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מבוא
הרציונל לטקסט זה צמח מבלבול בהגדרות בתחום ההתערבויות 
 Animal(  AAT הנעזרות בבעלי חיים. ברחבי העולם, המושג
Assisted Therapy( הפך למושג כוללני, המתאר את כל מגוון 
ההתערבויות הנעזרות בבעלי חיים, כלומר את כל מה שנמצא 
  .)Animal Assisted Interventions( AAI תחת ה'מטרייה' של
מצב זה נוצר ככל הנראה כתוצאה מהיעדר הגדרות ברורות 
לסוגים השונים של AAI. לדעתי, הגדרות ברורות עשויות 
 .AAI-לתרום לפיתוח פרקטיקה ייחודית לכל אחד מסוגי ה
במצב הקיים, הגבולות בין הסוגים השונים הם מעורפלים, 
אם בכלל קיימים. אי הבהירות סביב המילה 'טיפול' והערפול 
בהגדרות נוצר על ידי סוכנים שונים, דוגמת ספקי שירות 
במגוון התערבויות הנעזרות בבעלי חיים, אתרי אינטרנט 
שונים וספרות מקצועית. גם הציבור הרחב, החשוף להגדרות 
הלא חד-משמעיות ולגבולותיו המטושטשים של המקצוע, 
מתבלבל ותורם להמשך יצירת חוסר הבהירות. שאלות רבות 
עולות מהתיאורים השונים של AAT: לאיזה סוג התערבות 
מתייחסים תיאורים אלו? לטיפול? לחינוך? האם לימוד קריאה 
הוא סוג של טיפול? האם מורים הם מטפלים? האם התערבות 
בעת משבר על ידי מתנדבים שלא קיבלו הכשרה טיפולית 
נחשבת טיפול? איזה סוג הכשרה או הסמכה נדרשים כדי 
להיות מטפל? מה מבחין בין AAT, חינוך הנעזר בבעלי חיים 
)Animal Assisted Education, AAE( וסוגים אחרים של 
AAI? אילו סוגי טיפול כן כלולים ב-AAT? מהו, למעשה, 

?)Animal Assisted Psychotherapy( AAP

עקב אי הבהירות בהגדרות, לא רק שלא ברור מי מוסמך 
לבצע התערבות מכל סוג שהיא, אלא גם לא ברור אם יש צורך 
בהכשרת בעלי החיים המעורבים בהתערבויות לסוגיהן השונים. 
המצב בארצות הברית הוא מעוות, מכיוון ששם מושם דגש 
רב יותר על הכשרת הכלב מאשר על הכשרת האדם המבצע 
 Animal Assisted( AAA-והן ב AAT-את ההתערבות, הן ב
Activity(. מציאות זו מובילה לכך שמאלפי כלבים מקצועיים 
מציגים עצמם כמטפלים הנעזרים בבעלי חיים, ואף מייסדים 
תוכניות הכשרה של AAT. מאלף כלבים עשוי אמנם להיות 
בעל ידע רב בתחומים של התנהגות כלבים וקשר אדם-כלב, 
אך סביר להניח שאין לו את הידע הקליני הנחוץ על תהליכים 
פסיכולוגיים או פיזיולוגיים בבני אדם. באופן דומה, לפסיכולוג 
הקליני מומחיות בתהליכים פסיכולוגיים בבני אדם, אולם ייתכן 
כי אינו בקיא בהתנהגות בעלי חיים, ואף סביר כי חסרה לו הבנה 
עמוקה של הקשר אדם-חיה וכיצד קשר זה עשוי להשפיע על 
התהליך הטיפולי. כמו כן, ייתכן מאוד כי הן למאלף הכלבים 
והן לפסיכולוג הקליני חסרה הבנה מורכבת של הטכניקות או 
ההתערבויות הנוגעות למשולש הטיפולי, שהוא המאפיין המרכזי 
 Animal Assisted( AAP — של טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים
Psychotherapy(. מעבר לכך, ייתכן שחסרה להם הבנה רחבה 
של הסוגיות האתיות הכרוכות בעבודה עם מטופלים בנוכחות 
בעלי חיים. בכל המצבים הללו, עלול להיווצר רושם מוטעה 
שהמטופל מקבל טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים. במקרה של 
מאלף הכלבים, המטופל אף לא יהיה מודע לכך שאינו מקבל 
את הטיפול הרגשי שהוא זקוק לו, וזו עשויה להיות עבירה 

 התערבויות הנעזרות בבעלי חיים: 
לעשות סדר בבלגן 
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אתית חמורה. במקרה של הפסיכולוג, המטופל יקבל טיפול 
קליני, אך לא ברמת הטיפול הרגשי הנעזר בבעלי חיים שהיה 

.AAP מקבל מפסיכולוג שעבר הכשרה של
ערבוב זה בהגדרות התפקידים מרגישים לא רק העובדים 
במגוון סוגי ה-AAI ובמגוון סוגי ה-AAT, אלא גם אנשי 
מקצוע אחרים מתחום בריאות הנפש וכן הציבור הרחב. ילדים 
הזקוקים לטיפול רגשי עלולים להיות מופנים על ידי גורמים 
מקצועיים או הורים מודאגים לאנשים שלא עברו הכשרה 
מתאימה לטיפול רגשי. לעתים נראה שנקשרה הילה למושג 
AAT, כאילו ליטוף כלב הוא פעולת קסם שמרפאת בעיות 
רגשיות. הבלבול בהגדרות מגיע גם אל קובעי המדיניות, העלולים 
לקבל החלטות מוטעות כתוצאה מבורות המבוססת על הכללת 
יתר ותפיסות מוטעות. כמו כן, איכות המחקר הנערך בתחום 
ה-AAT היא ירודה, גם עקב כך שכל מחקר משתמש בהגדרות 

 .AAT שונות של
מטרת טקסט זה היא לדון באופיו של הכאוס הקיים כיום 
בהבנה ובפרקטיקה של תחום ה-AAI. תחילה אדון בבלבול 
הקיים בזירות השונות, דוגמת ארגונים, מחקר, פרקטיקה 
ומדיניות. בהמשך, אציג ואדון בכמה ניסיונות להגדיר סוגים 
AAI דרך יתרונותיה וחסרונותיה של כל דרך  שונים של 
התערבות. ולבסוף, אציע רעיונות בתקווה שיהוו בסיס להגדרות 
עבודה מוסכמות של AAI שונים, שבתורן יובילו לסטנדרטים 
גבוהים בכל אחד מהתחומים. דיון מעין זה גם עשוי להכין 
את השטח לשיח המבוסס על כבוד הדדי והכרה בהבדלים בין 
סוגיו השונים של ה- AAI, כגון אתיקה כלפי מטופלים לעומת 

אתיקה כלפי מודרכים.

