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פתח דבר
אנו שמחי להגיש לעיונכ את דוח המחקר המסכ מפעל מיוחד פינת חי טיפולית לילדי חולי
סרט .התוכנית הוגשה והופעלה בידי עמותת "עזר מציו" בבית ההחלמה "אורנית" לילדי ובני
נוער חולי סרט ובני משפחותיה " .אורנית" הוקמה בשנת  1995בפתח תקווה בידי העמותה
ובסיוע קר ברכה ומוטי זיסר .התוכנית הופעלה כמפעל מיוחד מסו שנת  2003למש שנתיי
וחצי.
טיפול באמצעות בעלי חיי בקרב אוכלוסיות שונות )קשישי  ,ילדי ובני נוער בסיכו ועוד( הוא
שיטת התערבות הצוברת ניסיו ותמיכה מקצועית בעשור האחרו.
עמותת "עזר מציו" פועלת כבר יותר מעשרי שנה כדי להקל על מצוקת החולי והמוגבלי
בישראל .במסגרת פעילויותיה השונות נפגשת העמותה ע משפחות רבות שבה ילדי חולי סרט
והיא נחשפת למשבר שפוקד את המשפחה ע היוודע המחלה .עוצמת המשבר תלויה במצב הילד
וביכולת ההורי להתמודד ע התנגדותו הטבעית של הילד לשאת בייסורי הקשי ובתופעות
הלוואי הנלוות לטיפולי  .צוות "אורנית" נחש לתוכנית הטיפולית באמצעות בעלי חיי ,
ובהתייעצות ע אנשי מקצוע התאי אותה לילדי חולי סרט ובני משפחת .
בניית מודל הפעלת פינת החי והפיכתו לפינת חי טיפולית ,חינוכית ומרכז למידה חווייתי לילדי
חולי סרט לוותה בדילמות רבות ,בה אי לפתח תוכנית כאשר לא ברור מספר הילדי שיגיע
לפעילות ,או אי להרחיב את הפעילות לפעילויות נוספות שאינ נוגעות ישירות לבעלי חיי כמו
עבודות יצירה ומוסיקה .צוות ההפעלה גילה פתיחות רבה ויוזמה ברוכה בפיתוח המודל כאשר
במרכזו עומד הילד החולה וצרכיו.
הממצאי מצביעי על כ שהפעילות בפינת החי תורמת לביטחו עצמי ,להרגשת רוגע ולהסחת
הדעת מהמחלה אצל הילד החולה – ואלה מסייעי

לו בהתמודדותו ע

המחלה ונותני

לו

הרגשה של ער ,משמעות ושייכות.
אנו מבקשי להודות לצוות פינת החי ולמנהל מר גיא אלרו  ,שביחד מפעילי ברגישות ובתבונה
פינה נעימה ומרגיעה לילד החולה ולבני משפחתו .אנו מודי לבית החולי שניידר ,המלווה את
התוכנית משלב התכנו ועד היו  ,ולד"ר רוני רדו שתר רבות לבניית פינת החי והפעלתה.
אנו מודי לצוות המחקר ממכו גרי ,שיוצג בידי גב' בלה גילו וגב' לאה לנגז  ,על עבודתו
הרגישה ועל גמישותו המקצועית בהתאמת מער המחקר לאוכלוסיית היעד ולאופ הפעלת פינת
החי.

תודה מיוחדת לילדי ולבני משפחת שהסכימו לשת אותנו בתהלי שה עוברי ובתרומת
פינת החי להתמודדות ע הקשיי המלווי את מחלת הסרט.
אנו מקווי שדו"ח זה יסייע בבניית פינות חי דומות במקומות נוספי באר.

שרית ביי'מוראי
מנהלת תחו מפעלי מיוחדי

חברי ועדת ההיגוי

ד"ר ברכה זיסר ,מנהלת מרכז אורנית
ד"ר רוני רדו ,זאולוג
מר גיא אלרו  ,מנהל פינת החי
גב' שרי הורבי ,מטפלת באמצעות בעלי חיי
גב' ורד סילברמ ,מטפלת באמצעות בעלי חיי
גב' קוקי ילי ,מדריכה באומנות משקמת
מר יעקוב הורבי ,אחראי על הכספי – עזר מציו
גב' מלי בקשי ,משפחת בקשי השותפה להקמת פינת החי ע"ש רינת בקשי
גב' בלה גילו ,צוות המחקר– מכו גרי לפסיכולוגיה מתקדמת
גב' לאה לנגז  ,צוות המחקר – מכו גרי לפסיכולוגיה מתקדמת
גב' שרית מוראי ,מנהלת הקר למפעלי מיוחדי – ביטוח לאומי
גב' דבורה חיה יוס ,רכזת פרוייקטי  ,הקר למפעלי מיוחדי – ביטוח לאומי

תמצית
התוכנית "פינת חי טיפולית ,חינוכית ומרכז למידה חוויתי לילדי

חולי סרט" היא תוכנית

המבוססת על יחסי הגומלי המיוחדי בי בעלי חיי לילדי כאמצעי לגיוס כוחות התמודדות
ע מחלת הסרט.
במסגרת תוכנית זו נבנתה פינת חי המזמנת מפגש של ילדי חולי סרט ע עול מושגי רחב
הבא לידי ביטוי באמצעות בעלי חיי .
באכסניית "אורנית" המופעלת ומנוהלת ע"י אגודת "עזר מציו" הוקמה פינת החי ע"ש רינת ז"ל
שנפטרה ממחלת הסרט.
צוות "עזר מציו" באורנית פנו למחלקה למפעלי מיוחדי במוסד לביטוח לאומי בבקשה לסייע
בהקמת פינת החי ובפיתוח מודל של תוכנית טיפולית.
המוסד לביטוח לאומי נענה לבקשה ,ליווה את הפרויקט ה במענק כספי ,ה במעורבות בהחלטות
וה במחקר.
מטרת המחקר הייתה להערי את המידה בה מודל העבודה בפינת החי מהווה גור

מסייע

לטיפוח כוחות ההתמודדות של ילדי חולי סרט ומשפחותיה ע המחלה.
מנתוני המחקר התקבלה תמונה חדשנית המציגה את הפעילות בפינת החי כגורמת להרגשת
"ביטחו עצמי" אצל הילדי החולי  .הרגשת ביטחו עצמי מהווה גור מרכזי בביסוס החוס
הנפשי בהתמודדות של הילדי ע מחלת הסרט.
כמוכ ,נמצא כי צוות המדריכי והקשר שלה ע הילדי וע כל הגורמי המעורבי מהווה
גור משמעותי ,תומ ומגשר המאפשר גיוס כוחות וחזרה לנורמליזציה.
"פינת החי" משמשת כאמצעי מתוו בי הילד החולה לבי גורמי ההתמודדות שלו ע המחלה.
במחקר צוינו במיוחד :רוגע ,הסחת הדעת ועמדה של קבלה מוחלטת ובלתי שיפוטית מצד בעל
החיי

כתורמי להתמודדות של הילדי ע המחלה ולהרגשת ער ,משמעות ושייכות.

על פי ממצאי המחקר הושגו מטרות התוכנית הטיפולית.
התפתח מודל עבודה אשר במרכזו עומד הילד והצרכי המיוחדי שלו ושל בני משפחתו במהל
המחלה.
תהלי ההפעלה של התוכנית שגובשה דרש פתיחות ,יוזמה ,רגישות וגמישות של צוות המדריכי
וצוות ההיגוי.
עוצבה תוכנית עבודה ע הילדי

ב 3מישורי  .1 :מישור ספונטני לפיו ילד מגיע ללא הודעה

מראש ומופעל ע"י הצוות בהתא למצבו ובחירתו
עבודה אישית מותאמת לצרכי המיוחדי שלו

 .2מישור פרטני לפיו נקבעת לילד תוכנית
 .3מישור קבוצתי לפיו מתקיימות פעילויות

בנושאי מוגדרי ובמועדי קבועי על פי תכנו של הצוות.

הצלחת התוכנית וגיבוש המודל של הרחבת "פינת החי" למרחב חינוכי המהווה "סביבה
מאפשרת" להתמודדות של הילדי ומשפחותיה ע מחלת הסרט יכולי לשמש כאב יסוד
ומודל לחיקוי בפיתוח תוכניות מגוונות לאוכלוסיות אחרות ע צרכי מיוחדי .
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מבוא תיאורטי וסקירת ספרות
הקשר בי בני אד לבעלי חיי
בממצאי ארכיאולוגיי ,מערות קבורה ,ציורי קיר ופסיפסי נמצאות עדויות כי האנושות
נהנתה מחברת של בעלי חיי עוד מהתקופה הפרהיסטורית.
עד היו כותבי סופרי ומשוררי רבי על הקשר בי האד לבי "חבריו" – בעלי החיי.
באגדות ע ומשלי השתמשו בבעלי חיי כסמל ,מודל לחיקוי ושאיפה .תיאורי של התנהגות
בעלי חיי מבטאי תפיסת עול אנושית בתרבויות שונות.
לוינסו ) (1980מתייחס לתורת האבולוציה ומסביר את הקשר בי אד לבעלי חיי כמאפשר
חיבור למקור התפתחותי ראשוני וחייתי של האד .קשר זה מבטא את השאיפה של האד
להתקרב אל הטבע ועל ידי כ להפחית את תחושת הניכור.
לפי קורסו וקורסו ) (1987שני הגורמי העיקריי התורמי ליצירת קשר ע בעלי חיי ה:
א .הצור הבסיסי של האד "לאהוב ולהיות נאהב" והיכולת של החיה להעניק אהבה ומגע ללא בקורת.
ב.

התלות הילדותית שהחיה מפגינה אשר גורמת לנו להגיב בתמיכה ומת הגנה.
מערכת יחסי זו מאפשרת לנו להרגיש שאנחנו בעלי ער לעצמנו ולמע אחרי הזקוקי
לנו ,מעוררת תחושת אחריות ומחזקת את כוחות "האני".

מפגש ע בעלי חיי או פעילות בטבע מספק מענה לצרכי רבי ושוני ה באוכלוסיה "רגילה"
וה באוכלוסיה ע צרכי מיוחדי .במפגש זה מתאפשרת הזדמנות לעורר חוויות משמעותיות
שקשה לעורר אות בעזרת כלי חינוכיי או טיפוליי רגילי.
כל האנשי שמחזיקי חיות מחמד יסכימו שהקשר עימ טומ בחובו יתרונות רבי .ההימצאות
בחברת בעלי חיי מהנה וליטופ מרגיע .תעלוליה מעוררי את חוש ההומור וכ תחושה של
אמפטיה ורצו לדאוג לה .בעלי החיי מהווי נושא לשיחה וגשר לתקשורת בינאישית.
שילוב של מפגש ע בעלי חיי בתהלי למידה או בטיפול מאפשר נקודת פתיחה רגשית משופרת
שיכולה להוביל את הנעזר למטרות מתקדמות ב"סביבה מאפשרת".
בניית קשרי בינאישיי בעזרת בעלי חיי יכולה להתרחש בתחילת יצירת קשר במגמה של
"שבירת קרח ראשונית" או בכל שלב אחר של האינטראקציה הבינאישית במטרה של בנייה או
ביסוס של הקשר.
על פי תיאורית ההתקשרות מעניק בעל החיי למטופל מקו בטוח בו הוא יכול לחוות או לבטא
את רגשותיו .בעלי החיי מעניקי לאד חו ואהבה ללא תנאי ומסייעי בכ להקל את תחושת
הבדידות .המגע ביצור החי ואפילו ההתבוננות בו בלבד תורמי לתחושת הרוגע ,קבלת העצמי
וקבלת הזולת .בעלי החיי מאפשרי יצירת מכנה משות בי הילדי על בסיס שווה ,בלי פערי

