
 

 אוניברסיטת בר אילן 

 

 

 

 

בעלי חיים בקרב    עם ייצוג דפוסי מערכות יחסים בקשר

 אוכלוסיית מכורים

 

 אלה חבר 

 

 עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך 

 אילן -במחלקה לקרימינולוגיה של אוניברסיטת בר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"ב                                                                                                    רמת גן                                    



 אוניברסיטת בר אילן 

 

 

 

 

 

 

בעלי חיים בקרב    עם ייצוג דפוסי מערכות יחסים בקשר

 אוכלוסיית מכורים

 

 אלה חבר 

 

 עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך 

 אילן -במחלקה לקרימינולוגיה של אוניברסיטת בר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשפ"ב                 רמת גן                                                                                                                       



 

 יעל אידיסיס מהמחלקה לקרימינולוגיה   פרופ'עבודה זו נעשתה בהדרכתה של  

 אילן.  - של אוניברסיטת בר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 תודות

את   לפתוח  והקושי,  למרות האתגר  בחרו,  מגיעה למשתתפי המחקר, אשר  ביותר  הגדולה  הוכרת התודה 

 עור וגידים.  קורם, מחקר זה לא היה  בלעדיהם  .ליבם, לשתף בסיפורם ולהשמיע את קולם עבור אחרים

 ת הנשים שליוו אותי בתהליך: נוספת לשלוש  ותתוד

מחקר, על ההכוונה, הייעוץ ופתיחות  המשתתפי    קשר אלבי, על העזרה באפרת מעיין, תודה על האמון שנתת  

 הלב. 

שדחקת בי לחקור נושא שכל כך קרוב לליבי,    עלמקרב לב  , תודה  פרופסור יעל אידיסיס, בראש ובראשונה

 עצם הידיעה שאת שם. בדיוק ברגעים שהייתי צריכה ובעיקר על  ולסייע לכוון ,שהיית שם לייעץעל כך 

מיליםגל חכים, המנטורית,   לך    אין מספיק  של  על להודות  הכוונה  הדרכה  שנים    ואמונה.   ליווי, תמיכה, 

 כל זה לא היה קורה.  בלעדיך ו התעצבה דמותי כמטפלתלאורך 

ועל כך שפשוט היית לצידי    על התמיכה  ,, על ההקשבהלבן זוגי על האמונה בי  גדולה ומיוחדת  ולבסוף, תודה

 לאורך הדרך.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים 



 א ......................................................................................................................................... תקציר

 1 ............................................................................................................................................ מבוא 

 2 ............................................................................................................................... סקירת ספרות 

 2 ............................................................................................................................ התקשרות 

 3 ........................................................................................................ התקשרות בקרב מכורים 

 4 ......................................................................................... שרות וויסות עצמי מנטליזציה, התק

 5 ........................................................................................ טיפול הנעזר בבעלי חיים והתקשרות 

 7 .................................................................................... טיפול הנעזר בבעלי חיים בקרב מכורים 

 8 ............................................................................................................................... מטרת המחקר 

 9 ............................................................................................................................................ שיטה 

 9 ........................................................................................................................... משתתפים 

 10 ................................................................................................................................. הליך 

 11 ................................................................................................................................. כלים 

 11 ...................................................................................................................... ניתוח נתונים 

 11 ........................................................................................................................... רפלקציה 

 13 ..................................................................................................................................... ממצאים

 37 ............................................................................................................................................ דיון 

 47 ....................................................................................................................................... מקורות 

 51 ....................................................................................................................................... נספחים

 51 ................................................................................................ נספח א': טופס הסכמה מדעת

 52 .......................................................................................... נספח ב' : מדריך ראיון למטופלים 

               53 .......................................................................................................... עץ קטגוריות  -נספח ג' 

 i.........באנגלית......................................................................................................................תקציר 



 א
 

 תקציר 

בהימנעות  אנשים הסובלים מהפרעת התמכרות חווים פעמים רבות מצוקה ביחסים קרובים ומתאפיינים  

קרובים אישיים  בין  טראומה  מקשרים  בין  קשר  על  מצביעים  רבים  שמחקרים  לפי  מפתיע  זה  אין   .

בהתקשרות ובין שימוש לרעה בחומרים ממכרים. אנשים שגדלו ללא יחסי התקשרות בריאים עלולים להיות  

בתוך   עצמי  וויסות  ולמטרת  פסיכולוגי  סבל  על  להקל  במטרה  חיצוניים  בחומרים  לשימוש  יותר  פגיעים 

ל  המכוונות  את  התנהגויות  להעמיק  עלול  ממכרים  בחומרים  השימוש  אולם  יחסים.  במערכות  הסתגלות 

הפער. טיפול הנעזר בבעלי חיים עשוי לתת מענה למקומות פגועים אלו היות ובעלי החיים מהווים מושא  

טבעי להתקשרות בשל יכולתם ליצר קשר הנותן מענה לצרכיו הבסיסים של האדם. מחוות של מגע וקרבה  

תלויות האדם    שאינן  של  נוכחות  מעצם  והתרגשות  שמחה  של  תגובות  אינטימיות,  על  ומעידות  בדבר 

ועוד מספקים את הבסיס   אלו  כל  הפיזי של האדם,  והתקיימותו של הקשר ללא תלות במצבו הנפשי או 

להתהוותה של מערכת יחסים יציבה, בטוחה ואמינה ומסייעים ביצירת חוויה חדשה, פיזית ורגשית אשר  

 יע בריפוי.   עשויה לסי 

המחקר הנוכחי בחן את מערכות היחסים בין מטופלים במרכז הגמילה מהתמכרויות 'רטורנו' לבין   

בעלי החיים השונים השוהים בפינת החי בקהילה. מטרת המחקר הייתה לנסות ולהתחקות אחר הקשר בין  

ואת    ואת עצמתופס    ואה כיצד    יו תיו ולתאר באמצעות חוואדם הסובל מהפרעת התמכרות לבין בעלי החיים,  

הקשר בתוך  החיים  התמכרות,  בעלי  מהפרעת  הסובלים  וגברים  נשים  עשרה  חמישה  השתתפו  במחקר   .

אשר יצרו קשר משמעותי עם בעלי החיים בקהילה, בתוך המסגרת הטיפולית    ,מתוכם שש נשים ותשע גברים

ושבע. שלוש נ לעשרים  בין שמונה עשרה  נע  הגילאים  גברים שהו בעת  או מחוצה לה. טווח  שים וארבעה 

עריכת הראיונות בקהילה הטיפולית 'רטורנו', שאר משתתפי המחקר סיימו טיפול בקהילה בטווח של חצי  

שנה עד שבע שנים ממועד עריכת הריאיון. איתור משתתפי המחקר נעשה על ידי המטפלת הנעזרת בבעלי  

חקר וקיבלה את הסכמתם להשתתפותם  חיים בקהילה, אשר פנתה אל המשתתפים, הציגה בפניהם את המ

במחקר. לצורך איסוף הנתונים נבנה ראיון עומק חצי מובנה. המשתתפים חתמו על טופס הסכמה מדעת  

להשתתפות במחקר. כל משתתפי המחקר אישרו את הקלטת הראיונות. ניתוח תוכן קטגוריאלי העלה שלוש  

 ( תיאור המטופל את עצמו טרם כניסתו לקהילה;1 קטגוריות מרכזיות, המוצגות באופן לינארי וכרונולוגי:

 סיום הטיפול.  –( סיום הקשר 3כחלק מהתהליך הטיפולי;   –( המפגש עם בעלי החיים 2

ההתפתחותי  מה שיש בו בכדי לרמז על התהליך  משתתפי המחקר סיפרו את סיפורם באופן לינארי,   

בקהילה.   שהותם  במהלך  כניסשעברו  טרום  עצמם  את  תיארו  את  הם  הרגשי,  מצבם  את  לקהילה,  תם 

הקשיים שחוו ביחסים בין אישיים, את המפגש עם בעלי החיים ואת האופן בו נוצר הקשר עם בעלי החיים  



 ב
 

ופינת החי. משתתפי המחקר העידו כי בעת הגעתם לקהילה חוו תחושות של ניתוק עצמי והתקשו בזיהוי  

 ולטשטש חוויות של כאב ופגיעות על רקע היסטורית  רגשות. חלקם הדגישו כי השימוש בסמים נועד להקהות  

החיים שלהם. בנוסף, המשתתפים העידו כי על רקע חוויות שליליות מעברם הם חוו חוסר אמון בקשרים  

וחשדנות לגבי האינטרסים של האחרים בקשר עמם. המשתתפים סיפרו על היחס שלהם והקשר שלהם אל  

תפו שבעלי חיים היו חלק בלתי נפרד מחייהם, חלקם חוו חוויה  בעלי חיים טרם כניסתם לקהילה. חלקם שי

של אובדן בילדות המוקדמת מה שגרם להם לנתק רגשי ופחד מבעלי חיים. היו משתתפים שהעידו כי נהגו  

 להתעלל בבעלי חיים. 

בהם ובאופן בו הם תופסים את בעל החיים ואת הקשר עמו. הם    חלאת השינוי ש  בהדרגה  תארו  המשתתפים

תוך כורח  ממתוך בקשה שלהם ולעיתים  קשר שלעתים נוצר יצרו קשר עם בעלי החיים,  הב  דרךעל ה סיפרו 

, כפי שהם  ואת התחושות הרגיעה, האהבה והנחמה שהעניק להם הקשר ואת מאפייני  ו המציאות. הם תאר

  תארו וקבוע, שאינו מציב תנאים ומאפשר בתוכו אינטימיות וקרבה. עוד הם    אותו. קשר פשוט, יציב  תפסו

בתחילת תיאוריהם בלטה התייחסות בעיקר ביחס אל  את השפעתו של הקשר על התהליך האישי שלהם.  

עצמם. הם תארו כיצד הם שחזרו דפוסי יחסים קודמים בתוך הקשר, הזדהו עם בעל החיים והשליכו עליו  

הם סיפרו כיצד בעל החיים סייע להם בוויסות עצמי וברגעי קושי ומשבר. בהדרגה, נכנס  מתוך עצמם. עוד  

, להיות  צרכים אלואת היכולת שלהם לראות  אל תיאוריהם גם בעל החיים עצמו, רצונותיו וצרכיו והם תארו  

עם    להיות במגעלהם    זה סייעדבר    .אחראיים על ישות אחרת ולהעניק מעצמם לאחר ללא צפייה לתמורה

ביטוי ואפשר   לידי  יכלו לבוא  לא  נסיבות חיים שונות,  תהליך של הבשלה  חלקים בעצמם, אשר בעקבות 

משתתפי המחקר סיפרו על תגובתה של הסביבה לקשר ביניהם לבין בעל החיים. הדבר בא לידי    והתבגרות.

בו בעל החיים מהווה קטל ובאופן  היחסים  יזטור ליצירת  ביטוי בדרך בה הקהילה התייחסה אל מערכת 

את עצמם לאחר סיום הקשר או סיום הטיפול, את היחס שלהם    תארולבסוף הם  קשרים עם אנשים אחרים.  

בחייהם ואת האופן בו הם תופסים את    של בעלי החיים  נוכחותם  עד כמה חשובה עבורםהיום לבעלי חיים,  

  תהליך טיפולי שיקומי שלהם. ל כזרזהשפעתו של הקשר עם בעל החיים 

בעל החיים.   עם  בתוך הקשר  התפתחותי  עובר תהליך  כי המטופל  עולה  מניתוח ממצאי המחקר 

במסגרת תהליך זה, מתרחש שינוי בתפיסת המטופל את עצמו, את בעל החיים ואת הקשר. בתחילתו של  

הקשר, תופס המטופל את בעל החיים כאובייקט של הזדהות והשלכה וההתייחסות של המטופל מתמקדת  

באופן בלעדי בעצמו. אך נוכחותו הקבועה והיציבה של בעל החיים ואיכות היחסים עמו הבאה לידי    ומרוכזת

ביטוי במענה על צרכי התקשרות בסיסים, המייצגת בין השאר את הישרדותו של בעל החיים את המתקפות  

ייקט אל  וניסיונות ההרס של הסובייקט את האובייקט, מאפשרת למטופל מעבר מתפיסת בעל החיים כאוב 

ראייתו כסובייקט. כעת כאשר ישנה הכרה בכך שכל צד בקשר הוא סובייקט בפני עצמו מתפתחת מערכת  

בעל   של  דמותו  זו,  יחסים  מערכת  משהושגה  הדדית.  השפעה  מתקיימת  בה  אינטרסובייקטיביים  יחסים 
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ם שלו. משזה  החיים והקשר מופנמים בתוך נפשו של המטופל ומשפיעים על התפתחותם של החיים הנפשיי

 התרחש מתקיים מאבק של המטופל להכרתה של הסביבה בסובייקטיביות של בעל החיים והכרה בקשר.  

  אנשים   רק   כללה  המחקר   אוכלוסייתמצומצם  כלל מדגם    המחקר   כי   לציין  ראוי  מתודולוגי   מהיבט 

בתוכו מדגם מארטורנו'  מהתמכרויות  הגמילה  ממרכז  התמכרות  מהפרעת  הסובלים כלל  ולא  וכלוסיות  ' 

כן, המחקר לא עמד על הבדלים   גמילה אחרים. כמו  בעלי    תמגדריים בחווייאחרות וממרכזי  עם  הקשר 

 משכך אין יכולת להכליל הממצאים מעבר למשתתפי המחקר. החיים.  

לבעל     בין המטופל  היחסים  של  הדינמיקה  ראשון הבוחן את  אמפירי  הנו מחקר  הנוכחי  המחקר 

המבט של המטופל עצמו. חשיבותו של מחקר זה היא בהוספת ידע תיאורטי לתחום  החיים, מתוך נקודת  

הטיפול הנעזר בבעלי חיים בכלל וחשיבותו של תחום טיפול זה בקרב אוכלוסיית אנשים הסובלים מהפרעת  

התמכרות בפרט. מעבר לכך, המחקר מספק עדות חדשה לדינמיקת היחסים בין המטופל לבעל החיים ושופך  

האופן בו התפתחות מערכת יחסים זו משפיעה על התהליך הטיפולי של האדם המכור. הבנות חדשות  אור על  

אלו עשויות לסייע לסביבתו של המטופל להתמקם באופן שיתמוך, ייטיב עמו ויסייע לו בהתפתחותו בתהליך  

ליישמ וניתן  היחסים מטפלת    ןהטיפולי  בתוך משלוש  ובראשונה  בראש  אופנים.  בעל    –ל  מטופ   –במספר 

החיים, לאחר מכן על ידי הכרתה של הסביבה העוטפת בחשיבותה של מערכת יחסים זו  ולבסוף על ידי שינוי  

 אליהם    םהאופן בו מחזיקים בעלי חיים במרחבים אלו והאופן בו מתייחסי

קיים צורך במחקרי המשך שיבחנו את המתרחש בתוך מערכת היחסים בין המטופל לבעל החיים  

כת יחסים זו משפיעה על התהליך הטיפולי. מחקר אורך יכול  להתבונן בקשר בנקודות זמן שונות  וכיצד מער

ולבחון את השתנות תפיסתו של המטופל את הקשר. מחקרים נוספים יכולים לבחון את האם הקשר עם בעל  

 החיים משפיע על אופן ההתקשרות של המטופל ועל קשרים בינאישיים.  
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 מבוא

. מכיוון שבעלי חיים  של חברות אנושית על הבריאות הנפשית  חשיבותהשות את  י תיאוריות ההתקשרות מדג

בבעלי   התיאורטי של טיפול הנעזרבסיס כתיאוריות אלו נעשה שימוש במהווים מקור להתקשרות ותמיכה, 

ושפוזיציות  .  (Wesley et al., 2009)  חיים להתקשרות  בסיס  להוות  יכולים  חיים  שבעלי  היא  ההנחה 

ה  של האדם  ההתקשרות השונות בה  על הדרך  בעל החיים  יחווה  ואמשפיעות  עם  היחסים  -Zilcha)  את 

Mano et al., 2011a)  .יחסים  שחזור רבות    דפוסי  פעמים  הינו תהליך המתרחש  של שליטה  מתוך עמדה 

אנשים ישליכו באופן אוטומטי את מודלי העבודה הקשיחים, הלא  (.  2012בטיפול בעזרת בעלי חיים )מעיין,  

בע על  שלהם  החייםבטוחים  )  לי  קודמת  בטוחה  לא  יחסים  מערכת   ,.Zilcha-Mano et alוישחזרו 

2011b).מח הסובלת  ישנם  אוכלוסייה  בקרב  חיים  בבעלי  הנעזר  טיפול  של  התועלת  את  המציינים  קרים 

בקרב   זו  טיפול  טכניקת  ליישום  בנוגע  במחקרים  מחסור  קיים  זאת  עם  בסמים.  שימוש  של  מהפרעות 

(. מטרת מחקר זה היא להתבונן על מערכות  Monfort Montolio & Sancho-Pelluz, 2020אוכלוסיות אלו )

בין   בקשר  המתרחש  את  ולבחון  בהתמכרויות  לטיפול  בקהילה  השוהים  מטופלים  יוצרים  אשר  היחסים 

ואת   עצמו  את  תופס המטופל  כיצד  לבחון  ובעל החיים,  החייםהאדם המכור  חוקרים,  בתוך הקשר.  בעל 

ניתן להכליל את הי  חסים שאנשים מקיימים עם בעלי חיים אל עבר  תיאורטיקנים וקלינאים מציעים כי 

ותחושותיו  כאשר המטופל, בליווי המטפל, בוחן את רגשותיו    .(Zilcha-Mano, 2017)  יחסיהם עם בני אדם

ל עשויה  החיה,  האנושיים. היווכלפי  ביחסיו  פוגעים  שלו  העבודה  מודלי  כיצד  לבחון  לאדם  הזדמנות    צר 

שייכים לו  הבתיווך המטפל, יכול המטופל לעבד מחשבות אילו, בצורה פחות מאיימת, תוך זיהוי חלקים  

עשויה לסייע באינטגרציה של האישיות  לחיית המחמד. עבודה טיפולית מסוג זה    זיהוי החלקים השייכיםו

 .  (Zilcha-Mano et al., 2011a) יצירת מודלים עובדים אדפטיביים יותרבו

ין  י עד  גדל משמעותית בארבעת העשורים האחרונים, אך התחום  הנעזר בבעלי חייםטיפול  שילוב של  

  יש צורך   (. Zilcha-Mano et al., 2011bין קטן מאוד )ימתפתח ומכלול המחקר האמפירי בנוגע ליעילותו עד 

יותר על מנת לחקור את ההשפעות המועילות של טיפול הנעזר בבעלי חיים    גדוליםנוספים,  מחקרים    לערוך

 ( לתרום   מחקר  (.;Contalbrigo et al., 2017  Campbell-Begg, 2000בקרב אוכלוסיית מכורים  עשוי    זה 

המתרחש בקשר בין במטופל לבעל החיים ולשפוך אור על דינמיקת יחסים זאת. הבנות אלו עשויות  להבנת  

החיים  תפיסהלסייע ב בעל  של תפקיד  יותר  ה  מעמיקה  על  עמו  על    תהליך הטיפוליואת הקשר  והשפעתו 

טיפול  התפתחותו הנפשית של המטופל. דבר העשוי לתרום לדיוק ההתערבויות הטיפוליות הנעשות במסגרת  

 זה. 
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 סקירת ספרות 

 התקשרות

חוקרי התקשרות מניחים שילדים מפתחים ציפיות )מודלים( בנוגע לאופן האינטראקציות עם אחרים, על  

העבר עם דמות ההתקשרות הראשונית שלהם. מודלי עבודה אלו מכילים ייצוג מנטלי של העצמי  סמך חוויות  

 (Fonagy, 1993)  ושל אחרים ומארגנים את ההתנהגות בכל מערכת יחסים משמעותית, גם אצל האדם הבוגר

( (  Bowlby, 1951  סגנון או ארגון התקשרות הוא מושג הנובע מתוך תיאוריית ההתקשרות של ג'ון בולבי 

'דמויות  לו  לאינטימיות   תייחסותו בהאדם    המאפיינותלדרכים    ומתייחס עם  יחסים  מערכות  קבלת 

הרומנטיים    הוריו,  כגוןהתקשרות',   ת   .(Levy et al., 2011)  וילדיו שותפיו  על  העיקריים  יאורית  בכתביו 

 ( בולבי  מציע  נולדים  Bowlby, 1973; 1980; 1982ההתקשרות,  אנושיים  תינוקות  כי  של  עם  (,  רפרטואר 

והיצמדות. התנהגויות אילו עוצבו אבולוציונית על מנת להבטיח   התנהגויות התקשרות כגון: ערנות, בכי 

ופסיכולוגיות אלו של התינוק, מגדילות  קרבה לאחר התומך )דמות ההתקשרות( בעת הצורך. תגובות פיזיות  

מוגן להיות  סיכויו  בחייםוחיוניו  את  מוקדמים  בשלבים  ורווחה  להישרדות  ביותר  אוריינטציית    .ת 

קשרות המשמעותית במהלך הילדות  תמעוצבת בעיקרה על ידי אינטראקציות עם דמות הה  זו  ההתקשרות 

קשרות זמינה ומגיבה, מספקת תחושת ביטחון  ת. הידיעה שדמות הה(Mikulincer et al., 2013)  המוקדמת

מצבור של  באופן אידיאלי,    (.Bowlby, 1982להמשיך ולהעמיק את הקשר )  ילדחזקה ובכך מעודדת את ה

חיוביות דמות    חוויות  קבועה    תקשרותהה עם  תחושה  שהואאדםבמייצרת  השותפים    ,  על  לסמוך  יכול 

דבר היוצר    , אפקטיבית עם האחר  ותקשורת למערכת היחסים לצורך הגנה, חקר הסביבה בצורה בטוחה  

העיקריות לא היו זמינות ותומכות בצורה מהימנה,    ההתקשרותבמידה ודמויות    .של התקשרות בטוחהסגנון  

אינה מושגת. זו  ביטחון  ו  אצל הפרט  חשדנות  במקרים אלו עשויה לצוץ  תחושת    ה עוללגבי אהבת האחר 

כוונותיו לגבי  האחר  ספקנות  שלולגבי  ו   של  להתגבשאלו    תחושות.  המוטיבציות    תבניות  לכדי  עשויות 

 . (Mikulincer et al., 2013) וויסות השפעתו של האחר, במקום חיפוש אחר קרבה בריאה שמטרתן

קשרות, כמו כל דפוסי האישיות המשמעותיים, מקורם, בדרך כלל בילדות. אך עם הזמן  תדפוסי ה 

בעוד  כך    .המוקדמות  הגורמים השומרים עליהם מתרחבים הרבה מעבר לחוויות הילדות ומערכות היחסים

יוחד  קשרות הכי ברורה בילדות המוקדמת, ניתן לראות אותה לאורך כל מחזורי החיים, במת התנהגות ההש

חירום   תהליכי  .  ;Wachtel, 2017)  (Bowlby, 1982במקרי  על  בסגנונות    ההתקשרותמחקרים  והבדלים 

ההתנהגותית  ההתקשרות   כמערכת  בולבי  שתיאר  למה  חזקות,  ראיות  מספקים  מבוגרים,  בקרב 

זו  .יתההתקשרות  בינאישיים במערכת  להבנת  רלוונטית    מערכת  ביטוי    ההתקשרותהבדלים  לידי  הבאים 

בהתמודדות עם לחץ, ניהול  תמיכה    אחר   של האדם בכל הקשור בחיפוש  והתנהגויותיו במחשבותיו, רגשותיו  

 . (Bowlby, 1988; Mikulincer & Shaver, 2012 ) מצוקות ושמירה על חוסן פסיכולוגי

זיהו שלושה דפוסים או סגנונות התקשרות מובחנים,  Ainsworth et al., 1978)ושות',  אינוורת'  )

  אמביוולנטי.  –הסגנון הנמנע והסגנון החרד    הסגנון הבטוח,  :((Hazan & Shaver, 1987  חזן ושבר  כינו  אותם
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שיש  הסגנון הבטוח   ידי האמון  על  במוגדר  בשעת מצוקהלפרט  דמויות ההיקשרות,  של  הסגנון  .  זמינותן 

ידי   על  וחשדנות כלפי מניעיו של האחר במערכת  של האחרים    חוסר הביטחון בתגובותיהםהנמנע מוגדר 

, נמנעים מקרבה ומתלות הדדית ביחסים,  שלהם  אנשים אילו מתכחשים לצרכי ההתקשרות   על כן   .יחסים

רגשי ריחוק  על  ושומרים  עצמאותם  את  משמרים  עצמם,  על  בעיקר  החרדסומכים  הסגנון    אמביוולנטי   . 

האחר,    בתחושת,  מתאפיין של  לתגובותיו  ביטחון באשר  וחרדה מדחייהיכמ  לצדחוסר  לאינטימיות  .  הה 

עז   ביטחון  חוסר  עם  בשילוב  ותמיכה  קרבה  להשיג  מאומצים  בניסיונות  מתאפיינים  אלו  ודאגה  אנשים 

הרגשיים  לא שהאחר   צרכיהם  את  להם  וטינה  .יספק  בכעס  מתמלאים  הם  מסופקים  לא     כשאלו 

(Mikulincer & Shaver, 2012; Mikulincer et al., 1999) . 

לא  קשרות  תה סגנון  קשרות בטוחה מהווה משאב פנימי המגן במצבי לחץ, אנשים בעלי  תהש בעוד  

חרדים    בטוחה שעוד  יותר.    ניםיועו הם  באשר    קשור   זההתקשרות  סגנון  נמצא  שלילית  עצמית  להערכה 

  והסתמכות על דרכי התמודדות לא אדפטיביות.   מצוקה רגשיתבדידות,    ליכולת התמודדות עם בעיות בחיים,

 ,.Mikulincer et al), בניהן הפרעת שימוש בסמים ופסיכופתולוגיהזהו גורם סיכון למגוון של בעיות נפשיות  

1999; Schindler et al., 2009).  

