
 ביקורות ספרים רינה נאמן   202
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 עמודים

 * רינה נאמן

הוא מקומן, תפקודן   מאת רחל גילשטרום חיות מחמד במשפחההנושא המרכזי של הספר 
במסגרת המשפחה. נושא זה מתכתב עם    —  בעיקר כלבים וחתולים  —  ותרומתן של חיות מחמד

כמה תופעות מחקריות, חברתיות ואידאולוגיות עכשוויות. ראשית, המחקר החדשני במדעי  
החברה העוסק בבעלי חיים ובאינטראקציות ביניהם ובין בני האדם, והמדגיש את תרומתם  

 ;Alger & Alger, 1997ל בעלי החיים לרווחתם הפיזית והנפשית של בני האדם )הרבה ש

Mullin, 1999( שנית, השינויים הרבים במבנה המשפחה בעידן הפוסטמודרני .)Elkind, 1995  .)
 ,Woodאימוץ בעלי חיים בכל העולם, ובפרט במערב ובישראל )שלישית, השכיחות של 

2007, Billie, Max, & Darcy .)1   ורביעית, זרמים אידאולוגיים ואקטיביזם למען זכויות בעלי
 ,Donovanחיים ושמירה על שלומם ורווחתם, הפועלים לצד תנועות פמיניסטיות ואקולוגיות )

1990.)2 
החידוש של גילשטרום ביחס לנושא הנדון הוא הדיון בהשפעות הגומלין בין בעלי החיים  
לבני האדם במסגרת המשפחה כמערכת ולא רק בין הבעלים היחיד לבעלי החיים שברשותו,  
כמקובל בספרות המקצועית בדרך כלל. מבחינה זו, השאלה המרכזית שהמחברת מתמודדת  

א משמעותה של חברות במשפחה מנקודת המבט של בני המשפחה ושל חיות המחמד  איתה הי
 שברשותם. 

כדי להשיב על שאלה זו המחברת דנה במגוון סוגיות: היבטים של טיפול יומיומי בחיות  
שדורשים    —   מזון, בריאות פיזית ונפשית, פעילויות פנאי ופינוקים  —  מחמד במסגרת המשפחה

ים על חשבון ויתורים מצד בני המשפחה; תרומתן של חיות מחמד  סכומי כסף גדולים, לעית 
לבריאות הפיזית והנפשית של בני המשפחה; מקומן של חיות מחמד בהליכי גירושין, על הסדרי  
המשמורת הכרוכים בכך; מקומם של כלבי שירות בחייהם של נכים ובעלי מוגבלויות  

חיים. מהקצה השני של קשת   ומשפחותיהם; ופסיכותרפיה של המשפחה באמצעות בעלי
הסוגיות היא דנה בוויתור על חיות מחמד ומסירתן לבתי מחסה ובהשפעת המסירה על  
המשפחה כולה, על פרטים בה ועל חיות המחמד; וכן בהתעללות, בגילויי אלימות ואף בפגיעה  

אלו    מינית בחיות מחמד, שדומים לגילויים כאלה כלפי נשים וילדים במשפחה. הדיון בסוגיות
מבחין בין שלבים במחזור החיים של משפחות: צעירים לפני נישואים, זוגות צעירים נשואים,  
משפחות עם ילדים קטנים, משפחות עם ילדים מתבגרים, משפחות שילדיהן עזבו את הבית  

 
 יפו -אביב המחלקה לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל  *

 (. 2018דוד, –)בן כלבים 223,32אביב  היו בתל 2017בשנת   1

 companion —  ( pets)  שונו גם המונחים המתייחסים לבעלי חיים: במקום חיות מחמד ובהשפעת זרמים אל  2

animals אדונים או  , ובמקום בעלים —  guardians  אוcustodians . 
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ומשפחות בחיים המאוחרים. כן קיימת הבחנה בין גברים לנשים ובין גילים, בעיקר בין ילדים,  
 קשישים. מתבגרים ו 

על אף מגוון הסוגיות וההקפדה על ההבחנות המוזכרות לעיל, הצגת הדברים בספר  
מסודרת ובהירה. כל פרק מוקדש לסוגיה ספציפית, מחולק לסעיפי משנה מפורטים ומסתיים  
בסיכום ובהמלצות למחקר נוסף. כתוצאה מכך הקריאה קולחת וסוחפת. פרק נוקב ומרגש  

ן של חיות מחמד על בעליהן. בפרק זה נבדקים, בין היתר,  במיוחד עוסק בהשפעת האובד
תחושת הצער על האובדן, הלבטים ביחס להמתת חסד, תסמיני ההתמודדות עם המוות מצד  

 המשפחה כולה ומצד פרטים בה, ושינויים במשפחה עקב האובדן. 
המתודה שגילשטרום נוקטת היא סקירת הספרות בנושא, והיא מתארת בפירוט גישות  

רטיות ומחקרים אמפיריים איכותניים וכמותניים בפסיכולוגיה, באנתרופולוגיה  תאו
ובסוציולוגיה. עקב היותה פסיכותרפיסטית ומטפלת זוגית ומשפחתית באמצעות בעלי חיים,  
מאליו מובן שמרבית הספרות היא מתחום הפסיכולוגיה. עם זאת, ניכר מאמץ לטפל בנושא  

 יטוי בביבליוגרפיה עשירה מאוד ועדכנית בכל פרק.  באופן הוליסטי, והדבר בא לידי ב 
מוטיבים מרכזיים אחדים שחוזרים בספר משותפים למחברת ולמרבית החוקרים הבודקים  

יחס של כבוד ושל הוקרה לבעלי החיים   — אינטראקציות בין בני אדם לבעלי חיים. האחד
התייחסות    —   ריות. השניולתרומתם המופלגת לבני האדם, מעל ומעבר לתרומות כלכליות וחומ 

, כלומר כאל ישויות בעלות מזג, צרכים, רגשות ורצונות  personsלבעלי החיים כאל 
התנסות אישית, אינטימית   —  (. והשלישי Sanders, 2003אינדיבידואליים, בדומה לבני האדם )

וחווייתית של החוקרים עם בעלי חיים אינדיבידואליים וניהול יחסי גומלין ממושכים איתם  
(Candea, 2010  מכאן עולה גם נימה חמה ואפילו רגשנית באופן שבו גילשטרום מציגה את .)

 הדברים, וזו מעוררת אמפתיה ומספקת הנאה לקורא.  
 לסיכום, זהו ספר מומלץ ביותר לכל אדם שרואה את עצמו שותף לעמדות אלו. 
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