הבלבול במינוח
כפי שצוין במבוא, יש אי בהירות סביב משמעות המילה 'טיפול'. 
יש תחומי טיפול מוכרים רבים, כגון פסיכותרפיה, ריפוי בעיסוק 
וריפוי בדיבור. מצד שני, ריצה, חפיפת השיער עם שמפו ריחני, 
ריקוד וליטוף כלב הן פעולות העשויות לגרום לנו לשיפור במצב 
הרוח ואף להיחשב כפעולות טיפוליות. האם התחושה הטובה 
הנובעת מהפעילויות הללו הופכת אותן לטיפול? לדעתי יש 
להבחין בין ׳טיפולי׳ ל׳טיפול׳. פעילות טיפולית עשויה להוביל 
לעלייה באיכות החיים, אך זה לא הופך אותה לטיפול. טיפול 
הוא תהליך מבוקר, הכולל הצבת מטרות, שימוש בטכניקות 
ובעקרונות המתאימים לתחום הטיפול הספציפי, ותהליך 
מתמשך של הערכה והערכה מחדש של השינוי. לדעתי, על 
מנת שיתקיים טיפול, על המטפל להיות בעל הכשרה רלוונטית 
לתחומו, הכוללת: 1( לימוד אקדמי נרחב המבוסס היטב על 
תיאוריה ופרקטיקה; 2( הבנה עמוקה של תהליכים רלוונטיים 

והשלכותיהם; 3( התנסות בשטח המלווה בהדרכה קלינית; 4( 
הכרת האתיקה המקצועית של תחום הטיפול הספציפי.

תרומת הארגונים לבלבול במינוח
בעולם, יש כמה ארגונים מוכרים העוסקים בקידום התחום 
שאותו הם מגדירים כ-AAT, ואף מספקים שירותים שלטענתם 
 AAI-בעוד שכוונתם לתרום להתפתחות מגוון סוגי ה .AAT הם
בעבור אלה הנתרמים מהם, ייתכן שהם תורמים, מבלי להתכוון 
לכך, לבלבול שנוצר סביב AAT וסוגי AAI אחרים. בנוסף, 
בהשוואה לסטנדרטים המקובלים כיום בישראל, במקומות 
אחרים בעולם הסטנדרטים להסמכה של מספקי השירות הללו 

הם נמוכים, אם בכלל קיימים. 
 Delta אשר בעבר נקרא ,Pet Partners למשל, לארגון
Society, יש הגדרות ברורות של AAA ו-AAT שזוכות לציטוט 
על ידי גורמים רבים )Pet Partners, 2014a; 2014b(. עם זאת, 
תוכן ההגדרות המופיעות באתר האינטרנט של הארגון מייצר 
בלבול ביניהן. למשל, ההכשרה הנדרשת מהאדם המעורב 
בפעילות היא מינימלית בהשוואה להכשרה הנדרשת מהכלב. 
הצלחה של כלב במבחן מטעם הארגון מקנה את הזכות להיחשב 
כחלק מצוות טיפול. המונח צוות טיפול עלול להטעות את כל 
המעורבים בדבר, וליצור את הרושם כי המתנדב, שלא עבר 
כל הכשרה בטיפול, הוא מטפל. הדרישה המוקפדת לאילוף 
הכלב, ההכרחית לכלב המשתלב בביקורי אנשים עם מוגבלות 
או אנשים חולים, מגבילה את היתרונות של שילוב כלבים 
במצבי טיפול רבים. לדוגמה: הדרישה מהכלב היא שלא ינבח 
בקרבת מטופלים. אולם במקרה מסוים דיווחה מטפלת כי 
נביחותיה העזות והנואשות של הכלבה ברגע שנעזבה לבדה 
בחדר הטיפול, גרמו לתפנית קריטית בטיפול בילד שננטש 
על ידי אמו שלוש שנים קודם לכן, והיה מנותק רגשית בתוך 
הטיפול עד לשלב זה. ככל הנראה, הילד הזדהה באופן עמוק 
.)Parish-Plass, 2008( 'עם מה שהסיק כרגשות הכלב ה'ננטש

ארגונים רבים לרווחת בעלי חיים מתיימרים להציע תוכניות 
AAT, אך בפועל עוסקים בתוכניות הכוללות ביקורים של 
 .Pet Partners מתנדבים במוסדות, ודרישותיהם דומות לאלה של
על אף שארגונים אלו מצטטים לעתים קרובות את הגדרותיה 
של Pet Partners, הם לא עושים כל מאמץ לדבוק בהגדרתה 

.AAT-הרשמית ל
 International Society for Animal-Assisted( ISAAT
Therapy(, האגודה הבינלאומית לטיפול הנעזר בבעלי חיים, היא 
הארגון הראשון שקבע קריטריונים )שיידונו בהמשך( ללימודי 
AAT, AAE ו-ISAAT, 2014a( AAA(. אך הבלבול הנגרם על 
ידי ISAAT עצמו מתחיל עם שם האגודה, שממנו משתמע 
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כי כל הקריטריונים מתייחסים ל-AAT בלבד. על אף שבאתר 
 ,AAA-כתוב שעל המוסדות להבחין בין תעודות ל ISAAT
ל-AAE ול-ISAAT, 2014a( AAT(, רוב הקריטריונים דורשים 
לימוד של שלושת התחומים. לפיכך, ייתכן כי ההגדרות אינן 

ברורות דיין. 