1

מעמדות ותו קבלה מוחלטת של ה"שונה" או ה"אחר" .בעלי החיי משרי אווירה מרפה
ונעימה שמקדמת תקשורת בינאישית ללא סייגי.
עבודה טיפולית הנעזרת בבעלי חיי משלבת תהליכי צמיחה והתפתחות של האד ומאפשרת
נטילת אחריות ומחויבות .כמו כ ,פותחת ערו להנאה אסתטית ,חוויה חושית והזדמנות
תקשורתית .בעל החיי אינו מילולי ואינו דורש מאמצי ורבאליי ליצירת קשר עימו ,סיפוק
צרכיו פשוט ומוגדר ונוח ללמידה .סביבת בעלי החיי גורמת להנעת האד לפעילות תו הגברת
מוטיבציה ומעורבות רגשית וקבלת משוב מידי ,ברור ומוחשי.
היעזרות בבעלי חיי מכוונת לקד שיפור תפקודי :פיסיי ,חברתיי ,רגשיי וקוגניטיביי.
העבודה יכולה להתבצע במערכי שוני ,אינדיבידואליי או קבוצתיי ובגילי שוני.
על פי לוינסו ,בעלי החיי יכולי לשמש כמטפל עמית )קותרפיסט( עבור ילדי ע צרכי
מיוחדי במערכות טיפוליות שונות ומגוונות.
תרומת הקשר ע בעלי חיי במישור הפיסיבריאותי
האהבה ,הדאגה ההדדית וההנאה ששואב האד מטיפול בבעלי חיי או מקרבה אליה משמשי
כאמצעי לטיפול באנשי חולי או בעלי בעיות רגשיות .הקשר בי האד או ילד חולה לבי בעל
החיי מספק מרחב המאפשר מפלט מקשיי היומיו ,מהחרדות ומהכאבי ובכ מהווה גור
מעודד ומחזק.
לאחרונה נעשי מחקרי על השפעת ההיעזרות בבעלי חיי על מדדי פיסיולוגיי כמו :לח ד,
רמות טריגליצרידי ,קצב פעימות הלב וטמפרטורה בקצות האצבעות .תרומת בעלי החיי
לבריאות האד יוחסה לעובדה שבעל החיי מהווה גור תמיכה חברתית ופסיכולוגית.
וולאס ) (1992מדווחת על פי מחקר שנער בבית חולי כי התערבות בעזרת בעלי חיי שארכה
כעשרי דקות מידי יו נמצאה מאד משמעותית בהפחתת מספר ימי האשפוז של החולי לעומת
קבוצת בקורת .היא מצאה שהנוכחות של בעל חיי המייצג את הטבע וסביבה רוחשת חיי
בסביבה לא טבעית וחשוכת גירויי חיוביי כמו בית חולי מפחיתה באופ ברור התפתחות של
תגובות חרדה.
ממחקרי אחרי עולה כי מפגשי ע בעלי חיי בהתערבויות רפואיות שונות יצרו לחולה
הרגשה טובה ,סביבה ואווירה נעימה ומרגיעה והסבו הנאה .כמו כ ,קיימי ממצאי מחקרי
המצביעי על הפחתה בכאב ובשימוש במשככי כאבי במהל ימי האשפוז.
במחקרי שהתמקדו בהשפעת בעלי החיי על האווירה ושיתו הפעולה נמצא כי המפגש ע בעלי
החיי מעודד יצירת אינטראקציות ותקשורת חיובית ,מאפשר אינטימיות והרגשת קבלה
ומאפשר בניית גשר רגשי בי המאושפזי ,בני משפחותיה והצוות הטיפולי בבית החולי .בעלי
החיי מאפשרי תחושה של סביבה ביתית ומייצגי מציאות בריאה בסביבה המאיימת של בית
החולי.
המפגש ע בעל החיי מהווה גור מניע ומדרב המעודד את החולה להניע גפיי ,לחדד את
החושי ולקחת חלק בפעילויות ג במצב של כאב ,סבל או מגבלה.
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פעילויות כמו :ליטו ,הרחה ,תנועה ,האכלה ,סרוק ,ניקוי ,שקילה ,סיוע בבניית כלוב או אביזרי
משחק ויציאה לטיול ה פעילויות שמאפשרות שילוב של שימוש וחידוד חושי .כמו כ ,המפגש
מאפשר תרגול של תפקודי קוגניטיביי כמו :תכנו ,בקרה וביצוע ,למידה וזכירה ושילוב של
יישו ופיתוח מיומנויות מוטוריות וקואורדינטיביות כל זאת בסביבה נעימה ומתגמלת רגשית.
תרומת הקשר ע בעלי חיי במישור הרגשי
בעלי החיי מהווי אובייקט לאהבה ללא תנאי ולא שיפוט .סביבת בעלי חיי מהווה "מרחב
ביניי" )לפי וויניקוט( בי המציאות הפנימית לחיצונית ומאפשרת לילד לחוש ביטחו.
על פי תיאורית ההתקשרות יכול בעל החיי להוות דמות התקשרות עבור הילד .דמות המאפשרת
מקו בטוח ומעניקה חו ,רו וחיבה.
הנטייה של מבוגרי ובמיוחד של ילדי ליצור מגע פיסי ע בעל החיי כמו :ליטו ,משחק או
האכלה נובעת מהצור בהרגשת שייכות והדוניז ומאפשרת ביטוי רגשי.
האפשרות להגיע לדיאלוג ולהרגשת אינטימיות ע בעל החיי אשר נתונה כולה בשליטת האד
תורמת להצלחת בעלי חיי כשותפי לטיפול )קיוזאק  .(2000הדיאלוג והאינטימיות ע תחושת
ההדדיות מאפשרי להשלי על בעל החיי פרשנויות רגשיות שונות ובוני חוויה של קירבה,
אחדות ושייכות.
בעל החיי יכול להוות גור מתוו במער טיפולי ותומ .דיבורי על החיה ודו השיח ע החיה
נעשי בחופשיות ובפתיחות ,אינ מעוררי ביקורת ואינ מאיימי על הפרטיות.
בעל החיי אינו מספר סודות ,אינו שופט ואינו כופה את עצמו על האד ובכ יוצר תחושת רוגע
וקבלה .רוב הילדי אוהבי בעלי חיי ,נמשכי אליה ומסוקרני מה )שליו .(1996 ,הילדי
אוהבי לדבר אל בעלי החיי ולשחק אית .בעל החיי תמיד זמי למשחק .המשחק מאפשר
הזדמנויות רבות לפיתוח מימדי אמוציונליי וחברתיי ולטיפוח חוס ודרכי התמודדות ע
נושאי מגווני.
לוינסו ) (1969טע בספרו כי הערכה עצמית ודימוי עצמי יכולי להיות מושפעי לטובה על ידי
קשר ע חיות מחמד .החיה רואה באד "כול יכול" ,היא אינה מודעת לחוסר יכולתו או חוסר
יעילותו .אי לה דרישות שהילד אינו יכול למלא אות .הקשר בי ילדי לבי חיות מחמד אינו
נתו ללח או חרדה מפני כישלו אישי ובכ יכול להגביר את הביטחו העצמי של הילד .תפיסת
הקשר כעקבי והקרבה הפיסית ג ה מעניקי תחושת ביטחו ומשפיעי על הדימוי העצמי
ויכולת ההתמודדות ע מצבי משבר.
חיית המחמד יכולה לסייע לילד להתגבר על הפחדי שלו במהל ההתפתחות האמוציונאלית.
בבניית קשר ע חיית המחמד הוא יכול לזכות באמפטיה ולהשיג תחושה של שליטה ובעקבותיה
יכולה הערכתו העצמית לעלות.
חיית המחמד מציגה באופ קבוע תלות ילדותית ובכ מעוררת את נטייתו הטבעית של הילד להגיב
בצורה בוגרת ,לקחת אחריות ,לקבל החלטות ,לטפל ולדאוג לכל צרכיה של בעלי החיי.
התנהגות בוגרת זו של הילד מגלמת תחושת כוח ומאפשרת עלייה בתחושת הער העצמי.
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במהל התפתחות ילדי מגלי סקרנות רבה לתהליכי חיי ,לנושא המיניות ולנושא המוות
ובעלי החיי יכולי להוות בסיס לחקירה ולספק מידע בטוח ובלתי מאיי .כמו כ ,ה יכולי
להוות יעד לריסו התנהגויות אימפולסיביות ואגרסיביות.
ההתנהגות של בעל החיי ומצב רוחו בדר כלל צפויי מראש או נתוני להסבר הגיוני ומציאותי
לעומת מצבי הרוח המשתני של הילד .הקשר ע בעלי החיי יכול ללמד את הילד לווסת את
מצבי הרוח שלו.
היחסי בי האד לבעל החיי אינ שוויוניי והאד הוא במידה רבה השולט .בעל החיי נחות
מבעליו ולכ קל יותר לילד לבטא את רגשותיו כלפי "חבר" לא סמכותי.
בעלי החיי יכולי להוות "תחלי חלקי" להורי או חברי שאינ נגישי מסיבות כלשה כמו
בבית החולי במיוחד בתנאי בידוד.
תרומת הקשר ע בעלי חיי במישור החברתי
בעל החיי מעודד שיחה בי האנשי שבסביבתו ובמיוחד מאפשר יצירת קשרי בי אנשי זרי
על בסיס נעי ובלתי מאיי .המגע ע בעלי חיי בסביבה אנושית מקל על אנשי וילדי לפתוח
בשיחה ומאפשר יצירת הכרויות חדשות ואפילו חברויות על בסיס משות של עניי.
על פי קיוזאק ) (2000התנהגות זו מוסברת על ידי העובדה שקל יותר להגיע לאינטימיות ע בעל
החיי ולהעביר תחושה זו אל הסובבי.
ילדי או בוגרי אשר מגדלי בעלי חיי או מתענייני בה נתפסי בעיני החברה כטובי לב
ומעוררי אמו ותפיסה זו מקילה על יצירת קשר חדש או על ביסוס קשר קיי.
הקשר ע בעל החיי מפחית את תחושת הבדידות .העובדה שהקשר אינו דורש קומוניקציה
מילולית מאפשר רפרטואר רחב יותר של התקשרויות .הקשר ע בעל החיי מאפשר פיתוח רגש
אחריות ואמפטיה וסקרנות לגבי עולמו הרגשי של בעל החיי .רגש זה מסייע ג בטיפוח עמדה
של עניי ואמפטיה כלפי העול האנושי הסובב.
המגע ע בעלי חיי מעורר הערכה מצד הסובבי ומעלה את היוקרה של ילדי בעיני חבריה
ובכ מסייע לחזק את הדימוי העצמי שלה .היחסי ע חיית המחמד מאפשרי פיתוח עמדה
של הדדיות ונכונות לקבלה ונתינה וממתני ביטויי כעס ואלימות.
בעלי החיי מזמני תקשורת חיובית ייחודית שעשויה להקרי על התקשורת האנושית.
הילד מרגיש שהוא "מבי" את שפת בעלי החיי ומוצא שפה משלו להידברות .בעל החיי,
בהיותו יצור בלתי שיפוטי אינו שופט את הילד המטפל בו או משחק איתו ומקבל אותו כפי שהוא.
המפגש ע בעלי חיי מאפשר טיפוח סובלנות ,נתינה ושיתו פעולה ומקד את קבלת השונה,
החלש והאחר.
היחסי ע בעלי החיי יכולי להוות פוטנציאל לתפקיד השלכתי ותחלי לקשרי אנושיי
משמעותיי .ה יכולי לייצג דמויות שונות במשפחה.
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תרומת הקשר ע בעלי חיי במישור הקוגניטיבי/לימודי
בעל החיי מעורר את סקרנותו של הילד ושל המבוגר ,מעורר רצו לדעת ולהכיר את אורח חייו,
התנהגותו ושפתו .הלמידה אודות בעל החיי יכולה להתבצע דר תצפית או אפילו דר מישוש
ואינה מהווה קושי לילדי שחסרי כלי לימודיי הולמי.
צורת הלמידה המועדפת על ילדי היא מניפולציה אקטיבית דר תקשורת גופנית ולאו דווקא
דר תקשורת שפתית .היחסי הבלתי וורבאליי ע בעלי החיי יכולי לשמש כמדיו טבעי
עבור הילדי לחקירת עול החי והמציאות שסביב .הידע שה רוכשי יכול להוות בעתיד
בסיס לחקרנות ודרכי הלמידה המיוחדות מסייעות בטיפוח מיומנויות למידה.
הלמידה היא חווייתית ,מאפשרת התייחסות לרמזי וערנות לצרכי המיוחדי של החיה ויכולה
להתבצע תו כדי משחק וע משוב מידי.
סיפוק צרכי החיה הוא פשוט ,מוגדר וברור ומספק קריטריוני מוחשיי ואובייקטיביי לשיפוט.
היעזרות בבעלי חיי בלמידה מערבת שילוב של חוויה ומאפשרת נקודת פתיחה משופרת שיכולה
להוביל את הילד למטרות מתקדמות.
מחלת הסרט אצל ילדי
הרפואה המודרנית מעניקה במקרי רבי לחולי ריפוי מלא או חלקי ובמקרי רבי הארכה
של תוחלת החיי .עקב כ ,נדרשת תשומת לב מיוחדת לאיכות חייו של החולה ומשפחתו וגיוס
כוחות ההתמודדות שלה.