 

 התקשרות בקרב מכורים 

פתולוגיתו   פסיכיאטריים  גורמים,  גנטיות  תכונות  כגון  רבים  סיכון  גורמי סוציאלית  פסיכו    , התפתחות 

היבטים רבים בתפקוד  בנוסף,  .  (Zeinali et al., 2011)  בסמים  שימוש   הפרעת  להתפתחות  לתרום  עשויים 

המשפחתי כגון מעמד סוציו אקונומי נמוך, גירושים, מות הורה, התנהגות פלילית או פסיכופתולוגיה של  

הם  ההורה  אף  לפיתוח  להוות    עשויים  סיכון    טיפוליים   מודלים  .(Kendler et al., 2012)  ההפרעהגורמי 

  לשימוש   האמריקאי  הלאומי  המוסד.  המוח  של  כמחלות  ,גורף  באופן  ,התמכרות  הפרעות  מגדירים  ומחקריים

  הנגרמת ,  מוחית  כמחלה  התמכרות  מתאר(,   (The American National Institute on Drug Abuseבסמים

  ליך תהשעלה    זאת  עם  יחד.  (Fletcher et al., 2015)  המוח  ותפקוד  במבנה  טווח   ארוכי  שינויים  ידי  על

האופן  ו   תינוק  –מערכת היחסים של המטפל    .המוח מבנהו ותפקודו  התפתחות  על   מאוד   משפיע  ההתקשרות 

בו דרישות התינוק נענות על ידי המטפל העיקרי, גורמות להפרשת חומרים כימים במוח הן אצל התינוק והן  

ל  עמשפיעים    ,מסייעים לתינוק להגיב ולהתמודד עם מצבי לחץהאצל דמות המטפל. חומרים כימיים אלו,  

בדיאדוותפקודהמוח  מבנה   מקורם,  אשר  הרגש,  בוויסות  מוקדמים  ניסיונות  הופכים  .  תינוק,  המטפל  ת 

לדפוסים קבועים בבגרות. אנשים שגדלו ללא יחסי התקשרות בריאים נותרים ללא שיטה טבעית זו לוויסות  

 Cihan)  עלולים להשתמש בחומרים כימיקלים מלאכותיים על מנת לפצות על היסוד החסר  והם עצמי כימי,  

et al., 2014).  
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 ,Duncan),  ושות'  חנצ'יאןו   דאנקן   והתמכרות לחומרים, פיתחובהסתמך על הקשר שבין התקשרות  

1974; Khantzianet al., 1974),  את תיאוריית 'התמכרות כריפוי עצמי' ,  שבעים של המאה העשריםבשנות ה  

Self-Medication Hypothesis)  לחומרים חשיפה  של  תוצאה  היא  להתמכרות  פגיעות  זה,  רעיון  פי  על   .)

חוסר היכולת של הפרט לסבול או להבין את רגשותיו. במסגרת השערה זו, התמכרות איננה  ממכרים בשילוב  

עוסקת בחיפוש אחר עונג, אלא בניסיון לוויסות העצמי, הקלה על סבל פסיכולוגי ופיצוי על תחושת עצמי  

פת  מנוכר. ההסתמכות על חומרים מעמיקה את התנתקות והניכור מהעצמי ומאחרים ויוצרת הסתמכות נוס 

שימוש בחומר כימי חיצוני, משמש כמנגנון פיצוי מורכב עבור   (. Fletcher et al., 2015על חומרים ממכרים )

קרע ביחסי ההתקשרות הראשוניים, חוויות כמו    אדם אשר מערכת ההתקשרות שלו עברה טראומה, כגון 

על  לשמור  מנסה  המכור  האדם  אובדן.  או  התעללות  עצמי    הזנחה,  מווויסות  התנהגויות  שיווי  של  שקל 

 ,.Padykula & Conklin, 2010)  Fletcher et alעל ידי טיפול עצמי בחומרים ממכרים    ,מכוונות להסתגלותה

2015;).   

 )לדוגמה:מספר מחקרים אשר בחנו את הקשר בין התקשרות לא בטוחה והפרעת שימוש בסמים  

(Schindler et al., 2009),  ממכרים   בחומרים   שימוש  לבין  קרובים   ביחסים  מצוקה   בין  חזק   קשר   תעדו  

(Fairbairn et al., 2018).  שרות מצביעים על הקשר שבין התקשרות לא בטוחה ושימוש  רוב מחקרי ההתק

הנמנעות מקשרים בין אישיים  אסטרטגיות התקשרות מרחיקות    השענות הפרט על  פתולוגי בסמים, כלומר

בקנה אחד עם המודל התיאורטי, הגורס כי שימוש בסמים נועד לטיפול עצמי   יםעול   ממצאים אלו. קרובים

  , (Wyrzykowska et al., 2014)  מחקר  ממצאילדוגמה    .(Schindler & Sack, 2015)  להרגעת מצוקה רגשית

  ציונים  מקבלים  מכורים מצא, שהראשונים  לא  מכורים לאלכוהול לבין  ההתקשרות בקרב  אשר השווה סגנון

  המצביעים  קודמים  מחקרים  עם  אחד  בקנה  עוליםממצאים אלה  .  וההימנעות  החרדה  בממדי  בהרבה  גבוהים

  סגנונות ששכיחותם של    בעוד,  40%  -ל  5.4%  ביןבשכיחות שנעה    מכורים   בקרב  בטוחה   שהתקשרות  כך  על

  סגנון   עם   שמשתתפות  מצא  ,צעירות  נשיםבקרב    שנעשהנוסף    מחקר.  94.6%-66%  ביןנעה    בטוחים  לא

  התקשרות   סגנון  שהציגו  אלובהשוואה ל,  בסמים  שימוש  הפרעת  לפתח  מופחת  בסיכון  היו  בטוחה  התקשרות

   .(Cihan et al., 2014) (.חרד - אמביוולנטי  או נמנע) בטוח  לא

אלא בזיהוי וטיפול בשורשים הגורמים    תיאוריית ההתקשרות איננה מתמקדת בתסמיני המחלה,

רות  מסייעת להבנה מעמיקה יותר של דינמיקת ההתקש  , והיא(Cihan et al., 2014)  להתפתחות ההפרעה

בקרב אנשים עם הפרעת התמכרות ועשויה לקדם התערבויות טיפוליות יעילות המתאימות יותר להקשר  

 .  (Vismara et al., 2019)חייו והתפתחותו של האדם 

 מנטליזציה, התקשרות וויסות עצמי

שבו אנו מבינים אחד את השני ואת עצמנו, באופן מרומז ומפורש, במונחים של  מנטליזציה הינו תהליך נפשי  

כלל,    ם מצבים סובייקטיביי כבני אדם, בדרך  ואנו  היות  זוהי תופעה חברתית עמוקה  נפשיים.  ותהליכים 
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ישיר,   וביחס  אנו מתקשרים  עימם  של אחרים,  הנפשיים  המצבים  לגבי  יוצרים אמונות  אוטומטי,  באופן 

 ,Pongy, 2008)  ונגיפ .(Bateman & Fonagy, 2013)המצבים הנפשיים שלנו מושפעים אף הם מאמונות אלו  

p.4  ,)  התנהגות פירוש  שעיקרה  הדמיון  של  מודעת  פרה  מנטלית,  פעילות  של  סוג  כ:"  מנטליזציה  מגדיר 

 כגון: צרכים, רצונות, רגשות, אמונות, מטרות וסיבות".  אנושית של מצבים נפשים מכוונים. 

אנושי   החברתי  התפקוד  של  הליבה  תהליך  את  לתאר  מנת  על  המשמש  מונח  היא  מנטליזציה 

העצמי, המעורב ביצירת קשרים חזקים בין חוויות מוקדמות בעלות משמעות אישית לבין ייצוגן.    תוהוויסו

נתפסת כגורם    . ההתקשרות(Bouchard et al., 2008)השתכללות המנטליזציה קשורה בתהליך ההתקשרות  

התקשרות בטוחה היא  בנוסף,  העיקרי בפיתוח של מנטליזציה ויצירת ייצוגים פנימיים של מצבים רגשיים.  

תנאי מוקדם לוויסות טוב דיו והיא מניחה את הבסיס למעבר מוויסות משותף של אם תינוק אל עבר וויסות  

היא אבן הדרך    זו  עצמי של הילד. הפנמתו של הילד ביטוי אמפתי זה של האם וסוג של אינטרסובייקטיביות

 .(Savov & Atanassov, 2013) ביחס בין התקשרות לבין ויסות עצמי רגשי

מכורים   בקרב  אישיים  בין  וקשיים  מנטליזציה  של  נמוכות  סביבתיים    ות קשוריכולות  לכשלים 

ההיבטים   את  מדגישות  מנטליזציה  על  המבוססות  תיאוריות  זו,  מבט  מנקודת  המוקדמת.  בילדות 

ים העיקריים, בדרך כלל לאנשים אלו יש היסטוריה של אינטראקציה לא  ההתייחסותיים בתפקוד המטפל

 Fonagy)  עמיתיוו(. ואכן פונגי  Savov & Atanassov, 2013טובה דייה עם דמויות ההיקשרות העיקריות )

et al., 1996 מתבססת תחת התקשרות בטוחה    ( מציגים ראיות אמפיריות משמעותיות לכך שמנטליזציה

   ונחסמת בתנאים של התקשרות לא בטוחה ו/או טראומה קשה.

ביחסים   אינטנסיבית  בעוררות  השאר,  בין  ביטוי,  לידי  הבאה  לפתולוגיה  קשור  בסמים  שימוש 

אנשים הסובלים מהפרעת התמכרות מתלוננים על כך  ולראייה,  קונפליקטואליים עם אחרים משמעותיים.  

ם או מוצפים בכאב נפשי בלתי נסבל או שהם מנותקים מרגשותיהם וכי השימוש בחומרים  שהם מרגישי

ממכרים מסייע להם לווסת את חייהם הרגשים הפגועים. כתוצאה מכך, הם מציגים לא רק קשיים בקשרים  

אימפולסיבית והתנהגות  סוערים  רוח  מצבי  גם  אלא  אישיים,  אלן    .(Atanassov & Savov, 2016)  הבין 

אינטראקAllen et al.,2008)עמיתיו  ו מתארים  כיוונ (  דו  ממכרים  יציה  בחומרים  לרעה  שימוש  בין  ת 

דמויות   ושל  האדם  של  רגשיים  מצבים  של  המנטליזציה  נפגעת  בסמים  השימוש  בעת  ומנטליזציה. 

ההתקשרות שלו. מנטליזציה פגועה מהווה פגיעות לשימוש בחומרים ממכרים במצבים של לחץ רגשי אשר  

 מקורו בקונפליקטים עם דמויות ההתקשרות. 

 

 בעלי חיים והתקשרותהנעזר בול טיפ

מכוונת מטרה, במסגרתה משולבים בעלי חיים שונים,   טיפולית טיפול הנעזר בבעלי חיים מוגדר כהתערבות

טיפול מסוג    והם מהווים חלק בלתי נפרד מההליך הטיפולי.  ,אשר נמצאו מתאימים לקריטריונים ספציפיים
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וניתן   יכול להתקיים במגוון מערכים  )זה    (.Germain et al., 2018לקיימו במסגרת קבוצתית או פרטנית 

טיפול הנעזר בבעלי חיים מיושם על ידי אנשי מקצוע אקדמיים מיומנים בעלי מטרות ספציפיות בטיפול  

מבוסס על קשר רגשי בין המטפל למטופל, בין המטפל לבעל החיים ובין המטופל    זה  בילד או במבוגר. טיפול

המטפל מתווך בין המטופל לבעל החיים ועובד עימו על סוגיות קוגניטיביות, חברתיות,  לבעל החיים כאשר  

של בעלי חיים במרחב הטיפולי,    םנוכחות  (.2008פלס,    -התנהגותיות ורגשיות במטרה לחולל שינוי )פריש 

גומלי   מבנה וליחסי  לקשר  בינאישית  .ןהזמנה  תקשורת  של  דפוסים  ותגובות    ,לכן  התנהגויות  רפרטואר 

  תונים התנהגותם של בעלי חיים מציגה נ(.  2007לב,    – בן דב  )  קשר הטיפולי הלקשר, מופיעים מהר מאוד ב

אותנטיים בנוגע למצבים נפשיים, שאינם מזוהמים על ידי העמדת פנים, מטפורות, הטעיה או אירוניה וכך  

-Zilcha)  אקציות חברתיות בלתי מסתגלות של המטופל ציפיות ופרשנויות של אינטר  קל הרבה יותר להבין

Mano et al., 2011b)  . 

(, טען כי חיית מחמד היא מושא טבעי להתקשרות מעצם היותה זמינה,  Levinson, 1969לוינסון )

  , אדם חיההספרות על קשר  גם    .אינטראקציה הדדיים  מגוון רחב של התנהגויות ודפוסי ו  חיבה  מאפשרת

אלו,   שקשרים  בבירור  להתקשרות:  מציינת  המוקדמים  הקריטריונים  בארבעת  עומדים  קרובות  לעיתים 

)(Zilcha Mano, 2013).  חיפוש אחר קרבה, בסיס בטוח, מקום מבטחים ומצוקת פרידה  ,Bowlbyבולבי 

. תפיסת החיה הטיפולית  נם( טען שעל מנת לשנות את מודלי העבודה הפנימיים, יש צורך קודם להבי1988

 ,.Zilcha-Mano et al) להקל על הבנה זו  עשויות  ,  והשלכת חלקים מהעצמי על החיה  והתקה  כבסיס בטוח

2011b).    המטופל מזדהה עם בעלי החיים ומייחס להם תכונות, רצונות ורגשות מתוך עולמו הפנימי. הזדהות

  חלקים שלמייצגים בעבורו דמויות הוריות או    ,המשתתפים בטיפול  ,זו מובילה לכך שבעלי החיים השונים

ההתרחשויות בין החיות לבין עצמן או בין החיות לבין  כלומר  "גן החיות החיצוני",  במהלך הטיפול,    .עצמו

ואינטראקציות שונות מחייו, שהיו לו עם דמויות משמעותיות  למטופל לשחזר חוויות    ותהמטופל, מאפשר

ממלאים בעלי החיים תפקיד מרכזי והם מאפשרים לו להביע מגוון רגשות שחלקם  ,  בשחזורים אלוסביבו.  

את "גן החיות הפנימי" של הדמויות    דומה המשקפיםמודחקים או אסורים, כגון: כעס, פחד, עצב, אשמה וכ

   .(2012)מעיין,  פנימה  ומערכות היחסים בנפשו

מגיע לטיפול עם דפוסי התקשרות נוקשים ולא מסתגלים, הבאים לידי ביטוי   אשר מטופל לדוגמה, 

עשוי להשליך דפוסים  , ועמיתים לעבודה  עם ההורים, חברים קרובים, בני זוג כגון    במערכות יחסים קרובות 

  , ל המטפל לבחור להתמקד תחילה בדפוסים הבלתי מסתגליםכעל החיה הטיפולית. במקרה זה יו  אלו גם

רק לאחר שעובדו דפוסים אלו, יהיה ניתן    .יחסים בין המטופל לחיהבמערכת ה  כפי שהם באים לידי ביטוי

המטופל    על  החיה הטיפולית תוכל להקל.  (Zilcha-Mano, 2017)  להרחיבם גם למערכות יחסים אנושיות

ו  משוחררת מלחצים חיצוניים וממגבלות    עמהאינטראקציה  הבדרכו ליצירת מודלי עבודה חדשים, היות 

ותרבותיות המטפל,  .  חברתיות  של  אמפטית  והדרכה  זהבתיווך  מסוג  טיפולית  לסייע    ,עבודה  עשויה 
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ע מודלי  ויצירת  האישיות  של  בינאישיים  ו אדפטיביים    בודהבאינטגרציה  קשרים  ביצירת  למטופל  לסייע 

חיות נוטות להיות יותר סלחניות מבני אדם כאשר  מכיוון ש  (.Zilcha-Mano et al., 2011a)בטוחים יותר  

מערכת יחסים המבוססת על קבלה, יצירת אינטימיות, מגע בטוח    תהתפתחו  מזמינותנעשות טעויות, הן  

ועל    לאדם לעבוד על המיומנויות הבין אישיות שלו בהיעדר נוכחות אנושית  מאפשרותהן  , בכך  וחיבה גופנית

 . ( Zilcha-Mano et al., 2011b; Yorke et al., 2008)  חסיםידי כך יכולות לסייע בבניה ובהרחבת כישורי הי

 ,Zilcha-Manoוי לעלות בטיפול )עם הכאב הנפשי העש  ההתמודדות את מאפשר למתן תהליך הדרגתי זה, 

2017 .) 

 

 טיפול הנעזר בבעלי חיים בקרב מכורים

טכניקות טיפוליות שונות להתערבות בקידום שיקום של מטופלים הסובלים מהפרעת שימוש    קיימות כיום

מועיל   נמצא  והוא  המסורתי,  לטיפול  משלימה  כטכניקה  משמש  חיים,  בעלי  בעזרת  טיפול  בסמים. 

אוכלוסיות המתמודדות עם גמילה  ל לאוכלוסיות רבות בהתאוששותן מטראומות פיזיות ופסיכולוגיות וכן  

(. לכן כיום,  Kelly & Cozzolino, 2015; Monfort Montolio & Sancho-Pelluz, 2020  )   ם ממכריםמחומרי

על   מאימון  כחלק  פסיכיאטריים,  ובמוסדות  בכלא  שיקום  בתוכניות  ויותר  יותר  משתלבים  חיים,  בעלי 

 (. Contalbrigo et al., 2017מיומנויות מקצועיות וחברתיות ובטיפול בתלות בחומרים )

טראקציה עם חיה טיפולית מסייעת ביצירת מרחב רגשי מוגן, בו ניתן להעמיק את הקשר הטיפולי ואת  אינ

המחויבות לטיפול ובכך מסתייע למטפל להתגבר על אחד הקשיים העיקריים והוא יצירת הברית הטיפולית  

(Monfort Montolio & Sancho-Pelluz, 2020ואכן מחקר אשר בחן את השפעת טיפול בעז .)  רת בעלי חיים

  ות אוכלוסיית מכורים, מצא כי בקרב הקבוצבארבע עשרה קבוצות טיפוליות  בקרב    על הברית הטיפולית

לעומת    ןבה הטיפולית,  הברית  אל  בהתייחסותם  משמעותי  שיפור  חל  חיים,  בבעלי  הנעזר  טיפול  שולב 

 (. Wesley et al., 2009) לא שולב טיפול מסוג זה  ןבהת וקבוצה

 Coetzee etאנשים הסובלים מהפרעת שימוש בסמים ) למתאים במיוחד    בעזרת בעלי חייםטיפול  

al., 2013  פעמים רבות, כאשר המטופל מגיע לחדר הטיפול, המציאות הנפשית שלו מבוצרת וקשה  ש(, היות

לסדוק אותה. המטפל עשוי להיתקל במחסומים, הגנות או עכבות שקשה לפרקן בעזרת מילים בלבד. בעלי  

הטיפול  ח תהליך  של  והעומק  הקצב  את  משמעותי  באופן  ולקדם  ההחלמה  בתהליך  לסייע  יכולים  יים 

בנוסף, הדיון המטאפורי    ,הדינאמי וחיובית.  יחסים, בטוחה, אמינה  יכולת לספק מערכת  ויש להם  היות 

בית  המתפתח בעזרת החיה שבחדר, נותן בידי המטפל אמצעי נוסף לתקשר עם החוויה הרגשית, הקוגניטי

, אותה ביסס האדם המכור כדפוס תגובה או התגוננות בשנות התמכרותו הארוכות )פרני  תאו ההתנהגותי

קוטזי 2003ושני,   של  ממחקרם  עולה  כך  שהו    .(Coetzee et al., 2013)ושות'    (.  אשר  המחקר,  משתתפי 

טיפול בהתמכרויות, שולבו בטיפול בעזרת בעלי חיים, אשר כלל סיור ואינטראקציה    לצורך  במסגרת אשפוז 
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המטופלים פיתחו הזדהות עם החיות השונות אשר פגשו במהלך המפגשים  חלק  עם חיות בגן החיות המקומי.  

ובתיווך   זו  בעלי  הטיפולים. בעזרת הזדהות  בין התנהגויות שונות של  המטפל, הצליחו המטופלים לקשר 

ם התנהגויות  משתתפיה  במקרים אחרים השליכו  החיים השונים לבין היבטים של מצבי חיים שלהם עצמם. 

חשיפה של תהליכים לא מודעים אילו, סייעה למטופלים, לא    עצמם, על החיות השונות.  םלא מודעות שלה

גורמים אילו סייעו בהעצמת תהליך    ית, אלא גם ביצירת גשר בין חברי הקבוצה.רק בהרחבת המודעות העצמ 

   הריפוי.

המפגש היומיומי עם בעלי החיים הוא בעל חשיבות רבה, על כן, מסגרות של קהילה טיפולית נמצאו  

זה   טיפול מסוג  יישום  היחסית של המטופלים מאפשרת  מתאימות להתערבויות טיפולית אלו. קביעותם 

)ומסיי  בטיפול  והתמדה  החיים  איכות  שיפור  פסיכופתולוגיה,  בהפחתת  ושני,  עת   Monfort;2003פרני 

Montolio & Sancho-Pelluz, 2020מה, מחקר שנערך בקרב שישים ותשע מאושפזים פסיכיאטריים,  ג(. לדו

הרביעי, חברי  במחלקת תחלואה כפולה )התמכרות לסמים והפרעות נפשיות נלוות(, מצא, שהחל מהשבוע  

טיפול הנעזר בבעלי חיים, נראו מחויכים יותר, גילו הנאה רבה יותר מפעילותם וחל שיפור    ו הקבוצה שקבל

 Marr et)  טיפול הנעזר בבעלי חיים  השלא קיבל   לעומת קבוצת הביקורת  שלהם באינטראקציות החברתיות

al., 2000מכרויות, מצא, שנוכחות כלב במהלך  (. מחקר נוסף, שנערך אף הוא בתוכנית אשפוז לטיפול בהת

להביע רגשות    ,הטיפול, סייעה בהסרת מחסומים. חברי הקבוצה ציינו שהצליחו, בפעם הראשונה בחייהם

קידום  בשמעולם לא היו נגישים להם, דבר שהקל על משתתפי הקבוצה ביצירת תקשורת בינם לבין עצמם ו

תובנות, ללמוד ולהבין את תבניות חשיבתם    רכושלהבנה טובה יותר של מצבם האישי. המשתתפים הצליחו 

תרופות   ללא  הסמים,  אחר  חיפוש  של  התנהגויות  לעצור  ותחושותיהם,  רגשותיהם  את  לנהל  'המכורות', 

משנות מצב רוח. כל זה סייע לטרנספורמציה במושג העצמי, מתפיסה שלילית לעבר תפיסה חיובית יותר  

(Campbell-Begg, 2000  .) 

 ,.Zilcha-Mano et al)בעלי חיים התפתח משמעותית בארבעת העשורים האחרוניםטיפול בעזרת  

(2011b  יחד עם זאת, קיים    (. 2003ככלי טוב וחדשני בעבודה עם נפגעי סמים )פרני ושני,  התגלה  כאמור,  ו

קרב  בריאות הנפש בכלל ובקרב מטופלים במחסור במחקרים אמפיריים הבוחנים טיפול הנעזר בבעלי חיים ב

בעלי   התמכרותמטופלים  גם    ,הפרעת  מחסור  ניכר  בנוסף,  פרקטיקה  בבפרט.  ליישום  הנוגעים  מחקרים 

( זו  המחקרים  Monfort Montolio & Sancho-Pelluz, 2020; Trujillo et al., 2020טיפולית  מרבית   .)

מציעים    ,(Germain et al., 2018)  גרמיין ושות'שפורסמו בנושא, לא עסקו בהתערבויות טיפוליות ממוקדות.  

להתמקד בבחינת טיפול הנעזר בבעלי חיים כמתודולוגיה טיפולית בפני עצמה, תוך  יש    כי במחקר עתידי

 שימת דגש על אופן ההתערבות הטיפולית.  

 

 מטרת המחקר 
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יוצרים מטופלים השוהים בקהילה   טיפולית,  מטרת המחקר היא לבחון את מערכות היחסים אשר אותן 

)מחוץ למסגרת הטיפולית(בא ספונטני  בפינת החי.    ,ופן  בעלי החיים השונים  נועד  עם  את  לבחון  המחקר 

המתרחש בקשר בין האדם המכור לחיה הטיפולית, את תפיסותיו של המטופל את עצמו ואת בעל החיים  

   .בתוך הקשר

 

 תרומה פוטנציאלית של המחקר

אמפירי   במחקר  חסר  קיים  לעיל,  זה  כאמור  לטיפול  ובנוגע  בכלל  חיים  בבעלי  הנעזר  לטיפול  בנוגע 

ודפוסי התקשרות מתבססת בעיקרה על  באוכלוסיית מכורים. ה ספרות המתייחסת להיבטים של יחסים 

תיאורי מקרה בודדים ואילו מחקרים אמפיריים מתייחסים פעמים רבות להשפעות הפיזיולוגיות שיש לבעל  

בוחנים את השפעת הטיפול הנעזר בבעלי חיים על התנהגויות שונות של  החיים על האדם בתוך הטיפול או  

היחסי דינמיקת  את  הבוחן  מחקר  נעשה  לא  מהפרעת    םהפרט.  הסובל  אדם  לבין  הטיפולית  החיה  בין 

הבנת תפקידו של בעל החיים כמושא השלכתי  ל  פוטנציאל לתרומה משמעותית על כן למחקר זההתמכרות. 