תרומת המחקר לבלבול במינוח
גם בספרות המחקרית מקבצים, לעתים קרובות, את סוגיה-

AAI השונים יחדיו תחת המונח AAT. להלן כמה דוגמאות. 
אחד המחקרים מתייחס לאסטרטגיית התערבות עם בעלי 
חיים לילדים המתקשים בקריאה כ-AAT במקום כאסטרטגיה 
 Ekeberg, Berget, .)Kaymen, 2005( של החינוך המיוחד
חולים  של  לעבודה  מתייחסים   )2008(  and Braastad
פסיכיאטריים עם חיות משק, ללא נוכחות של מטפל רגשי, 
כ-Banks .AAT ו-Banks )2002(, מתייחסים לביקורים של 
מתנדבים וכלביהם אצל דיירי בית אבות כ-AAT. כמו כן, 
השימוש ללא הבחנה במונח AAT בסוגי טיפול שונים )רפואה, 
פסיכותרפיה, ריפוי בעיסוק(, המתמקדים במגוון רחב של 
מטרות )הפחתת כאב, קידום יכולת חברתית ושפתית של 
ילדים אוטיסטים, ירידה באינדיקטורים פיזיולוגיים של עקה, 
עיבוד קשיים רגשיים ועוד(, גורם להתייחסות לסוגי טיפול אלה 
כאילו הם פועלים דרך אותם מנגנונים. כך, אי אפשר להסיק 
מסקנות לגבי יעילות ה-AAT כתחום נפרד. מחקרי מטא-
אנליזה העוסקים ב-AAT ומעלים סוגיות אלה, מצביעים על 
כך שכנראה אין הבנה אוניברסלית של מהות ה-AAT או כיצד 
מיישמים אותו )Nimer and Lundahl, 2007(. למעשה, ייתכן 
שכל השפעה חיובית של AAT על הבריאות הכללית )פיזיולוגית 
ופסיכולוגית(, שנמצאה במחקרים השונים הטוענים לשימוש 
ב-AAT, עשויה לנבוע מהגורם המשותף היחיד — נוכחות בעלי 
החיים במפגשים. לפיכך, אפשר לומר אמירה כללית בלבד על 
השפעתן החיובית של אינטראקציות אדם-חיה, ולאו דווקא 
של AAT. יתר על כן, העובדה שאין שימוש בהגדרה עקבית של 
AAT במחקרים השונים אינה מאפשרת להשוות בין ממצאיהם, 
ולפיכך גם מונעת כל ניסיון להסתמך על הספרות המחקרית 
על מנת לבנות בסיס שימושי למחקר עתידי או כדי להבין את 
 Katcher-ו Beck .המנגנונים המעורבים בתהליך הטיפולי
מדגישים את הצורך בהמשך המחקר על AAT כדי להבין את 
השפעותיו הפיזיות והפסיכולוגיות, ומדגישים גם את הצורך 
בשיפור המתודולוגיה במחקר. לדבריהם, אסור להסיק שכל 
 Beck and( אירוע שמטופלים נהנים בו הוא סוג של טיפול

.)Katcher, 2003

נראה שלפני שנוכל לקדם את הבנתנו לגבי היעילות 
והמנגנונים של AAT, עלינו להכיר בעובדה שמושג זה הוא 
'מושג מטרייה' של סוגים שונים של AAI, כל אחד עם מטרותיו, 
עם הבסיס התיאורטי שלו, הטכניקות שלו ואפילו הסימפטומים 
שבהם הוא מתמקד. לפיכך, יש הכרח ליצור הגדרות מקובלות 
ובנויות היטב של מגוון הסוגים של AAI, עם גבולות ברורים 
ביניהם. משימה זו עשויה לסייע בהגדרות של משתנים בלתי 
תלויים )כמו נוכחות כלב בחדר בטיפול( ושל משתנים תלויים 
)כמו השפעת נוכחות של כלב על היכולת האמפתית של 

המטופל(, ולהוביל לשיפור איכות המחקר בתחום.

תרומת הפרקטיקה לבלבול במינוח
בישראל, כמו גם בחו"ל, קיימות רמות שונות של בלבול ביישום 
של מה שמכונה AAT. מטפלים מתחומי טיפול שונים מכירים 
בפוטנציאל הטמון ביכולתם של בעלי חיים לקדם ולהעצים 
תהליכים טיפוליים, אולם לרבים מהם חסרים מודעות וידע 
פורמלי על קשר אדם-חיה, על צורכיהם והתנהגותם של בעלי 
חיים ועל הסוגיות האתיות הכרוכות בשילוב בעלי חיים בטיפול. 
כמו כן, ללא ידע מבוסס בתחום הפסיכותרפיה הנעזרת בבעלי 
חיים )AAP(, מטפלים רגשיים פחות מודעים להיבטים חשובים 
של AAP המהווים פוטנציאל לקידום תהליך הטיפול. לדוגמה, 
הכרתי פסיכולוג חינוכי )שלא עבר הכשרה של מטפל הנעזר 
בבעלי חיים(, אשר הביא עמו את כלבו לטיפול בילדים, ולא היה 
מודע לפוטנציאל שטמון בשילוב בעלי חיים בטיפול במשחק, 
אחד ההיבטים הבסיסיים והחשובים בפסיכותרפיה של ילדים. 
בשיחה בינינו על התחום של AAP, הוא התרגש לשמוע כיצד 
ילד יכול לשלב בעל חיים במשחק תפקידים, בדומה לשילוב 
כלים מקובלים בטיפול במשחק )בובות, בית בובות, כלי נשק 
מפלסטיק, כלי מטבח, כלי יצירה ועוד(. בעל החיים הופך לכר 
להשלכה ומשמש אובייקט להזדהות, במטרה להרחיב את 
המרחב הפוטנציאלי שעליו מבוסס הטיפול במשחק הלא 
מכווןParish-Plass, 2008; 2013b( 1(. מרבית תוכניות ההכשרה 
ב-AAP בישראל שמות דגש משמעותי על שילוב בעלי החיים 
בטיפול במשחק על מנת לקדם תהליך של טיפול רגשי, אך 
הפסיכולוג החינוכי אינו נתקל בדרך כלל ברעיון זה במסלול 

ההכשרה שלו.

טיפול במשחק לא מכוון הוא סוג של טיפול הממוקד במטופל, המתקיים   1
בסטינג שמכיל מגוון אמצעים המאפשרים ביטוי עצמי. המטופל 
בוחר את האמצעי )משחק, כלי יצירה וכו'( ומשתף את המטפל בדרך 
שמתאימה לו. המטפל משתף פעולה עם פעולות המטופל, משתתף 

ומשקף ומפרש לפי שיקוליו כדי לקדם תהליכים טיפוליים. 
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חוסר ידע בפרקטיקה קיים גם בקרב מי שקיבלו הכשרה 
מעמיקה בתחום האילוף והתנהגות בעלי חיים, אך לא הוכשרו 
לאף סוג של טיפול. מצב זה עשוי להוביל לנזק פיזי או רגשי 
למטופלים. לדוגמה, עובדת שיקומית עם רקע באילוף כלבים 
במרכז שיקום לניצולי שואה שילבה את כלבה בעבודתה. לניצול 
שאיתו נפגשה לא היה שום זיכרון מודע מהשואה ומחייו 
שלפני השואה. ככל הנראה משהו בכלב הזכיר לניצול מראות 
מתקופת השואה או מלפני כן, חלקם מראות קשים במיוחד 
אשר הודחקו במשך שנים רבות. מתיאור העובדת את הניצול 
אפשר היה להבין שהניצול היה 'מפורק' מבחינה נפשית, אולם 
מבחינתה הטיפול הסתיים בהצלחה ברגע שהניצול בא במגע 
עם הזיכרונות הקשים ו'ִשחרר' אותם. היא לא הייתה מודעת 
לנזק הנפשי שעשוי היה להיגרם לו במצב של חיבור מחדש 
לאירועי חיים קשים שהודחקו ללא ליווי ועיבוד פסיכותרפי. 
מצב מעין זה מעלה סוגיה אתית משמעותית, שכן אילו הייתה 
לאותה עובדת שיקומית הכשרה יסודית ב-AAP, ניצול השואה 

היה מוכל ומטופל טוב יותר.