בספרות ובפרקטיקה נתפסת מחלה כרונית או סופנית כאירוע נסיבתי וטראומטי הגור לשינוי
בחיי האד ומשפחתו.
בעקבות המחלה נוצר מצב של לח על המערכת המשפחתית כולה והיא נדרשת להיער
להתמודדות ע המצב החדש ולחפש דרכי ליצירה מחודש של האיזו שהופר על ידי המחלה תו
גיוס כוחות התמודדות מתאימי ומסתגלי.
בשני האחרונות מושקעי מאמצי רבי בחקר מחלת הסרט ולאחרונה יש התקדמות רבה
בגילוי מוקד של המחלה ובריפוייה .במקביל מושקעי מאמצי בשיפור איכות חיי החולי
ובמחקר אודות חוסנו של החולה וחוסנה של המשפחה בקידו ההתמודדות שלה ע מצבי
הלח של המחלה.
מחלת הסרט אצל ילדי מאופיינת כ"מחלה משפחתית" מאחר שהיא משפיעה באופ ייחודי
ושונה על כל אחד מבני המשפחה :הילד החולה ,הוריו ,אחיו ,סבי וסבתות ובו בזמ על המשפחה
כולה כיחידה אינטגרטיבית הכוללת את פרטיה.
המחלה מאופיינת בשלושה שלבי מרכזיי:
א .שלב האבחו;
ב .שלב הטיפולי;
ג .תקופת המעקב.
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קבלת האבחנה של מחלת הסרט מעוררת תגובה רגשית קשה ביותר אצל הילד החולה ובני
משפחתו .התגובה הראשונית היא של שוק .המעבר ממצב בריא למצב של מחלה באופ פתאומי
מעורר תגובות המאופיינות בבלבול ,תפיסת המצב כאסו ,התפרקות כוחות האני ,תסכול ונטייה
לדחייה ולהכחשה – "לא יתכ".
מרגע האבחו ולאור התקופה הממושכת של האשפוז והטיפולי הילד החולה ומשפחתו עוברי
טלטלה רגשית מתקווה לייאוש ,מגיבי בעצב וכעס ,חשי מתח מתמיד ,הרגשת חוסר שליטה
ואי וודאות .מתעוררי פחדי וחרדות ,מתחייבת התמודדות ע אי נעימות פיסית ,בדיקות
כואבות ,חדירה לפרטיות ,חשיפה חוזרת ונשנית של הבעיות והמיחושי ובו בזמ המשפחה חייבת
לקבל החלטות קשות הכרוכות בשאלות קיומיות.
לעתי ,בסיו תקופת טיפולי ממושכת הילד עובר תהלי של השתלת מח עצ .תהלי זה קשה
מאד פיסית ונפשית .המער החיסוני של הילד יורד לחלוטי ,כוחותיו הפיסיי מידלדלי ,הוא
סובל מבחילות ,פצעי והרגשה לא טובה ובנוס לכל אלה נאל ג להימצא בבידוד.
בתקופת הבידוד הוא חסר כוחות ,המפגש שלו ע אנשי מוגבל לאנשי בודדי וג ה מופיעי
בלבוש מג שמעורר כשלעצמו הרגשת דחייה וניכור .הסביבה סגורה וחסרת גירויי ואצל הילד
מתעוררת תחושה קשה של בדידות וחרדה.
העיסוק בתכני של המחלה ובמחשבות על מוות מתעוררי בכל אחד משלבי המחלה ומעוררי
אצל הילד החולה ואצל כל אחד מבני המשפחה תגובות דיכאוניות ,חרדה ותעוקה נפשית.
אורח החיי של הילדי החולי ובני משפחת משתנה ,חוסר וודאות וחוסר יציבות תופסי
מקו מרכזי.
הילדי מאושפזי בדר כלל תקופות ארוכות ,מנותקי מהמסגרות המוכרות והבטוחות וחשי
בדידות מתמשכת .אשפוז בבית חולי מתאפיי בשעמו ובחס חוויתי ,קימת רוטינה של
טיפולי ובדיקות ,מופיעי איסורי רבי כמו :הימנעות מממתקי ,הגבלות במגע ע חמרי
מזהמי או התרחקות מילדי ואנשי קרובי .כמעט כל מעשיה ומחשבותיה נשלטי ע"י
התעסקות ע הכאב הפיסי והנפשי .מופיעי עצב ובכי .לעתי מופיעות תגובות של ייאוש ,נטייה
לסגת ולוותר וחוסר רצו לגייס כוחות התמודדות.
לעתי ג מופיעי ביטויי כעס קשי של הילד החולה כלפי משפחתו ,כלפי הסובבי אותו וכלפי
הצוות הטיפולי.
המשפחה חייבת להיער בצורה חדשה ומותאמת לתכנית הטיפולי .נעשית חלוקת תפקידי
חדשה וחלוקת אחריות בי כל בני המשפחה שמחייבי גמישות ,וויתורי ולעתי א הפסקת
עבודה בהתא למהל המחלה.
האחי נאלצי להתמודד ע מטלות מיוחדות ,נכפית עליה לעתי קרובות עצמאות וה
לעתי נאלצי אפילו לקחת תפקיד הורה על האחי הקטיני האחרי .תשומת הלב של כל
המשפחה מופנית אל האח החולה ומתעוררי אצל האחי רגשות קשי של קנאה וכעס ,חרדה
ודאגה לגורלו של האח החולה יחד ע חרדות קיומיות המושלכות עליה עצמ.
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מצב אי הוודאות לגבי התגובות לטיפול ולגבי הפרוגנוזה הבלתי ידועה משפיעי על המצב הנפשי
של כל אחד מבני המשפחה .המשפחה כגו אינטגרטיבי השוא לאיזו נדרשת לשינויי והיערכות
מחודשי המעוררי תנודות במצב הרוח.
בשלב המעקב מקבלי חלק מהילדי טיפול כימותרפי בכדורי בבית או שאינ מקבלי טיפול
לחלוטי אלא רק מגיעי למחלקה לביקורת ובדיקות.
הילד חוזר להיות "בריא" ,הוא ומשפחתו לומדי לחזור לחיי שיגרה יחסית א "צל" המחלה
מרח על המשפחה כולה .כא ,מתעורר לעתי קרובות קושי לחזור לשגרת החיי ולבית הספר,
מתעוררות דילמות לגבי חזרה של דפוסי התארגנות משפחתיי ישני או גיבוש דפוסי חדשי.
הילד החולה מפסיד חומר לימודי ,המראה הפיסי שלו לעתי משתנה ,הוא הורחק מחברי
לתקופה ממושכת והחברי מגיבי במבוכה ולעתי א בדחייה לגבי נוכחותו וחזרתו למעגל
החברתי.
עולות התלבטויות במשפחה כיצד לנהל את אורח החיי ,הא לחזור לעבודה? כמה עצמאות לתת
לילד וכמה פיקוח והגנה? אי להתמודד ע בעיות משמעת של הילד ושל אחיו? הא סבא וסבתא
שלקחו חלק משמעותי בהתנהלות בתקופת המחלה מוותרי על תפקיד?
סיו האשפוז והחזרה הביתה מאופייני ברגשות עזי וקונפליקטואוזיי .מצד אחד הילד ובני
משפחתו שמחי ומאיד רמת הפחד והחרדה של המשפחה גבוהה .הקשר ע בית החולי היווה
מוקד לסמכות מקצועית וביטחו וע סיו הקשר ה מרגישי מאוימי ומפוחדי.
החרדה שמא המחלה תחזור מלווה את הילד החולה ומשפחתו תקופה ארוכה.
ההורי עייפי מאד ומרשי לעצמ לפרוק מתחי שהצטברו בתקופת הטיפולי הקשה .לעתי
מתעוררות א בעיות בזוגיות אצל ההורי יחד ע צור בגיוס כוחות להתמודדות מחודשת ע
המציאות .ג אצל האחי מופיעות לעתי בעיות התנהגות .ה נאלצי "לוותר" על התנהגויות
שהורשו לה בתקופת המחלה של אחיה ומער הכוחות במשפחה משתנה.
במצב רגשי מורכב זה המשפחה מתחילה לשק את עצמה ולבנות מער כוחות חדש מאוז
ומותא לתנאי השגרה היומיומית.
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פינת חי טיפולית לילדי חולי סרט – התכנית ורכיביה
רקע
התכנית פותחה ב"אורנית" – הוסטל לילדי חולי סרט ומשפחותיה .מרכז אורנית הוק ע"י
אגודת "עזר מציו" ומהווה פרויקט ייחודי שנבנה לרווחת ילדי חולי סרט ובני משפחותיה
המתגוררי במקומות מרוחקי ברחבי האר ומטופלי במחלקות ההמטואונקולוגיות בבתי
החולי במרכז האר.
צוות אורנית שוקד כל העת על איתור תכניות ושיטות טיפול חדשניות שיסייעו לילדי ליצירת
אקלי נוח וישפיעו על ההתמודדות שלה ע המחלה .הצוות משקיע מאמצי ומשדר למשפחות
חמימות ופתיחות וההוסטל הופ למעשה לבית השני של הילדי ומשפחותיה.
המבנה תוכנ בקפידה וכולל את כל העזרי הנדרשי לעודד ,לשמח ולהנעי את שהות של
הילד החולה ובני משפחתו בעת תקופת הטיפולי ע"י אירוח ברמה גבוהה .המקו כולל בתוכו 22
סוויטות למגורי לילד ולמשפחתו ,חדר משחקי ,חדר מחשבי ,ספרייה ,חדר פיסיותרפיה ,ג
שעשועי ,אול אירועי ועוד.
"אורנית מנוהלת כבית ח ומחליפה דמעות ,טלטולי דר ,סבל ומכאוב – בשמחה ,הקלה ורווחה,
אור ותקווה" )לדברי צוות אורנית(.
מחקרי רבי הוכיחו כי הטיפול באמצעות בעלי חיי תור להפחתת מתח וחרדה ,פיתוח
מיומנויות קוגניטיביות וחברתיות ,הסחת הדעת בזמני של סבל וכאב ומסייע לבנות חוס נפשי.
טיפול בעזרת בעלי חיי מתבצע כיו בהצלחה באוכלוסיות שונות בעלות מוגבלות פיסית ונפשית.
במגמה לסייע לילדי חולי סרט ומשפחת לבנות חוס נפשי הוקמה פינת החי באורנית וגובשה
תכנית פעילות ייחודית באר ובעול.
במאי  2002הסתיימה הקמתה של "פינת החי על ש רינת בקשי" .פינת החי נועדה לשרת ילדי
חולי סרט השוהי בהוסטל ומטופלי במחלקות האונקולוגיות בבתי החולי במרכז האר וג
ילדי חולי סרט הלני בבית במהל הטיפולי האונקולוגיי.
בבניית פינת החי הושקעו משאבי רבי תו חשיבה מדוקדקת להתאמה לילדי חולי סרט.
לש כ הוק צוות רב מקצועי שכלל :זואולוגי ,רופאי בתחומי :אונקולוגיה ומחלות
זיהומיות ,ווטרינר ,אדריכל נו ,אנשי חינו ,צוות עזר מציו ואורנית ומשפחת בקשי שתרמה
וסייעה בהקמת פינת החי הנקראת על ש בית רינת ז"ל שנפטרה ממחלת הסרט.
מטרות התכנית" :פעילות בעזרת בעלי חיי"
המטרה המרכזית של התכנית היא הענקת טיפול חדשני לילדי חולי סרט באמצעות בעלי חיי.
מטרות הטיפול ה:
* לחזק ילדי חולי סרט במישור הרגשיהתנהגותי.
* פיתוח חוס נפשי ומת כלי להתמודדות ע מחלת הסרט ,הייסורי והטיפולי הרפואיי.
* הפחתת מתח וחרדה ,הסחת הדעת בזמני של כאב וסבל ויצירת שלווה.
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* להקל על הילדי ולאפשר לה השתלבות מהירה בתהלי חזרה לספסל הלימודי ולחיי בריאי.
* להנעי את השעות הקשות.
* לאפשר יצירת קשרי חברתיי מועילי ע ילדי אחרי )חברי לצרה( במסגרת פעילות
משותפת בפינת החי.
* להעניק לאחי ובני המשפחה אפיק של שחרור מהמתח.
* ליצור מוכנות רגשית לקבלת טיפולי קשי ועמידה בסבל פיסי ,בחילות ,חולשה וכאבי.
מודל העבודה בפינת החי והתאמתו למאפייני המיוחדי של ילדי חולי סרט ומשפחותיה
המודל מתבסס על הרציונל של יצירת מפגש של הילד החולה ומשפחתו ע בעלי חיי המייצגי
סביבה בריאה ,חווייתית ,מהנה ,יצירתית ,מרגיעה ומתפתחת .סביבה זו מותאמת לצרכי
האינדיבידואליי של כל ילד מבחינה רגשית ,פיסית ,חברתית ,התנהגותית וקוגניטיביתלימודית
במטרה לחזק כל אחד מבני המשפחה בהתמודדות שלה ע המחלה.
גיבוש התכנית בפינת החי חייב להיות מותא למהל המחלה.
העבודה מתבססת על העיקרו של התאמת תכנית העבודה לצרכיו המיוחדי של כל ילד ומשתנה
בהתא למהל המחלה.
מודל ההיעזרות בבעלי חיי הוא מודל ייחודי המסייע לילדי חולי סרט ומשפחותיה להתמודד
ע מחלת הסרט וההשלכות שלה על מעגל החיי.