  םהייחודייומאפייניו    אופן בו הקשר ול  בתוך הקשר  בעל החייםשל    הייצוגהבנת    , מופנמותשל מערכות יחסים  

הבנות אלו עשויות לשפוך אור על תפיסתו של האדם את עצמו    . להתפתחותו הנפשית של המטופל  יםמסייע 

בתוך הטיפול. כיצד שילוב בעלי חיים  בעל החיים  של  משמעותו  והבנת    ואחרים בהקשר של מערכות יחסים

בהליך טיפולי מסייע בקידום מטרות טיפוליות ובתהליך השיקום של המטופל המכור. הבנות אלו עשויות  

 ול בעזרת בעלי חיים בכלל וטיפול מסוג זה באוכלוסיית מכורים בפרט.  לתרום לקידום תחום הטיפ 

 

 שיטה 

גישה   תת  על  מבוססת  זה  במחקר  האיכותני  המתודולוגיה  המחקר  "הגישה  של  הנקראת 

מספר  (.  Moustakas, 1994)  "הפנומנולוגית של  חוויותיהם  משמעות  את  מתאר  פנומנולוגי  מחקר 

מטרתו של מחקר מסוג זה  (.  Creswell, 2007מסוימת )אנושית  תופעה  ל מושג או  בנוגע לאינדיווידואליים  

.  (Groenewald, 2004)מראש    הגורככל הניתן תופעה מסוימת, תוך הימנעות ממס  מדויקתצורה  בהיא לתאר  

 ,Aagaard)המטרה הסופית של שיטה זו היא לגלות ולבטא את המבנים המהותיים של תופעות פסיכולוגיות  

חקר חוויותיהם של אנשים החווים את אותה התופעה ואיגוד חוויותיהם לכדי תיאור מהותה  על ידי  ,(2017

 (. Creswell, 2007)האוניברסלית 

 משתתפים

במחקר השתתפו חמישה עשר נשים וגברים אשרו סבלו מהפרעת התמכרות לחומרים. מתוכם שש נשים  

גברים    הגמילה מהתמכרויות 'רטורנו'. שלוש נשים וארבע ותשע גברים, כולם היו או עדין מטופלים במרכז  

כאשר זמן שהותם בקהילה הוא בין  ,  ממשתתפי המחקר שהו בעת עריכת הריאיון בקהילה טיפולית 'רטורנו'
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חודשיים וחצי לשנה ושלושה חודשים. שלוש נשים וחמישה גברים ממשתתפי המחקר סיימו טיפול בקהילה,  

  ה שבע.שנים    טווח גילאי המשתתפים נע בין שמונה עשרה לעשרים ושבעשנים.    בטווח של חצי שנה עד שבע

ה עשרהמ ממשתתפי  שמונה  לגיל  מתחת  בקהילה  הטיפול  את  החלו  נחקר  משתתפים  שבעה  היו  ,  וספים 

עשריםבגילאי   עד  עשרה  גיל  ורק אחד    ושלוש  שמונה  מעל  כניסתו לקהילה  26היה  איתור משתתפי  .  עם 

אשר יצרו קשר  המחקר נעשה על ידי פנייה ישירה של המטפלת הנעזרת בבעלי חיים ברטורנו אל מטופלים  

שהקשר עם בעלי החיים בפינת החי בקהילה היה חלק משמעותי בטיפול  משמעותי עם בעל חיים מסוים או 

המטפלת הציגה בפניהם את מטרת המחקר. לאחר שהביעו את הסכמתם להשתתפות במחקר, פנתה    עבורם.

אליהם טלפונית החוקרת, הציגה את עצמה ואת מטרות המחקר פעם נוספת ולאחר הסכמתם, נקבע ראיון  

מוצגים פרטיהם    1. בלוח מספר  במקום שנקבע מראש לנוחיותם של המשתתפים.  כל ראיון נערך.  פרונטלי

 של המשתתפים.

 
 . פרטי המשתתפים 1לוח 

 

מס' 
  זמןאחרי/ ב גיל שם בדוי ראיון

 פרק זמן אחרי הטיפול/ כמה זמן בקהילה  טיפול

 חצי שנה  טיפול  בזמן 22 אדווה  1

 שלושה חודשים  בזמן טיפול  23 מורן  2

 חצי שנה  אחרי טיפול  20 ליאור  3

 שנתיים  אחרי טיפול  25 דנה  4

 שנה וחודשיים  בזמן טיפול  18 אמיר  5

 חודשים  3שנה ו   טיפול  זמןב 18 שחר 6

 חודשים  11 טיפול  בזמן 18 מיכאל  7

 חצי שנה  אחרי טיפול  23 אילנה  8

 שנים  5סיימה לפני  אחרי טיפול  23 דניאלה  9

 חודשים  2.5 הטיפול  זמןב 23 גיא  10

 שלושה חודשים  טיפול  זמןב 20 הדס 11

 אחרי טיפול  27 גידי  12
 חודשים  7סיים קהילה לפני 

 )שוהה בהוסטל המשך לאחר סיום קהילה(.

 שנים  3.5 אחרי טיפול  22 איתן  13

 שנים  7 אחרי טיפול  25 אלעד  14

 חודשים 6 אחרי טיפול  21 מאיר  15

 

 

 

 

 הליך 

בבחירת משתתפים    תמתמקד ר, דגימה שולאמ(,  Purposeful sample)  מכוונת  הייתההדגימה  מחקר זה  ב

אשר ייצגו באופן הטוב ביותר את האוכלוסייה וילמדו אותנו על התופעה הנחקרת בצורה המיטבית )שקדי,  
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2003  ;Mason, 1996  .)  שהמטפלת הנעזרת בבעלי חיים קיבלה את הסכמת המשתתפים לקחת חלק  לאחר

להם את מטרות המ  הציגה  המשתתפים,  עם  טלפוני  החוקרת קשר  יצרה  הסכמתם  במחקר.  חקר, לאחר 

הסופית, נקבע מקום ומועד לביצוע הריאיון לנוחיותם. טרם ביצוע הריאיון הוצגו בשלישית מטרות ורציונל  

והובהר כי הם רשאים לסרב לענות על שאלות עימן אינם מרגישים    המחקר. למשתתפים הובטחה אנונימיות

תתפים התבקשו לחתום על טופס הסכמה  בנוח וכי יש ביכולתם לסיים את הריאיון בכל שלב שהוא. המש

וכן לאשר את הקלטת הריאיון על ידי החוקרת. כל המשתתפים חתמו על טופס הסכמה    מדעת )ראה נספח א'(

 מדעת ואישרו את הקלטת הריאיון.  

 

   כלים

)ראה    ןהמבוסס על מדריך הריאיו   ,(Aagaard, 2017)מובנה  עשה על ידי ראיון פתוח חצי  נ איסוף הנתונים  

הריאיו  (.ב'  נספח במדריך  הקשר    ןהשאלות  בהתפתחות  ומאפייניועסקו  החיים  לבעל  המטופל  כפי  בין   ,

מובנה מתאים למחקר  ראיון פתוח חצי  .  מנקודת מבטו  שהמטופל תופס זאת, על מנת להבין את חווית הקשר

זה היות והוא מתאים לחקירת חוויותיהם, תפיסותיהם ודעותיהם של המשתתפים בנוגע לנושאים מורכבים  

הדדיות    בכך מתפתחתלשאלות הפתוחות כרצונם,    המשתתפים משיבים  .(Louise & Alison, 1994ורגישים )

חקירה של נושאים אישיים וחברתיים וביטויים המילולי    למשתתפים   דבר המאפשרבין המראיין למרואיין,  

(Kallio et al., 2016; McIntosh & Morse, 2015.)    ,שאלות הריאיון מתמקדות בתגובותיו של כל משתתף

המראיין רשאי לבחון תגובות אלו, לשמור על גמישות ולאלתר שאלות עוקבות על בסיס תגובות המרואיין  

(Cooper & Christopher, 1987; Kallio et al., 2016  .) 

 

 ניתוח נתונים 

, ניתוח ודיווח על דפוסים )תמות(  שיטה לזיהוי  . זוהיעל ידי ניתוח תוכן קטגוריאלי  התבצע  ניתוח הנתונים

הניתוח כרוך   .בתוך הנתונים. ניתוח זה מסייע בתיאור וארגון באופן מינימאלי מערך נתונים עשיר בפרטים

מבוסס על מיון וכולל שני יסודות:    התהליך הקטגוריזציוארגונו מחדש.    )קטגוריות(  לחלקיםבחלוקת המידע  

ושיוכם לקטגוריות חדשות ושונות. צירוף הנתונים לקטגוריות מאפשרת    חלוקת הנתונים לקטעים נפרדים

  ומסייע להבנת התופעה הנחקרת בצורה ברורהבבהירות רבה יותר  מהמחקר  לראות את התמות העולות  

  .Braun & Clark, 2006) ; 2003ר )שקדי,  יות

 

 רפלקציה 

בספרות מחקרית בתחום בכלל ובקרב אוכלוסיית מכורים  סובל מהיעדר  תחום הטיפול הנעזר בבעלי חיים  

במהלך  ם, ויחד עם זאת,  מטפלת הנעזרת בבעלי חיי  יהיותה מתחילה מעצם  נבע  זה,הבחירה לחקור  בפרט.  



12 
 

  תחומי העניין.   שם התגבש הרצון לשלב בין שני  נחשפתי לאוכלוסיות שונות,  ,כקרימינולוגית קליניתהכשרתי  

התגבשותה של  משקף עבורי את    לכן מחקר זה, הבוחן טיפול הנעזר בבעל חיים בקרב אוכלוסיית מכורים

   זהותי המקצועית.

עד כמה  אותי רבות    הלמד נכונותם של משתתפי המחקר לחשוף ולשתף בתהליך המורכב שעברו,  

דברי המשתתפים שפכו אור  .  מערכות יחסים בינאישיותחוו פגיעה בסוג טיפול זה עשוי לסייע לאנשים ש

  אזורים שפעמים רבות, רב הנסתר בהם על הגלוי. החיים,    ילבעל   במערכת היחסים בניהםעל המתרחש    נוסף

המחקר  בנוסף, ממשתתפי  עדהדגיש  רבים  טיפול  ו  היה  משמעותי  עבורם,    כמה  ת זה  את  ,  קוותםוהביעו 

 תקוותי שמחקר זה יוכל, ולו במעט לעשות זאת.  .  שקיבל קול במחקר זה יסייע לאחרים בעתיד ,שסיפורם
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 ממצאים 

( תיאור המטופל את עצמו טרם  1של דברי המשתתפים העלה שלוש קטגוריות עיקריות:    קטגוריאליניתוח  

 סיום הטיפול.  –( סיום הקשר 3( המפגש עם בעלי החיים כחלק מהתהליך הטיפולי;  2 כניסתו לקהילה;

 לקהילה  כניסתו טרם עצמו את  המטופל תיאור .1

או   הטיפולית  לקהילה  כנסתם  טרם  עצמם  את  תארו  מכמה    בסמיכות המשתתפים  לקהילה  לכניסתם 

היבטים. הם התייחסו למצב הרגשי באותה העת, למערכות היחסים שלהם עם אחרים וליחסם עם בע"ח  

 והתנסותם עמם. 

 של המטופלים לתפיסתם הרגשי םמצב .1.1

בהתייחסותם אל מצבם הרגשי, טרם תחילתו של התהליך הטיפולי, משתתפי המחקר הם מתארים שחוו  

 שי, קושי בזיהוי רגשות, קושי במתן ביטוי מילולי לרגשות וצורך בריגוש.עצמם בניתוק רג

 ."אהה, התחיל להעלים לעצמך את הרגשות ואתה רואה את הכל ככלום": ניתוק רגשי .1.1.1

מספר משתתפים העידו על עצמם כי חוו ניתוק רגשי. ליאור מסביר כי הבידוד הרגשי הוא תולדה של חוויה  

 לחסום אותך, מתחיל לשים עליך חומות. זהו...". ש: "העולם מתחיל 

של כאב באמצעות סמים, מה שאפשר לו לא להרגיש דבר:    תמיכאל מסביר כי בחר בדרך של טשטוש חוויו

"כאילו בחוץ וזה, לא הרגשתי שום רגשות, לא הרגשתי רגשות עכשיו וזה, את מבינה, כאילו? הייתי עושה  

 רגיש עכשיו אה, פגוע, מתוסכל, מוטרד, דברים כאילו..." הרבה סמים, ואין עכשיו, אתה לא מ

 "בחיים שלי לא ידעתי לבטא רגשות".קושי בזיהוי ובביטוי רגשות:  .1.1.2

 מתאר את כניסתו אל הקהילה, את הבלבול ואת אי ההכרה שלו עם מנעד הרגשות:  ליאור

רוצה   לא  סגור  כולי  מופנם  הייתי  דברים,  מהרבה  מהחיים,  פגוע  של הייתי  תקופה  במשך  להיפתח, 

חודשיים כמעט לא הייתי מדבר כלל, אם הייתי מדבר זה כאילו באים לתקוף אותי, באים לרעתי לא 

האמנתי כאילו שאפשר.. לא ידעתי מה זה רגשות בכלל לא ידעתי מה זה אוהב, כועס, הכרתי את הכל  

ד לאהוב לכעוס, לדעת לשמוח, בצורה אחת... הכל זה היה על פחדים, לא ידעתי איך לשחרר איך ללמו

 להקשיב, כל מיני דברים.

 
חלק מהמשתתפים העידו על ביטוי רגשי, לא במילים אלא במעשים. הדס מתארת את עצמה: "הייתי מדברת  

 רק באלימות, רק עם הידיים".

 אלעד מסביר כי הבידוד והניתוק הרגשי אפשרו לו להפגין אלימות:

נעים להיות לידו, כועס, מקלל, מרביץ, אלים. הייתי בבתי סוהר לפני,  שמעי, באתי ילד לא נעים. לא 

הייתי כאילו ממש בקטע של אלימות. ואם זה לא מוסדות, אז בתי סוהר וכל מיני פני.. כאילו לא הייתי  

ם על אלימות. כאילו.. והמון תיקים על אלימות, המון. כאילו דפים שלמים של תיקימאובחן כילד נורמלי.  

לתי לחתוך מישהו ולחיות עם זה בשלום, כאילו, זה לא  וסוג של דחיתי רגשות, לא ידעתי איך כאילו.. יכ

 .פוגע בי, כאילו בלילה, זה לא היה פוגע בי ללכת לישון בלילה. הלכתי לישון אותו דבר היה

 

 ."אני בן אדם של אדרנלין, של ריגושים"צורך בריגוש:  .1.1.3
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יחסים   במערכות  ביטוי  לידי  ובאו  בזה  זה  השתלבו  בריגוש  והצורך  הרגשי  הניתוק  כיצד  מספר  איתן 

 רומנטיות: 

הבנתי שיש לי בעיה מול בנות במערכות יחסים, שאני מנסה להשיג כמה שיותר בנות ויותר לקבל, יותר  

אותי. שזה אומר    שבנות יאהבו אותי, אני לא הייתי מצליח לאהוב בחזרה. אבל שכמה שיותר יאהבו 

בנות שרוצות להיות איתי ביחד, אבל אני לא רוצה, כי אני לא מרגיש לאף אחת מהן.   15שיכול להיות ש 

בשביל לפגוש בנות... בשביל למלא   אבל אני אוהב את הרגש שאוהבים אותי, בסוג של התמכרתי לזה...

 לי את הריגוש. 

 

 ון שלו את עצמו, מחפש ריגושים מגיל צעיר:מספר על הסביבה המורכבת בה גדל ועל הזיכר מאיר 

נפרדו   שהם  שלי,  ההורים  מבחינת  זה  אם  קשה.  מאוד  מאוד  אמוציונלית,  מאוד  מאוד  ילדות  עברתי 

שהייתי נורא צעיר, עם הרבה מאוד טריגרים והרבה מאוד מריבות ורווחה ומשטרה. ואם זה אני שבעצם 

 ותר מחפש אטרקציות, ריגושים. ד שונה בבית. יותר היפראקטיבי, יהייתי ככה יל

 
 מערכות יחסים בין אישיות  .1.2

מרבית משתתפי המחקר מספרים כיצד חוויות שליליות מעברם פגעו ביכולתם במתן אמון בתוך קשר אנושי,  

תפיסתם של משתתפי המחקר מערכות יחסים   דבר אשר מקשה עליהם לייצר קשרים בינאישיים מיטיבים.

או שהאחר צריך ממני משהו או שהוא רוצה להרע לי. על כן הם מתארים את    ניכרת בשני אופנים עיקריים:

 עצמם במצב של דריכות והתגוננות מתמדת במפגשים בין אישיים. 

שלה הקושי  צמח  מהיכן  מתארת  " דניאלה  הייתי  :  אז  כאילו...  שהוא..  אדם,  בן  עם  קשר  אף  יצרתי  לא 

ניהם  י כאילו....נערה מאוד סגורה, כאילו עם החוויות עבר שלי עם הקשיי אמון שלי באנשים. מהפגיעות ב

 ".וגם במהלך הילדות והנערות 

 מעידה על חווית הכניסה שלה לקהילה על רקע קשיי האמון שהיו לה:  היאעוד 

מפחדת שלא יודעת מה, שאם אני יספר משהו, יספרו אותו. מפחדת ליצור קשרים,   מפחדת שיפגעו בי,

ש.. לא יודעת... כאילו לא רציתי להיכנס כזה לתוך הרכלנות, הזה.. כאילו לא אהבתי    שלא, לא יודעת

ת את זה, לא אהבתי. ואין מה לעשות, היינו, היינו נערות בסיכון וזה עם כל התיק של זה, עם כל העבריינו

 . שבזה ועם כל המשחקים שבזה. וזה לפעמים גם מאוד קשה להיכנס לקבוצה כזו

 
 אלעד מתאר כיצד תחושותיו שיחסים בין אישים מבוססים על אינטרסים גרמו לו להתרחק מהחברה: 

כאילו, באופן כללי כזה בחיים, מישהו כזה מתייחס אלי, אני כזה 'מה הוא צריך ממי עכשיו? מה זה? מה  

? צריך לעלות עליו..' לא סתם בא אלי, לא סתם מדבר איתי, לא סתם... הייתי בן אדם מאוד  הקטצ' פה

עצמאי,   בעיה עם אמון, נגיד, מאוד קשה לי. לא הייתי מאמין לאף אחד. הייתי חי עצמאי כאילו. ממש חי

ה. הייתי ילד . לבד, בתוך סוג של מנהר14גרתי ביער הזה, כמעט שמונה חודשים. בגיל  ..  עצמאי שיש.  הכי

 ... עצמאי, הייתי יושב עם עצמי וכאילו, זה אני. עברתי סיפור, זה לא סתם הלכתי לשם

 
מקשר אנושי    ה". על רקע זה היא מתארת את הימנעות האמת שלא סבלתי בני אדם בכללי  "  אומרת:  דנה

 עם כניסתה לקהילה:

כשנכנסתי לאשפוזית בהתחלה שם, אה, לא תקשרתי עם אף אחד... לא הייתי מדברת בכלל בהתחלה.  

סית, הייתי מעדיפה.. הייתה לי תוצאה שאו אני נכנסת  "עם אף אחד, לא הייתי נכנסת לשיחות עם העו 
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לא נכנסת  סית או אני עושה גינון מהבוקר עד הצהרים. והייתי עשה גינון פעמים בשבוע ו"לשיחה עם העו

 . לשיחות

 
 עלי חיים כלפי בהתייחסות  .1.3

המשתתפים סיפרו על הקשר או היחס שלהם אל בע"ח טרם כניסתם לקהילה. חלקם שיתפו שבעלי חיים  

היו חלק בלתי נפרד מחייהם, חלקם חוו חוויה של אובדן בילדות המוקדמת שגרמה להם לנתק רגשי ופחד  

 מבעלי חיים. 

 . "שהייתי קטן תמיד היו מלא חיות " :לי חייםקשר עם בע .1.3.1

משתתפים אשר בעלי חיים היו נוכחים בחייהם טרם כניסתם אל הטיפול, מספרים על נוכחות זאת כדבר  

 מה חיובי, בעל ערך מוסף ומשמעותי עבורם. שחר מספר על היונים שגידל:

החיות. אצל סבתא. הייתי גר היה משמעותי כזה יאנו, דבר ראשון שהייתי רואה בבוקר זה אותם. את  

אצל סבתא שלי מאז שאבא נפטר, איזה חמש שנים, ארבע וחצי שנה, כאילו ושמה התחלתי כאילו להביא 

 כאילו שמה התחלתי לאהוב חיות.  חיות. הייתי, הייתי

 
מספר כי למרות שבבית בו גדל לא תמכו בגידול בעלי חיים, הוא מצא את הדרך להנכיח בעלי חיים    גיא

עכשיו יש לי שלושה חתולים בבית.  .  : "פחות שהייתי קטן כי ההורים פחות אהבו, היה לי כלב, לא זה..יובחי

אני גר עם האישה, שתי ילדים, שלושה חתולים. ותמיד אהבתי חיות, היה לחבר שלי וחוות סוסים והיה לו  

 ". , זה מרגיע אותי כזהשמה כל מיני חיות. גם הייתי עוזר לו לטפל בהם וזה

 ."אבל מוקה מתה בשדות ובוני גם": בילדות לי חייםטראומה שקשורה לבעואובדן  .1.3.2

ילדות שהודחקו, מטופלים מספרים על זיכרון קדום שחשף קשר  נחשפים זיכרונות    בקהילה  במהלך הטיפול

כי משהו בתוכי נשבר שזה קרה. כי בעצם אני  משמעותי עם בעל חיים שנגמר באובדן וכאב. אמיר משתף: "

 ". פחדתי ממוקה ועד שהתחברתי אליה, תפסתי אומץ, פתאום אני מוצא אותה מתה בשדה

דבריו של אלעד ממחישים את המשמעות העמוקה של הקשר עם בעל החיים ואת השפעת האובדן של קשר  

 : זה על נפשו של ילד

היה לי כלב אחד בילדות שהוא באמת היה מחובר אליו. מאז סוג של ניתקתי את הרגשות שלי אל בעלי  

חיים כאילו. הוא מת לי, הוא נדרס לי. אז סוג של ניתקתי את הרגשות שלי לבעלי חיים. אמרתי לא, לא 

תו, כי המשפחה  נפגע שוב. בשבילי אז זו הייתה טעות כי, כי סבלתי מזה רגשית. נלחמתי על להביא או

שלי לא קשורים לבעלי חיים, ואף אחד לא עוזר לי , הייתי לוקח אותו לגינה וזה. בסוף הוא מת, אז לא  

יכלתי להביא עוד כלב. זה היה סוג של.. היה לי קשה עם זה. באותו זמן ניתקתי את הרגשות שלי עם 

 בעלי חיים, כאילו סוג של, לשם אני לא חוזר.
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 ."הייתי אפילו מגיע להרוג חיות"חיים:  עליפגיעה בב .1.3.3

:  מספר על האופן בו נהג להתייחס אל בעלי חיים לפני הכניסה לקהילה וגם בתחילת דרכו בקהילה  אמיר

"כשהגעתי לפה, האמת ששנאתי חיות. בחוץ הייתי שורף חתולים עם מצת טורבו, בועט בכלבים, הייתי הורג  

 שנה מה הגיל. שהגעתי לפה, בהתחלה, גם התנהגתי לא יפה לחיות". חיות, גורים, לא גורים, גדולים, לא מ

 הוא מתאר שרשת של אירועים בחייו שגרמו להתפתחותם של רגשות שלילים כלפי בבעלי חיים: 

אחר כך הכלבה שלי מתה, הרעילו אותה. פעם אחת הלכתי בשדות ומצאתי אותה מתה, מורעלת והבן  

א גם גדל אצלינו, אחרי חודשיים בערך, מצאתי גם אותו מת,  שלה בינתיים, מההמלטה הראשונה, שהו

 גם אותו הרעילו. ואז כבר שנאתי כלבים וגם בגלל שנשך אותי אחד. אז בעצם פיתחתי פחד מהם. 

 
"אהבתי מאוד כאילו בעלי חיים, אבל מחוץ זה היה... תמיד הייתי ממש    שבו:  סמתאר את הדיסוננ   מיכאל

הוא מסביר שזאת הייתה דרך עבורו לפרוק תסכול שהצטבר    אוהב חיות, בחוץ הייתי פוגע בחיות בחוץ".

משהו שיותר חלש ממך, משהו שלא יכול להחזיר לך בגדול כל אחד יותר חזק על החלש ממנו. מבינה?  בו: "

 . "שלי הייתי מוציא על החיותאת התסכול 

 ."פחדתי מהם בהתחלה ולא העזתי להתקרב"מבעלי חיים: פחד  .1.3.4

 : ביר כיצד ההקשר החברתי בו גדל עיצב את גישתו אל בעלי חייםמאיר מס

בעצם אני חושב שברוב חיי האהבה שלי לחיות, היה משהו שלא היה קיים, להיפך. היה לי מן פחד לחיות,  

בור החרדי כל המושג הזה של כלבים, חתולים, אז זה משהו שמאוד מפחדים ממנו.. גדלתי כילד חרדי. בצי

. כן, להיפך, זכורים לי אפילו מאוד מאוד אירועים טראומטיים, שכלב רדף אחרי הייתי לבד. וכל מיני  

 סיטואציות עם חיות שדווקא לא אהבתי. זהו אף פעם לא מצאתי באמת איזהו שהיא גישה בחיות.

 
 :איר גידי מספר שאהב מאוד בעלי חיים, אך מתאר פחד ספציפי שהתפתח בילדותובשונה ממ 

כאילו היה לי כל החיים פחד מטורף מחתולים. ברמה   ...כל הילדות היה לי את הפחד הזה עם החתולים

של הייתי יכול לעבור ברחוב ואם הייתה עכשיו חתולה על המדרכה הייתי עובר לצד השני של הרחוב 

 ממש פחד מטורף, או חוזר בלילה כזה לדירה ופוחד מהחתולים בדרך.