השפעת הבלבול במינוח על המדיניות
הבלבול שקיים בהגדרת סוגי ה-AAI יוצר בעיות גם לקובעי 
המדיניות. דוגמה לכך אפשר לראות בחוק שעבר במדינת 
 An Act( קונטיקט, ארה"ב, חוק הנוגע לטיפול בבעלי חיים
 AAT" חוק זה קובע כי .)Concerning Animal Therapy, 2013
משמעו התערבות מוכוונת מטרה שבמסגרתה משתמשים 
בבעלי חיים כחלק אינטגרלי של תהליך תגובה למשבר על 
מנת לסייע לאנשים שחוו טראומה מנטלית, פיזיולוגית או 
רגשית", אך מלשון החוק לא ברור איזה סוג של טיפול יקבלו 

האנשים הללו — רגשי, פיזיולוגי או אחר. 
דוגמה נוספת להשפעת הבלבול על קובעי המדיניות אפשר 
לראות בישראל. רכיבה טיפולית )פעילות בעלת השלכות 
חיוביות בהיבט הפיזיולוגי, החברתי, הקוגניטיבי והרגשי(, 
מוכרת בקופות החולים בישראל כסוג של טיפול רגשי, וחברי 
הקופות זוכים להחזר בעבור טיפול מסוג זה. אך מדריכי רכיבה 
טיפולית אינם נדרשים לעבור הכשרה בפסיכותרפיה. יתר על 
כן, אין כל דרישה לרקע אקדמי על מנת להתקבל ללימודי 
רכיבה טיפולית. בהשוואה לתוכניות ההכשרה המוכרות על ידי 
מ.ר.ח.ב., האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים, 
במסלול ההכשרה לרכיבה טיפולית הקורסים הרלוונטיים 
לטיפול רגשי הם קורסי מבוא בתחום הפסיכולוגיה בלבד. 
 AAP למרות זאת, קופות החולים נמנעות, בדרך כלל, מלכסות
שמתבצע על ידי בוגרי תוכניות הכשרת AAP מוכרות, אך כן 

מכסות רכיבה טיפולית.

AAI ניסיונות בעולם להגדיר סוגי
 AAI להלן אבחן כמה ניסיונות שנעשו להגדרת חמישה סוגי
שונים. חלק מההגדרות הללו נועדו להבחין בין קטגוריות 
כלליות של סוגי AAI, ואילו אחרות נועדו להגדיר תחומים 
ספציפיים. ההגדרות נוסחו על ידי כותבי ספרות מקצועית, 
אנשי טיפול, ארגונים מקצועיים )במסגרת דרישות הקבלה 
לחברות( ותוכניות הכשרה )במסגרת הקורסים הנדרשים(. 
רשימת ההגדרות להלן היא מייצגת, אך אינה מכסה את כל 
ההגדרות הקיימות. סוגי ה- AAI שאליהם אתייחס בחלק זה 

.AAPT ,AAP ,AAE ,AAT ,AAA :הם
כאמור לעיל, הניסיון הראשון להגדיר AAI נעשה על ידי 
 Pet אתר .Pet Partners הנקראת כיום ,Delta Society-ה
Partners מגדיר את תחום ה-AAA כמספק "הזדמנויות לתועלת 
של הנעה, חינוך, שעשוע ו/או טיפול על מנת לשפר את איכות 
 Pet Partners בהגדרה של .)Pet Partners, 2014a( "החיים
ל-AAT, מצוין כי "AAT הוא התערבות מוכוונת מטרה, שבה 
בעל חיים העומד בקריטריונים מוגדרים מהווה חלק אינטגרלי 
מתהליך הטיפול. AAT מוכוון ו/או מבוצע על ידי אנשי מקצוע 
מטעם שירותי בריאות, שעברו התמחות מקצועית בתחום 
מקצועם.AAT נועד לשפר תפקוד פיזיולוגי, חברתי, רגשי 
ו/או קוגניטיבי של האדם )תפקוד קוגניטיבי מתייחס לחשיבה 
ולמיומנויות אינטלקטואליות(. AAT מתבצע במגוון סביבות, 
ויכול להתבצע באופן קבוצתי או פרטני. תהליך זה מתועד 

.)Pet Partners, 2014b( "ועובר הערכה
כאשר קוראים את ההגדרות באופן מעמיק, מגלים שתפיסתו 
של Pet Partners את ההבדלים בין AAA ל-AAT, כפי שמפורט 
באתר הארגון, היא בעייתית. על פי הגדרתם, ל-AAT יש 
מטרות טיפול ול-AAA אין, ולא ברור מדוע הם אינם מייחסים 
 AAA הצהרה בעייתית נוספת היא שביקורי .AAA-מטרות ל
הם ספונטניים ואורכם לא נקבע מראש. קביעה זו אינה נכונה 
לגבי פעילויות AAA קבועות מראש במסגרת בית ספר או 
חוג במוסד, שבהן המשתתפים עשויים לדעת מתי וכמה זמן 

.)Pet Partners, 2014c( נמשכת הפעילות
Pet Partners בין שתי  הבלבול באתר האינטרנט של 
ההגדרות בא לידי ביטוי גם בתחום ה-AAE. על אף שהמילה 
'חינוכי' נכללת בהגדרת AAA אך לא בהגדרת AAT, יש כמה 
התייחסויות לחינוך בעמוד האינטרנט המרחיב על AAT. ערבוב 
זה של חינוך וטיפול מטשטש את ההגדרות ואת הגבול בין 
שני התחומים. אנשי חינוך )למשל מורים( כמו גם מטפלים 
)למשל פסיכולוגים( הם דמויות חשובות בחיי הילד, ושניהם 
תורמים להתפתחותו ולאיכות חייו. עם זאת, כל אחד מהם 
עבר הכשרה שונה ולכל אחד מהם מטרות וכלים משלו. מורה 
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אינו מטפל אלא בעיקר מחנך ומלמד, ופסיכולוג אינו רק מלמד 
אלא בעיקר מנסה לחבר את הילד לעולמו הפנימי.