פינת החי מספקת לילדי מרחב נעי ,חופשי ומשוחרר ולא "סטרילי" כמו זה המאפיי את בית
החולי .מפגש זה הוא נטול תכני של מחלה ,כאב או סבל א יחד ע זאת מאפשר מרחב לביטוי
רגשי הקשור למחלה באמצעות :שיחות ,משחק ,מגע ויצירתיות .מתרחשת בו למידה ,הזדמנות
למפגש חברתי ולבילוי באווירה רגועה ,תומכת ומהנה.
כמענה למציאות המשתנה של הילדי החולי וחוסר היציבות והעקביות בחייה בתקופת
המחלה מייצגת פינת החי קביעות וביטחו ,סימבוליקה של חיי ,התחדשות ויצירה.
יש בה תנועה מתמדת ומחזוריות קבועה ופעילויות מוגדרות כמו :ניקיו ,ליטו והאכלה.
השהות בפינת החי מאפשרת מימוש של החלקי הבריאי ,אינטראקציה בינאישית ,הפגת
הבדידות ,שותפות ,תחושת שייכות ומרחב לביטוי אישי.
בפעילות בפינת החי משתלבי הילדי החולי ע אוכלוסיה בריאה ,ע האחי או ע חברי
שה רשאי להזמי.
במודל העבודה הנוכחי המוקד הוא הילד כאשר המחלה מהווה גור נילווה לעומת המודל
הרפואי שמתמקד במחלה של הילד.
הילדי פוגשי אווירה של חיק טבע שמחליפה את האווירה של בית החולי .העבודה מתבצעת
מחו לבית החולי – בסביבה שמייצגת בריאות )באכסניית אורנית( .ג א הילד נאל לשהות
בבית החולי הוא יכול לחוות מפגש ע פינת החי באמצעות הוידיאוקונפרנס שמאפשר "יציאה
וירטואלית" מבית החולי באמצעות תצפית משתתפת בנעשה בפינת החי.
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כלל ראשו במעלה הוא לשמור על בריאותו של הילד החולה ולש כ נשמרי תנאי של ניקיו
קפדני של הכלובי ומרחב העבודה ,פיקוח וטרינרי צמוד וקבלת מידע רפואי מהילד ומידע
מההורי לגבי ספירות הד של הילד והא מותר לו לגעת בבעלי חיי.
הילדי חייבי לרחו ידיי ביציאה מפינת החי ואינ רשאי לאכול בפינת החי.
רכיבי הפעלת התוכנית
מבנה פינת החי ואוכלוסיית בעלי החיי
פינת החי נבנתה על בסיס הבנת המצב הבריאותי של הילדי .לש כ ,קיי כיור לנטילת ידיי
ואמצעי חיטוי וחבישה .הילדי מתבקשי לרחו ידיי ע סיו הפעילות ואינ רשאי לאכול
בפינת החי .האזור סגור וממוזג והמרחב מאפשר נגישות בכסא גלגלי.
פינת החי מעוצבת בציורי קיר מרשימי וצבעוניי וצמחייה מלאכותית שנותני תחושה של
שהות ב"שמורת טבע" ע מגוו רחב של בעלי חיי.
ע ההקמה נבנו  2כלובי גדולי סגורי בזכוכית אטומה ע מערכת אוורור מיוחדת ומותאמת
לתנאי סטריליות אשר הגישה אליה לצור ניקוי ,טיפול והאכלה אפשרית רק מדלת שנמצאת
מחו למבנה .הילדי אינ יכולי לגעת בבעלי החיי שבכלובי אלה ורק הצוות מטפל בה.
מבנה כלובי אלה מונע חשיפה של הילדי לזיהומי ומאפשר צפייה בבעלי החיי בתנאי
סטריליי .בכלובי אלה אוכלסו בעלי כנ שמרבי להתעופ ולהתנועע בצבעי מגווני וציוצי
נעימי .בכלובי הותקנו רמקולי המאפשרי לצופי לשמוע את קולות בעלי החיי .כמו כ,
הוצבו תאי הטלה שמאפשרי לילדי להתבונ בהתנהגויות של חיזור,קינו ורבייה .בקרקעית
שוכנו דאגואי – בעלי חיי שמפגיני התנהגות חברתיתקבוצתית.
במהל התוכנית הניסיונית הוחלפו הדאגואי בסנאי ,נוספו תוכי ותרנגולות ואילו הכלוב
הסגור של הציפורי הקטנות הוחל לכלוב זכוכית ע עטלפי ע תאורה מיוחדת.
כמו כ ,קיי כלוב גדול ע דלת זכוכית נפתחת ובו תוכי מורגל גדול וצבעוני ושרקני .את התוכי
המורגל אפשר להוציא מהכלוב.
יש אקווריומי ובה צבי מי ,זיקית ,לטאות ,דגי ,סרטני ותיקני.
קיימי ג כלובי מרושתי ובה ארנבות ,נחש ,צ'ינצ'ילות ושרקני אות נית להוציא וללט.
כמו כ ,נמצא כלוב פתוח ובו תוכי מורגל שמסתובב חופשי בפינת החי ,אוכל מכ יד ויושב על
כתפי הצוות והילדי.
לעתי יש המלטות או גוזלי שזוכי לטיפול ותנאי גידול מיוחדי ונפרדי.
לאחרונה הוסיפו כלוב שחלקו בתו המבנה וחלקו במרפסת חיצונית כדי לאפשר "פני וחו" ובו
הילדי יכולי לשהות וללט את החיות.
יש ילדי שמעדיפי בעל חיי אחד לאור זמ ואחרי מעדיפי בעלי חיי שוני.
בפינת החי מגוו בעלי חיי שמאפשרי לילדי שוני "להתחבר" לבעל חיי מועד עליה.
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הכלובי עוברי תהלי של ניקוי יסודי וחיטוי יומיומי .בעלי החיי נמצאי בפיקוח וטרינרי
מתמיד .בחירת בעלי חיי חדשי נעשית בהמלצת צוות מומחי וקימת הקפדה מרבית ה על
התאמת הפעילות לילד החולה וה על רווחת בעלי החיי.
כמו כ ,יש בפינת החי מחשב ,ספרי )בנושא טבע ובעלי חיי( ,משחקי ,חמרי יצירה ואמצעי
למידה.
על הקירות יש לוחות פעילות ועזרי המחשה לנושאי הקשורי לטבע ובעלי חיי.
בפינת החי יש מקומות ישיבה נעימי המאפשרי לצוות לקיי פעילות ולילדי לשחק ע בעלי
החיי במרחב נוח.
כמו כ ,יש מצלמה המשמשת לוידיאו קונפרנס ומאפשרת קשר בי פינת החי למחלקה בבית
חולי שניידר על מנת להעביר לילדי השוהי באשפוז ב"שידור חי" את הנעשה בפינת החי.
הטיפול בבעלי החיי
העבודה ע בעלי החיי דורשת טיפול יומיומי קפדני ומקצועי שכולל ניקיו הכלובי ,אספקת
מזו ומצע ,מעקב אחר בריאות של בעלי החיי ואיתור מחלות.
נדרש טיפול מיוחד בתנאי כמו :מזג אוויר קר מאד או ח מאד ,דילול אוכלוסיה או טיפול בצאצאי.
כמו כ ,יש להקפיד על הזמנת חומרי מצע ומזו ,מפגש קבוע ע וטרינר והתעדכנות שוטפת במידע
אודות טיפול בבעלי חיי.
השמירה על כללי היגיינה קפדניי מחייבת נטילת אחריות רבה ,ידע והבנה מקצועית בטיפול
בבעלי חיי ,מחויבות והשקעה יומיומיי.
תחומי הפעילות בפינת החי
סביבת בעלי החיי מאפשרת מפגש המעורר אלמנט חוויתי ,דינמי ,חי ובריא ,מעורר חושית
ומגשר חברתית.
הפעילות ע בעלי החיי היא מאד מגוונת ,כמו :צפייה בבעלי החיי ,ליטו ,האכלה ,אירגו
מרחב המחייה ,משחק ,למידה והשתתפות בחוגי .לאלה התווספו ג פעילויות שאינ כרוכות
במגע ישיר ע בעלי חיי כמו :יצירה בחמרי מגווני ,עבודה בחימר ,מוסיקה ,תופי ,משחקי
חשיבה ,משחקי חברתיי ,למידה או משחק במחשב.
בפינת החי מצויי חמרי יצירה כמו :צבעי ,ניירות ,צדפי ,מדבקות ,חוברות צביעה ,חול
צבעוני ,חרוזי וחמרי יצירה אחרי .כמו כ ,נמצאי ספרי על בעלי חיי ,דפי עבודה ,חידוני,
משחקי קלפי ,מחשב וכ יש פינת בובות ,פינת רופא ומשחקי אחרי.
לעתי הילדי מגיעי למרחב החינוכי כדי לשוחח ע המדריכי ואינ מעונייני בפעילות מוגדרת.
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לאחרונה ,התווספו ג פעילויות אחדות מחו לאורנית כמו :ביקור ב"יערנה" )פינת חי המדמה
את יערות הגש( ורכיבה על סוסי.
ילדי מסוימי אינ רשאי לגעת בבעלי חיי בגלל מצב הבריאותי .הצוות יז מפגשי
אלטרנטיביי כמו :התבוננות ,התזת מי על בעל החיי ,הכנת אביזרי לכלוב ולמשחק עבור
בעל החיי או ציור של בעלי חיי .פעילויות אלה מאפשרות פיצוי תו התמודדות פרודוקטיבית
ע מגבלות וחסכי.
לעתי יש בעלי חיי חדשי שיש צור להחזיק אות בבידוד לתקופה מסוימת .מהל זה
מאפשר לילדי להזדהות ע מצב דומה לשלה במהל הטיפולי של השתלת מח עצ בו ה
נאלצי להימצא בבידוד מוחלט כחודש ימי.
כמו כ ,המלטות או גוזלי מעוררי עניי מיוחד ,התגייסות לעזרה וטיפול בצאצאי ועיסוק
בתכני המייצגי חיי חדשי ובריאי.
הכנת חומרי לעבודה
הצוות צרי להקדיש זמ ומחשבה להכנת חומרי לעבודה ע הילדי .החל מחומרי ליצירה:
צבעי ,דפי ,מכשירי כתיבה ,חפצי נוי שוני ועד לתכנו פעילויות כמו :המחזת סיפור ,התאמת
פעילות לעונות השנה ,חגי או ארועי חיי אחרי .כמו כ ,הצוות מתכנ ומפעיל אירועי רבי
משתתפי כמו :חגי וימי הולדת הדורשי היערכות מיוחדת של הכנת חומרי עבודה.
שעות הפעילות
פינת החי פתוחה משעה  9.00בבוקר ועד שעה  20.00בערב.
הפעילות בפינת החי מתקיימת בימי אה ובסו השבוע פינת החי סגורה.
מתכונת לוח זמני זו מייצגת את עקרונות המודל של מפגש מרבי ע החיי הבריאי והכוונה
היא שהילד יבלה את סו השבוע ע משפחתו בביתו ובסביבה חברתית בריאה.
עיקר הפעילות בבוקר היא ניקוי כלובי ,האכלה וטיפול בחיות והכנת חומרי לעבודה.
מעט ילדי מופיעי בבוקר ,א כי במהל המחקר עלה מספר הילדי שהופיעו בבוקר והעבודה
אית התמקדה בעיקר בצורה אינדיבידואלית בשיפור מיומנויות למידה או נושאי רגשיי
מיוחדי.
כאשר הילדי מסיימי את הפעילות בבית החולי ,בשעות אחר הצהריי מתקיימת מרבית
הפעילות.
בסיו הפעילות מוגשת ארוחת ערב .הילדי שמחי לאכול בחברת חבריה ,הוריה והמדריכי
והפעילות החווייתית תורמת לעידוד התיאבו )בתקופת הטיפולי התיאבו מאד ירוד(.
התקיי דיו כיצד להגיע לילדי שממתיני במסדרונות בית החולי לבדיקות או לטיפולי
וכיצד להביא אות בשעות ההמתנה הממושכות והבלתי נעימות לפינת החי) .במקרי רבי
ההורי אינ רוצי לעזוב את המחלקה או את המרפאה כדי לא להפסיד את התור שלה(.
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מש ההשתתפות בתכנית
התכנית הטיפולית נכנסת לפעולה משלב אבחו המחלה דר הטיפולי השוני ולאור תקופת
המעקב בה הילד חוזר לביתו וצרי להגיע לבדיקות לעיתי תכופות בבית החולי ועדיי לא חוזר
למסגרת רגילה מלאה .בדר כלל טווח הזמ הוא חצי שנה עד שנה וחצי.
כדי לשמור על הרעיו של סביבה בריאה לילד החולה וסיוע לחזרתו לנורמליזציה ולשגרת חיי
בריאי הוחלט ע"י צוות התכנית כי הילד ומשפחתו ייפרדו מאורנית לאחר שהילד יבריא ולא
יוכלו להמשי ולקחת חלק בפעילויות לאחר שהחלימו.
מאיד ,א המחלה חוזרת הילדי ומשפחותיה מתקבלי שוב לתכנית בצורה מלאה.
בהמש לרציונל הקובע את מש ההשתתפות בתכנית הוחלט כי הילדי ייקחו את עבודותיה
ותמונותיה לבית.
עדיי קימת התלבטות אצל הצוות הא לאפשר לנערי שבגרו והחלימו או לבני משפחת של
חולי שהחלימו לקחת חלק בפעילות התנדבותית.