 

 כחלק מהתהליך הטיפולי – החיים  בעלי עם המפגש  .2

זו עובר  ת מתאר  קטגוריה  כחוט השני בתוך    תכיצד האינטראקציה של מרואייני המחקר עם בעלי החיים 

נוצר הקשר והחיבור אל בעל חיים  מה  :התהליך הטיפולי תחושותיו של המטופל בתוך    עבור דרךדרך בה 

השפעת    ואת,  עמוהקשר  בעל החיים ואת מאפייני  הוא תופס מנקודת מבטו את מאפייני    האופן בוהקשר,  

 . והבינאישיאישי  תוך על החיים על התהליך ההקשר עם ב

 דרך היווצרות הקשר .2.1

ובקשה   המטופל  של  פנימי  רצון  מתוך  לעיתים  נוצר  החיים  בעל  עם  הקשר  כי  עולה  המשתתפים  מדברי 

 מפורשת שלו, ולעיתים כשמתוך שלא לשמה בא לשמה. 

 "בסוף חזרתי לפה עם תוכי".רצון אישי לבעל חיים:  .2.1.1
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 מספרת על הרצון שלה לגדל חולדה: אילנה

היה לי ממש קשה ורציתי ללכת הביתה    בסוף שהגעתי להקהילה, אחרי איזה שלוש חודשים

ושאלו אותי מה יעזור לי להישאר ברטורנו? אז אמרתי שאם יביאו לי חולדה, למטה לקהילה, 

יאות בא,  שתהיה רק שלי, והסכימו. אחרי מלא מלא בירוקרטיה, וגם כל פעם שמשרד הבר

כאילו, אני קמה בבוקר, אני אוכלת ארוחת    היינו צריכים להחביא אותה. אבל.. זה ממש עזר..

אני לא ידעתי שזה מה שיעזור  ...  חתיכה קטנה של דייסה קשהלחנינה  בוקר אז אני מביאה גם  

 לי בקהילה.  

 
לשמה":   .2.1.2 בא  לשמה  שלא  קומבינות,  ""מתוך  לעשות  בשביל  הרבה  לשמה  עולה    דבריםהייתי 

 ". שאסור בקהילה

פינת החי מעט מרוחקת מלב ההתרחשויות בקהילה, על כן פעמים רבות מטופלים בתחילת דרכם בקהילה  

 אלעד: מוציאים בה מקום מפלט להמשיך עם התנהגויות אסורות בקהילה. כפי שמספר 

לקח זמן, זה לקח זמן. זה לקח המון זמן, עד שבאמת כאילו. בהתחלה בכלל, ראיתי פוטנציאל 

יות, ולהחביא דברים כאלו בתוך הפינת חי. הביקורים וזה, זה מה שהכניס אותי להחביא שם סיגר

 . לשם, לא הבעלי חיים. זה המקום הכי בטח שאף אחד לא באמת יחפש. זה היה פינת קומבינות שלי

 
 לעיתים, דווקא מתוך המקום הזה נוצר חיבור אל בעלי החיים, כפי שהוא מעיד: 

אני יודע לדבר, אני יודע להגיד. אני יודע להגיע למטרה ..  עו אלי.וכאילו, איכשהו הבעלי חיים הגי

'בעלי חיים   :כלשהי שאני רוצה להגיע אליה. יודע להכניס את עצמי לשם, לדבר את השפה, לשחק

עושים לי טוב וזה..' ובאמת הייתי ילד אגרסיבי, הייתי ילד בעייתי ובאמת שם יכולתי לעשן יותר  

מעשן כמה את זה? כי היו מביאים לי כל הזמן  מישהו יגיד לי, כמה אתה מעשר סיגריות ביום, ולא

סיגריות ולנקות ...  מבחוץ  בוקר  כל  ולראות  בהם  לטפל  צריך  הייתי  תפקיד  לי  שהיה  בגלל  אז 

אחריהם. ואם הייתי מזלזל היו יוצאים עלי וזה. אז החיבור הזה נוצר איכשהו עם הזמן. זה, זה 

לי חיים, עם זה שהייתי כל הזמן סביב הבעלי חיים והמטפלים והכל בשילוב עם הקבוצות, של בע

 מה שהיה מסביב. והשילוב הזה לאט לאט חלחל בי ועשה לי משהו. 

 
היכן   להצליח  עצמו,  שלו לאתגר את  התחילה מהרצון  בעל החיים  עם  שלו  איתן מספר שהאינטראקציה 

 שאחרים נכשלו: 

אוהב את כל זה. זה היה תוכי שאף אחד לא נוגע    אני בן אדם שאוהב אתגרים, אוהב אטרקציות,

בה, היא כל הזמן נושכת, נושכת, נושכת. אני אוהב את הדברים האלה. אז ישר ניסיתי לגעת ולימדו 

אמרו לי קודם כל להוריד אותה למטה. ואז  .  אותי, הצלחתי להרים אותה. ואז עשיתי כמו תהליך

א תעלה עלי. אמרו לי 'תנסה, כי את כולם כמעט היא  מלמטה אני כאילו מושיט לה יד לעזרה ואז הי

 נושכת'. 

 
אחרי זה אני הבנתי שאני, שזה תלוי במה  הוא מסביר שמה שהתחיל מתוך רצון לאתגר, התפתח לקשר: "

משדרים לתוכי, אם אני אשדר לה פחד, אז היא תנשך, אבל אני לא הייתי חווה פחד אז זה... זה התחיל  

 ".  אחרי זה, זה נהיה כמו חיבור עם התוכיבהתחלה מקרות, 
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 בעלי החייםקשר עם בתחושות  .2.2

כאשר המשתתפים דיברו על תחושותיהם בנוכחות בעלי החיים, הם הדגישו שקט, רגיעה, הפגת בדידות,  

 הריפוי שהקשר מעניק להם. אהבה ואת התחושה  

 ". זה עשה לי איזה נחמה, כאילו זה היה לי נחמה"רגיעה, הפגת בדידות ונחמה :  .2.2.1

בנוכחותם של בעלי חיים:   מורן, כמו משתתפים רבים אחרים מתארת את תחושת הרגיעה ששורה עליה 

נותנים לי. שלווה כזו להאכיל אותן לשחק איתן" מוסיף    גיא  ."בעיקר בעיקר אני אוהבת את הרוגע שהן 

זה גם נותן כמו לצאת מהשגרה, גם נותן קצת  : "ומסביר את המתרחש אצלו כאשר הוא מגיע לפינת החי 

חושב, עושה כמו חשבון נפש כזה. וגם אתה לא לבד,  שקט לראש, גם תוך כדי שאתה מאכיל אתה וזה אתה  

 .  "אה עם החיות פה כאילו, אתה לא מרגיש בדידות

 . "הרגשתי שם כל כך ריפוי בלב שלי"ריפוי :  .2.2.2

של   תחילתו  את  מאפשרות  החיים  בעלי  של  ובנוכחותם  בקשר  המטופלים  שחווים  אלו  חיוביות  תחושות 

מעבר לזה שכל פעם שהייתה  שלו עם גור חתולים עיוור: "תהליך ריפוי. מאיר משתף מה אפשר לו הקשר  

היה יושב עלי, אני הייתי מרשה לעצמי    החתולבאמת ש  . שם,קבוצה בפינת חי, אני הייתי הראשון שמופיע

 . "נקרא לזה ככה  ,לגעת במקומות יותר כואבים. בהחלט מרשה לעצמי להיות יותר חלש

 ."אותי ושהיא אוהבת אותיזה מרגיש לי שהיא באמת מכירה  ": אהבהיחסי  .2.2.3

" גידי מספר:  ומגוונים.  רבים  באופנים  עלו  בעלי החיים,  עם  העז,  תיאורי אהבה בקשר  ולחבק את  לבוא 

כאילו, סתם, התפרצויות של אהבה כזה באמצע היום. שרגעים כאלה של משמעות שאי אפשר אפילו להבין  

 ".  כאילו לעבור דרכךמה מניע אותם, פשוט לתת לאהבה הזאת לזרום דרכך. 

 לגילויי אהבה:   עבור הדס המחוות הפיזיות שהתוכית שלה מביעה כלפיה הן סימן 

תביאי לי נשיקה', היא באה מביאה לי נשיקה, כאילו.. אני מרגישה שהיא אוהבת  : 'אני אומרת לה

אני ש  אותי, שהיא מתייחסת אלי, ש.. כאילו היא יושבת פתאום רגוע ככה ועושה לי בפנים ככה

 . יתייחס אליה. אני מאוד מאוד אוהבת אותה, מאוד מחוברת אליה

 
 

 של המטופל מאפייני הקשר לתפיסתו .2.3

משתתפי המחקר מספרים על מאפייני הקשר שלהם עם בעל החיים, כפי שהוא נתפס בעיניהם. הם מתארים  

מתארים את יציבות וקביעות  פעמים רבות חוויות חדשות וראשוניות, שחלק מהם, מעולם לא חוו בקשר. הם  

הקשר המתקיימות ללא תנאי ונובעות בין השאר מהפשטות שבו. כל אלו מאפשרים חוויה של אינטימיות.  

 עוד הם מתארים את חוויה של נראות בקשר ומאפיינים של תלות, בעלות ובלעדיות.
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 ".היחס שאני מקבל, התחושה שאני מקבל, הוא נורא נורא יציב" יציבות וקביעות הקשר:  .2.3.1

בקרב   מובנת מאליה  איננה תמיד  בתוך הקשר  תלוי  ובלתי  יציב  קבוע,  באופן  החיים  בעל  של  הימצאותו 

משתתפי המחקר שעבור רבים מהם אי יציבות במערכות יחסים הינה דבר שכיח ומוכר. אדווה מתארת עד  

 ורה שהכלבה מחכה לה: כמה זה בלתי מובן מאליו עב 

עולה למעלה, אני  לי שם, אני  יוצאת אני רואה אותה מחכה  עולה לשיחה עם העו"סית אני  אני 

, את רואה אותה רצה אלי, מקבלת 24יוצאת, אני, היא מחכה לי שם. כאילו חזרתי מיציאה של  

לכל   לא,...  אותי לחכות  יכולה  היא  בכלל?  אני  מי  כי  כאיל  ...כאילו  אנשים  יודעת לעוד  לא  ו. 

 . להסתובב וזה אבל היא פשוט שוכבת ומחכה

 
 . "היא מאוד שם, היא לא עוזבת לא משנה איך אני מתנהגת" :תנאי  ללא קשר .2.3.2

מתיאוריהם של המשתתפים את הקשר שלהם עם בעלי החיים ניתן לראות כי הם חווים את בעלי החיים  

שי או באירועי עבר כפי שמסבירה אדווה:  כמי שמקבלים אותם ללא תנאי וללא תלות במצבם הרגשי, הנפ

כן. אני מרגישה ככה שהיא אוהבת אותי בלי תנאים. אני צועקת עליה, אני כועסת אני עצבנית אני בוכה  "

בתוך הקשר ניכרת חוויה של הדדיות, שכן גם המטופל    ".אני צורחת, היא אוהבת אותי, היא מקבלת אותי 

חיים. ביטוי לכך עולה מדבריו של אמיר כאשר הוא מספר על  מצדו מקבל ללא תנאי את התנהגות בעל ה

 ארנבון שגידל בחדרו וכיצד היה מנקה אחריו פעמים רבות: 

 
בגללו הייתי שוטף איזה שש פעמים ביום ת'חדר, כל פעם היה משתין לי בחדר, מחרבן.. וואלה, לא 

, שמח, מחרבן לי על המיטה, יכולתי לכעוס עליו, הייתי שוטף כאילו בכייף, אומר בסדר, הוא נהנה

   ...הכל. אני מבחינתי הכל טוב כאילו

 

עז? מה הוא אשם?  ל  ע   על מי תצעק? על הארנב? על מי תצעק?"פשטות הקשר עם בעלי חיים:   .2.3.3

 ". מה הוא עשה?

ההבנה שלבעלי חיים אין מניעים נסתרים, הפשטות והאותנטיות שבהם מקלה על המטופלים לייצר עמם  

 כפי שמאיר מספר על החוויה שלו: קשר רגשי, 

קשה לי להסביר את זה. באמת שקשה לי להסביר את זה. זה יותר מה אני מרגיש וחווה. אני פחות 

חושב, זה פחות ברציונל. אני פשוט יודע שזה מה שאני חווה ומרגיש. אולי זה בגלל שלחיה אין שכל,  

מאוד מאוד חוקר על זה. יוצא   אני גםאז זה פחות מורכב. אבל, קשה לי קשה לי להסביר את זה.  

בין חיות ואנשים, זה משהו שאני גם מפענח    בה לי לקרוא על זה הרבה מאוד ספרים. בין היחס והקר

אותו. אבל קשה לי, קשה לי להסביר אותו במילים. בעיקר אני חושב שחיה יותר מרגישה, פחות 

  . מה, בלי לחשוב, בלי אינטרס, בלי..חושבת. ושחיה מרגישה אז היא מחזירה לך בדיוק באותה עוצ

 בלי שום רציונל, רק עם רגש. 

 
 ". באמת אז היא הייתה החברה הכי טובה שלי"אינטימיות וקרבה בקשר:  .2.3.4

את   גידי מתאר  ואינטימי.  קרוב  של קשר  בחייהם  ראשונית  חוויה  על  רבים ממשתתפי המחקר מספרים 

   השפעתה של חוויה זו עליו:החוויה שלו עם חתולה שיזמה עמו קשר, ואת  
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בות הזאת. באה פשוט ככה כמו שהיא. יכול רזה המקום הזה שהיא באה בלי ההתרחקות וההתק

 זה המקום הזה של לדעת...  להיות שזה משהו שבחיים לא חוויתי אותו, שהשפיע עלי מאוד חזק

ה השפיע. כן. עדין לתת אמון, לתת לאנשים להיכנס לחיים שלי, לפתוח את הלב שלי. אני חושב שז

 .אני מרגיש שיש לי עוד דרך ארוכה שם. אבל, כן, זה היה איזה צעד ראשוני כזה. וללמוד אינטימיות

 זה. מוזר להגיד אינטימיות בהקשר הזה, אבל אני חושב שזה

 
  הסוס רואה אותי והוא בוכה. כאילו מבין אותי, את "  חוויה של נראות בקשר עם בעלי החיים: .2.3.5

 ". הכאב שלי

שיש  ב התחושה  למדי.  וקשים  מורכבים  רגשים  מצבים  עם  המטופלים  מתמודדים  בקהילה  הטיפול  זמן 

מישהו שמרגיש את שעובר על המטופל ומגיב לצרכיו ללא מילים מסייעת בהתמודדות עם מצבים אלו. אדווה  

י לא  היא מרגישה אותי, כן. היה ל מספרת על מקרה שבו רק הכלבה מצליחה לסייע לה בהתקף חרדה: "

היא באה ואיכשהו בכל    ,מזמן התקף חרדה מאוד קשוח היא גם באה, התיישבה עושה לי ככה עם הרגלים

 . "הטשטוש ראיתי אותה. לא הקשבתי לאף אחד

 כיצד בעלי חיים שונים היו מזהים את מצבו הרגשי וניגשים אליו:אלעד מספר  

אפשר להסביר .. אבל זה סוג של... החיבור תמיד הבינו אותי ולא.. איך להסביר לך? לא, לא כל דבר  

שהיה נדמה לי, לא יודע. כאילו לחיות שהיו מזהים אותי שהייתי בא, כאילו הם יודעים. תשמעי 

אני יודע שהרבה בעלי חיים באים אלי בגלל האוכל. זה ידוע, אבל משהו כאילו, יש הרבה מעבר 

פורים וכאלה, שכן היו, היה להם אוכל כל לזה, יש הרבה זיהו אותי במי שאני. במיוחד כאילו צי

הזמן. אבל כן ידעו את ה.. או כלבים שהיו לי שם. הם שם באמת, קלטו אותי שאני מבואס אז היו 

 באים אלי, יושבים לידי. 

 

 .: "החתול בעצם מעדיף אותי"בקשר לעדיות, בעלות ובתלות .2.3.6

ם הבלעדית. כולם מביעים בדרך זו  מביעים את הכמיהה שבעל החיים יהיה בבעלות  משתתפי המחקר  חלק

או אחרת את ההתרגשות והחשיבות העולה מכך שבעל החיים מעדיף אותם ורק אותם על פני אחרים אילנה  

גם שלה   והצורך שלה בבעלות על החולדה שלה ובתלות של החולדה בה כמו  מתארת בדבריה את הרצון 

וקת ושאני כאילו ממש אחנך אותה ואגדל אותה  רציתי חולדה חדשה, שלי. שהיא תהיה כאילו תינ"בחולדה:  

ושהיא תכיר רק אותי. זה היה מן עניין כזה של בעלות שרציתי מישהי שתהיה תלויה בי ואני אהיה תלויה  

   בהמשך היא מסבירה מהיכן צרכים אלו נבעו:" ... בה

וד ילדים אני באנוכיות שלי, כאילו בתור ילדה שכאילו שברגע שההורים שלי המשיכו להמליט ע

ולהביא לי אחים, שמו אותנו ביחד בחדר, אז מי מגיל שש, כאילו לא היה לי פינה משלי בבית או  

משהו שהוא רק שלי. אפילו המיטה שלי לא הייתה רק שלי. כי אחים שלי היו מביאים חברים והם 

פרטי כאילו  של  הזה  החוסר  מתוך  אז  אחים.  שלוש  עוד  לי  יש  ומשחקים.  עליה  יושבים  ות היו 

והיכולת לקרוא לדברים רק שלי והבעלות עליהם והזכות שאילו, אף אחד לא יגע בהם חוץ ממני. 

רציתי שהיא באמת תהיה שלי,  . אז רציתי חולדה שכאילו, אין לה היסטוריה עם מטופלים אחרים

 .שאני כאילו יחנך אותה ואני יאכיל אותה ו... אטפל בה
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 מאפייני בעל החיים דרך עיני המטופל  .2.4

בהתייחסם אל המאפיינים של בעלי החיים, מציגים משתתפי המחקר תפיסה הנראית לעיתים מנוגדת. מצד 

 אחד הם תופסים את בעל החיים כחסר אונים ומצד שני הוא סמל לפראות וחיות.  

 ."הכל נשאר שם והם גם חסרות אונים"כחסר אונים:  החיים בעל .2.4.1

ם רבים מתייחסים אל חוסר האונים של בעלי החיים הנמצאים בפינת החי. דנה מתייחסת למאפיין  מטופלי

אבל יש משהו בחיבור הזה של .. כאילו יש איזה חיה שבאיזה שהוא מקום  זה כאל נקודת חיבור בקשר: "

יא לא תהיה,  היא תלויה בי, היא לא כאילו, אם לא יביאו לה אוכל, או יקשרו אותה או משהו, אז כאילו ה

 . "לא יהיה לה מה לעשות. בוא נגיד ככה, היא לא תוכל אחר כך לדבר על זה גם

 מיכאל לעומת זאת, מתבונן על חוסר האונים מנקודת מבט של מי שיש לו אחריות כלפי בעלי החיים:  

 
אם אנחנו שמנו אותם במצב כזה של חוסר אונים, זה אשכרה חוסר אונים בשביל החיות, אז וואלה 

וואלה לבוא לשים להם אוכל שהם צריכים, לנקות להם את הכלוב, הוא  המינימום שאפשר זה 

מלוכלך לדאוג להם. אני מאמין של אחד ואחת מהחיות שאם הם היו כאילו בטבע, במקום הטבעי 

 שלהם, איפה שהם היו צריכים להיות, הם היו כאילו מסתדרות.

 
 . "לטבע לחזור פשוט היה זה : "וחיות פראות, עוצמה  .2.4.2

לעומת תחושת חוסר האונים של בעל החיים היו משתתפים שזיהו בבעל החיים עוצמה וחיות. גידי מספר  

בכלל היה משהו בפראות הזו  על האופן שבו הוא היה תופס את החתולה בעיניו ומה היא סימלה עבורו: "

לו, הייתי מסתכל לה בעיניים והייתי  לא יודע, פתאום כל דבר היה נראה לי כזה, חי ממש, עוצמתי, כאי   ...של

 ". רואה משהו עוצמתי כזה

 על התהליך האישי  החיים בעלי עם הקשר השפעת .2.5

התהליך   על  המשפיעים  תהליכים  של  להתחרשותם  קרקע  יוצר  החיים  לבעל  המטופל  בין  הנרקם  הקשר 

החיים ניתן להתבונן  הטיפולי האישי אותו עבור המטופל בקהילה. בשל אופיו הייחודי של הקשר עם בעל  

באופן יותר ברור על היבטים נפשיים המתרחשים בנפשו של האדם בתוך קשר. בתוך כך ניתן לזהות תהליך  

 של התבגרות וגיבוש זהות 

 היבטים תוך נפשיים הבאים לידי ביטוי בקשר עם בעלי החיים  .2.5.1

עצמו כפי שהם באים  תת קטגוריה זו ממחישה את ההיבטים התוך נפשיים המתרחשים בין המטופל לבין  

לידי ביטוי בקשר עם בעלי החיים. ניתן לראות שחזור של דפוסי התנהגות, את בעל החיים כמושא השלכה,  

כיצד מזהה המטופל בבעל החיים מאפיינים שהוא מזהה בעצמו ואת האופן בו הקשר עם בעל החיים מסייע  

שטיפול בבעל החיים משקף תהליך של ריפוי  . ישנן פעמים  וכן תורם למטופל בוויסות העצמי  לחזור ולהרגיש 

 עצמי ומדבריהם של המשתתפים עולה גם חוויה של הורות מול בעל החיים. 
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 . "תמיד בחרתי חיות כאלה, שהם חד צדדיות": שחזור דפוסים מול בעלי חיים .2.5.1.1

של דפוסי התנהגות שונים כפי שבאו לידי ביטוי בחייו וביחסיו    בקשר עם בעלי חיים ניתן לראות השתחזרות

 הקודמים של המטופל. אמיר מספר כיצד התייחס אל התיש באופן היחידי שידע: 

התיש המסכן, ג'וני, הוא היה חוטף ממני הרבה מכות, הרבה מכות. אם זה עם מקלות, אם זה הייתי  

כי זה בעצם מה שעשו לי, לי הרביצו . זה מה שאני ידעתי,   בועט בו, מיליון ואחד דברים...אני הרבצתי לו

 .זה מה שאני העברתי לו

 
" גדל:  בו  הבית  על  מספר  עצמהאיתן  המשפחה  גם  מאוד,  מהרגש  מנותקת  ממשפחה  מתאר  אני  הוא   ."

הייתי מתנהל עם הבעלי חיים, בלי רגש, רק עם שכל, ולא היה  שהתנהל באותו האופן מול בעלי החיים: "

אכפת לי מהם, הייתי עושה הכל כמו רובוט. ואז הייתי עושה את זה גם יותר טוב, אבל מצד שני, גם לא  

 ". אכפת לי מהבעלי חיים, מהבריאות שלהם

 ."ון חתוליםכך בעצם הפכתי אותו לחתול מיוחד בקהילה, כי יש המ   בעל החיים כמושא השלכה: " .2.5.1.2

בעל החיים משמש פעמים רבות כמושא השלכה של אלמנטים ותהליכים נפשיים פנימיים של המטופל.  

אמיר מתאר כיצד התוקפנות שבו הושלכה אל התיש: "הוא שונא אותי, שהוא רוצה לריב איתי והוא רוצה  

פוצץ אותו, הוא בא עוד  לנסות אותי, הוא רוצה שאני ירביץ לו. הוא לא לומד לקח, לא משנה כמה אני מ

גידי מתאר שחלק משמעותי בתהליך הטיפולי שלו היה   פעם ועוד פעם ועוד פעם. כאילו לא לומד לקח".

 לעבור מהצד המקבל אל הצד הנותן:  

כאילו בשימוש תמיד הייתי רגיל להיות בצד המקבל כזה מהעולם מהסביבה, כאילו תרחמו עלי תאהבו 

רגיש שחלק מתהליך ההתבגרות שאני עובר, ההחלמה הזאת זה המקום של אותי, תנו לי.. פתאום אני מ

להיות מספיק יציב, שאנשים אחרים יוכלו להישען עלי ולא כל הזמן שאני ישען על אנשים אחרים... אני 

 חושב שזה משהו שהתחלתי לגלות אותו גם בקהילה, להיות הבן אדם הזה שאפשר להישען עליו. 

 
החתולה    הוא את  :  האחראי  המבוגר ,  ההורה   דמות  את  בו  שחיפשה   כזאת   קרוב  קשר  עמו   שיצרהמציג 

כל היום הייתה דואגת לגורים שלה, אבל כשאני הייתי מגיע, היא רצתה להיות גורה כאילו, היא    החתולה"

 רצתה שאני יהיה אמא שלה".

הם רצו שאני אשאר וזה  אומרת: "שהתעקשה לאמץ חולדה ואף התנתה את הישארותה בטיפול בכך    אילנה

להישאר  שלי  התנאי  עצמההיה  על  מספרת  היא  כלום.  ".  יודעת  שלא  מסכנה  נרקומנית  הייתי  "עוד   :

 " .והסתכלתי על החולדות האלו והן כל כך הגעילו אותי..

המטופל:   .2.5.1.3 מאפייני  את  המשקפים  החיים  בבעלי  מאפיינים  בתוך    "...זיהוי  עצמי  את  גיליתי 

 ."החיות

במהלך המפגש עם בעלי חיים מתרחש לעיתים תהליך בו המטופל מזהה דפוסים ומאפיינים בבעל החיים  

 שהוא מזהה אותם בעצמו. ליאור מספר על רגע כזה שקרה לו מול כלב:

 ..היה את הכלב הקטן, ההוא שמנסה להיסחף אחרי אחרים. כלב קטן, תמיד מציק לכולם, סתם.

כזה שחצן  יודעת,  אלימות,    ...את  אלכוהול,  סמים,  של  במובן  חברים,  אחרי  הרבה  נסחף  הייתי 
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, אז רואים את הכלב, קטנצ'יק. זה הכלב, אתה עזאז יצאנו עם איזה    .והוא יום אחד אה.. .  מעצרים

אתה בוכה, את רואה אותו  .בא אתה נושך אותו, מה אתה מצפה שמה יהיה? באה נגחה בו. טוב..