Axelrad-Levy and Motro )2013( מציגות בנספח בסוף 
הספר מודל שמבחין בין AAP ל-AAE. על פי מודל זה, המונח 
AAE מתייחס לתפיסה רחבה יותר של חינוך, הכוללת למידה על 
מיומנויות חיים ועשויה לכלול מטרות פסיכו-חינוכיות. לטענתן, 
AAP הוא התערבות טיפולית המוכוונת being ומתמקדת 
בעולמו הפנימי של הילד, כאשר בעל החיים מהווה חיבור 
לעולם פנימי זה, שעשוי להתגלות גם לילד וגם למטפל. במודל 
זה, AAP שם דגש על סיוע לתהליכים טיפוליים, כגון דגש על 
הברית הטיפולית ועיבוד התוכן שעולה, המובילים ליצירתיות 
מצד המטופל ולריפוי, ואילו AAE הוא התערבות חינוכית 
המוכוונת doing ומתמקדת בעולמו המציאותי והיומיומי של 
הילד, המחברת בין סביבת הילד לסביבת בעלי החיים. "בעלי 
החיים משמשים כערוץ ללמידה חווייתית, רכישת מיומנויות 
 Axelrad-Levy and( "וידע, תוך עשייה בעלת משמעות לילד

.)Motro, 2013, 440
ייתכן שהניסיון המקיף ביותר להגדיר AAI הוא זה של 
Aubrey Fine )2000; 2006; 2010(. בשלוש המהדורות של 
ספרו מנסה פיין לדון ב-AAT במונחים של קשר אדם-חיה, 
מודלים רעיוניים וקווים מנחים, שיטות עבודה מומלצות וסוגיות 
מיוחדות. כותבי הפרקים השונים בספרו עוסקים בתיאוריות 
 AAT רלוונטיות, מחקר ופרקטיקה. אולם תחת הכותרת של
אפשר למצוא בספריו של פיין רק שיטות עבודה מוכוונות 
פעילות — AAA )תוכניות אינטראקציה, פעילויות המספקות 
חוויות חברתיות ושילוב חיות מחמד לרווחת בני אדם( או 
מוכוונות חינוך — AAE )חינוך לאנושיות, תוכנית הוראה 
במשק לתלמידי חינוך מיוחד וחינוך טיפולי(.2 בספר יש גם 
דיון הנוגע לתפקידיהם של כלבי שירות, אך לא ברור כיצד הם 
משתלבים בהגדרות המקובלות של AAT, AAA או AAE. מצד 
אחד, נדמה כי פיין מנסה לכסות סוגים רבים של AAI ומקבץ 
אותם תחת הקטגוריה של טיפול. מצד שני, תחומים רבים 
הקשורים באמת ל-AAT זוכים להתייחסות מעטה, אם בכלל, 
כגון ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וטיפול )רגשי( 
באמצעות סוסים — הנעזרים בבעלי חיים. נראה שפיין הבין 
עם הזמן את האופי המורכב של המשימה שלקח על עצמו. 
בהקדמה למהדורה השנייה והשלישית של ספרו, פיין מתייחס 
למונח AAI בלבד כאשר הוא מציג את הנושאים שבהם עוסק 
הספר. באחד הפרקים מוצהר ש"אין כעת הסכמה על מערכת 

חינוך טיפולי )psychoeduction( הוא חינוך שבמסגרתו לומדים הילדים   2
מיומנויות הקשורות להתמודדות עם מצבים מורכבים ומיומנויות 

רגשיות וחברתיות. 

 Kruger and( "מסוימת של מונחים, הגדרות, או פרקטיקה
Serpell, 2010, 33-34(. עם זאת, השימוש ב-AAT בכותרות 
המהדורות המאוחרות ובראשי הפרקים מעמיק את הבלבול 

בהבנת המאפיינים הייחודיים של סוגי AAI השונים.
פריצת דרך בעולם ה-AAI נעשתה על ידי שני ארגונים: 
ISAAT )האגודה הבינלאומית לטיפול הנעזר בבעלי חיים( 
ומ.ר.ח.ב. )האיגוד הישראלי לטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים(, 
שפרטו דרישות להכשרת העוסקים בתחומים ספציפיים של 
AAI. גישה זו, של פירוט הדרישות, סיפקה גם כיוון ברור יותר 
לפיתוח המיומנויות הדרושות על מנת להיות איש מקצוע הנעזר 
בבעלי חיים, וגם סטנדרטים מקצועיים גבוהים יותר, שתרמו 
להתפתחות הגדרות ברורות והבנה של האופן שבו נוכחות בעל 
החיים יכולה לסייע לבני אדם בתיווכו של אדם בעל הכשרה.
בניסיון להגדיר AAP, תחום ספציפי בתוך התחום הכללי 
של AAT, כתבתי: "AAP הוא צורה של טיפול רגשי שמתבצע 
במסגרת הרציונל והמטרות של טיפול רגשי קלאסי ]...[ המטופל 
— ולא בעל החיים — נמצא במרכז והוא המוקד, העיקר. אנחנו, 
ולא בעלי החיים, הננו המטפלים, שכן רק אנו מודעים לתהליכים 
הפסיכולוגיים של המטופל ולסוגיות הדורשות עיבוד, ויודעים 
כיצד לעבוד איתו בהתאם לצרכיו ]...[ בטיפול אנו מתמקדים 
בתהליכים פסיכולוגיים פנימיים ולא בסימפטומים, ברכישת 
מיומנויות או בחינוך-טיפולי ]...[ למטפל ב-AAP יש את 
המעמד של מטפל עצמאי )בדומה לפסיכולוג קליני, עובד 
סוציאלי קליני או מטפל באמנות(. AAP אינו תוספת לטיפול 
 Parish-Plass, 2013a,( "אחר, אלא טיפול העומד בפני עצמו
xviii(. בעזרת העקרונות הכלליים של הגדרה זו אפשר לגזור את 
המסקנה הבאה: AAT הוא, למעשה, וריאנט של תחום טיפולי 
מוכר וקיים, כמו פסיכותרפיה או ריפוי בעיסוק. פסיכותרפיה 
בעזרת בעלי חיים וריפוי בעיסוק בעזרת בעלי חיים, לצורך 
העניין, מיישמים את המטרות והרציונל המקורי של פסיכותרפיה 
וריפוי בעיסוק, בהתאמה. בו-בזמן, AAT הוא תחום המשמר 