אירועי חגיגיי מיוחדי
במהל השנה מקיי צוות פינת החי אירועי מיוחדי בהתא לעונות השנה ואירועי חיי של
הילדי .כמו כ ,מתקיימות הרצאות בנושא טבע על ידי מרצי חו או הפעלות אחרות כמו:
תיאטרו בובות ,הצגות וכו'.

חג השבועות וחגיגת קי – ה אירועי רבי משתתפי המנוהלי ע"י צוות פינת החי.
כא ,ניתנת לילדי ההזדמנות לצאת משגרת הטיפולי והמחלה ולחגוג אירועי שיש בה
שמחה ,צבעוניות רבה ,מפגש ע הטבע תו משחק וחוויה ופעילות מגוונת לבחירת.
הפעילות מתקיימת במרחב הפתוח של החצר ובמרחב הפנימי הפונה אל החצר.
השטח כולו מעוצב בססגוניות ,מוסיקה נשמעת ברקע ,המקו רוחש פעילות ושמחת חיי.
ברחבת הכניסה הילדי מתקבלי אישית ע"י צוות המדריכי ,המתנדבי וצוות אורנית.
בלובי ערוכי שולחנות ע חומרי יצירה הקשורי לתוכ החגיגה כמו :פרחי מנייר צבעוני
לזרי ,שיבולי להדבקה על תמונות וכו'.
ברחבה החיצונית הפעילות ענפה :פינות ליטו )אפרוחי וארנבוני( ,חליבה של עיזי ויצירת
חמאה ,אריגה בצמר ,הכנת בצק ואפיית לח כמו ג תחרויות וחידוני.
כיבוד מוגש בשפע והילדי זוכי בפרסי ומתנות.
המשתתפי ה הילדי החולי ,האחי וההורי .חלק מהילדי מגיעי ישירות מבית החולי
ע מסיכות הגנה על הפני או אפילו ע אינפוזיות .חלק גדול מהילדי החולי ה קרחי,
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חלק גלויי ראש וחלק מכסי את ראשיה במטפחות צבעוניות וכובעי .יש ילדי בכסא
גלגלי.
הילדי מגיעי משלושה בתי חולי :שניידר ,דנה ותלהשומר.
הילדי נראי מאושרי ,משתלבי בפעילויות השונות ,צוחקי ומתרוצצי ונראי מאד
ערניי ושמחי .ההורי עומדי בחבורות קטנות ,מחליפי דעות וחוויות.
הכוונה היא לאפשר סביבה מהנה לילדי ולתת הרגשה של מנוחה והנאה ג להורי שעה
שילדיה נהני בסביבה מוכרת ובטוחה.
עבודת ההכנה לאירועי אלה רבה מאד ודורשי גיוס כל אנשי הצוות ומשאבי מיוחדי.
הפעילות אורכת  5–4שעות.
חנוכה ,ט"ו בשבט ,פורי – בגלל מזג האוויר מתקיימי אירועי אלה במרחב הפנימי.
פורי נחגג ימי אחדי והעיסוק בתחפושות מאפשר לילדי לבטא רגשות שלא באי לידי ביטוי
בשגרה היומיומית .הילדי מזדהי ע דמויות התחפושות ומפליגי בדמיונ.
עיסוק במסכות ,כובעי ופאות מהווה "מרחב מאפשר" לילדי לביטוי רגשותיה כלפי נשירת
השיער והשינויי הגופניי אות ה עוברי.
כמו כ ,תחפושות של חיות מאפשרות לילדי להזדהות ע האלמנטי הסימבוליי של בעלי
חיי ולחזק את הרגשת השייכות שלה לפינת החי.
חנוכה וט"ו בשבט נחגגי בפעילות של הכנת חנוכיות ,נרות ,שמ או סלסילות של פרות יבשי.
ימי הולדת – הצוות נוהג לארג ימי הולדת לילדי או לאחיה ומאפשר הזמנה של קרובי משפחה
וחברי .כ ,מאפשרי לילד לשמוח בחגו בסביבה מוכרת ומוגנת ומקלי על המשפחה בארגו
המסיבה .הצוות מקשט את מקו המסיבה ,מכי תכנית ,כיבוד ,פרסי ומתנות.
סביבת בעלי החיי מאפשרת חוויה ייחודית לילד ולאורחיו ומקלה על התקשורת והפתיחות של
כל הנוכחי.
אירועי החגי וימי ההולדת מתבססי על מעגל חיי בריא ומאפשרי לילדי החולי
ולמשפחת לשמור על מסגרת חיי נורמטיבית ומותאמת למציאות.
צוות פינת החי
הצוות צרי להיות תמיד פנוי וקשוב לילדי ולבני משפחת ,ער ורגיש לצרכי המיוחדי שלה
וערו ליחס אישי ולתכנו אסטרטגיות עבודות מותאמות.
הצוות נדרש לעבודה בתנאי אינטימיות רבה ע הילדי ונחש לכאב המתמש שלה.
פינת החי מהווה מקו מפלט לרגשות קשי ,הוצאת כעסי ופחדי של הילד ומשפחתו והצוות
צרי לנווט את דרכי העבודה בהתא למצבו המשתנה של כל ילד בזמ נתו ובסביבה מאפשרת.
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המדריכי
בצוות של פינת החי עובדות  3מדריכות קבועות ומדרי בכיר שמנהל את המרחב החינוכי.
המדריכי חייבי להיות בעלי ידע בטיפול בבעלי חיי ובעלי גישה חינוכית.
בשעות הבוקר המדריכי עסוקי בעיקר בניקוי הכלובי ,האכלה ,סידור פינת החי והכנת חמרי
עבודה .לעתי יש עבודה פרטנית ע ילדי חולי או אחיה בשעות הבוקר.
משעות הצהריי המדריכי עסוקי ע הילדי בצורה אינדיבידואלית או קבוצתית ,בפעילויות
מובנות או ספונטניות .המדריכי מקפידי על הפעלות שמותאמות לנעשה ב"עול הבריא"
ומקשרות את הילד ע מעגל החיי כמו :עונות השנה ,מזג אוויר ,חגי ,למידה על בעלי חיי
חדשי או סיטואציות חברתיות רלבנטיות.
המדריכי מפעילי את תכנית הוידיאוקונפרנס ,מבקרי את הילדי המאושפזי במחלקה
בבית החולי ומתכנני ומבצעי את האירועי החגיגיי המיוחדי כמו :אירוע רב משתתפי
בשבועות ,בפורי ובסו הקי ,ימי הולדת ,פעילויות מחו לאורנית והזמנת מרצי אורחי.
הצוות צרי להבי היטב את מהל המחלה והשפעת הטיפולי השוני על התנהגות של הילדי.
בהבדל מהעבודה הרפואית בבית החולי בה חשוב כל מידע בריאותי היכול להיות קשור למחלה,
העבודה בפינת החי דוגלת בעיסוק בחלקי הבריאי של הילד מתו גישה חינוכית המאפשרת
"לשי את המחלה בצד" ולאפשר לילד להרגיש חופשי ובלתי מאוי.
מאיד ,כאשר הצוות מבחי בהתנהגות מיוחדת וחריגה עליו לדווח להורי או לגורמי בית
החולי .הצוות נפגש ג ע מקרי מוות של ילדי.
במהל תקופת המחקר גובשה תכנית עבודה לפיה מתקיימות ישיבות צוות קבועות .כמו כ,
הצוות מקבל הדרכה שוטפת מעובדת סוציאלית המתמחה בילדי חולי סרט העוסקת ה בדרכי
עבודה וה בתמיכה במדריכי בהתמודדות שלה ע החולי ,הסבל והמוות של הילדי.
בשיחת סיכו ע צוות המדריכי ה הדגישו כי המעבר המושגי והיישומי שהתרחש במהל
תקופת הניסוי של התוכנית לתפיסה רחבה יותר של מפגש חוויתיחינוכייצירתי המתאפשר דר
חיבור לבעלי חיי הוא "פריצה מנצחת הנותנת מענה רחב לכל המשפחה" ומאפשרת למדריכי
לפעול בצורה יותר מגוונת והולמת את הצרכי של האוכלוסייה .לדברי אחת המדריכות:
"ההרגשה היא שזה מה שחלמנו וחשבנו".
במהל תקופת המחקר נערכה חלוקת עבודה בי צוות המדריכי הקבועי לבי המתנדבי.
המתנדבי
במרכז החינוכי פועלי כ 20מתנדבי ,ביניה סטודנטי בתכניות לימודי של טיפול בעזרת
בעלי חיי .ע הקמתה של פינת החי המתנדבי הגיעו ופעלו באופ חופשי.
במהל תקופת המחקר גובשה תכנית עבודה למתנדבי ,הוגדרו תפקידי וכל מתנדב הוצמד
למדרי.
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המתנדבי מסייעי בכל מגוו הפעילויות מיצירה ועד הוראה מתקנת ,עבודה פרטנית ע ילדי,
יצירה ועד עבודה בקבוצות .ה מהווי כוח עזר משמעותי ביותר.
בשנה האחרונה התחילו המתנדבי לקבל הדרכה קבועה פע בחודשיי מהעובדת הסוציאלית
שמדריכה את צוות המדריכי .ג כא ,המפגש עוסק בדיו בשאלות הנוגעות לפעילות השוטפת
ולעבודה על תגובות רגשיות של המתנדבי לתכני של חולי ,סבל וכאב אית ה מתמודדי.
הצוות החינוכי בבית החולי
המדריכי בפינת החי נמצאי בקשר קבוע ע צוות המורות בבית החולי כדי לתא פעילויות
ועמדות .תו הזמ התהדק הקשר בי הצוותי.
צוות הקישור ע בית החולי
מטע אורנית יש נציגות מיוחדת וקבועה של מקשר בי הילדי והמשפחות לבי בית החולי,
העובדת הסוציאלית והצוות הרפואי.
פרסו התכנית
תהלי הפרסו של התכנית אר זמ רב .התקיימו מפגשי הסברה ע צוות בתי החולי :דנה,
תלהשומר ושניידר .ע הזמ עוצב פרוספקט ופורסמו בבתי החולי האירועי המיוחדי רבי
המשתתפי שזכו למענה רב .עיקר הפניות נעשות דר הנציג של אורנית שנמצא קבוע במחלקה
ובקשר מתמיד ע העובדות הסוציאליות.
היערכות לעבודה בתנאי חוסר וודאות
מש השהות בפינת החי והתדירות משתנה אצל כל ילד בתקופות שונות בהתא לדינמיקה של
המחלה ולתנאי המציאות היומיומית.
לעתי הילדי שוהי רגעי אחדי )לפני או אחרי טיפולי ,בדר למנוחה או בדר הביתה(,
לעתי שעות רבות ולעתי ה יוצאי ונכנסי.
יש ילדי שמגיעי לפינת החי יומיו במש תקופה ממושכת ויש המגיעי מדי פע לפעילויות
חדפעמית.
בהתא לתכנית הטיפולי יש ילדי שנמצאי בקשר ע פינת החי כחצי שנה ואחרי אפילו שנה
וחצי ,יש ג ילדי שחוזרי לקשר ע פינת החי ע הישנות המחלה.
לעתי מספר הילדי גדול ולעתי נוכח ילד אחד ואי אפשר לצפות את הנוכחות מראש.
הצוות חייב להתפנות ולהקדיש את מלוא תשומת הלב לכל ילד בכל רגע.
כדי להבי את הדינמיקה של הנוכחות התבקשו המדריכי למלא דפי נוכחות מפורטי לפי ימי
ושעות ,מש וסוג הפעילות ותאור התנהגות הילדי .ע הזמ הסתבר שהאינפורמציה שהתקבלה
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אינה יציבה ובגלל התנודתיות הרבה אי אפשרות טכנית לערו מעקב מסודר ושיטתי אחר
הנוכחות של הילדי לאור זמ.
עיקר הפעילות של הילדי מתקיימת בשעות אחר הצהריי ,לאחר סיו הבדיקות או הטיפולי
בית החולי .לעתי מגיעי ילדי ג בשעות הבוקר.
יש ילדי שמגיעי ישירות מבית החולי ,יש ילדי שמתאכסני באורנית ויש ילדי שמגיעי
מבית .יש ילדי שמגיעי בי טיפול בוקר לבי טיפול אחר הצהריי.
מצב רוח של הילדי ,המוטיבציה שלה והיכולת הפיסית לקחת חלק בפעילויות של פינת החי
ג ה אינ קבועי .לעתי הילדי מגיעי במצב גופני ירוד ביותר או מגיעי לאחר טיפולי
כואבי או שהות מעיקה במחלקה .ה מוצפי בפחדי ,חרדות וכעסי ומחפשי מקו מפלט
לרגשות הקשי שלה.
גיל הילדי ואחיה נע מגיל שנה )שכמוב מגיעי ע הורה( ועד גיל הנעורי.
רב הילדי ה יהודי א יש ג ילדי ערבי .יש ילדי שמגיעי מחו"ל ויש ילדי שאינ