כן זה. תבוא, בוא נשמור עליך. לא, בורח מאיתנו, הולך אליה עוד פעם, נוגחת בו, כאילו מה מס

אתה רוצה? מחפש צרות, לא לומד מהחיים. התחלתי לדבר על עצמי קצת חוטף בום, לא לומד, 

 חוטף בום, לא לומד. אני יודע שאני הולך לחטוף בום, אבל אני עושה את זה עוד פעם.  

 
זה כאילו, הטיפול והמגע  על החיבור שלו לסוסים. לדבריו: "אלעד מספר   יש הרבה מעבר לזה.  בסוסים 

גדולים ואציליים והכל, אבל, זה חיה שיום אחד תחליף לה באוכל    ם וההתנהגות ורגישות שלהם וכמה שה

אינטליגנטית מאוד  גם  היא  כאילו  וחזקה.  אצילה  שהיא  כמה  חוכמות,  פה  אין  מתמוטטת.  כאילו    והיא 

הוא מתאר שמתוך ההזדהות שלו עם החלקים השונים המנוגדים שמייצג הסוס, הוא יכול לקבל  "  ומאוד...

 חלקים אלו בעצמו:

הסוס זה השילוב של אני, כן. זה  ...תי להגיע לאמצע, כאילו דרך הסוסים. למדתי על עצמי בעיקרלמד

חזק או שאתה חלש. אין את האמצע הזה. שמה   השילוב של אני. כי מה שאני הבנתי מבחוץ, זה או שאתה

זה לא בושה   אני למדתי שאתה יוכל להיות גם כאלו חזק וגם אציל וגם זה וגם אתה יוכל להיות כאילו...

וזה אני. אני סופר עדין. ..לקבל את הנוחיות שלך.  ,להגיד שוואוו, מגרד לי פה ופה לא נוח לי וכן פה וזה

כאילו, שהתחלתי ללמוד על עצמי הבנתי כמה שאני הכי עדין בעולם וכל דבר קטן יכול לפגוע בי ואני  

 מתנהל על זה. 

 

מתחיל להציף אותי, מתחיל לפתוח לי חדרים  ":  חיבור מחדש אל הרגש דרך חיבור אל בעלי החיים  .2.5.1.4

  ".בלב

רבים ממשתתפי המחקר שיתפו כי החיבור הרגשי הפנימי שחוו בקשר עם בעלי חיים, הוביל אותם להרגיש  

כאילו לא הייתי מדברת ולא בוכה ולא שום דבר. אף פעם, כאילו הייתי מאוד    שוב. דנה מתארת את עצמה: "

". היא נזכרת באותה פעם בה החלה  פתחו לי את הפתח הזה, אני לא יודעת להסביראטומה וחיות כאילו  

 אצלה תנועה רגשית פנימית: 

נגיד יש את החיה מקלונים. את יודעת מה זה? זה לא באמת חיה, זה כמו גבעולים ... בואי.. הם לא  

וכרת שחודש אחרי ואני זוכרת שזאתי הכי גדולה שמה, אני ז  ...כאילו עכשיו חיה מתקשרת או משהו

שירדתי לקהילה אמא שלי מתה, ואני זוכרת שבאותו יום גם המקלונה, לא יודעת איך אומרים את 

זה, גם מתה. ואז אני זוכרת שזה היה משהו שמזה כאילו, אני לא יודעת להסביר את זה, אבל כאילו 

  נכנס לי כזה.

כ .2.5.1.4.1 את  איתה  מקללת  "הייתי  ורגשות:  בתחושות  החיים  בעל  רוב שיתוף  עם  העולם.  ל 

 החיות".

פעמים רבות מוצאים המטופלים בבעלי החיים שותפים שקטים לשיחה. כפי שמספרת דניאלה: "לפעמים  

הייתי יושבת איתה בדשא ומדברת איתה, מדברת איתה שעות". לעיתים, הדרך ללמוד לדבר על הרגשות  

 והתחושות מתחילה משיחות עם בעלי החיים, כמו שמתארת דנה: 

  חי   ובפינת...  העוסית  עם  לשיחות  נכנסת  הייתי  לא .  אחד  אף  עם.  בהתחלה  בכלל  מדברת   יתיהי  לא

 ולא   יושבת  הייתי  בהתחלה.  החיות  עם   בכללי...  הכל   ועם  חיות  עם  להיפתח   קל  יותר  הרבה  לי  היה
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  לי  שבא  מה  ולומר  להעלות  יכולה  פשוט  הייתי...  יודעת  לא,  הייתי  בהמשך   אבל.  כלום  ולא   מדברת

 .שותקים כאילו הם, להם  להגיד, ובשקט

 
בצורה    :וויסות  כאמצעי  החיים   בעלי   עם  הקשר .2.5.1.5 עליהם  לחשוב  הדברים,  את  ליישב  עוזר  "זה 

 .הגיונית"

הייתי צריך לברוח לאן  שהות עם בעל החיים יכולה לסייע בוויסות הרגשי כפי שאלעד מספר על פינת החי : " 

שלי, אם לא היה לי את השעה שלי, את השקט שלי, הייתי יותר ... סוג  שהוא כל הזמן. לפינה שלי, לשקט  

המחקר מעידים כי הקשר    י ". עוד מרואיינשל מתחרפן פתאום, פתאום מאבד את עצמי, לא משתלט על עצמי

סייע בוויסות הרגשי היות התחושות לצד בעלי החיים ממלאות צרכים שמולאו בעבר  עשוי ל  עם בעלי חיים

 . בעתות משבר אמצעי הרגעהבחומרים ממכרים ו על ידי שימוש

היא גם פשוט הייתה כמו "הקשר עם בעלי החיים כתחליף לשימוש בחומרים ממכרים:   .2.5.1.5.1

 ". טריפ מבחינתי

אמיר מספר על הקשר שיצר עם ארנבון שגידל וכיצד הקשר עימו ממלא חוסרים שבעבר מולאו על ידי שימוש  

 " הארנב הזה נותן לי את ההרגשה שבעצם שכל כך חיפשתי בסמים, הוא נתן לי אותה בדרך אחרת  בסמים: " 

 עוד הוא מדגיש את היתרונות שבקשר עם בעלי החיים על פני שימוש בסמים: 

 
להיות בצלילות   ,למה אני צריך קוק? הרואין? נתן לי שקט? נתן לי לברוח ולא להיות בעולם הזה  

ני לא צריך, הצלילות של זה אצלו, אני הולך אליו מרגיש הרגשה יותר טובה כל היום צולל, זה? א

מהרואין, אפילו זה לא עושה לי לא חור ביד, זה לא מביא אותי למנות יתר, זה לא מביא אותי  

זה לא גורם לי כמעט לאבד את החיים שלי וגם מרוב שאני כבר באובססיה, אני לא יכול   לאשפוז,

גם שאני מתאשפז כבר, כאילו כאלו. וגם שאני זרוק ברחוב על מדרגות על להפסיק ואני מממשיך  

ספסלים ואין לי איפה להיות. הארנב הזה לא גרם לי להיזרק באף מקום. הוא נתן לי הרגשה שפה  

 . זה הבית שלי

 

כל פעם שיש לי משבר או איזה  " :  קושי ומשבר של המטופל  יברגעכשותף    ל החייםבע .2.5.1.5.2

 ". כאילו, בורחת לחיות, פשוט מתפרקת שםמשהו, אני 

 : מורן מתארת את התהליך בו הבינה ששהות עם בעלי החיים שהיא אוהבת עשויה לסייע לה ברגע משבר

 
. את האמת זה לא היה לי בראש כי . אני לא הייתי במצב כל כך טוב איזה שלוש שבועות ככה... ו.

יותר מידי. ואז לפני יומיים היינו צריכות לעלות הייתי עסוקה בחרא שלי ולא היה בא לי לחשוב  

..  סתם ועליתי וראיתי שזה כל כך עשה לי טוב, אז אתמול ביקשתי גם שנעלה כדי להאכיל אותן וזה.

  ]לבטא[   . אני יודעת שזה מה שעוזר לי. בגלל שאני יודעת לבטות.ואז אני מרשה לעצמי להיות עם.

  .אז אני מבקשת אותו  את הצורך הזה ולהגיד שזה מה שעוזר לי
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בבע  .2.5.1.6 עצמי:    ל החייםטיפול  כמו שרציתי  כריפוי  אליו  צריך להתנהג  בעצם שאני  "עד שהבנתי, 

 . שיתנהגו אלי"

מייצג   עליהם הם אמונים  החיים  בבעלי  ומטפלים  מספרים שהם מתייחסים  בו משתתפי המחקר  האופן 

כאילו, אני כאן אני לא  כפי שדניאלה מתארת: "במקרים רבים את האופן בו הם היו רוצים שיטפלו בהם,  

עוזבת אותך, אני כאן והוא עזב אותי, אני לא עזבתי אותו. אני לא  מה שציפיתי שיעשו בשבילי.  ,  עוזבת 

"אני  ". עוד היא מוסיפה:  .. כאילו כמו שהייתי מצפה שמישהו יתפוס אותי, באותה תקופה.שמישהו יתפוס

כי, התוכי הוא אני, או הכלבה היא אני ואני מגינה עליהם בפניהם אנשים  דואגת לעצמי, במקרה הזה זה התו

 . רעים"

טיפול או דאגה לבעל החיים יכולים לייצג את הטיפול בעצמי, במקומות בנפש הזקוקים לריפוי. דנה מספרת  

היבט  היה לי הרבה אישיו על גברים בכללי, כאילו, זה  על התמודדות שלה עם הקושי בנוכחותם של גברים: "

...". היא מתארת כיצד קושי הוליד אצלה  בטיפול שיש מעליך קבוצה של גברים, זה עוד יותר מאכיל סרטים

 את הצורך לגונן על בעלי החיים:

 
זה מין צורך להגן עליהם כזה, כאילו, במיוחד עם הבוגרים, שהיה לי הרבה אישיו, על בוגרים ועל 

ילו קטע שאני צריכה כאילו להיות שם ולהפתיע וכזה גברים בכללי וכל זה. אז במיוחד היה לי כא

 . שאף אחד לא פוגע ואף אחד לא עושה כלום וכזה

 
לעיתים באופן הטיפול שלהם, המטופלים מעניקים לבעלי החיים את מה שהיה חסר להם בילדותם. מאיר  

 מספר על חווית חוסר היציבות שחווה כילד: 

קשה. אז האהבה שקבלתי ממנה וכל התהליך הזה אמא שלי סובלת ממאניה דפרסיה מאוד מאוד 

בגלל שאמא הייתה חולה. אז   ...והקבלה של הורה וילד, היה בצורה מאוד מאוד חולני  של הנתינה

 . האמת שכל המשפחה הייתה בסירה הזאת של הדיונות חול, כאילו הילדים כולנו גדלנו ככה

 

 הוא ממשיך ומתאר את הקביעות והמסירות בטיפול ובדאגה שהעניק לגור חתולים עיוור שאימץ:  
 

עכשיו זה היה בעצם נורא קשה כי הוא לא ידע ללכת והוא לא ידע לאן, אז הייתי צריך כל פעם  

צריך להרים אותו ולקחת אותו לפינה שלו. בניתי לו כמו כלוב. והייתי מביא לו אוכל והייתי ממש  

כאילו ללכת אחריו, זה לא היה באמת משהו קל. בערך חודש, חודש בערך אחרי שככה כל יום אני  

מביא לו אוכל הוא בא והולך אחרי. בניתי לו בית קטן, קופסת תנובה עם קרטונים. יש לי מוטוריקה 

בע ערב אחרי  כל  לקחת אותו  בעצם התחלתי  ואז  יפה  נורא  ככה, משהו  לו  בניתי  צם  עדינה, אז 

הארוחה, פשוט לוקח אותו, מרים אותו ושם אותו לישון. הוא לא היה מכיר את הדרך, אז פשוט 

 הייתי לוקח אותו. ראיתי שהוא סומך עלי.

 
 ."כולם ילדים שלי, אני לא יכול לבחור בין הילדים שלי"חווית הורות אל מול בעלי החיים:  .2.5.1.7

כל משתתפי המחקר התייחסו אל בעלי החיים  פרט למורן, אשר התייחסה אל העיזים כאל דודה שלהם,  

 במונחים של הורות. דניאלה מספרת על האופן שבו התייחסה אל התוכי שלה:  
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אז אני שם איתו כזה, אני אמא שלך הכל בסדר, למרות שאתה תוכי וזה. והיו כאילו כבר צוחקים 

יו נקרעים עלי מצחוק, עלי ברמת שאני אוהבת אותו. הייתי אומרת לו 'לולי, עוף קטן שלי...' וה

המדריכות, היו נקרעות עלי מצחוק. אבל באמת הוא היה עוף קטן שלי. הוא היה הבן שלי לכל דבר, 

 ממש.

 
 הדס מספרת על המפגש שלה עם התוכית לאחר מספר ימים שלא ראתה אותה בשל ישיבה ב'ניתוק':

 
י לה 'אני אוהבת אותך, אני חושבת שאולי היא כעסה קצת. שלא באתי אליה הרבה ימים. אמרת

מה את הולכת לת' רק? בואי אלי'. ישבתי ככה ישר ליטפתי אותה וזה ואז ,  אני אמא שלך מה את

יא נרגעה אחרי קצת זמן. אבל. אני חושבת שהיא נעלבה. אולי היא כעסה או נעלבה. לא נראה לי ה

בחזרה התרגלה, כאילו לקח לה איזה עשר דקות כזה והיא חזרה לעצמה ישר.   רשהיא שכחה כי, יש

  זהו אני חושבת שפשוט נראה לי קצת נעלבה או כעסה.

 
 יציאה מריכוז עצמי  .2.5.2

מעמדה   עצמי'.  'מריכוז  לדבריהם  לצאת  למטופלים  אפשרו  החי  בפינת  והעבודה  חיים  בעל  של  טיפוח 

להתפתח אצל המטופלים תחושת אחריות, הבנה שיש מישהו שחייו  אגוצנטרית והתמקדות בעצמי, החלה  

תלויים בהם ושהפעולות שלהם עשויות להשפיע עליו. ניכר בהדרגה שינוי ביחס אל בעלי החיים ורצון להעניק  

 להם ולהיטיב עמם ללא צפייה לקבלת דבר מה בתמורה. 

מרגיש רע ומשהו עובר עלי זה לא צריך  אני    אפילו אם"  לי החיים:בע  כלפי פיתוח תחושת אחריות   .2.5.2.1

 . "זה לא צריך לבוא על חשבון החיות, לפגוע בחיות

מהתמקדות בעצמי, בצרכים אישיים אל עבר ראיית האחר,    ליציאה  העיקריות   הסיבות  המשתתפים   לדברי

בעל חיים שזקוק להם, ושיש להם מחויבות אליו, פעולה זו מעניקה משמעות, כפי שמספרת  ש  התחושההיא  

 אדווה על תחושותיה בעקבות האחריות שחשה לדאוג לכלבה שלה:  

לא יודעת,   ...אני אחראית על משהו וזה זה עוזר לי ואני לא מזלזלת ואני לא מפספסת ארוחות ומים

ת כזאת, כאילו אני אחראית על משהו ואני לא בן אדם אחראי זה נותן לי סוג של כאילו אני חיוני

בכלל, כל החיים שלי לא הייתי אחראית, כאילו אני, יש לי איזה מישהו, כאילו יש לי מי לדאוג פה 

מי תדאג לה ככה? ...  ולמי להיות אחראית ולדאוג לזה שהיא תשתה מים והיא תאכל ושתהיה בסדר

צע היום? מי יזכור להביא לה אוכל? מי תאכיל אותה מכפות? מי יזכור להביא לה מים סתם באמ

 תן לה את האוכל עד לפה?ימי ת

 

אילנה מתארת כיצד הידיעה שהיא חשה מחויבות לדאוג לצרכיה של החולדה שלה מחייבת אותה לשים את  

 צורכי החולדה לפני צרכיה ורצונותיה שלה, מה שמעכב אותה מחזרה לשימוש בסמים:

שיו זה ממש עוזר לי בבית, שאני ממש רוצה להשתמש, לחזור לתל אביב ולחזור לתחנת אבל נגיד עכ 

סמים, אני חושבת מה אני יעשה איתה? איך אני יסחוב אותה? כי היא צריכה את הכלוב שלה, היא 

צריכה את הפינה שלה, עם האוכל והמים והבית הקטן שלה. והיא לא תסדר שם, אז אני פשוט 

 יחכה עד שהיא תמות כרגע, מוות טבעי של זקנה ואז אני אהיה חופשיה.  אומרת לעצמי שאני
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אם מישהו יפגע בהם אני יתעצבן כאילו זה מה שיזיז אותי. "מאובייקט לסובייקט:    – בעל החיים   .2.5.2.2

 ".פעם כאילו יאללה תעשה מה שאתה רוצה עם החיות

שינוי ביחס אל בעלי חיים מבטא את האופן בו משתתפי המחקר רואים ותופסים את בעלי החיים. שינוי זה  

מייצג את המעבר מתפיסת בעל החיים כאובייקט לסובייקט. ניתן לראות שינוי זה באופן בו אמיר מספר על  

 מפגש שלו עם חתול רחוב בעת יציאה לביקור בית:  

איך שהוא מגיע, אני מביא לו אוכל, מתחיל ללטף   .כה שיבוא חתולאני יושב בחצר, עם אוכל, מח

אותו, מבסוט. וגם היה פעם אחת שנשך אותי, חתול מוזר כזה, האכלתי אותו, נמרח עלי, הכל טוב  

 ויפה, אהבתי אותו, אהב אותי, פתאום קפץ דפק לי ביס עשה לי חור ביד. 

  
בר הייתה מובילה אותו לפעול בתוקפנות כלפיו,  הוא ממשיך ומתאר את המחשבה האוטומטית שלו שבע

 ושכיום על אף הגעתה היא לא מנהלת אותו:

מה שעבר לי בראש, זה איך אני בועט אותו, מעיף אותו שתי קילומטר, זה באוטומט. אני לא ישקר 

מה אני עושה? בדיוק ככה,  ,לך, אמרתי בהתחלה 'יא בן של זונה', נופלת לי עליו קללה. ואז אמרתי

יכ בו, הוא ברח כבר.  ללכת, לא בעטתי  בו אם הייתי רוצה.  וזה אומר שמישהו חייב  לתי לבעוט 

 אמרתי 'למה שאני יבעט בו?'  

 
מראיית בעל החיים כאובייקט, חפץ שניתן לבעוט בו אמיר מתאר את השינוי בראיית החתול כסובייקט  

 שמרגיש ומגיב אל ההתנהגות שלו: 

בוא ננסה לשחזר את זה: 'הבאתי לו אוכל, סבבה, ליטפתי אותו, היה טוב, פתאום הוא קפץ   ,בוא

נשך אותי', מה עשיתי בין לבין? יכול להיות שליטפתי אותו במקום שלא היה לו נעים. אולי הוא לא  

י. אוהב שנוגעים לו בצד? אולי זה מציק לו? והוא לא יודע לדבר, זה למה הוא בעצם כאילו נשך אות

אמרתי כאילו מה אני רוצה? אני הצקתי לו, מה הוא ישתוק? למה אני, אם היו מציקים לי הייתי 

 .שותק? כאילו, כל החשיבה השתנתה לגמרי

 

 .הם עזרו לי בכל בעיה שהיה לי, החיות, כדי להחזיר להם תודה"נתינה והכרת תודה: "  .2.5.2.3

הנתינה   והכרת התודה לבעל החיים. שחר מספר שהדאגה  אבן דרך משמעותית שציינו המשתתפים היא 

 לבעלי החיים היא הדרך שלו ל'תת בחזרה' על מה שקיבל בקהילה:

להתחבר אליהם. שוב פעם לבוא לשבת, להתחבר אליהם, להאכיל אותם, לעשות להם    ,שוב פעם

זה... אז    טוב כאילו. להחזיר משהו, כמו שאותי, לי מביאים לי אוכל, לי מביאים לי, לי מכינים לי

. עושה להם טוב כאילו, .אני גם, אני גם מביא להם אוכל, אני בא מסדר להם, מנקה להם אני בא .

 . כמו שלי עושים פה טוב

 
ידעתי שיש דבר כזה אומרים  איתן מתאר שמערכות היחסים שהכיר בחייו היו מבוססות על אינטרסים: "

אבל זה כמו מילת קוד של אינטרס. כאילו שילד רוצה מאמא    ,'אני אוהב אותך או אני אוהב אותך' במציאות

..." הוא ממשיך ומשתף כיצד למד לעזור לבעלי חיים בידיעה שלא יקבל  שלו משהו, יגיד לה אני אוהב אותך

 מהם תמורה: 
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היה את השילוב, אז אחרי זה היה גם את הבונוס. נגיד,    ,אחרי זה זה יצא בלי אינטרס, אמרתי לך

בקטע של עזרה לבעל חי. היה איזה עז שהיה לה מוגלה בעין, מגעיל. אז לנקות לה את לעשות משהו  

בלי  היה  נגיד  זה  זה.  ולעשות את  לעשות  לא אמור  בתור משהו שאני  כאילו  המוגלה מידי פעם, 

אינטרס, זה גם עז, לא מעניין אותי, עז מסריחה עם ריח מסריח. וזה גם לא משהו כייף, לא משהו 

 שמביא לי.

 
  הבשלה, התבגרות והתעצבותתהליך של   .2.5.3

המחקר   למשתתפי  אפשרו  החיים  בבעלי  והטיפול  המגע  התבגרות  הקשר,  הבשלה,  של  תהליך  לעבור 

ביטוי חלקים שונים   לידי  של הקשר עם בעלי חיים אפשר למשתתפים להביא  והתעצבות. אופיו הייחודי 

ות התנהגותם של בעלי החיים שימשה עבורם  באופיים, דבר אשר סייע להם בשיקום הערך העצמי. פעמים רב

כמודל למידה להתנהגות חדשה, מה שתרם בגיבוש הזהות. לבסוף מספרים המשתתפים על דרך ההתמודדות  

 עם מעשי העבר ורצון לתיקון.

 
אף פעם לא כעסתי עליהם,  "מתן ביטוי להיבטים אחרים באופי באמצעות הקשר על בעל החיים:    .2.5.3.1

 " ד מאוד רך, מאוד ... הוציאו משהו קצת אחרתמיד זה היה משהו מאו

רבים ממשתתפי המחקר מעידים על עצמם שהמפגש עם בעלי חיים חושף היבטים שונים באופיים שלא נתנו  

זה עוזר לי עכשיו לגלות  להם מקום או לעיתים אפילו לא הכירו בעצמם. שניתן להבין זאת מדבריו של גיא: "

 ." חמלתי כזה, יותר... אמפתי..צד שהוא יותר, לא יודע, 

 הוא מסביר את הסיבה להבדל בהתנהגותו:  

.. כמו שאני סבלני עם חיות, שהייתי סבלני עם בני אדם, זה היה .הלוואי שהייתי סבלני עם חיות

שאם אנשים אני קצת פחות סובלני. כי לחיה אין לה אגו, אין לה דברים כאלו, אין    כאילו עוזר לי.

 יד הוא מחפש אותי, הוא עושה לי דווקא, הוא כל מיני דברים כאלו. יכול להג  .לה..

 

העצמי    דרך העבודה שמה גיליתי על עצמי, שזה.. במה אני תולה את הערך: "  שיקום הערך העצמי .2.5.3.2

 שלי..."

אלו   תגליות  בהם.  שיש  ידעו  שלא  וחוזקות  כוחות  בעצמם  המטופלים  מגלים  החיים  בבעלי  הטיפול  דרך 

מספר על התחושה שלו שהניתוק   איתןמסייעות להם לאמץ זווית התבוננות חדשה, חיובית יותר על עצמם. 

 את עצמו:   הרגשי שהוא חווה ימנע ממנו להיות אבא וכיצד הדאגה לבעלי חיים שינתה את התפיסה שלו

מסתכל על זה כאילו, נגיד בהתחלה, מה שאמרתי לך על הזה עם הרגשות, שאני לא יכול להיות 

אבא או להיות מישהו עם ילדים, בשפה אחרת, להיות אחראי על משהו חי? או לדאוג למשהו חי? 

דאוג ם זה על ילד או לאלבן אדם שאני כן יכול לדאוג למשהו חי, שאני כן יכול להיות אחראי,  

 לדברים חיים. 

 
 מאיר מספר על התחושות שליוו אותו במהלך חייו: 
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שואב, יותר נזקק וגם שעם הבעיות שהיו לי, אם זה היה    הרגשתי שגם אין לי מה לתת, שאני יותר

בבית ספר או בלימודים ובכל מקום, הרגשתי שבעצם אני לא שווה, אין לי כלום. אם אני לא מוציא 

 יושב כל הכיתה בשיעור, אז אין לי מה לתת, פחות שווה.  במבחן או שאני לא 100

 
 שלו: תפיסת הערך העצמי הוא ממשיך ומפרט כיצד הדאגה לגור החתולים העיוור שאימץ סייעה לו בשינוי 

הנתינה שלי מועילה למשהו. הנתינה האמיתי שלי, דווקא בגלל שהוא היה עיוור ודאגתי לו יותר,  

מעבר לדפוס הריצוי, יש לי באמת גם משהו לתת. זה משהו שמלווה  הרגשתי שיש לי גם מה לתת.  

אותי עד היום, אני יודע היום שוואלה, יש לי מה לתת. המקום הזה שגם אני לא צריך לרצות אותו 

באמת וואו. כל זו התחושה    וואו..וגם יש לי מה לתת לו, אני שווה בשבילו משהו. במובן אמיתי יותר.