מאפיינים הייחודיים רק לו, למשל המשולש הטיפולי.
 3AAPT-ה תחום  בפיתוח  פעילה   Risa VanFleet
)Animal-Assisted Play Therapy(, מגדירה בספרה האחרון

AAPT כ"מעורבות של בעלי חיים בהקשר של טיפול במשחק, 
שבו מטפלים בעלי הכשרה מתאימה ובעלי חיים באים במגע עם 
ילד, משפחה ומטופלים בוגרים, בעיקר בהתערבויות של משחק, 
שמטרתן לשפר את הבריאות הפסיכו-סוציאלית של המטופל, 
כאשר רווחתם של בעל החיים ומעורבותם בתהליך מובטחת. 
משחק ומשחקיות הם מרכיבים הכרחיים באינטראקציות 

AAPT הוא תחום התמחות בפסיכותרפיה, המשלב טיפול הנעזר   3
בבעלי חיים עם טיפול במשחק.  
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ובמערכת היחסים" )VanFleet, 2013, 15(. כיום מנסה ואן-
 ,AAPT-פליט ליצור תקנים להסמכה למטפל המקצועי ב
 ,AAPT-המבוססים על הסמכה לטיפול במשחק, הכשרה ל
פרקטיקה תחת פיקוח, הדרכה קלינית והערכה של הפרקטיקה.

ניסיון ליצור תחום AAT מאוחד בישראל 
בישראל, העמותה אנשים וחיות צמחה מתוך חיות וחברה 
— היחידה לחקר יחסי גומלין בין אנשים לבעלי חיים. מטרת 
העמותה הייתה להפגיש נציגים ממגוון תחומי AAI, על מנת 
ליצור הגדרה של AAT, שתגדיר את המקצוע כמקצוע כללי, אך 
בו-בזמן תכיר בייחודיותם של התחומים השונים הכלולים בו 
כעומדים בפני עצמם. למפגשי העמותה הגיעו נציגים מהתחומים 
ריפוי בעיסוק, חינוך, סיעוד, רכיבה טיפולית, ריפוי בדיבור 
וטיפול רגשי. המפגשים היו סוערים לעתים, וכללו, בין השאר, 
ויכוחים על השאלה: על מה לשים את הדגש במקצוע החדש, 
החובק את כל תחומי הטיפול הנעזרים בבעלי חיים?. הועלתה 
הצעה להקים תוכנית הכשרה הכוללת את כל המקצועות, 
שבמסגרתה יוכשרו הבוגרים לטפל בכל בעיות המטופל, הן 
גופניות והן נפשיות. אולם עד מהרה התברר שהקמת תוכנית 
הכשרה מעין זו אינה מציאותית, מכיוון שאף אחד אינו יכול 
להתמחות בכל כך הרבה תחומי טיפול בו-בזמן. תובנה נוספת 
 AAI-שעלתה במסגרת הדיון הייתה שהגדרת כל תחומי ה
כטיפול עשויה לגרום לדימוי בלתי מקצועי של התחום. בקצרה, 
רוב המשתתפים הגיעו למסקנה שהגדרת AAT כמקצוע כוללני 

היא לא נכונה ובלתי אפשרית.

מגמות הכשרה חדשות בישראל ובעולם
מגמת הכשרה חדשה בישראל היא לימודי AAA. כאשר תוכניות 
מסוג זה נמנעות משימוש במילים 'טיפול' או 'טיפולי' בשמן, 
הן מהוות תוספת ברוכה לתחום, בין השאר בכך שהן מבחינות 
בין טיפול לפעילות הנעזרת בבעלי חיים. הבחנה זו תורמת 
למקצועיותו של תחום ה-AAA ומגדירה אותו כשדה נפרד 
ומכובד. הבעיה היא שרוב התוכניות לפעילות הנעזרת בבעלי 
חיים כן משתמשות במילה 'טיפולי' בכותרתן. לדוגמה, דרישות 
הקבלה לתוכניות הכשרה רבות המכונות 'כלבנות טיפולית' או 
'טיפול בעזרת כלבים', אשר הוקמו הן במוסדות אקדמיים והן 
על ידי גופים פרטיים, הן 12 שנות לימוד וריאיון אישי בלבד. 
כמו כן, היקף הלימודים הוא מינימלי בהשוואה לתוכניות 
ההכשרה ל-AAP )לרוב שנה אחת בלבד(. ולמרות זאת יש 
בתוכניות אלה ניסיון להקיף טווח רחב מדי של נושאים טיפוליים 
הקשורים לבעיות פיזיולוגיות, התפתחותיות, נוירולוגיות, 
התנהגותיות ופסיכולוגיות. בנוסף, חלק נכבד מתוכנית הלימודים 

מתרכז באילוף הכלבים לצורך הכשרתם לעבודה עם הלקוחות, 
והדבר בא על חשבון קורסים המעמיקים את ההבנה הטיפולית. 
חלק מתוכניות ההכשרה האלה אף מצהירות )בין אם באתר 
האינטרנט או במהלך הריאיון האישי(, שבוגריהן יוכלו לעסוק 
בטיפול הנעזר בבעלי חיים עם מגוון אוכלוסיות הסובלות 
מבעיות רגשיות, התפתחותיות, התנהגותיות ופיזיולוגיות. חלק 
מהתוכניות מתייחסות לבוגריהן כ'מדריכים טיפוליים הנעזרים 
בכלבים'. השימוש במילה 'טיפולי' הוא מטעה, ובוגרים רבים 
כבר נשמעו מתייחסים אל עצמם כמטפלים, למרות שבהכשרתם 
לא קיבלו את הכלים הנחוצים כדי לענות על הבעיות ברמה של 
מטפל מוסמך. כפי שצוין לעיל, בוגרי תוכניות אלו לא יבינו את 
התהליך המתרחש בטיפול ולא יידעו כיצד להגיב אם תכנים 
פתולוגיים קשים יעלו וידרשו את התייחסותם. שימוש לא 
מתאים בתוכן הנלמד בתוכניות אלו, מלבד הבעייתיות האתית, 