דוברי עברית.
יש דתיי ויש חילוניי.
יש ילדי שאסור לה לגעת בחיות בגלל ספירות ד נמוכות .יש ילדי שלא היה לה בעבר כל
מפגש ע בעלי חיי לעומת אחרי שיש לה חיות מחמד בבית.
לנוכח תנאי חוסר הוודאות והנתוני המשתני התבקשה היערכות מיוחדת.
תכנית העבודה צריכה להיות גמישה ומותאמת לתנאי המשתני ומתחייבת חלוקת עבודה בי
חברי הצוות ובי המתנדבי בהתא לשינויי.
תהלי ההתפתחות של התכנית ומעבר לתוכנית מורחבת
בהתא לדינאמיקה של המחלה ולצרכי המשתני של הילדי נבנתה הפעילות בפינת החי.
התוכנית התפתחה וגובשה נוכח הצרכי המיוחדי של הילדי ונדרשה גמישות מצוות
המדריכי וג מצוות המחקר המלווה את התוכנית להיערכות המחודשת תו התאמת כלי
המחקר למציאות המשתנה.
בהתחלה הפעילות הייתה ספונטנית .ילד היה מגיע לפינה בזמ כלשהוא והצוות היה מתאי
פעילות על פי רצונותיו ,צרכיו ומצבו הרגשי באותו זמ תו דגש על יצירת קשר אישי.
לאור תקופת ההפעלה הניסיונית של התוכנית נוכח הצוות כי על מנת לענות על הצרכי
המשתני של הילד ומשפחתו צרי להרחיב את תחומי הפעילות.
כתוצאה מכ ולאחר דיוני והתנסויות הוחלט על ידי צוות ההיגוי הרב מקצועי על גיבוש תפיסה
מקצועית כוללת ורחבה המציגה את פינת החי כמרחב פעילות חינוכי המאפשר משחק ,יצירה,
למידה ,חוויה ,הירגעות ,דרמה ,נגינה ,סיפור ושיחה בנוס הפעילויות הנוגעות בבעלי החיי
ישירות .כלומר ,האווירה שנוצרת בעזרת הנוכחות של בעלי החיי מאפשרת מרחב פעילות מגוו
ומהנה מותא למצב בו מצוי כל ילד בזמ נתו.
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התברר כי ג א הילד אינו עוסק בפעילות פיסית ממוקדת בבעלי חיי הוא מתייחס אל
נוכחות .לדוגמא :הדבר בא לידי ביטוי שעה שילדי עסקו במשחק או ביצירה בחימר ותו כדי
כ דיברו אל התוכי "קוקו )התוכי( תשתוק כבר" או "הוא מסתכל עלינו" או "מה הוא חושב".
לנוכח מצב חוסר הוודאות וחוסר העקביות בחיי הילדי ומשפחת בגלל מהל המחלה הוחלט
להכניס אלמנטי קבועי בחיי הילדי .לש כ הוחלט לבנות תוכנית עבודה ובה פעילויות
קבועות וידועות מראש בזמני קבועי ובנושאי מוגדרי כמו :חוג טבע או חוג קרמיקה ובד
בבד לאפשר ג פעילויות ספונטניות ולא מתוכננות.
במאי  2004התחיל לפעול חוג קרמיקה הזוכה לפופולריות רבה ה מצד הילדי וה מצד הוריה.
עבודות קרמיקה מייצגות את עול בעלי החיי.
הילדי החולי ואחיה סובלי בתקופת המחלה מבידוד חברתי ,הסתגרות וקושי להתמודד ע
מצבי בקורת ותחרות.
לש כ הוחלט לבנות פעילויות בקבוצות קטנות בנוס לפעילות היחידנית כדי לאפשר לילדי
להתנסות במפגש בינאישי מקבל ותומ ובמגמה שיסייעו לה בשלב ההחלמה להשתלב בחברה
הבריאה.
הילדי החולי או האחי יכולי להזמי חברי בריאי לפעילות בפינת החי וכ מתאפשר
מפגש חברתי במעגל רחב יותר.
ג במתכונת הפעילות בעזרת הוידיאו קונפרנס חל שינוי .בתחילה ההפעלות היו ספונטניות וע
הזמ נקבעו מועדי קבועי וגובשו תכניות על פי נושאי מעול הטבע ופינת החי תו שיתו
פעולה מוצלח ע צוות המורות בבית החולי .מתכונת זו מאפשרת למידה ורכישת מושגי וידע
על עול החי ושיתו בחוויות של הנעשה בפינת החי.
לצוות המדריכי הקבוע התווספו מדריכי המגיעי בזמני קבועי כמו :מדרי לקרמיקה,
נגינה ,מחשב.
פינת החי עברה שינויי ארכיטקטוניי פעמיי במהל תקופת המחקר ע דגש על הרחבת
פוטנציאל הנגישות ,התאמת בעלי החיי ובתי הגידול שלה לצרכי האוכלוסייה ובניית מרחב
סביבתי שיאפשר פעילויות מגוונות ה בקבוצה וה ברמה היחידנית תו ניצול השהות בפני
ובחו .בראשית התכנית היו בעלי חיי אחדי בכלובי בחדר נוס מחו למרחב המרכזי וע
הזמ הוחלט לרכז את כל הפעילות ע בעלי חיי ואכסונ במרחב אחד בלבד.
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מער ההערכה ושיטות מחקר
הספרות והפרקטיקה תופסות את מחלת הסרט כאירוע נסיבתי וטראומטי הגור לשינוי בחיי
האד ובחיי משפחתו.
בספרות קיימת עדות לער הטיפולי של המפגש ע בעלי חיי בהתמודדות ע מחלות ומצבי דחק.
תרומתו של המפגש ע בעלי חיי מתבטאת בארבעה מישורי :רגשיהתנהגותי ,חברתי,
קוגניטיבי ופיסי.
על בסיס רעיו זה פותחה והוקמה התכנית" :פינת חי טיפולית לילדי חולי סרט".
המטרות של יוזמי התכנית היו" :הענקת טיפול חדשני באמצעות בעלי חיי לילדי חולי סרט
ובני משפחת לחיזוק ההתמודדות שלה ע המחלה .פיתוח חוס נפשי ומת כלי להתמודדות
ע המחלה והטיפולי הכימותרפיי ,הפחתת מתח וחרדה ,הסחת הדעת בזמני של כאב וסבל
ויצירת שלווה .חיזוק הילדי במישור הרגשיהתנהגותי ובניית פעילות שתהווה גשר אשר יקל על
הילדי להשתלב בתהלי החזרה לספסל הלימודי תו שמירה ופיתוח מיומנויות קוגניטיביות.
כמו כ ,להעניק להורי ולאחי אפיק של שחרור מהמתח) ".מתו ההצעה המקורית להקמת
פינת החי(.
המחקר הנוכחי הוא מחקר מעקב תיאורי פרוספקטיבי כמותי ואיכותני אשר בודק את הקשר בי
משתני טיפוליי בעזרת בעלי חיי לבי מרכיבי החוס הנפשי בהתמודדות של ילדי חולי סרט
ומשפחותיה ע מחלת הסרט.
מטרות המחקר
המחקר הציב שתי מטרות עיקריות:
א .הערכת המידה בה הושגו מטרות התכנית הטיפולית לילדי חולי סרט ומשפחת.
ב .הערכה של תהלי ההפעלה והיישו של התכנית.
בכל אחת מ המטרות הוצבו השאלות המחקריות הבאות:
א .מה תרומת הטיפול בעזרת בעלי חיי לבניית החוס הנפשי של הילד החולה ומשפחתו
בתהלי התמודדות ע המחלה:
 .1מה התרומה הייחודית של המפגש ע בעלי החיי?
 .2מה התרומה להפחתת מתח וחרדה?
 .3מה התרומה להסחת הדעת בזמני של כאב וסבל?
 .4התרומה להרגשת שלווה ורוגע?
 .5מה התרומה לאחי ולהורי?
 .6כיצד לזהות את הפעילויות שיהוו גשר אשר יקל על הילדי להשתלב ע החלמת בחיי הבריאי?
 .7מה התרומה לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות?
 .8מה התרומה לחיזוק הילדי במישור הרגשי וההתנהגותי?
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ב .כיצד נעשה תהלי ההפעלה והיישו של התכנית:
 .1כיצד הותא המודל הטיפולי למהל המחלה?
 .2כיצד הותאמו בעלי החיי?
 .3כיצד אורגנה הסביבה הטיפולית?
 .4איזה סוגי פעילויות נבחרו?
 .5כיצד גובש הצוות וכיצד נבנה מער ההדרכה של המדריכי והמתנדבי?
 .6מה מש הזמ ומה תדירות הביקורי של הילדי בפינת החי?
 .7כיצד הותאמה הפעילות לגילאי שוני ומצבי בריאות שוני?
כלי הערכה ושיטות איסו נתוני
המחקר ליווה את התכנית הטיפולית במש כשנתיי לאחר שכבר הוקמה פינת החי ופעלה באופ
ניסיוני ובצורה ספונטנית תקופה של למעלה משנה.
המחקר התחיל כמחקר מעקבמלווה והפ ע הזמ למחקר מתערבמעצב .מהל זה איפשר
שילוב של מרכיבי כמותיי איכותניי .הכלי המקוריי היו שאלוני ותצפיות חצי מובנות
במגמה לאיסו וניתוח של המידע במישור הכמותי .ע התפתחות התוכנית והמעבר למחקר
מתערב ומעצב התווספו תצפיות של צוות המחקר על מגוו של פעילויות ואירועי ,נאס חומר
משיחות ע הילדי וההורי ושיחות ע צוות המדריכי במגמה לאיסו וניתוח המידע במישור
האיכותני.
הנחת המחקר הייתה כי הילדי יוכלו למלא שאלוני בראשית הקשר שלה ע פינת החי
ובסיומו א התברר שעמדה זו אינה תואמת את המציאות ודפוסי המחלה הכתיבו חוסר יציבות
וחוסר עקביות של לוחות זמני ולכ הוחלט על העברת השאלוני פע אחת במש השהות.
ממצאי המחקר התבססו על כלל הנתוני שנאספו מילדי חולי ,אחי והורי שהשתתפו
בפעילות כל שהיא במהל תקופת המחקר.
משתני בלתי תלויי
משתני אישיי של הילד כמו :פרטי ביוגרפיי ודמוגרפיי ,פרטי המחלה
משתני התערבות בעזרת בעלי חיי :כמות ואיכות הקשר.
משתני תלויי
החוס הנפשי :הערכה עצמית ודימוי עצמי ,מוקד שליטה וביטחו עצמי ,התמודדות רגשית,
התמודדות קוגניטיבית ,יחסי בינאישיי ותמיכה חברתית ,רוגע ושלווה.
כלי מדידה מחקריי
בהצעת המחקר תוכננו כלי המחקר הבאי:
 .1שאלו רקע לכל ילד ומשפחתו הכולל ג את הסטאטוס של המחלה.
 .2כרטיס מעקב לכל משתת בפינת החי בתקופת המחקר.
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 .3שאלוני לילדי שיועברו  2פעמי בתו תקופה של  1שנה :בכניסה ובסיו.
 .4שאלוני לבני המשפחה :הורי ואחי.
 .5שאלוני לצוות פינת החי.
 .6שאלוני לעובדי סוציאליי.
 .7ראיונות אישיי לילדי ,בני משפחה וצוותי טיפול.
 .8מבח הערכה פסיכולוגי של "אכנב".
במהל המחקר הוחלט על שינוי והתאמה של כלי המדידה לכלי הבאי:
 .1שאלוני רקע לכל ילד )נספח א(
בשאלו זה פרטי ביוגרפיי ,כיצד נודע לו על פינת החי ,מי היפנה אותו לפינת החי ומה העמדה
שלו כלפי בעלי החיי בפינת החי ,הקשר שיצר עימ ,תחושות שה מעוררות ,מה היה רוצה ללמוד
עליה ואי ומה מספרי לאחרי על פינת החי  שאלות פתוחות המאפשרות ליקוט אינפורמציה
רחבה ג מילדי צעירי.
בדר כלל חוקרת השטח מילאה את השאלו יחד ע הילדי ,קראה בפניה את השאלות ורשמה
את התשובות .שאלו זה כולל  2דפי.
 .2שאלוני לילדי החולי ולאחי )נספח ב'(
שאלו זה כולל  3חלקי:
א .שאלו היגדי ובו  36משפטי בנושא הקשר בי הילדי לבעלי החיי בפינת החי והקשר ע המדריכי.
הילדי התבקשו לדרג את תשובותיה על פני סול של  5דרגות מ"נכו מאד" ועד "בכלל לא נכו".
ב .שאלה פתוחה :איזה חיות ה אוהבי ואיזה אינ אוהבי
ג.