באמת הרגשתי שוואלה אני שווה משהו. לא בגלל שהוצאתי מאה במבחן או  הכי טובה שיש. אני  

 בגלל שעזרתי בבית או בגלל שיש לי איזה כישורים מיוחדים. רק בגלל מי שאני.

 
אני רואה אותם בלהקה ואז אני אומר כאילו, אם הם יכולות, אז  "חיים כמודל:  ה לי  התנהגות בע .2.5.3.3

 ". אני גם יכול

התנהג מציגים  החיים  מעידים  בעלי  רבות  פעמים  למטופלים.  וחדשות  זרות  להיות  עשויות  אשר  ויות 

  אני אין לי המטופלים שהם מאמצים עבור עצמם התנהגויות שלמדו מבעלי החיים. הדס מעידה על עצמה: "

צד מאוד נאמן. אני על הפנים בזה. גם בזוגיות, גם בחיים, אני לא בן אדם נאמן, על הפנים. אני חופשי יכולה  

 ".  לבגוד, אני יכולה לעשות מה שבא לי

 היא ממשיכה ומספרת על מה שלמדה מהתוכית שלה: 

זה מביא לי יום אחד לחשוב באמת, איזה מגניב   .אני רואה אותה שהיא כל כך נאמנה וזה כאילו אני אני..

נה אלי  זה שגם אם לפעמים לא מתייחסים וגם אם לפעמים אין כוח וגם אם לפעמים הכל, היא נשארת נאמ

אותי. אוהבת  והיא  איתי  נשארת  על    ..והיא  יחסים,  על  תקשורת,  על  מיוחד  מאוד  משהו  פה  לומדת  את 

האהבה, לא משנה מה. שכאילו, על היחסים, להישאר נאמן. שלפעמים קשה וזה בסדר להוציא אגרסיות 

 . פתאומיות ולחזור להיות רגועים. זה לא צריך לשבור הכל, לא צריך להתחרפן עד הסוף

 .שלי, אני לא כמו אבא שלי" "אני לא כמו אמא גיבוש זהות: .2.5.3.4

שימוש בחומרים ממכרים לאורך שנים רבות עשוי לפגוע בגיבוש הזהות, בעיקר אם השימוש מתחיל בגיל  

אני באתי לקהילה לגלות מי אני בסופו של דבר, כאילו לא הכרתי את עצמי בכלל,  צעיר. כפי שאומר אמיר: "

 .  "בגלל כל הסמים והבלאגן

אל    עבורו להילחם על חיי החתולה הפצועה זה חלק מגיבוש זהות חדשה, מאדם, שפגע בעברו בבעלי חיים

 עבר אדם שאוהב ומגן על בעלי חיים: 

אני הרגשתי, לפחות בהרגשה שלי שסבל שלא ראיתי    ..כאב לי לשמוע אותה, כאילו...זה סבל ש.

חושב  לא  בחיים,  לי  שהיו  קשות  היותר  התקופות  שזה  חושב,  אני  ילד  הייתי  שאני  מאז  שנים, 

לה. לעזור  רציתי  ישר  להתעלם ממנה,  יכולתי  לא  בוכה  כזה. כשראיתי אותה  ..  שנתקלתי בדבר 

י, למה שאני לא ילחם על זה? זה מי שאני, אם אני רוצה להכיר את עצמי, הנה זה מי שאנ  ,אמרתי

 אני אוהב חיות, אני רוצה לעזור לה.

 
 גידי מספר על האופן בו היותו אחראי על פינת החי סייע לו בגיבוש הזהות שלו: 
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אני חושב שכמה שזה גם כאילו, יכול להישמע, לא יודע אם פתטי, אבל כאילו, זה נתן לי איזה סוג 

לא יודע אם תדמית, אבל, כאילו זה היה כזה, כל הקפצה, פעמים ביום   של זהות כזה אני חושב,

זה פינת חי, מבינה? זה נתן לי איזה תג כזה,   גידי, כאילו,  'בפינת חי  'גידי  גידי'?כזה בהקפצה 'איפה  

עם החיות. כאילו באיזה שהוא מקום התחלתי לינוק את הזהות שלי משם מחדש, הייתי בשלב   גידי

זהות, מבולבל, כאילו הכל זה. ופתאום חלק מהדבר החדש שנבנה אצלי בזהות   בחיים כזה, חסר

 זה הקשר שלי עם החיות. 

 
מה שעשיתי    "פה עשיתי תיקון של החיים על ה... כל :  רצון לתיקוןוהתמודדות עם מעשי העבר   .2.5.3.5

 בחוץ"

ישנם מספר משתתפים במחקר אשר בעברם פגעו בבעלי חיים. הם מספרים על השינוי שחל בהם ועל האופן  

אמיר ממשיך ומספר על החתולה שהציל ועל המשמעות של שינוי בתפיסה של  .  בו הם מתמודדים עם עברם

 את עצמו ובהתנהגות, מאדם שפוגע לאדם שמציל: 

אני מאוד מאוד אוהב אותה וזה מבחינתי המהפך   ,שנדרסה. היא באמת  יש כאן חתולה שהצלתי 

אני   .ו.. היא נדרסה... הכי גדול שעשיתי. במקום זה שדורס את החתולה ושונא אותה, להיות זה ש

 יוצא פה מהשער ושלוש ימים הופך עולמות כדי שהיא תוכל להגיע לווטרינר. 

 
ל האופן בו הוא מתבונן על מה שעשה כיום וכיצד, באמצעות  ליאור משתף כיצד הוא ואחיו פגעו בחתולה, ע 

 עשייה חיובית, מצא את היכולת לסלוח לעצמו :

נראה לי   שתיים עשרהאז הגעתי במצב אני זוכר שאני ואח שלי זרקנו על חתולה אבן, זה היה בגיל   

נגעיל אותם. קיצור, מתה ירד לה דם,    ,אחת עשרה. שתי חתולים. עזבי יש כאלה שאוכלים, לא 

ית זבל זרקנו אותה לפח. ואני חושב על זה כאילו, מה? מה עשית?! אני סולח שקהכנסנו אותה ל

לעצמי שאני עושה דברים טובים, אתה לא יכול לשנות את העבר, היה הרבה הרבה דברים רעים 

 . שעשיתי

 
מיכאל אף הוא משתף ברגשות החרטה והכעס העולים בו כאשר הוא נזכר בפעמים בהם פגע בבעלי חיים: 

וואלה זו חיה, זה גם הרבה אחרי זה בחרטה שאני מרגיש, את מבינה? לא בא לי אחרי זה להרגיש את  "

הר עצמי,  על  כעס  הרבה  ואההה  זה.  אחרי  מרגיש  אני  מה  יודע  אני  האלו.  הדרך  בה...הרגשות  עבורו,   ."

כן, שינוי, כי וואלה, בחוץ  להתמודד עם עברו היא על ידי כפרה והוא עושה זאת בנתינה לבעלי החיים: "

מ כאילו  כאילו?  מבינה  את  מעצמי,  נותן  מעצמי,  יוצא  אני  וכאן  פגעתי  את  כ הייתי  שלי,  המעשים  על  פר 

 " מבינה? 

  על הקשרים הבינאישיים ייםח לי ההשפעת הקשר עם בע .2.6

לבעל החיים, ככל הקשרים, אינו מתקיים בואקום בין המטופל  נתון להשפעתם של    הקשר הנרקם  והוא 

בו   אל הקשר והאופן  היא מתייחסת  כיצד  יכולים להיות הקהילה עצמה,  גורמים אלו  גורמים חיצוניים. 

המטופל חווה זאת. גורמים חיצונים נוספים יכולים לבוא לידי ביטוי על ידי התערבות, מכוונת או ספונטנית  

 ל החיים.  יא הקשר בין המטופל לבע של צלע שלישית בקשר זה, כאשר הבסיס להתערבות זאת ה

 הקשר עם בעל החיים אל מול הקהילה   .2.6.1
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עשוי לבוא לידי ביטוי באופן אמביוולנטי. ישנן  הקשר של המטופל עם בעל החיים    אל  הקהילה  של   יחסה

עבור   הקשר  של  חשיבותו  ואת  הצורך  את  זיהו  בקהילה  שגורמים  כך  על  מעידים  שהמטופלים  פעמים 

, שמדבריהם ניתן להבין שחשיבות הקשר שלהם עם בעל החיים לא הובנה  מטופליםישנם    מנגד  .המטופל

   במלואה על ידי הקהילה.

רוב הטיפול שלי הייתי און אוף  ":  על ידי הקהילהלי חיים  בקשר עם בע   זיהוי הצורך של המטופל  .2.6.1.1

 ".הם ראו שזה מה שהיה עוזר לי. ידעו לכוון אותי ,זה לא מקובל ,בפינת חי

משתתפי המחקר חוזרים ומדגישים את החשיבות הגדולה עבורם שהקהילה ראתה והבינה את הצורך שלהם  

 בקשר עם בעלי החיים. דניאלה מספרת על כך שאפשרו לה שהכלבה שלה תתלווה איתה לכל מקום: 

לא יכולה להיות בו. סתם נגיד,    הכלבהום מסוים שבכיתה, בקבוצות. אף פעם לא רבו איתי על מק

 הכלבהעל הברכיים שלי. שיחות טיפוליות פרטניות עם עובדת סוציאלית,    הכלבהשיחות קבוצה  

 .בחדר כאילו מלווה אותי לכל מקום, לכל מקום היא מלווה אותי

 
" בקהילה:  לטיפול  לכניסתה  תנאי  שהציבה  מספרת  התנאי  הדס  שזה  להם  אמרתי,  אמרתי  באה.  שאני 

עם התוכי'.    תקשיבי אני באה עם התוכי והיא אומרת לי 'תשאלי אם אפשר', ואני אומרת לה 'לא, אני באה

 ".  יש כאן כלוב, יש הכל, זה בסדר...בסדר את יכולה :אז היא אמרה לי

 היא מתארת את תחושותיה לנוכח ההסכמה בקהילה שתגיע עם התוכית שלה:  

יבה עכשיו לא לבוא. אבל זה הרגיש לי טוב, שכאילו מביאים לי את המקום אמרתי אוף אין לי ס

שלי. שכאילו, אם זה מה שעושה לי טוב אז תבואי איתה, כאילו, אם זה מה שיעזור לך לטיפול 

 . ויעזור לך באמת, אז למה מה לא? ודווקא זה שימח אותי

 

. יש שם כמויות, שמים הרבה  "הם לא אוהבים שם חתולים  :התמסרות לבעל החיים ללא גבולות  .2.6.1.2

 .מלכודות, הייתי הולכת ומעיפה את המלכודות להרים של הבדואים"

בסביבת הקהילה ישנם חתולים משוטטים רבים. רבים ממשתתפי המחקר יצרו קשרים משמעותיים עם  

לטפל   הקהילה  ניסיונות  אל  ותגובותיהם  תחושותיהם  על  סיפרו  הם  בקהילה.  שהותם  במהלך  חתולים 

 ועל הפעולות שנקטו על מנת להגן על החתולים שלהם: בתופעת החתולים המשוטטים

 הקושי שחווה אל מול ההתייחסות אל החתולה שלו כדבר מה חסר משמעות וייחודיות: גידי מספר על 

תתקרב    אל  ממנה,  'עוף  כזה  עליו  קופץ  הייתי  ללונה,  להתקרב  מנסה  שמשהו  שראיתי  פעם  כל 

קשרים בקהילה, שכל מי שרואה שמתקרבים לחתולה הזאת והזאת, כאילו,   אליה..' וגם, הפעלתי

עוצר את זה באותו רגע. גם כל הזמן חוויתי את זה של מה? אתם בכלל לא יודעים מה זה היצור 

המופלא הזה שאתם חושבים שזה סתם איזה חתול ואתם רוצים להעיף אותו מפה. זה לא סתם  

 זה מה שהיה לי קצת קשה. חתול זה יצור... לא יודע, זוכר ש

 
לנוכח החלטת הקהילה: "אחרי זה הגיע שלב, האמת    תגובתומאיר שאימץ גור חתולים עיוור, מתאר את  

ואז אני נורא נורא השתוללתי, שאני אמרתי שבשום  : "שלב מעניין בקהילה, רצו לזרוק את כל החתולים

 אותו לא לוקחים".  יקחו אותו. מבחינתי שייקחו את כולם, י אופן אני לא מוכן ש
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 : שהידיעה שייענ  תעקשותו לשמור על גור החתולים שגידל, למרותהוא ממשיך מתאר את ה

עכשיו זה היה מין מריבה טיפשית, למטופל בקהילה אין כל כך דעה, מה יקרה ואיך יקרה. עוד יותר 

שאותו לא  זה היה מוזר שאני מתעקש שחתול אחד לא ייקחו. וכן אמרתי שנורא נורא חשוב לי  

ייקחו ואני מוכן לקבל את התוצאה. קיבלתי על זה אפילו תוצאה די קשה והתוצאה שקיבלתי זה 

 היה ניתוק. זה היה לי, מבחינתי שיוונית, זה היה לי שווה. 

  
 חיים הבעלי   בעזרתם שליצירת קשר עם אנשים  .2.6.2

ובתקשורת הבינאישית, יש צורך  על מנת שהקשר עם בעלי חיים יוכל לסייע למטופל בהתקדמות הטיפול  

בהתערבותו של צד שלישי. צד שלישי בדרך כלל הוא המטפלת הנעזרת בבעלי חיים, אך הוא יכול להיות גם  

 בנוכחותו של בעל החיים.   כל איש צוות בקהילה או כל אדם עמו נרקם קשר אנושי

 ."היא מאוד הייתה משקפת לי. דרך הבעלי חיים"המטפלת כמתווכת:   .2.6.2.1

ת בנוכחות בעלי חיים נמצאת כצלע שלישית בתוך הקשר של המטופל עם בעל החיים, לעיתים באופן  המטפל

 פורמלי במסגרת טיפולית ולעיתים בצורה בלתי פורמלית.

 שהאופן בו המטפלת מסייעת לבעלי חיים במצוקה, גרם לה לחיבור רגשי אליה:אילנה מספרת 

ו, מי יגיע לרדיוס הקרוב של רטורנו, כל עוד, ממש אהבתי את אפרת. בכלל, אהבתי איך שכאיל 

מקהילת הנוער יראה את החתול או ת'כלב, או כל  חמש עשרהכאילו מישהו, אפילו, כאילו, ילד בן 

ויתנו לה  ויטפלו בה  לווטרינרית  ואפרת כאילו תתקשר  פנימה  ויביאו אותה  חיה מסכנה הזאתי 

 הזדמנות.

 
  סייע למנגנוני ההגנה שלו להתרכך עם הזמן, דבר ש  סייעה כיצד נוכחותה המקבלת של המטפלת  ליאור מספר  

 :קרבה רגשית אל בעלי החייםביצירת לו 

הייתי אומר לה בציניות הינה עכשיו הם משפחה והנה אבא עכשיו מחפש אותה וסתם הייתי מדבר  

שחררי אותי. מרחיק. והיא כאילו הרבה פעמים הייתי עונה לה בציניות לא יפה כזאת כאילו כזה ת

סתם משיחה לשיחה זה רק התקדם, פתאום רגש, סתם הארנב מרגיש ככה, סתם  ..  הייתה מקבלת.

 מסתכלים על הבעלי חיים מתחברים אליהם וזה מחבר אותך ישירות.

 
שבמהלך המפגשים בפינת החי, הייתה המטפלת מביאה סיטואציות מעולם בעלי החיים,  דניאלה מתארת  

 ימם יכולים המטופלים להזדהות: ע

הייתה, כאילו מביאה לנו סיטואציות מתוך הבעלי חיים כשאילו איכשהו קשורות אלינו. למשל, 

סתם, נגיד אצל העורבים שגוזל שהוא קצת לא בסדר, זורקים אותו מהקן. כן הייתה, וואלה, כאילו,  

 ?מה אתם לא חושבים ?מזכיר לכם לא מזכיר לכם, מה אתם חושבים

 
  המרחשים  התהליכים  את  כמתווכת  המטפלת  של  החשיבות   את  יןניתן להב  אוריה את השינוי שחל בהיתמ

 קשר עם בעלי החיים: ב

מבחינתי אפרת מעיין היא חופרת, חופרת ואין לי כוח אליה. ותעזבי אותי ותני לי להיות עם הבעלי  

שלך. היא הייתה נראית לי רגשנית חיים. נמאס לי מהדימויים שלך, עזבי אותי, שחררי אותי באמא  

כזו מידי וכאילו יאללה עזבי אותי, מה באת לספר לי אלף סיפורי לילה ולילה? כאילו יאללה. עזבי 

 אותי, אבל עד שקלטתי בעצם מה היא מנסה להעביר לי לקח לי מלא זמן.
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היה סוג של  עם כל המריבות והכאסחים, זה גם  "לי החיים:  תקשורת עם אנשי הצוות סביב בע  .2.6.2.2

 ."תקשורת עם הצוות

סביב   הדרך  בתחילת  נוצרה  הצוות  אנשי  עם  המילולית  התקשורת  כי  מעידים  המחקר  ממשתתפי  רבים 

ביטוי   לידי  לבוא  יכולה  גם  אך  חיובית,  להיות  יכולה  זו  תקשורת  החיים.  בעלי  אל  הקשורים  נושאים 

ב הרצון שלה לקבל עזרה בטיפול  במאבקים. דנה מספרת שהתקשורת שלה עם אנשי הצוות התחילה סבי

 בחתולה חולה: 

קודם כל התחיל להיות תקשורת עם בני אדם בקשר לחיות. היה את החתולה, האמא של הגורה 

שאז ישבתי עליה ניתוק. הייתה חתולה מאוד מאוד תוקפנית אחרי מלא המלטות. והיה לנו שם 

אני זוכרת שהלכתי אליה ואמרתי  מישהי שעשתה צמחי בך וכאלה, שאני פחות בקטעים האלה, ואז  

לה, טוב תביאי לי צמחי בך שיעזרו לה. וישבתי אצלה להרכיב צמחי בך, כאילו מה יהיה לחתולה 

 . יותר טוב

 
בכל   לקונפליקטים  כניסה  באמצעות  הייתה  הצוות  אנשי  עם  תקשורת  לייצר  שלה  שהדרך  מסבירה  דנה 

לז  הקשור לבעלי החיים: " על  כאילו התחלתי לתקשר בקשר  בצוות היו  רוב המלחמות שלי  נגיד  בוא  ה. 

". היא  זה סוג של תקשורת, עם כל המריבות והכאסחים, זה גם היה סוג של תקשורת עם הצוות...החיות

 ממשיכה ומתארת זירות רבות בהן נוצרו קונפליקטים בכל הקשור לבעלי החיים: 

 
אם להכניס אותם או לא להכניס היה לי מלחמות על החתולים וסביב לישון איתם, שלא יגידו לי  

אותם בחורף. או להאכיל אותם או לא להאכיל אותם. היה לי מלחמות על זה שרצו כאילו להרחיק 

  ,אותי מהפינת חי, כי ראו שאני בורחת לשמה הרבה והסוסים שזה כאילו היה לי על זה מלחמות

 . החיות עם הצוות בעיקרשאין מצב שנוגעים לי בדבר הזה. היה לי הרבה תקשורת, כאילו סביב 

 
 " כלל:  דיברה  לא  הקהילה  אל  כניסתה  עם  הראשונה  שבתקופה  מספרת  לי,  דניאלה  אמרה  שלי  הרכזת 

 ..." לא הייתי בטוחה שאת יודעת לדבר ולשמוע ;חודש ראשון חשבתי שאת אילמת. היא אמרה לי דניאלה,

 אליה הייתה קשורה מאוד: היא מתארת שעל רקע זה, הצוות החל לשוחח איתה על הכלבה, 

לה   חיי  רבקה,נגיד הייתה שם מישהי קוראים  והיא לא סובלת בעלי  , לא םהייתה מדריכה שם 

סובלת ברמה הכי קשה. ואז פתאום היא באה ואז היא אומרת לי 'אולי אני ילטף אותה?' יענו רוצה 

יאה אותה ומתחילים ' כאילו אני מבוליפתאום המנהל, הוא אומר לי 'תביאי את ג'  להתקרב אלי.

כזה ממש התקרבות דרכה. עד שאני מצליחה בעצם ליצור קשרים ולא סתם קשרים, קשרים שעד 

 היום הם מלווים אותי.  

 

אני שמחה הם מתחברות אליה, אני אומרת "הקשר עם בעל החיים כמסייע בקשרים בינאישיים:    .2.6.2.3

 ..." 'ה נוגהמרימה אותך, הנה דוד שירין'הנה דודה  ;לה

בהן בעל החיים מהווה גורם מתווך בין אנשים ופועל כקטליזטור לתקשורת בין אישית. אילנה    פעמים  ישנן

כאילו שאני מביאה אותה איתי  משתפת בדרך בה באמצעות החולדה שלה היא מייצרת קשר עם האחרים: "
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יוצא הרבה לראות  לפגוש חברים וכאילו, זה ממש שובר את הקרח, כאילו אנשים מתלהבים ממנה, כי לא  

 . "חולדת מחמד

...  אני לא מחוברת לבנות בכלל  ,מאוד קשה לי עם בנותדניאלה מעידה על הקושי שלה בחברתן של נשים: " 

". בתוך כך היא מתארת כיצד דרך הכלבה שלה בנות  אז מאוד קשה לי מאוד עם יצירת קשר חברתי עם נשים

 יצרו איתה קשר: 

'הנה גם אנחנו דואגות   : להביא לה אוכל, התחילו להגיד לי תראיהתחילו    ,בנות התקרבו אלי דרכה

הייתה נערה שגם פתאום מאוד  ...  לה..' לקרוא לה, לשאול אותי שאלות עליה. כאילו דרכה כזה

ואז מצאנו קו משותף כזה שכאילו דואגים לה. פתאום זה נהיה כזה דיבור טכני   וליאהבה את ג'

בואי נחפש ביחד.., ואז במהלך החיפוש שואלת   ולי??, איפה ג''הבאת לה אוכל , לא הבאת לה אוכל

אותי שאלות, אני שואלת אותה, אז זה כזה, דרכה קצת, הצליחו להתקרב אלי. פתאום לשאול 

 אותי שאלות עליה. 

 
הדס מספרת על תגובתם של אנשים אל התוכית שלה כאשר היא מסתובבת איתה במקומות ציבוריים ועל  

כלל  האינטראקציה שנוצרת בעזרתה: " כזה במוזרות, בדרך  כולם מסתכלים  כל מיני אנשים.  זה משמח 

רואים אנשים מסתובבים רק עם כלב. כולם כזה 'אוי ציפור, ציפור, ציפור'. כן, אטרקציה לילדים 'אוי תראה  

 הינה ציפור, ציפור, תביא לו להחזיק רגע'. 

 

 הטיפול סיום –  הקשר סיום .3

סיום הטיפול בקהילה מסמל לעיתים גם את סוף הקשר עם בעלי החיים, אך ישנם מקרים בהם המטופל  

לוקח איתו את בעל החיים בתום שהותו בקהילה. בין אם סיום הטיפול הביא יחד איתו את סיום הקשר  

הנעזר    ובין אם הטיפול הסתיים והקשר עם בעל החיים נמשך, המטופלים מספרים על תפיסתם את הטיפול

 בבעלי חיים ממרחק של זמן ועל נוכחותם של בעלי חיים בחייהם כעת. 

אסיר תודה. הפינת חי פשוט  "  תפיסת המטופל את הטיפול הנעזר בבעלי חיים ממרחק של זמן:   .3.1

 ". הצילה אותי

מטופלים מספרים על תפיסתם את הטיפול הנעזר בבעלי חיים, עבור חלקם טיפול זה הוא מעין זרז לתהליך  

פולי כללי כפי שמספרים מיכאל וליאור ועבור חלק מהם הוא החלק המשמעותי ביותר בטיפול שלהם  טי

אין פה מה יותר מידי מה לתהות, הטיפול  ":  מספר איך הוא תופס טיפול בעזרת בעלי חיים  מיכאלבקהילה.  

להיות בהתמכרויות,  בחיות זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. ככה אני מרגיש, בכל מקום טיפולי, זה לא חייב  

". הוא מוסיף איך לדעתו היו נראים הדברים ללא סוג זה של טיפול עבורו:  כל דבר צריך שיהיה שם פינת חי

זה היה נראה אחרת, אני... כן הייתי בסופו של דבר מגיע לנקודה שאני נמצא בה עכשיו, אבל זה היה לוקח  "

 ". יותר זמן אני חושב

 :  שטיפול זה נתן לו עזרה משמעותית בתהליך הטיפוליכמו מיכאל גם ליאור מתאר  
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בטוב, בכנות, נתן לי כנות על עצמי נתנו לי עמוד שדרה ואם את שואלת אותי, זה נטו בעלי חיים? זה לא  

נטו, בעלי חיים נתנו לי תנופה מאוד גדולה, זה לא בגלל הבעלי חיים אני במקום מאוד טוב בחיים שלי,  

 . יך מאוד משמעותיאבל הבעלי חיים זה תהל 

 
 גם עבור דניאלה שיטת טיפול זו נתפסת כמועילה מאוד, היא מפרטת את יתרונותיה לדעתה: 

 ואני חושבת שזו השיטה הכי טובה לטפל בבני אדם אתה מספר את הסיפור שלו מבחוץ. אתה שואל אות

שהוא. מלמדים,  מה הוא היה עושה בסיטואציה שאמא זורקת גוזל מהקן כי הוא לא כמו שהיא חשבה  

אתה מתבונן בסיפור שלך מבחוץ.. מה זה ציפור שנפלה וחתול בא לטרוף אותה ברחוב ואיפה אתה בעניין 

בא שואל את הבן אדם אומר לו 'שומע, שאמא שלך זרקה אותך,  לא  הזה? מה אתה הייתה עושה? אתה  

 .איך הרגשת?' כאילו אתה בא ואומר לו, אתה בא אליו בעקיפין

 
הבאתי המון בעלי חיים ופתחתי סוג של חווה של הצלה  מקומו של בעל החיים בחיי המטופל: "   .3.2

 ". של בעלי חיים, הצלתי המון בעלי חיים

בעלי חיים לוקחים חלק בחייהם של רוב מרואייני המחקר באופן קונקרטי או באופן סימלי, כחלק מעבודה  

 ם שלהם.המשלבת בתוכה בעלי חיים או כחלק אינטגרלי מהחיי

, ועד הגעתו לקהילה לא היה במגע עם בעלי חיים    , כפי שמצוין בתחילת הפרק, הגיע מחברה חרדיתמאיר

 מספר על הדילמות שהתעוררו אצלו בעקבות הרצון לאמץ כלב:

היו לי המון המון פחדים. המקום היחיד שהיה לי בראש זה שכלב ימות בסופו של דבר. ואני אצטרך  

ה בכלל לאמץ אותו .אז ניסיתי לחשוב כן על אותם רגעים היפים שיכולים להיות לי. לבכות עליו, אז למ

וכמה אני יכול לקבל שזה שווה לי, זה שווה לי באמת את הרגעים האלה ואת השעות האלה. זה לא הייתה 

החלטה קלה. אני באמת חיפשתי כלב מאוד מיוחד, שמגיע מבית מסוים. ושאני אדע שבמקרה שאני לא 

 .ח לגדל אותו, אני יוכל להחזיר אותו. לא באמת ככה באחריות של מאה אחוזמצלי

 
כאילו חיה זה דומם,    בעולם שבאתי לא לא"  מספר על האופן בו תפס בעלי חיים לפני הגעתו לקהילה:  ליאור

" לעומת היום, שלושה חודשים לאחר תום הטיפול,  אם בא לי לתת בעיטה לכלב... זה לא הזיז לי כל כך...