עלול להוביל לנזק פסיכולוגי או פיזי ממשי אצל המטופל. 
בארצות הברית יש מוסדות אקדמיים המקיימים תוכניות 
תעודה ב-AAT. הדרישות לקבלת תעודה בתוכניות אלה נעות 
בין השתתפות בקורס אחד להשתתפות בחמישה קורסים. 
חלק מתוכניות תעודה אלה מיועדות לבעלי מקצוע מוסמכים 
מתחומי טיפול אחרים המעוניינים לשלב בעלי חיים בעבודתם. 
הקורסים הנדרשים עשויים להוות חלק מהדרישות לתואר 
אקדמי המתמקד ב-AAT או עשויים להיחשב כלימודי המשך. 
תוכניות אחרות מציעות לכל אדם המעוניין בכך להפוך ל'מטפל 
הנעזר בבעלי חיים' כמתנדב בתחום. מטרתן של חלק מהתוכניות 
היא להכשיר מתנדבים עם בעלי חיים כמסייעים למטפלים או 
כבעלי תפקיד האחראים על בעלי החיים בזמן הפעילות. נושאים 
הנלמדים בקורסים המוצעים בתוכניות אלה כוללים: תכנון 
ויישום תוכניות AAT; קשר אדם-חיה; עבודה עם אוכלוסיות 
מיוחדות; סביבות טיפוליות; הכנה והסמכה של בעל החיים 
)לרוב כלב( לטיפול; טכניקות ויישומים ב-AAT; רווחת בעלי 
חיים; ניהול סיכונים; סוגיות של מדיניות וניהול הקשורות 
לתוכניות AAT; וסקירת מחקרים מתחום ה-AAT. יש לציין כי 
עקב מספר הקורסים הקטן בכל אחת מהתוכניות, אין תוכנית 
אחת אשר מכילה את כל הנושאים הללו, ורמת ההעמקה, 

החשיפה והלמידה של נושאים אלו היא שטחית.

קריאה לפיתוח מערכת הגדרות ברורה 
כאמור, יש חשיבות רבה לפיתוח הגדרות ברורות, מאורגנות 
ובנויות היטב, שיהיו מוסכמות על ציבור רחב של אנשי מקצוע 
הנעזרים בבעלי חיים, ומאורגנות בתוך מערכת סיווג המראה 
את הדרך שבה הסוגים השונים של AAI קשורים )או קשורים 
פחות( זה לזה. טיפולוגיה הכוללת הגדרות ברורות תאפשר 
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 ,AAI פיתוח מקצועיותם של העוסקים בתחומים השונים של
ואת התמקדותם וביטחונם במטרותיהם ובעבודתם. על הגדרות 
ומטרות אלה להיות ייחודיות לכל סוג של התערבות. לדעתי, 

על הגדרות אלה לכלול את הסדרתם של הנושאים שלהלן:
הגדרות ויעדים ספציפיים לכל התערבות )על בסיס ההגדרות . 1

והיעדים של התחום שאליו שייכת ההתערבות(
תוכן, מיומנויות נדרשות ורמת ההכשרה המקצועית של . 2

כל התערבות
סוג המעורבות של בעלי החיים, כולל הדרישות וסוג . 3

ההכשרה הנדרשים
הגדרת המרחב שבו יכולה להתקיים ההתערבות. 4
דגשים אתיים ומקצועיים ספציפיים לכל סוג של התערבות.. 5

אם מערכת הגדרות כזו תפותח, יהיו לכך השלכות חיוביות 
:AAI-שישפיעו על כלל תחומי ה

רמת המחקר של כל תחום תעלה, יותר משתנים יובהרו . 1
ובכך יגדל הסיכוי לגלות את התהליכים המתרחשים בכל 

התערבות ולנסח אותם.
התוויית המדיניות )החוקית, הממשלתית והמוסדית( . 2

תיעשה בעזרת מערכת שיקולים מושכלת יותר ועל כן 
יהיה קל יותר ליישמה.

מודעות לייחודיות ולמגבלות של כל סוג התערבות יאפשרו . 3
פיתוח שיח בין סוגי ההתערבויות השונות, שידון בנושאים 
משותפים שאותם אפשר לחקור ולפתח עם בעלי מקצוע 

מתחומים אחרים.
ברגע שמתמחים בתחומים שונים יהיו מודעים ליכולותיהם . 4

ולמגבלותיהם, שיתופי פעולה בין מתמחים והקמת צוותים 
רב-מקצועיים יתרמו להענקת מסגרת טיפולית רחבה 
ומשלימה הנעזרת בבעלי חיים. אפשר לדמות התייעצות 
בצוותים מעין אלה להתייעצות של פסיכולוג בית הספר 

ומורה העובדים יחדיו.
המתמחים בכל תחום יזכו להערכה גבוהה יותר במקומות . 5

עבודה, בקרב הציבור וכדומה. דבר זה עשוי להוביל להגברת 
תחושת הגאווה במקצועם. בנוסף, תגבר רמת ההערכה 
ההדדית בין העוסקים בתחומי AAI השונים. כך, העוסקים 
בתחומים השונים יהיו מודעים ופתוחים יותר לקבל את 

מגבלותיהם, יכולותיהם ויעדיהם בהתערבות.
בניסיון ליצור סדר בבלבול המאפיין את הטרמינולוגיה, 
יצרתי בעבר טיפולוגיה כדרך להגדרת תחום ה-AAI לאתר 
האינטרנט של Habri Central, המרכז משאבים אקדמיים 
הנחוצים לחקר קשר אדם-חיה )Habri Central, 2014(. הסוגים 
השונים של AAI מסווגים באתר לפי סוגי ההתערבויות ותת-
התחומים בכל סוג התערבות. בכל סוג התערבות מפורט סוג 

ההסמכה הנדרש לאדם המבצע את ההתערבות. פיתוח מתוכנן 
של הטיפולוגיה כולל תיאור המטרות הקשורות לכל סוג של 
התערבות, דבר שייצור תמונה שלמה יותר של ההתערבות, 
יחד עם תיאור רמת ההסמכה או האילוף הדרושים לבעל 
החיים המשולב בהתערבות. החיסרון במסמך זה הוא שהוא 
אינו לוקח בחשבון מקרים של התערבויות שבהן אדם שאינו 
איש מקצוע מוסמך עובד עם בעל חיים — בפיקוחו של איש 

מקצוע מוסמך ולפי הוראותיו. 
בשיח מתמשך ביני ובין מייקל קאופמן4 בנושא של יצירת 
טיפולוגיה )אוקטובר, 2013 — ינואר, 2014(, קאופמן הצהיר על 
העדפה לטיפולוגיה דיכוטומית המסווגת את כל הסוגים של 
AAI או כטיפול )AAT( או כהפעלה )AAA(. לפי קו מחשבה 
זה, AAE נחשב כסוג של הפעלה חינוכית ומסווג כסוג של 
AAA. יתר על כך, קאופמן מצהיר ש"ההסמכה של האדם 
העיקרי המוביל את הפעולה היא שקובעת את הסיווג — או שיש 
לו הסמכה לטיפול או שלא. אם למטפל אין הסמכה לטיפול, 
אז מדובר על AAA. אם יש לו הסמכה לטיפול, ההתערבות 
שבה הוא בוחר לנקוט יכולה להיות AAA או AAT, כתלות 

במטרת הפעולה".