דרוג התגובות לגבי ההרגשה שמעוררת השהות בפינת החי בסול של  5דרגות.
ג שאלו זה בנוי מ 2דפי.

 .3שאלו להורי )נספח ג'(
כלל שאלות פתוחות לגבי היחס של הילד לפינת החי וההשפעה על שאר בני המשפחה ,היחס של
ההורה כלפי בעלי חיי ואיזה פעילות לדעתו מעדי הילד בפינת החי.
שאלות רקע שקשורות לפרטי ביוגרפיי נוספי ,הישגי לימודיי ,קשר ע חברי מחו
לאורנית או התנהגות וקשרי חברתיי לפני פרו המחלה  הופיעו בצמוד למבח "אכנב"
)מבח פסיכולוגי הבודק דימוי עצמי ,דימוי גו וכוחות התמודדות(.
שאלות אלה יחד ע מבח "אכנב" הוצאו מכלי המחקר לאחר הרבעו הראשו של תקופת
המחקר כיוו שהתבררו כמסורבלי ומכבידי על ההורי.
 .4ראיונות לילדי ובני משפחת
התקיימו בצורה ספונטנית ע"י חוקרת השטח .הנוכחות הרבה של חוקרת השטח בפינת החי
לאור כל תקופת המחקר הקלה על הילדי וההורי לשת פעולה בהיותה דמות מוכרת ולא זרה.
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 .5תצפיות על הנעשה בפינת החי )כולל אירועי מיוחדי(
נערכו תצפיות שוטפות ע"י צוות המחקר.
 .6ניתוח פעילויות ותיאורי מקרי
נאס חומר של פעילויות שונות ושל תגובות מיוחדות של הילדי וההורי בסיטואציות שונות.
 .7שיחות ע הצוות הטיפולי
התקיימו מפגשי ע צוות המדריכי הקבועי ,ע קבוצת המתנדבי וע האחראית על
המורות בבית חולי "שניידר".

תקופת ההיערכות של צוות המחקר
תקופת ההיערכות של צוות המחקר נמשכה כ   3חדשי וכללה:
א .היכרות ע גורמי הקשורי לפינת החי
לימוד החזו ,הכרות ע צוות פינת החי ,הכרות ע דרכי העבודה ,הדרכי לאיתור הילדי,
הקשר ע בתי החולי ,קשר ע בני המשפחה ,הכרות ע מגוו הפעילויות ,הכרות ע בעלי
החיי.
ב .גיבוש צוות המחקר
גובש צוות מחקר במכו גרי של  4פסיכולוגי מומחי ו"חוקרת שטח"  זואולוגית ומוסמכת
תכנית הכשרה לחינו ושיקו בעזרת בעלי חיי.
ג .דרכי עבודה
 נבנו שאלוני;
 תוכננו ראיונות ותצפיות;
 תואמו מפגשי של צוות המחקר ע צוות פינת החי.
לוח זמני
המחקר התחיל בפועל בינואר .2004
תוכנ להימש שנתיי.
מער המחקר ושינויי בהתא להיערכות המחודשת של המחקר
המחקר תוכנ בראשיתו כמחקר מעקב פרוספקטיבי הבנוי בעיקר על שאלוני ותצפיות מובנות
ומבוסס על מדדי כמותיי.
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בתכנית המקורית של המחקר הייתה מחשבה לערו השוואה בי המצב של הילד בכניסתו לפינת
החי לבי מצבו בסיו התקופה.
במהל השנה הראשונה התברר כי אי אפשרות לאתר את הילדי פעמיי במועדי שתוכננו
כיוו שתכנית הטיפולי משתנה מילד לילד ואפילו אצל הילד עצמו משתנה בהתא לדינמיקה של
המחלה.
תדירות ומש הגעת הילדי אינו ידוע מראש והיה קושי לתא ע המשפחות מועד למפגש או
מילוי שאלוני .חלק מהילדי צעירי מאד ולא יכלו להשיב באופ עצמאי על השאלות.
מספר הילדי בראשית תקופת המחקר היה קט מאד וע הזמ גדל מספר הילדי בצורה
משמעותית.
ע הזמ הוחלט לא להפריד בניתוח הממצאי בי ילדי חולי לבי אחיה כיוו שהמחלה
הוגדרה כמחלה המשפיעה על כל המשפחה כיחידה אורגנית והמטרה של פינת החי באורנית לעזור
לילדי החולי ,לאחיה והוריה .כמו כ ,בניתוח החומר שנאס מההורי לא נעשתה אבחנה
בי אב לא אלא התיחסות ליחידה ההורית.
מדיניות ההנהלה של אורנית היא להימנע מליזו שיחות על המחלה ולכ לא התאפשר לקבל
מידע על מצב המחלה מהילד או משפחתו באופ יזו ומובנה.
במהל תקופת המחקר התפתח היק הפעילות והפ להיות מגוו ומותא לסיטואציות השונות
ולילדי שוני בתקופות שונות של המחלה .מבנה פינת החי ואוכלוסיית בעלי החיי התפתחו
והשתנו ,נערכו שינויי ארגוניי ,הצוות גובש והתקד ברמת המיומנות המקצועית.
מעל לכל גובשה תפיסת עבודה כוללנית שהציבה את הילד במרכז ואת פינת החי והמרחב החינוכי
כסביבה מאפשרת בהתמודדות ע המחלה .בהתא לכ ג כלי המחקר ואופי המחקר השתנו.
המחקר הפ להיות ג מחקר משתת ומעצב שמסוגל להגיב בגמישות לשינויי ומבוסס ג על
מדדי איכותניי מתו תצפיות ,ניתוחי מקרי וראיונות בנוס על המדדי הכמותיי.
הערכת תהלי היישו של התכנית נעשה לאור שנתיי .ההערכה כללה מעקב אחר ההתפתחות
של פינת החי ,ארגו העבודה ,הצוות ,בעלי החיי ,הפעילויות ,תגובות הילדי וההורי.
צוות ההיגוי
צוות זה הוק לצור המחקר בלבד .הצוות כלל :נציגי ביטוח לאומי ,נציג עזר מציו ,גב' מלי
בקשי )אימה של רינת ז"ל שעל שמה נקראת פינת החי( ,האחראית על המרכז החינוכי בבית חולי
שניידר ,מנהל פינת החי ,המדריכי וצוות מכו גרי.
פגישות צוות ההיגוי
צוות ההיגוי נפגש אחת לחודשיי בפינת החי באורנית.
הפגישה נפתחה בדיווח מהגורמי השוני:
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 .1דיווח של צוות פינת החי על התקדמות התכנית ,שינויי ,אירועי מיוחדי או קשיי;
 .2דיווח של האחראית על המרכז החינוכי בבית חולי שניידר;
 .3דיווח של צוות המחקר ממכו גרי בנושא איסו המידע.
בפגישה נידונו קשיי תפעוליי ,דילמות אתיות ושאלות בנוגע לילדי מסוימי ,פעילויות
מסוימות או בעלי חיי מסוימי .נידונו הקשיי של הצוות בהתמודדות שלה ע תנאי חוסר
הוודאות ובעיקר ע הכאב והסבל של הילדי.
המפגשי של צוות ההיגוי תרמו לקיו מער של בדיקה עצמית מחד והעלאת רעיונות לשיפור
והתאמה לדרישות המשתנות של מצב הילדי והתפתחות פינת החי מאיד.
כ הפ צוות המחקר מגור פסיבי )שאוס מידע ומנתח אותו בלבד( לגור מתערב ,דינמי
ומשתת.
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ממצאי
המידע במחקר זה נאס באמצעות שאלוני לילדי החולי ואחיה ,שאלוני להורי ,ראיונות,
תצפיות ותיאורי מקרי במש שנתיי .הצגת הנתוני והניתוח שלה ה כמותיי ואיכותניי.
מאפייני גיל ומי באוכלוסיית הילדי
לוח  :1אוכלוסיית הילדי לפי מי הילדי )סה"כ  47ילדי(
בני

בנות

סה"כ

ילדי חולי

18

18

36

אחי

6

5

11

סה"כ

24

23

47

השאלוני לילדי הועברו באופ מקרי – ילדי שהגיעו לפינת החי באותו יו ונמצאו זמיני
למלא שאלוני .מתו איסו הנתוני לאור התקופה של  2שנות המחקר נמצא מספר שווה של
בני ובנות בי הילדי החולי –  18ילדי מכל קבוצת מי .נתו דומה נמצא ג בי האחי:
 6בני ו 5בנות.
אי אפשרות לדעת הא נתו זה מייצג ג את שכיחות המחלה בקרב שני המיני או שהוא מייצג
את הפוני ל"אורנית" .מאיד ,ברור על פי נתו זה כי הפעילויות בפינת החי צריכות לתת מענה
ג לבני וג לבנות באותה מידה.
לוח  :2אוכלוסיית הילדי עפ"י גיל )סה"כ  47ילדי(
גיל

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ילדי חולי

1

5

5

8

4

1

3

1

1



2

1

2



1

1

אחי



2

1

2

3

1

1





1













מלוח זה אנו למדי כי מספר הילדי גדול יותר בגילי הצעירי .בתקופת המחקר לא היו בפינת
החי ילדי חולי בגיל  12או בגיל  .16מבי האחי לא היו בפינת החי בתקופת המחקר ילדי
בגילי  1110וכ לא בגילי .1813
כדי לקבל תמונה יותר ברורה על התפלגות הילדי על פי גיל הוחלט להציג את הנתוני באחוזי
ועל פי סטאטוס ההשתייכות שלה למסגרת חינוכית.