 בעלי חיים סמלים עבורו חיבור רגשי ונתינה לסביבה:

הסביבה.   היום יש לי קשר טוב עם בעלי חיים, אבל זה לא מתבטא רק בבעלי חיים, אמרתי לך, זה עם כל 

תחיל מדברים קטנים שזה בעלי חיים, אני רואה בבעלי חיים בתור דבר קטן בעולם כמובן לא לבוא זה מ

ולהעיף אותו אם אני אראה איזה כלב איזה חיה רעבה או משהו אני כאילו ממש קופץ עוזר וזה, וזה נתן  

 . לי רגש לעולם כזה לדברים הרבה יותר גדולים

 
: "אני יכול להגיד משמעותי הבעלי חיים עזרו לי  בע שנים מציין שסיים את הטיפול בקהילה לפני כש  אלעד

הוא ממשיך ומספר כיצד עד היום הוא מתעסק בהצלה ושיקום של בעלי    בטיפול או בשיקום שלי. עד היום".

 חיים שונים: 

איך שסיימתי כאילו המשכתי במסלול של הבעלי חיים, הבאתי המון בעלי חיים ופתחתי סוג של  

של בעלי חיים, הצלתי המון בעלי חיים. מכל הסוגים. כאילו זה מה שעזר לי. כאילו   חווה של הצלה

כן למדתי ועבדתי והכל, זה לא היה העבודה שלי הבעלי חיים. זה לא היה כאילו המקור פרנסה 

שלי, אבל זה היה כאילו, סוף יום לבוא והדברים הכי קטנים. כאילו מחולדות לנחשים, לעכברים, 
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ס, הכל , הכל היה לי כל הסוגי בעלי חיים. לא רק במצוקה, לא רק שזה... סוסים הצלתי ליונות, טוו

 מעל שש, כאילו. סוס זה הרבה זמן שיקום כל סוס. כל אחד היה לו את הסיפור שלו. 

 

ו של אלעד עדות על סיפורו ועל סיפוריהם של משתתפי המחקר ומטופלים רבים נוספים שלא  י ואולי יש בדבר

 במחקר זה ועל הנקודה בה נפגש הסיפור האנושי עם סיפוריהם של בעלי החיים.  לקחו חלק 
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 דיון

את מערכות היחסים אותן יצרו מטופלים ששהו בקהילה טיפולית, באופן ספונטני עם  המחקר הנוכחי בחן  

את המתרחש בקשר בין האדם המכור לבעלי חיים ופינת החי,  בחן  המחקר  בעלי החיים השונים בפינת החי.  

שלוש קטגוריות   העלהאת תפיסותיו של המטופל את עצמו ואת בעל החיים בתוך הקשר. ניתוח קטגוריאלי  

( תיאור המטופל  1:  באופן כרונולוגי  את התהליך ההתפתחותי שעברו משתתפי המחקר  פותהמשקקריות,  עי

  – ( סיום הקשר  3( המפגש עם בעלי החיים כחלק מהתהליך הטיפולי;  2את עצמו טרם כניסתו לקהילה;  

 סיום הטיפול.  

תחושות של    בהתייחס לקטגוריה הראשונה, משתתפי המחקר העידו כי בעת הגעתם לקהילה חוו

ניתוק עצמי והתקשו בזיהוי רגשות. חלקם הדגישו כי השימוש בסמים נועד להקהות ולטשטש חוויות של  

המשתתפים העידו כי על רקע חוויות שליליות  זאת ועוד,  כאב ופגיעות על רקע היסטורית החיים שלהם.  

ממצאים אלה    ר עמם.מעברם הם חוו חוסר אמון בקשרים וחשדנות לגבי האינטרסים של האחרים בקש

(, קרבתה  Bowlby, 1980על פי תיאוריית ההתקשרות של בולבי )  .תירקעולים בקנה אחד עם הספרות המח

'מודלים פנימיים' אשר מנחים אותו במצבי מצוקה במהלך חייו.   של האם אל התינוק מסייעת לו לפתח 

נוצר אצל התינוק חשש   –כאשר הדמות המטפלת לא ממלאה צורך זה והיא איננה זמינה, רגישה או עקבית 

בו  הצורך  עולה  כאשר  לעזרה  בפנייה  וקושי  בדידות  תחושת  בטחון,  חוסר  במצב  מקרבה,  או  רגשי  ויסות 

תוך אימוץ התנהגויות הנתפסות כלא    כשל הורי מסוג זה, מאלץ את הפרט ללמוד להסתדר לבדמצוקה.  

מוגדרת  הבנוסף, ההתקשרות נתפסת כגורם העיקרי בפיתוח של מנטליזציה,    (. Bowlby, 1969)מותאמות  

ומהווה    "לדמיין מצבים נפשיים בעצמי ובאחרים יכולת  "   כ   (Fonagy et al., 2004, p.24)  על ידי פונגי ושות'

בהקשר על מערכת  . המנטליזציה מתפתחת  תהליך הליבה של התפקוד החברתי אנושי והוויסות העצמיאת  

, היא חיונית להתפתחותם של יחסים אינטרסוביקטיביים  תינוק באמצעות שיקוף מוקדם –היחסים מטפל 

  .(Bouchard et al., 2008) ושית בבגרותומסייעת בתורה לארגון התקשרות האנ  בינקות

ספרות המחקרית מציגה ראיות חזקות לקשר בין חוויות שליליות בילדות המוקדמת והתמכרות.  ה

הפרעת התמכרות שיפתח  גדל הסיכוי  כך  יותר,  צעיר  בגיל  והזנחה  נחשף לטראומה  שילד              ככל 

Schindler et al., 2009) ;(Fairbairn et al., 2018  .  מחקרממצאי  (Wyrzykowska et al., 2014),    אשר השווה

לבין   סגנון ההתקשרות בקרב   גבוהים  ציונים  מקבלים  מכורים מצא, שהראשונים   לא  מכורים לאלכוהול 

יותר יכולתו של  ככל שעולה השימוש בחומר, כך נפגעת עוד    זאת ועוד,.  וההימנעות  החרדה  בממדי  בהרבה

ארבע הליכים נפשיים עיקריים    (.Fletcher et al., 2015הפרט לתקשר עם אחרים ומעגל ההתמכרות מעמיק )

( חקר הסביבה מצטמצם או מתעוות  1  :עלולים להיות מושפעים ישירות משימוש לרעה בחומרים ממכרים

( חקר העולם הפנימי של העצמי ושל אחרים  2  ;וישנה נטייה לקחת סיכונים שלא היו נלקחים בזמן של פיכחון

( חוויות תואמות גיל בכל המערכות  3  ;אי מנטליזציה של מצוקות וזיכרונות כואביםמתקיימת  מצטמצם ו
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ונמנעות מעוכבות  ממכרים  4  ;יחסים  בחומרים  לרעה  בשימוש  מוחלפת  העצמית  הוויסות  יכולת   )

(Schindler, 2019  .)  על ניתוק רגשי, על קושי בזיהוי רגשות ועל  מור לעיל  כא  סיפרו ואכן משתתפי המחקר

ועל ההבנה    אי היכולת לתת מתן אמון באדם אחר, דבר שהוביל לקושי ביצירת מערכות יחסים משמעותיות  

 כי השימוש בסמים נועד להקהות תחושות שליליות מעברם.

בעלי  כי    יתפו  טרם כניסתם לקהילה. חלקם שגם התייחסו לקשר שלהם לבעלי חיים  המשתתפים  

חיים היו חלק בלתי נפרד מחייהם, חלקם חוו חוויה של אובדן בילדות המוקדמת מה שגרם להם לנתק רגשי  

  ,Henry  :לדוגמה)ופחד מבעלי חיים. היו משתתפים שהעידו כי נהגו להתעלל בבעלי חיים. מחקרים קודמים  

2006; Kumpulainen et al., 1999  )    בין קורבנות לבין ביצוע  הקשר  על התעללות בבעלי חיים מדגישים את

נפגעי התעללות הם במועדות גדולה לכוון את תוקפנותם  כי    התעללות בבעלי חיים. מחקרים אלו מדווחים

 (.  Henry & Sanders, 2007אל עבר פגיעה באחר, החלש מהם, במקרה זה בעלי חיים )

  שלהם קשר המשתתפים לחוויותיהם טרם הכניסה לטיפול הם תיארו את הלאחר התייחסותם של 

על  סיפרו . משתתפי המחקר )קטגוריה שניה( ועל התהליך הטיפוליעליהם של הקשר לבעל החיים והשפעתו 

ושבנוכחות בעל  בקשר  חוו תחושות של רגיעה ונחמה  שיתפו כי  בעלי החיים, הם    םעאופן המפגש שלהם  

( תיאר את ההתקשרות כמערכת יחסים ריגשית המאופיינת  Bowlby, 1973ות. בולבי )החיים לא חשו בדיד 

ותמיכה ביחסים עם העולם הפיזי   ובסיס התייחסות  אינטראקציה אינטימית  בהתנהגות מחפשת קרבה, 

והחברתי. מחקרים שונים אשר בחנו את הקשר של בני אדם עם חיות המחמד שלהם מצאו כי הם מצאו  

. בנוסף הם דיווחו שבעלי  אלמנטים הנמצאים בבסיס ההתקשרותעלי החיים את אותם  בקשר שלהם עם ב

ביטחון והקלה בזמנים   ורווחה כמו אי של  ומהווים מקום לתמיכה רגשית  ביטחון  החיים מספקים להם 

(. עוד סיפרו משתתפי המחקר על כך שהם תופסים את הקשר עם בעל החיים כקבוע  Sable, 2013קשים )

  ות בוויסות הרגשי ושהפשט  לעיתים קרובות   מסייע להםקשר זה    . המשתתפים העידו כיתנאי  ויציב, ללא 

 לבוא לידי ביטוי.  לא יכלו שבו מאפשרת לבוא במגע עם חלקים בעצמם שעד כה מסיבות שונות, 

הם מפגינים התנהגויות    .לבעלי חיים יש תכונות ייחודיות אשר יכולות לסייע ביצירת מרחב בטוח

ומלאי  ספונטניו נאמנים  תנאי,  ללא  אהבה  מספקים  הם  שופטים,  אינם  לאינטראקציה,  זמינים  תמיד  ת, 

חיבה. בנוכחותם הטהורה של בעלי חיים יש זה דבר מה לא מסובך, מנחם ומרפא. ישנן עדויות מדעיות  

ים  מסייע לאנש, מה שגם  משכנעות לכך שלבעלי חיים יש השפעה חיובית על הרווחה הפיזית והפסיכולוגית

 (.  Levinson, 1969, Sable, 2013בוויסות רגשותיהם, התמודדות עם מתח, טראומה ובתקשורת עם האחר )  

מבין המילים, שהם מזדהים עם בעלי  בין אם באופן ישיר ובין אם  ניתן להבין מדברי המשתתפים,  

לזיכרונות   החיים, משליכים עליהם תכנים מתוך עצמם ושהמפגש עמם, פעמים רבות מסייע במתן גישה 

קשר רצוף עם בעלי החיים משפיע על עוצמת החוויות  ( מציינים כי    2002)  פרני ושניותכנים שהיו חבויים.  

החיים ועל תהליכים השלכתיים לא מודעים של רגשות,    מועלות, על יכולת המטופלים להזדהות עם בעליה
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גם אצלם   .בין עולם בעלי החיים לעולם האנושי יש מרחב אנלוגי חי ועשירשכן,  חוויות, מחשבות וזיכרונות. 

ניתן לראות צורות שונות של הורות, יצירת קשרים, מעמדות חברתיים ומוות. דמיון זה מאפשר למטופלים  

   .כאובייקטים השלכתיים ולהתחבר באמצעותם לעולמם הפנימילהשתמש בבעלי החיים 

החשיבות הרבה של לקיחת אחריות על האחר, הטיפול בו והנתינה    אתהמשתתפים  בהמשך ציינו  

לתרום באופן  ואכן לבעלי חיים יש יכולת  ללא צפייה לקבלה, על תהליך התבגרותם והתפתחותם האישית.  

וליכ האחריות  חוש  להתפתחות  באחר,  משמעותי  לטפל  בתורםולת  שמוביל  העצמי  ל  מה  הדימוי  העלאת 

קשרים  לעל תרומו של הקשר עם בעל החיים    סיפרו המשתתפים(. עוד  2002ותחושת הערך העצמי )פרני ושני,  

. התנסויות חיוביות עם בעלי חיים עשויות, בתיווך אמפטי והדרכה של המטפלת, לסלול  שפיתחו  הבינאישיים

התק ליצירת  הדרך  ואוריינטציות  את  מסתגלים  לא  מודלים  של  ושינוי  יותר  בטוחות  בינאישיות  שרויות 

להיווצרות הקשר  על תרומתה של המטפלת  ספרו   משתתפי המחקר    (.Zilcha-Mano et al., 2011התקשרות )

בו הופך בעל החיים כר להשלכות, ונוצר  מצב  בלהתפתחותם האישית בתוך הקשר.  כמו גם  עם בעל החיים  

כאשר    ,חיבור ללא מילים ונבנית תחושה של אחדות בין בעל החיים למטופל, נרקם גם הקשר מטפלת מטופל

המטפלת באמצעות השלוחה שלה, בעל החיים, הופכת שותפה במצב אפקטיבי חדש של המטופל, ונחווית  

   .(2019אשר,  – צמי למטופל ומשתתפת בבנייה של ידע יחסים שלא נחווה בעבר )חכים כזולת ע

הקטגוריה השלישית והאחרונה מתייחסת לסיום הקשר עם בעל החיים בד בבד עם סיום הטיפול,  

הגם שלעתים הקשר עם בעל החיים נמשך מחוץ למסגרת. עבור חלק מהמשתתפים הטיפול בסיוע בעלי חיים   

יכול לסמוך על  וקשים בהם המטופל לא באמת  מורכביםהיווה מעין זרז לתהליך הטיפולי שעברו. במקרים 

אדם אחר, בעקבות חוויות טראומטיות בשלב מוקדם בחייו, עבודה טיפולית הנעזרת בבעלי חיים עשויה  

להיות דרך רבת עוצמה לשבור את מעגל הקסמים ואת המחסומים הפסיכולוגים לקראת היווצרותה של  

, שלעיתים קרובות הרבה  התקשרות בטוחה יותר.  בנוסף בעלי חיים מאפשרים אינטראקציות לא מילוליות

 (.  Zilcha-Mano et al., 2011יותר טבעיות עבור אנשים שיש להם קושי בביטוי מילולי של רגשות ומחשבות )

התבוננותם   על  להעיד  עשויה  כרונולוגי  באופן  סיפורם  את  לספר  המחקר  משתתפי  של  בחירתם 

בחובו קשיים וכאבים רבים, אך    שכללתהליך  במבט רטרוספקטיבי על התהליך הגדילה וההבשלה שעברו,  

מייצג    כחלק מהתהליך הטיפוליוהקשר עמם  גם עשוי להיות מקור לגאווה עבורם. המפגש עם בעלי החיים  

מתבטא במעבר מתפיסת המטופל את  זה  את התהליך הנפשי התפתחותי שעברו משתתפי המחקר. תהליך  

חיים סובייקט, תוך כדי כינונם של יחסים  בעל החיים כאובייקט הזדהות והשלכה לעבר תפיסתו את בעלי ה 

 . סובייקטביים-אינטר
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 מהתייחסות לאובייקט לשימוש באובייקט 

מגוון של טכניקות טיפוליות הכוללות אימון    מציעההספרות המקיפה את תחום הטיפול הנעזר בבעלי החיים  

 Germain)של בעל החיים ושימוש באינטראקציות בין המטופל לבעל החיים כמטפורות למערכות יחסים  

et al., 2018).  יוצרת מגוון גדולההשלכות שנוצרות מעצם נוכחותושל בעל חיים, יחד עם    בנוסף, נוכחותו ,  ,

זמני וספונטניים,    בו  רגשיים, אותנטיים  ביטויים  ביצירת מעקפיםשל  תקשורת,  במים  מחסול  המסייעים 

את התפתחות התהליכים  בתורו  מדיום מרפא. בעל החיים כמדיום מזרז  כמקלים ומזרזים את התפתחותו  

(. ממצאי המחקר מספקים עדות לכך שתחילה  Oren & Parish – Plass, 2013)  המרפאים בפסיכותרפיה

המטופלים.   של  והזדהות  השלכה  מושאי  משמשים  החיים  ראיות  בעלי  מספקים  הממצאים  זאת  לצד 

יותר, במהלכם עובר המטופל תהליך מראיית בעל החיים   להתרחשותם של תהליכים עמוקים ומורכבים 

כסובייקט תפיסתו  עבר  אל  )  .כאובייקט  להשתמש  Winnicott, 1969ווינקוט  יכולת  שפיתוח  מציע   ,)

באובייקט היא דוגמה לתהליך ההבשלה, כמשהו שתלוי בסביבה מאפשרת. על פני רצף התפתחותי, אפשר  

לומר שקודם קיימת התייחסות אל האובייקט, כלומר, אין מפגש של ממש עם האובייקט, יש רק עולם של  

הראשון של התהליך, משקפים עולמות של   שלבבדברי המשתתפים, השלכות, והמפגש הוא עם עצמי בלבד. 

את עצמם בתוך הקשר, את הזדהות והשלכה כלפי בעלי החיים )"הוא נגחן, וגם אני נגחן"(. הם מתארים  

מהחיים שלהם. הם מספרים כיצד הם  סיטואציות  כמו גם  בעלי החיים מזכירים להם את עצמם    האופן בו 

באופן בו היו רוצים  חיים  מטפלים בבעלי    המשתתפיםרבות  מרגישים בתוך הקשר עם בעל החיים. פעמים  

דבר שנעדר מתיאוריהם    שיטפלו בהם ולעיתים הם משחזרים מולם את אותם דפוסי יחסים שלמדו בעבר.

האישים, ללא תלות    ו את הקשר שלהם עם בעל החיים, הוא בעל החיים עצמו, צרכיו, רצונותיו ומאפייני 

   לב זה, את בעל החיים כאובייקט.מה שמשקף את תפיסתם, בש ,בקשר

ווינקוט  של  בו,    ,(Winnicott, 1969)  לדבריו  שימוש  עבר  אל  אל האובייקט,  מהתייחסות  המעבר 

יתרחש כאשר האובייקט ישרוד את ההרס של המטופל. המשתתפים חוזרים ומדגישים את החשיבות עבורם  

באותה הצורה שוב ושוב, ללא תלות במצבם הרגשי  שבעלי החיים נמצאים באופן קבוע ויציב ומגיבים אליהם  

אני נגיד נטשתי אותה קצת, לא הייתי איתה קצת זמן ואני חוזרת, והיא חוזרת לאותה  )"    והפיזי המשתנה

זה מסמל את הישרדותם של בעלי החיים את ניסיונות ההרס של המטופלים. יחד עם זאת    "(. דבראהבה

שהם מציגים בתגובה למטופל שמגיע    ההתנהגויות  מגוון  באמצעות  בעלי החיים מנכיחים את עצמם במרחב,

בתוך הקשר. התייחסותו של    יםמתקיימ   אופני התנהגות שונים  .לזמן רב  ולטפל בהם או בתגובה להיעדרות

מסמן את הכרתו בבעלי החיים כאחר, שיש לו צרכים ורצונות שונים משלו. או אז יכול    לכל אלוהמטופל  

של    תלהתרחש שינוי מהתייחסות לאובייקט אל שימוש באובייקט, שימוש במובן של הכרת הסובייקטיביו 

של  מהאחר. המעבר   לאזור האומניפוטנטי  מציב את האובייקט מחוץ  בו,  לשימוש  לאובייקט  התייחסות 

יקט, כלומר תפיסת הסובייקט את האובייקט כתופעה חיצונית, לא כישות השלכתית, זוהי למעשה  הסובי 
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זוהי עמדה שניתן להגיע אליה רק בשלבים מוקדמים של צמיחה רגשית,  הכרה באובייקט כישות בפני עצמה.  

   באמצעות הישרדות ממשית של אובייקטים, אשר הפכו ממשיים מכיוון ששרדו את תהליך ההרס.

כפי שהוא בא לידי ביטוי אצל משתתפי    ,המעבר מהתייחסות לאובייקט לעבר שימוש באובייקטאת  

על בעלי החיים.    והן  על עצמם ביחס אל בעלי החיים  הן  המחקר, ניתן להבין מהשינוי באופן שבו הם מדברים  

זה,   המחקר    מתייחסיםבשלב  החיים  למשתתפי  בעלי  את  המאפיינות  הייחודיות  וההתנהגויות  תכונות 

שיש לו שפה משלו דרכה הוא  והשונים, ישנה הכרה בכך שבעל החיים פועל ומתנהג מתוך מניעיו הפנימיים  

הכרה זאת גורמת להתגברות    .מביע את עצמו. כעת מכירים משתתפי המחקר בבעל החיים כישות בפני עצמה

   ות שיש למשתתפי המחקר כלפי בעלי החיים.תחושת האחריות והמחויב

 

 אל עבר כינונם של יחסים אינטרסוביקטיביים 

(, במאמרה "הכרה והרס" מסתמכת על תפיסתו של ווינקוט בדבר הרס Benjamin, 1990בנג'מין )

באופן תוך נפשי מאפשר מעבר אל    האובייקט. לדבריה, המעבר מהתייחסות לאובייקט אל עבר שימוש בו

ישות בפני עצמה.    --  הול מערכת יחסים עם האחר, הנתפס באופן אובייקטיבי כקיים מחוץ לעצמי עבר ני

מעבר   מתקיים  באמת  אלא  נפשי,  תוצר  רק  לא  שהוא  לדעת  לנו  מאפשרת  האובייקט  ביטול  של  הפעולה 

והממד   נפשי  התוך  הממד  ממדים:  בשני  חוויה  מתקיימת  בסובייקט  הכרה  שישנה  מרגע  לעצמנו. 

בייקטיבי. שני ממדי החוויה עם האובייקט/ זולת הם משלימים, אף על פי שהם מצויים לעיתים  האינטרסו

ביחסים של ניגוד. בנג'מין גורסת כי, המאבק להכרה מתאפיין באופן בו אנו מתייחסים לאחר כבעל תודעה  

תהליך  עצמאית, מישהו שהוא כמונו, אבל אחר. ההכרה בכך שהתודעה של האחר היא נפרדת, מתרחשת ב

וההבנה שהסובייקטיביות של האדם    ,פרדוקסלי של מציאת אחרים אמיתיים, בניגוד לאובייקטים נפשיים

מוליד מתח בין הרצון של הפרט להתקיים באופן עצמאי לבין הצורך בהכרה   הז דבר  תלויה בהכרה על ידם.

הדדית. על בסיס זה האינטרסובייקטיביות היא תהליך בו הפרט מתוודע למי שהוא באמת ומכיר את האחר,  

ניתן לשמור על האיזון בין    תכפי שהוא באמת. הסתירה היא חיוני  על מנת לשמור על מתח שבאמצעותו 

 (.  Frie & Reis, 2001פשי והאינטרסובייקטיבי )התחום התוך נ

בטיפול הנעזר בבעלי חיים היכולת לזיהוי האובייקט כסובייקט מוצאת ביטוי בקשר בין המטופל  

אופני   ואת  צרכיו  את  לזהות  החיים,  בעל  של  לסובייקטיביות  להתייחס  לומד  המטופל  החיים.  לבעל 

שתתפי המחקר בסובייקטיביות של בעלי החיים וכינונם  (. הכרתם של מ2019אשר,    – ההתקשרות עמו )חכים  

של יחסים אינטרסובייקטיביים שהושגה על ידי היכולת לראות את צרכיו של האחר והיכולת של המטופל  

לספק צרכים אלו, גם כשהם מנוגדים לרצונותיו או לצרכיו שלו, סייעו להם להכיר בסובייקטיביות שלהם  

וי בקרב משתתפי המחקר, לא רק בהיכרות מחודשת עם חלקי העצמי, אלא  עצמם. הכרה זאת באה לידי ביט

עם   להתמודד  וברצון  וחיצוניים  פנימיים  גבולות  בהגדרת  בעצמי,  שונים  לחלקים  ביטוי  לתת  ביכולת  גם 
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העבר. אלמנטים אלו מהווים אבני בניין בגיבוש זהות ומסמלים תהליך של התבגרות והבשלה. הכרה זאת  

של המטופל את עצמו חשובה ביתר שאת אצל אנשים ששנים רבות של שימוש בחומרים  בסובייקטיביות  

 .ממכרים טשטשו מקומות אלו בנפשם

 

 התייחסות הסביבה למערכת היחסים בין המטופל לבעל החיים והשפעתה על התהליך הטיפולי 

.  בעל החייםשהמטופל עובר השתנות בתוך הקשר עם    הינההנגזרת מממצאי המחקר  הראשונה    המסקנה

הופך להיות מאובייקט הזדהות והשלכה אל עבר סובייקט בתוך מערכת היחסים. בהישען על    בעל החיים

בנג'מין  ו  ז מסקנה   של  דבריה  בין    תנגזר,  (Benjamin, 1990)ועל  היחסים  שמערכת  והיא  נוספת  מסקנה 

אף  משפיעים    זויחסים    המטופל לבעל החיים אף היא מחלחלת אל המערך הנפשי שלו וייצוגים של מערכת

באופנים שונים על החיים הפסיכולוגיים של המטופל. לא מתקיים תהליך מושלם של הרס והישרדות;  הם  

היה זה מוטעה  יתמיד מתקיימת גם הפנמה. אפשר להעז ולומר שכל החוויות מעובדות באופן תוך נפשי.  