סיכום
תחום ההתערבויות הנעזרות בבעלי חיים )AAI( מאופיין, 
בין השאר, בהיעדר אחידות של הגדרות ושל טרמינולוגיה 
מקצועית. הבלבול מסביב למושג 'טיפול בעזרת בעלי חיים' 
מתקיים בשני מישורים — הן במישור הטרמינולוגי והן במישור 
התוכן. במישור הטרמינולוגי, המילה 'טיפול' משולבת בתחומים 
שאינם טיפוליים, כגון חינוך, פנאי או עבודה סוציאלית קהילתית 
)לא קלינית(. בטקסט זה ניסיתי לבחון את השדות השונים 
)ארגונים, מחקר, פרקטיקה ותוכניות הכשרה(, התורמים לחוסר 
האחידות בטרמינולוגיה ובהגדרות. כמו כן, הצגתי מבט ביקורתי 
על ניסיונות עכשוויים להגדיר את סוגי ה-AAI לפי סוגי 
ההתערבות, מסלולי ההכשרה והסטנדרטים הדרושים לקבלה 
לארגונים הקשורים ל-AAI. בעיית הטרמינולוגיה מובילה 
לטשטוש הגבולות בין התערבויות מסוגים שונים, לאי הסכמה 
בין אנשי מקצוע בנוגע לסוגי ההתערבויות ומטרותיהן, ולאי 
הסכמה בנוגע לרמת ההכשרה וההסמכה הנדרשות מאנשי 
המקצוע ומבעלי החיים המעורבים בכל התערבות. מצב זה, 
לדעתי, מוביל להשלכות בעייתיות בביצוע התערבויות, בביצוע 

מחקר ובקביעת מדיניות בתחום.

מייקל קאופמן מעורב מזה שנים רבות בתחום של קשר אדם-חיה   4
ואחראי על התחום של AAI ב-Green Chimneys, פנימייה ובית 
ספר מיוחד, המשלב AAI בחיי היומיום של הילדים החיים בפנימייה.
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במישור הטרמינולוגי, הוצעה גם הבחנה טרמינולוגית בין 
'טיפול' )therapy( ל'טיפולי' )therapeutic(. הבחנה זו עשויה 

לחדד את ההבדלים והגבולות בין ההתערבויות. 
במישור התוכן, שימוש בלתי מובחן במינוח 'טיפול הנעזר 
בבעלי חיים' מעניק תחושה כי התהליכים שבהם משולבים 
בעלי החיים בהתערבויות השונות ודרך העבודה עמם, זהים 
בכולם. למעשה, תרומתם של בעלי החיים להשגת המטרות 
והמנגנונים הנפשיים המופעלים במהלך השגת מטרות אלו, 

שונים במהותם בכל אחת מההתערבויות השונות.
נכון להיום, אין רגולציה ממשלתית להתפתחותו המקצועית 
של העוסק ב-AAI, כפי שיש בפסיכולוגיה קלינית או בעבודה 
סוציאלית. מ.ר.ח.ב, האיגוד המקצועי הישראלי לטיפול רגשי 
הנעזר בבעלי חיים, מנסה לפצות על כך על ידי קביעת מערכת 
דירוגים לחבריו. אפשר להשוות מערכת דירוגים זו לשלבים 
הרבים בהתפתחותו של בוגר תוכנית לפסיכולוגיה קלינית, 

דרך התמחויותיו ועד הסמכתו כמדריך קליני.
טקסט זה קרא ליצירת טיפולוגיה ברורה, המבחינה בין סוגים 
שונים של AAI ומתחשבת בעושרו של כל תחום. על טיפולוגיה 
זו להכיר בעובדה שאין התערבות אחת הנעזרת בבעלי חיים 
החשובה יותר מהתערבויות אחרות, וכן להכיר בשוני הקיים 
בין ההתערבויות השונות. חידוד ההגדרות מטרתו יצירת שיח 
ושיתוף פעולה המבוססים על סטנדרטים המקובלים על כל 
העוסקים בתחום בנוגע לסוגיות חשובות דוגמת אתיקה. כמו כן, 
טיפולוגיה ברורה עשויה להוביל לשיפורים בפרקטיקה, במחקר 
ובמדיניות, באופן שיאפשר גם לציבור הרחב להבין את ההבדלים 
בין הסוגים השונים של AAI. לסיום, שימוש גורף במושג 'טיפול 
הנעזר בבעלי חיים' לכל התערבות הנעזרת בבעלי חיים, מונע 
הבנה של הייחודיות, יעדי העבודה, המנגנונים והפוטנציאל 

שעשוי להיות ממומש בכל אחד מהתחומים השונים.
רק אם יש מילים, ניתן להתדיין על נושא. רק אם משמעותן 
של המילים ברורה, הן יכולות לתאר רעיון בצורה ברורה, לאפשר 
דיון פורה ולהוביל להתפתחותן של הגדרות המוסכמות על 
הכל. רק הגדרות ברורות יביאו לציפיות ברורות. יצירה וניסוח 
של הגדרות מוסכמות אינה מטרה סופית. זו רק התחלה, הכנה 
לשלב של עבודה רצינית של דיון, פיתוח תיאוריות ומחקר, 
על מנת לחשוף את תפקידיהם של בעלי החיים במגוון סוגי 
ה-AAI ואת התהליכים שעליהם הם מבוססים. הבנת תהליכים 
אלה יכולה להוביל גם להבנה עמוקה יותר לגבי השימוש בבעלי 
חיים בתחומים השונים, בסיטואציות השונות ובאוכלוסיות 

היעד השונות.

תודות
למייקל קאופמן ולאלן בק על הערותיהם ותמיכתם בזמן כתיבת 
הטקסט; לטליה פריש-פלס, אייל איבניצקי ויוסי מזרחי על 
התגייסותם ועזרתם המאומצת בתרגום הטקסט מאנגלית 

לעברית.
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