מעדיפ אני  הגנות:  או  שבר  של  תוצרים  רק  ההפנמה  בתהליכי  של  לראות  תשתית  מעין  בהם  לראות  ה 

תהליך עיכול סימבולי מתמיד, המהווה חלק חשוב ממחזור החילופים בין הפרט לחוץ.    –פעילותינו הנפשית  

עדות לכך שמערכת היחסים בין המטופל לבעל החיים הופנמה בנפשו ושממשיכה להתקיים בו, עולה מדברים  

יום הטיפול. רובם ממשיכים לקיים קשרים עם  של משתתפי המחקר על תפיסתם את בעלי החיים לאחר ס

מספרים על הרצון להציל בעלי חיים פגועים, על הצורך    הםבעלי חיים ואלו מהווים חלק מהותי מחייהם.  

ניהם שלא מחזיקים קשרים עם בעלי חיים באופן  י שבעלי חיים יהיו נוכחים בחיי היומיום שלהם. אלו מב

 החיים בנפשם.  קונקרטי, מחזיקים ייצוגים של בעלי  

כאשר מטופל נמצא בתוך תהליך התפתחותי בקשר עם בעל החיים, מתחילה להיווצר השתנות בתוך  

  הקשר, באופן בו המטופל רואה את בעל החיים ואת עצמו. בשלב זה חשובה הכרה של הסביבה בקשר זה. 

לשמור על בעלי    ואת מאבקם  מקרי מוות רבים של בעלי חיים אליהם היו קשורים  ציינו  רב המשתתפים

למרות הידיעה שיענשו  על כך  בעיקר חתולים עזובים. הם נאבקים   החיים השונים החיים בסביבת הקהילה,

היא   אף  תכיר  שהסביבה  כצורך  זה  מאבק  להבין  ניתן  לשווא.  יהיה  ומאבקם  שייתכן  התחושה  ולמרות 

,  (Kojeve, 1980)בסובייקטיביות של בעל החיים ולא תמשיך לראות בו אובייקט. כפי שמנסח זאת קוג'בה  

יצוניים. החיפוש החיצוני הזה אחר  צורך פיזי מוביל סובייקטים אנושיים לתלות בסיסית באובייקטים ח

המודעות   את  להדוף  מבקש  מהם  אחד  כל  כאשר  וכניעה  דומיננטיות  של  כוח  למשחק  מביא  סיפוק 

. כאשר הסביבה ממשיכה לתפוס את בעל  . הכרה באחר מתרחשת בחוסר רצוןלסובייקטיביות של האחר

בעצם מכחישה חלקים בנפשו של    אובייקט, שהוא כרגע סובייקט מופנם בנפשו של המטופל, היאכהחיים  

להיפטר    ,המטופל ומאיימת  הבסיסים  מצרכיו  מתעלמת  היא  החייםוכאשר  מתעלמת  מבעל  בעצם  היא   ,

אני זוכר שאז זה היה לי מאוד קשה, כאילו, התגובה.  מחלקים בנפשו של המטופל ומאיימת להשליכם )"
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בהם מדהים  שימוש  ציני,  לא  שימוש,  ממש  שזה  ב  .והרגשתי  האינטרסוביקטיביות    ."(הםשימוש  אובדן 

פני   על  נפשי  התוך  של  עליונותו  את  משקף  הפנטזיה  של  ההשלכתי  כוחה  הסובייקט.  על  משפיע 

האינטרסובייקט. ניתן להמשיג את היעדר האינטרסוביקטיביות כהטמעה של הסובייקט בתוך האובייקט.  

אובדן   כוח.  של  ההפעלה  מתחילה  הזולת  של  הסובייקטיביות  נפשי  בהכחשת  התוך  בין  האיזון 

מכאן ניתן לגזור את המסקנה   (.Benjamin, 1990לאינטרסובייקטיבי, בין הפנטזיה למציאות, הוא הבעיה )

המטופל   שבין  לאינטרסובייקטיביות  שהתכחשות  והיא  דברי משתתפי המחקר  מניתוח  העולה  השלישית 

 ל.  לבעל החיים משמעותה פגיעה בתהליך הרגשי נפשי אותו עובר המטופ

האופן שבו אדם יוצר קשר עם בעל חיים תלוי בשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא, בתרבות ממנה הוא  

מגיע, בחוויות קודמות שחווה עם בעלי חיים וכמובן בדפוסי ההיקשרות של בעל החיים עצמו. אולם דפוס  

ים והנוכחים של  הקשר שנוצר בין מטופל לבעל חיים נצבע גם בדפוסים של היחסים הבין אישיים, המוקדמ

  – המטופל ופעמים רבות יוצר הקשר עם בעל החיים הזדמנויות לפיתוח דפוס יחסים אדפטיבי יותר )חכים  

(. החוויה של מרחב המאפשר הן חקירה יצירתית בתוככי האומניפוטנטיות הן הכרה בזולת  2019אשר, גל,  

הקשר עם בעלי חיים, בשל    (.Benjamin, 1990מבין, היא במידה מסוימת מה שמרפא במערכת היחסים )

אופיו הייחודי, מזמן הזדמנות להתנסות בקשר המאפשר בתוכו מרחב חקירה רחב. התנסות בקשר מסוג זה  

 עושי להוות אבן דרך חשובה בתהליך הריפוי אצל אלו שחוו פגיעה משמעותית בתוך מערכות יחסים קרובות. 

 

 סוגיות אתיות בנוגע לטיפול הנעזר בבעלי חיים 

היה יצור חי, ואין זה משנה מאיזה סוג. והוא היה חושב ומרגיש, והוא חווה את המציאות בדרכו. אז הופיע  "

האדם, מקולל בכפייתיות שבהצבת תכלית לכל דבר סביבו, והפך את היצור הלא אנושי מחיה חופשית, למי  

 (. 7ן יוסף, עמ'. שחייה תלויים בדעתו וברצונותיו של המין האנושי" )חיה ללא תכלית, אורן בי 

טיפול הנעזר בבעלי חיים נוצר מתוך ההכרה שנוכחותם של בעלי חיים מסוגים שונים עשויה להיטיב  

עם האדם באופנים רבים. אך בתוך כך עולות שאלות אתיות רבות בנוגע לטיפול ולאחזקה של בעלי חיים  

מחקר התייחסו אליה באופנים  לטובת האדם. אבחר להתייחס לסוגייה אחת מיני רבות, שגם מרואייני ה

רבים ושונים, גלויים וסמויים. כאשר במסגרת טיפולית, אנו מתייחסים אל בעלי החיים כאובייקט אשר  

נועד לשמש את צרכי בני האדם, כלומר 'משתמשים' בהם לצורך טיפולי ובכך מתעלמים מהסובייקטיביות  

טראומטיים אצל מטופלים, אשר ייתכן ורבים    שלהם, לא רק שאנו עלולים לייצר, בלי לשים לב, שחזורים

מהם חוו את עצמם כאובייקטים במערכות יחסים. אלא, שאנו, כמטפלים מונעים ממטופלינו התפתחות  

(. כאשר  Benjamin, 1990בריאה בקשר. על כך ניתן להקיש על בעלי החיים מדבריה של ג'סיקה בנג'מין )

 " חיים':  'בעל  במילה  'אם'  המילה  ובפרקטיקה,  נחליף את  בתיאוריה  של האם,  הסובייקטיביות  הכחשת 

הן   מטרותיי  ערך.  שווי  בסובייקטים  כמאוכלס  העולם  את  לראות  יכולותינו  על  משמעותי  באופן  מקשה 
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להראות שהיכולת להכיר באם כסובייקט מהווה, למעשה, חלק חשוב בהתפתחות המוקדמת. ולמקם במרכז  

 (. 234את חשבתינו את תהליך ההכרה") עמ'  

 

 היבטים מתודולוגיים והצעות למחקרי המשך 

מדגם   גברים.  ותשע  נשים  שש  מתוכם  משתתפים,  עשר  חמישה  כללה  המחקר  נועד  אוכלוסיית  מצומצם 

לצורך חקירת החוויה של המטופל בקשר עם בעלי החיים ולא במטרה להכליל את ממצאי המחקר על כלל  

בנוסף,    תוך הקשר עם בעלי החיים.ב  בנוגע לחוויה  מגדריים  המחקר לא עמד על ההבדליםיה.  י האוכלוס

, שאוכלוסיות  המחקר עסק בטיפול בקרב מכורים ולא בחן אוכלוסיות אחרות, בעלות צרכים שונים. ייתכן

   שונות, בעלות מאפיינים שונים, עשויות לחוות את הקשר עם בעלי החיים באופן אחר.

שר יצרו קשר עם בעלי חיים בשלב כלשהו בחייהם,  המחקר דגם אוכלוסיית מטופלים א  זאת ועוד,

שלהם   הכללי  לתהליך  משמעותית  תרם  חיים  בבעלי  הנעזר  והטיפול  לקהילה  כניסתם  קודם  כלל  בדרך 

מוסיף ידע לגבי    כל כן אינוהמחקר לא בחן את אותם מטופלים שסוג טיפול זה לא צלח עבורם ובקהילה.  

אוכלוסיית המחקר נדגמה רק ממרכז  .  עבור מטולים אלה  של הטיפול  והתנאים העשויים לתרום ליעילות

הגמילה מהתמכרויות 'רטורנו' ולא כללה בתוכה דגימה ממרכזי גמילה אחרים המשלבים גם הם, במערך  

הטיפולים שלהם טיפול הנעזר בבעלי חיים. ייתכן שמשתתפים ממרכזים אחרים היו מוספים צבעים ופרטים  

ר. בשל קושי למצוא משתתפים למחקר שנמצאים בזמן שהותם בקהילה, הוכנסו  נוספים לתמונת המחק

משכך הוצגו נקודות מבט של משתתפים אשר חלקם  למחקר משתתפים אשר סיימו טיפול במרכז הגמילה.  

. נקודת המבט בדיעבד  עוד נמצאים בשלביו השונים של התהליך הטיפולי בקהילה, וחלקם סיימו את הטיפול

שונות, מהווה מצד אחד פקטור משמעותי על האופן בו זוכר ותופס אדם את השפעתם של    ובנקודות זמן

ומגוונות על התהליך. לבסוף,   תהליכים שונים בחייו ומצד שני מאפשרת התבוננות מנקודות מבט שונות 

בעל חיים, אך למטפלת תפקיד מכריע בוויסות  -מטפלת    –המחקר לא נגע במשולש היחסים בטיפול: מטופל  

מטפלת, ועליה להתמקם בהתאם לצרכים    –בעל חיים    –ובהחזקת המורכבות של המבנה המשולש מטופל  

ראוי לבחון קשר זה במחקר    (.2019אשר,    –של בעל החיים ולאפשרות ההתפתחותית של המטופל )חכים  

 המשך.

היותו  כל המשתפים היו צעירים בעת כניסתם לקהילה )למעט אחד שנכנס לקהילה בחשוב לציין כי  

אפשר תהליך  הת(. ייתכן כי בשל גילם הצעיר של משתתפי המחקר והשלב ההתפתחותי בו הם נמצאו, 26בן 

יותר   בוגרת  יהיה לבחון האם אוכלוסיית מחקר  ובאמצעותו. מעניין  השינוי בתוך הקשר עם בעל החיים 

 תעבור תהליך דומה בקשר עם בעלי החיים.  
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את לדגום  יכולים  נוספים  המשך  השתנות    מחקרי  את  ולבחון  שונות  זמן  נקודות  במספר  הקשר 

על דפוסי   בין המטופל לבעל החיים משפיע  יוכלו לבחון האם הקשר  זה  הקשר והיחסים. מחקרים מסוג 

 ההתקשרות ועל קשרים בינאישיים.  

 

 היבטים יישומיים 

מעבר לתרומה תיאורטית אל גוף הידע של טיפול הנעזר בבעלי חיים וההרחבה של ההבנת המתרחש בתוך  

על   לבעל החיים. ממצאיו של המחקר מציעים התבוננות מנקודת מבט שונה  בן המטופל  הקשר הטיפולי 

בקשר    הקשר הנרקם בין המטופל ובעל החיים ובעיקר ממקמים באופן שונה את 'תפקידו' של בעל החיים

הטיפולי. יישום הממצאים יבוא לידי ביטוי על ידי התבוננות על בעל החיים כסובייקט, בעל צרכים ורצונות  

משלו ולא עוד כ'כלי' טיפולי שנועד להיות מושא להזדהות והשלכה, אשר ניתן להשליכו כאשר הוא מסיים  

תים את הן התפתחותו של  את תפקידו, אלא ההבנה שראית צרכים אלו והנכחתם במרחב הטיפולי משר

המטופל בתהליך האישי שלו והן את בעלי החיים. התבוננות על בעלי חיים כסובייקטים יכולה לבוא לידי  

ביטוי באופנים רבים, החל מדרך האחזקה שלהם, בחינת אופני ההתקשרות שלהם, הרצון והצורך שלהם  

 יפול ראוי בבעלי חיים משוטטים.  במגע ובנוכחות האדם, צמצום ריבוי בתנאי שבי, מניעת סחר וט 

תהליכית   היא  לסובייקט,  מאובייקט  החיים  בעל  מתפיסת  המעבר  המחקר,  מסקנות  בהתבסס 

בתחילת   למטופלים  חשופים  חיים  בעלי  השארת  המשתתפים,  דברי  על  בהתבסס  רב.  זמן  לקחת  ועשויה 

ה בבעלי החיים, המהווה פגיעה  דרכם, אשר עוד לא חוו את המעבר התפיסתי, ללא השגחה, עשויה לגרור פגיע

 כפולה, גם ביצור החי הנמצא תחת משמורת האדם וגם פגיעה בתהליך הטיפולי.  

היות וישנם מטופלים היוצרים קשרים עם בעלי חיים מחוץ למסגרת הטיפולית ואף מחוץ  בנוסף,  

זו השפעה רבת משקל   ומכיוון שלהתייחסות הסביבה אל מערכת היחסים  פינת החי,  על התהליך  לכתלי 

הטיפולי. ניתן להעביר לכלל הצוות המטפל הדרכה על משמעות הקשר ולהציע אופני תגובה והתערבויות  

בסיטואציות שונות על מנת לסייע למטופל בתהליך הטיפולי שיקומי שלו. אימוץ יישום מסקנות אלו עשוי  

 להביא תועלת לבעלי החיים ולבני האדם גם יחד. 

זרם   קם  האחרונות  הגישה  בשנים  על  נשען  אשר  חיים,  בבעלי  הנעזר  טיפול  של  חדש 

נקודת המוצא בפעילות  .  חיים בגישה הדדית- טיפול רגשי בנוכחות בעלי, והוא נקרא  תהאיטרסובייקטיבי 

החיים  -שבבסיסן חמלה, דאגה וכבוד לבעלי  חיים היא שרק תוכניות-המתקיימת בשאיפה להדדיות עם בעלי 

חוויו גישהיכולות לעורר במטופלים  ולהנחיל להם  דומות  דו  ת  בגישה  - דומה כלפי אחרים. מדובר אפוא 

בבעלי יסודי  טיפול  אחד  מצד  ושיקום -תכליתית:  שיטתית    חיים  התייחסות  תוך  הצורך,  במידת  שלהם 

האדם וכן לסכנות הנשקפות להם; ומצד אחר תהליכים    החיים להפיק מהמפגש עם-לתועלת שעשויים בעלי 

של המטופלים להכיר באחר כסובייקט מובחן בעל צרכים,    תבססים על יכולתםאדם, המ-טיפוליים בבני
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וקשר  יחסים  עמו  וליצור  ורצונות,  שונות    אישיות  בתכליות  אפוא  לשני הצדדים. מדובר  המותאם  באופן 

  (.2012)מכון אדם חיה, המשלימות זו את זו

ידע   גוף  מוסיף  זה  אמפירי  על  למחקר  חדש  רובד  מאיר  הוא  חיים.  בבעלי  הנעזר  הטיפול  תחום 

מעבר להיותו של בעל החיים אובייקט הזדהות  המתרחש בתוך הקשר בין המטופל לבעל החיים ומציג כי  

מעבר מתפיסת בעל החיים כאובייקט לעבר תפיסתו כסובייקט, דבר המוביל    --  מתרחש תהליך נוסף  והשלכה

להיווצרותם של יחסים אינטרסובייקטיביים, במהלכם ייצוגו של הקשר ובעל החיים מופנמים בנפשו של  

 המטופל ומשפיעים על חיי הנפש שלו ומסייעים לו בהתפתחותו בתוך התהליך הטיפולי שיקומי. 
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 נספחים 

 מדעתנספח א': טופס הסכמה 
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 נספח ב' : מדריך ראיון למטופלים 

 
 החיים  לבעל המטופל בין הקשר

 איזה בעל חיים בחרת?  .א

   מדוע בחרת דווקא בבעל החיים הזה? .ב

 כמה זמן ביום את/ה מקדיש/ה לחיה?  .ג

 מה את/ה עושה בזמן שאת/ה איתה?  .ד

 תוכל/י לספר לי על הדרך בה יצרת קשר עם החיה?  .ה

 תוכל/י לתאר לי מה שונה ו/או מיוחד בחיה המסוימת?   .ו

 איך את/ה מרגיש/ה כשאת/ה בנוכחותה?   .ז

האם במשך היום, בזמנים שאינך מבלה עם החיה, היא תופסת מקום במחשבותיך? האם תוכל/י   .ח

 לשתף במחשבות אילו? 

 האם וכיצד החיה מגיבה שהיא רואה אותך?  .ט

 מה את/ה חושב/ת שהחיה מרגישה כלפיך?  .י

 לו החיה הייתה יכולה לספר בעצמה על הקשר בניכם, מה לדעתך הייתה אומרת? אי .יא

 האם הקשר בינך לבין החיה דומה או שונה לקשרים בעברך? באיזה אופן?  .יב
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Abstract 

People who are suffering from an addiction disorder, often experience distress in close 

relationships and are characterized by avoidance from close interpersonal connections. It is not 

surprising therefore, that according to this, many studies point to the connection between 

traumatic relationships and the abuse of addictive substances. People who were raised without 

experiencing healthy relationships may be more susceptible to the use of external substances 

in order to ease psychological pain and to self regulate within those behaviors for the purpose 

of adjusting in relationships. However, the use of addictive substances can deepen the gap. 

Animal assisted treatment may provide a response to these damaged areas, since animals 

constitute a natural object for attachment due to their ability to make a connection which 

addresses the human being's basic needs. Gestures of touch and intimacy independent of all 

else, attest to intimacy, joy and excitement reactions due to the mere presence of the person, 

and the existence of the connection regardless of the mental or physical state of the person, all 

and more, provide the basis for the establishment of a stable, safe and reliable relationship and 

assists in creating a new physical and emotional experience, which may aid in healing. 

 The current study examined the relationships between patients at the 'Returno' 

Rehabilitation Center, and the various animals at the community's petting farm. The objective 

of the study was to attempt to trace the connection between a person suffering from an addiction 

disorder and animals, and to describe through his experiences how he perceives himself and 

the animals within the relationship. Fifteen men and women suffering from an addiction 

disorder, out of which six women and nine men, took part in the study, and created a meaningful 

relationship with animals in the community, within or outside the treatment setting. The age 

ranged from eighteen to twenty seven. When conducting the interviews, three women and four 

men were staying at the 'Returno' treatment community, and the rest of the study participants 

completed their treatment in the community within six months to seven years from the time the 
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interview was conducted. Locating the study participants was done by the animal-assisted 

therapist in the community, who contacted the participants, presented the study to them and 

received their consent to participate in the study. For the purpose of gathering the data, a semi-

structured in-depth interview was drafted. The participants signed an informed consent form to 

participate in the study. All of the study participants confirmed the recording of the interviews. 

Analyzing the categorical content raised three major categories, presented in a linear and 

chronological manner: 1) The patient's description of himself prior to entering the community; 

2) The encounter with the animals – as part of the treatment process; 3) Termination of the 

relationship – completion of the treatment. 

 The study participants told their stories in a linear fashion, which is to hint of the 

developmental process they underwent during their stay in the community. They described 

their situation prior to their entry into the community, their mental state, the difficulties they 

experienced with interpersonal relationships, the encounter with the animals and the manner in 

which the connection was created with the animals and the animal farm. The participants 

attested that when they arrived at the community they experienced feelings of self 

disconnection and had difficulty recognizing emotions. Some emphasized that the use of drugs 

was meant to dull and blur experiences of pain and harm on the grounds of their life history. In 

addition, participants testified that because of negative past experiences, they experienced lack 

of trust in relationships and suspicion regarding the interests of others in having a relationship 

with them. The participants told of their attitude and connection to animals prior to their entry 

into the community. Some shared that animals were an integral part of their lives, some 

experienced loss in early childhood which caused them to emotionally detach and fear animals, 

and some participants attested they used to abuse animals. 

 The participants gradually described the change that occurred in them and in the manner 

they perceived the animal and the connection with it. They told about the way they connected 

with the animals, a connection that at times was created out of their own request and sometimes 
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by necessity. They described the feelings of calm, love and comfort it provided them and its 

characteristics as they perceived it - a simple, steady and permanent connection, which does 

not set any conditions, and allows for intimacy and closeness. They further described the 

impact of the relationship on their personal process. At first, their descriptions made reference 

mainly to themselves. They described how they recreated previous relationship patterns within 

the relationship, identified with the animal and projected upon it from themselves. They also 

told how the animal helped them to self-regulate and at times of difficulty and crisis. Gradually, 

they began describing the animal itself as well; its wants and needs, and they described their 

ability to recognize those needs, to be responsible for another being, and to give of themselves 

to another without expecting anything in return. This assisted them in connecting with other 

parts within themselves, which due to various life circumstances, could not be expressed, and 

it allowed a process of becoming ready and to mature. The participants told of the 

environment's reaction to the relationship between them and the animal. This was reflected in 

the way the community has treated the relationship and the manner in which the animal 

constitutes a catalyst for creating relationships with other people. Finally, they described 

themselves after the relationship ended or upon completion of the treatment, their current 

attitude towards animals, how much the presence of animals is important in their lives, and the 

manner in which they perceive the impact of the relationship with the animal as a catalyst to 

their rehabilitative treatment process.  

Analyzing the study findings shows that the patient undergoes a developmental process 

within his relationship with the animal. As part of this process, a change occurs in the patient's 

perception of self, the animal and the relationship. At the beginning of the relationship, the 

patient perceives the animal as an object of identification and projection, and the patient's 

attitude is focused and concentrated exclusively on himself. However, the constant and stable 

presence of the animal and the quality of the relationship with it which is reflected in the 

response to basic attachment needs, which represent among other things, the animal's 
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survivability in the face of the subject's attacks and destruction attempts of the object, enables 

the patient to transition from perceiving the animal as an object to seeing it as a subject. 

Now, that there is recognition that each side in the relationship is a subject in itself, an 

intersubjective relationship develops in which a mutual influence exists. Once this relationship 

has been achieved, the image of the animal and the relationship are internalized within the 

patient's psyche and impacts the development of his mental life. Once this occurs, a struggle of 

the patient for the recognition of the environment in the subjectivity of the animal and 

recognition in the relationship takes place. 

From a methodological aspect, it should be noted that the study covered a limited 

sample only. The study population included only people who suffer from an addiction disorder 

from the 'Returno' Rehabilitation Center and did not include a sample from other populations 

and rehabilitation centers. Also, the study did not address gender differences in the experience 

of connecting with animals. Hence, it cannot generalize the findings beyond the scope of the 

study participants. 

The current study is a first empirical study which examines the dynamics of the 

relationship between the patient and the animal, from the point of view of the patient himself. 

The importance of this study is in adding theoretical knowledge to the field of animal-assisted 

treatment in general, and the importance of this field of treatment among the population of 

people who suffer from an addiction disorder in particular. Beyond that, the study provides a 

new testimony to the relationship dynamics between the patient and the animal, and sheds light 

on the way the development of this relationship affects the treatment process of the addicted 

individual. These new understandings may assist the patient's surroundings to position 

themselves in a way which will support, benefit and help him in his treatment process, and 

which can be implemented in a number of ways. First and foremost within the therapist-patient-

animal triangle, then by the recognition of the surrounding environment in the importance of 
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this relationship, and finally by changing the way in which animals are kept in these spaces and 

the manner in which they are treated. 

There is a need for further studies which will examine what happens within the 

relationship between the patient and the animal, and how this relationship affects the treatment 

process. A longitudinal study can observe the relationship in various points in time, and 

examine the change in the way the patient perceives the relationship. Further studies can 

examine whether the relationship with the animal affects the patient attachment style, and his 

interpersonal relationships. 
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