25

לוח  :3אוכלוסיית הילדי עפ"י קבוצות גיל )באחוזי( )סה"כ  47ילדי(
טרו בי"ס

כתות יסוד

נוער

גיל 53

גיל 126

גיל 1813

ילדי חולי
אחי

(11) 24%
(3) 6%

(18) 38%
(8) 17%

(7) 15%


סה"כ

(14) 30%

(26) 55%

(7) 15%

החלוקה בלוח זה של מספר הילדי שמה נאספו השאלוני מתבססת על הזיקה בי גיל הילדי
לבי הסטאטוס הלימודיחינוכי :טרו בית הספר )ג טרו חובה וחובה( ,ילדי בגיל בית הספר
היסודי ונערי בגיל בית הספר התיכו.
מהנתוני המוצגי בלוח זה מתברר כי קבוצת הגיל הגדולה ביותר ) (55%היא של ילדי בגיל
כתותיסוד 30% .מהילדי ה בגיל טרו בי"ס ורק  15%ה נערי.
לא נוכחו אחי בגיל הנעורי בתקופת המחקר .נראה כי ההסבר לכ הוא כי אחי בגיל הנעורי
יותר עצמאיי ואינ צמודי להוריה בגיל זה.
החיות במרחב הרגשי של הילד החולה ואחיו
בלוחות הבאי יוצגו תגובות של הילדי להיגדי מתחומי שוני הקשורי לגורמי החוס
בהתמודדות ע המחלה.
הילדי התבקשו לבטא את עמדת לגבי כל היגד על פני סול של  5דרגות:
 .1נכו מאד;
 .2לרוב נכו;
 .3לפעמי נכו ולפעמי לא נכו;
 .4לרוב לא נכו;
 .5בכלל לא נכו.
לוח  :4הזיקה בי מצב רוח טוב לבי קשר ע בעלי חיי )באחוזי( )סה"כ  30ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי

נכו מאוד

לרוב

לפעמי

לרוב

בכלל לא

לא נכו

נכו

 .35אני מרגיש ממש טוב בפינת החי

77%

17%

6%





 .7כשאני עצוב אני מעדי להימצא ע חיות

78%

13%

3%

3%

3%

 .17כשאני ע החיה אני מרגיש יותר טוב

69%

19%

4%

8%



 .19כשאני ע החיה יש לי מחשבות טובות

78%

7%

4%

4%

7%

.6חיות מקבלות אותי ג כשאני עצוב

93%







7%

נכו
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התגובות במקב היגדי זה מאופיינות בעמדה חיובית .א נחבר את העמדות :נכו מאד ולרוב
נכו הרי שנקבל  94%–85%של תגובות חיוביות הקשורות להרגשה טובה ,מצב רוח טוב ומחשבות
טובות.
בהיגד מס'  :6חיות מקבלות אותי ג כשאני עצוב התקבלה התפלגות מעניינת .התשובה של
הילדי נעה בי שני קצוות כאשר  93%מהילדי ציינו שהחיות מקבלות אות ג כשה עצובי.
מאיד ,מעניי שבהיגד זה התקבלה ג תגובה קיצונית הפוכה של  7%מהילדי שענו באופ
קיצוני "בכלל לא נכו" ולא התקבלו שו תגובות בדרגות הביניי.
בברור נוס נמצא כי הילדי שהגיבו בשלילה ה מקבוצת גיל הנעורי והתפיסה שלה לגבי
בעלי החיי מאד קונקרטית ולא פנטזיונית .הרגשת ה"קבלה" היא אב יסוד מבחינה רגשית
השייכת להרגשת הער העצמי ומאפשרת גיוס כוחות התמודדות.
מהתגובות של הילדי נית להסיק כי הילדי מרגישי שיש לה "לגיטימציה" להרגיש עצובי
א אפשרי ונוח יותר להיות עצוב במחיצת בעלי חיי.
לוח  :5היגדי של ביטויי קירבה כלפי החיות )באחוזי( )סה"כ  36ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי
 .2אני אוהב חיות

81%

6%

8%



5%

 .20אני יכול לספר לחיה

65%

4%

8%

4%

19%

דברי שאני לא יכול
לספר לא אחד )סודות(
 .28אני אוהב ללט חיות

92%

3%





5%

בשאלו זה הוצגו היגדי שמבטאי רגש של הנאה או אהבה ואינטימיות .במקו הגבוה ביותר
נמצאה התגובה של ליטו בעלי חיי –  92%מתשובות הילדי .לא נצפו כא תגובות ביניי3% .
מהילדי ביטאו עמדה חיובית "לרוב נכו" ואילו  5%ביטאו עמדה שלילית – "בכלל לא נכו".
יתכ שהעמדה השלילית מושפעת מהיעדר חשיפה מוקדמת לבעלי חיי ואולי ג מהאיסור ללט
אות כאשר הספירות נמוכות או באוכלוסיות חרדיות .באופ עקבי לשני ההיגדי" :אני אוהב
חיות" ו"אני אוהב ללט חיות" התקבלו  5%של תגובות שליליות קיצוניות .מבירור נוס זוהו
אות הילדי בתגובה השלילית לשני ההיגדי.
מתגובות הילדי עולה כי אכ רב הילדי שנכללו במחקר אוהבי חיות ואוהבי ללט חיות.
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"התקשרות" ובעלי חיי
לוח  :6התרומה של בעלי החיי לקשרי חברתיי )באחוזי )סה"כ  32ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי
 .1חיה זה כמו חבר/חברה
 .13אני כמו חבר של החיה

57%
80%

9%
3%

11%
3%

3%


20%
14%

 .14חיה היא החבר/ה הכי טוב/ה שלי

64%

10%

13%

3%

10%

.24נעי לי לספר על החיות בפינת החי

55%

3%

12%



30%

לאחרי/חברי
 .25ע חיות אני מרגיש פחות לבד

62%

5%

14%



19%

 .27אני זוכה להערכה בסביבה על סמ הידע

59%



18%



23%

שלי על חיות
 .29נעי לי לשתוק ע החיה

50%

9%

18%



23%

 .30החיות מקבלות אותי כמו שאני

84%



16%





 .36ילדי אחרי כא אוהבי אותי כפי שאני

65%

16%

19%





למעלה ממחצית הילדי מגיבי "נכו מאד" בנושאי הקשורי למצב החברתי ולבעלי חיי
).(84%50%
א נצר לכא ג את התגובה "לרוב נכו" נקבל טווח תגובות חיוביות רחב יותר.84%59% :
חשוב לציי כי אי ילדי אשר חושבי שהחיות אינ מקבלות אות כפי שה – כלומר ,הרגשה
מלאה של קבלה .על אחת כמה וכמה ההשלכה לקבלה הבינאישית .אי ילדי שחושבי שילדי
אחרי לא אוהבי אות בפינת החי.
בעלי חיי כגורמי מתווכי בחיזוק הער העצמי
לוח  :7הרגשת פוטנטיות )באחוזי( )סה"כ  35ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי
 .9אני יודע מה טוב לחיות
 .10אני יודע לטפל בחיות

40%
73%

10%
21%

10%


7%


33%
6%

 .11ילדי עוזרי לחיות

63%

9%

22%



6%

 .12אני כמו אמא או אבא

42%

3%

13%

3%

39%

של החיה
 .27אני זוכה להערכה



59%

מהסביבה על סמ הידע
שלי על חיות

28

18%



23%

ההנחה הייתה כי הרגשת פוטנטיות מעצימה את יכולת ההתמודדות ע קשיי ואת החוס הנפשי
בהתמודדות ע המחלה.
נראה כי הפיזור בתגובות שוב נובע מהעמדה הריאלית של הילדי למציאות.
מאיד ,רב הילדי חושבי שה יודעי לטפל בבעלי חיי .אמירה זו מאפשרת קירבה ומעורבות
בכל הקשור ביצירת מגע ופעילויות ע בעלי חיי ויכולה להוות בסיס ליצירת קשר חיובי שיש בו
הרגשה של ער ,כוח וביטחו עצמי.
פנטזיה ומציאות :השלכה והאנשה כמקור להזדהות וחיזוק
לוח  :8האנשה כמקור להזדהות וחיזוק )באחוזי( )סה"כ  35ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי
 .1חיה זה כמו חבר
 .3חיות אוהבות ילדי

57%
26%

9%
11%

11%
37%

3%
4%

20%
22%

 .4חיות עוזרות לילדי חולי

38%

12%

28%



22%

.5חיות לא כועסות עלי

64%

9%

18%

3%

6%

 .8חיות ה כמו ילדי

35%

12%

9%

6%

38%

 .15החיה יודעת אי אני מרגיש

35%

3%

24%

3%

35%

 .16החיה תמיד מקשיבה לי

35%

10%

38%

7%

10%

 .20אני יכול לספר לחיה דברי

65%

4%

8%

4%

19%

שאני לא מספר לא אחד )סודות(
 .23החיות תמיד מחכות לי

38%

5%

21%



16%

 .29נעי לי לשתוק ע החיה

50%

9%

18%



23%

נראה כי הגישה של הילדי מאד עניינית ומציאות חייה בתקופת המחלה מתבטאת בהתנהגות
בוגרת ושקולה ,ללא פנטזיות .התגובות של הילדי היו מפוזרות .מגמה חיובית הסתמנה בתגובה
להיגדי" :חיות לא כועסות עלי" ו"אני יכול לספר לחיה דברי שאני לא מספר לא אחד" –
כלומר ,קשר של קירבה גדולה ,אינטימיות ,קבלה וייחודיות
בהיגדי העוסקי ביחס של החיה כלפי הילד )כפי שה מוצגי בלוח  (9יש מידה של ייחוס
תכונות אנושיות לבעלי החיי .התגובות של הילדי ג כא היו מפוזרות ולא נקבעה עמדה חד
משמעית.
תגובה אחת ברורה וחדמשמעית התקבלה בהיגד" :החיות מקבלות אותי כפי שאני" ...כא 84%
מהילדי השיבו בחיוב .הרגשת הקבלה מצד בעלי החיי מאפשרת את יצירת הגשר הרגשי
המחבר בי עולמו של הילד לבי המחלה.
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לוח  :9היחס של החיות אל הילד )באחוזי( )סה"כ  31ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי
 .3חיות אוהבות ילדי
 .4חיות עוזרות לילדי חולי

26%
38%

11%
12%

37%
28%

4%


22%
22%

 .5חיות לא כועסות עלי

64%

9%

18%

3%

6%

 .14חיה היא החברה/ה הכי טוב/ה שלי

64%

10%

13%

35

10%

 .15החיה יודעת אי אני מרגיש

35%

3%

24%

35

35%

 .16החיה תמיד מקשיבה לי

35%

10%

38%

7%

10%

 .30החיות מקבלות אותי כמו שאני

84%



16%





המדריכי כגור דומיננטי בעיצוב פינת החי כ"סביבה מאפשרת" בתהלי ההתמודדות ע המחלה
לוח  :10הקשר ע המדריכי והרגשת שייכות לפינת החי )באחוזי( )סה"כ  30ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי
 .31המדריכי בפינת החי מתענייני בי

80%

10%

75

3%



 .33המדריכי בפינת החי בדר כלל נחמדי אלי

96%



4%









12%

6%

82%

 .34אני משתת בהרבה פעילויות בפינת

63%

4%

26%



7%

 .21כשאני בבית אני חושב על פינת החי

81%

4%

11%



4%

 .22כשאני לא בפינת החי אני מתגעגע לפינת החי

74%



13%



13%

 .32לפעמי אני מרגיש כאילו אני לא שיי לפינת החי

היחס של המדריכי מהווה את הגור המרכזי שבזכותו מתאפשר הקשר ע בעלי החיי.
המדריכי מאד משמעותיי עבור הילדי ,ה מבטאי יחס ח ,מבי ומקבל 96% .מהילדי
ציינו כי המדריכי נחמדי אליה.
הרגשת השייכות מספקת תחושת "בית" ,משפחתיות ונינוחות .הרגשת השייכות נותנת מקור
לביטחו ,מעורבות ,הזדהות ומרכזיות.
ייחוס תכונות ריפוי לבעלי החיי
לוח  :11התייחסות לסימפטומי של המחלה )באחוזי( )סה"כ  34ילדי(
1

2

3

4

5

היגדי
 .4חיות עוזרות לילדי חולי

38%

12%

28%



22%

 .15החיה יודעת אי אני מרגיש

35%

3%

24%

3%

35%

 .18כשאני ע החיה פחות כואב לי

46%

41%

3%

7%

3%
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נראה כי הילדי אינ מוצאי קשר ישיר בי בעלי החיי וההשפעה שלה על ייסורי המחלה.
המדיניות של הנהלת "אורנית" היא להימנע מלשוחח על המחלה באופ יזו ע הילדי ולכ
השאלות בנושא זה היו עקיפות ומעטות.
מאיד ,ברור מכא שהילדי מתייחסי למציאות החיי ע המחלה בצורה ריאלית .הפיזור
בתגובות יכול להצביע על כ שאי לה אשליות.
התגובה לתחושת הכאב מצביעה על מגמה חיובית כאשר  87%מהילדי ציינו" :נכו מאד ולרוב
נכו" ורק  3%ציינו" :לא נכו".
על שאלו ההיגדי השיבו  36ילדי.
נעשה ניסיו לבדוק את עמדת הילדי כלפי השהות בפינת החי ג בדר אחרת ,פחות מילולית.
כא הילדי התבקשו להגיב ספציפית לשהות בפינת החי )"להיות בפינת החי"( ולדרג את עמדת
בעזרת  5ביטויי רגש או תחושה נתוני לפי  5דרגות התאמה מנכו מאד ) (1ועד לא נכו בכלל ).(5
עמדות של הילדי כלפי ה"שהות" בפינת החי באורנית
לוח  :12עמדות רגשיות כלפי השהות בפינת החי )באחוזי( )סה"כ  16ילדי(
1

2

3

4

5

נעי

88%

12%







מרגיע

88%

6%

6%





מעיי

12%





25%

63%

עצוב









100%

מעניי

82%

6%

6%



6%

מהתפלגות התגובות אנחנו למדי כי הילדי הגיבו בצורה עניינית וישירה .העמדה הכללית
שהתקבלה היא חיובית .תגובה חד משמעית הייתה להרגשת העצב כאשר כל הילדי שללו את
העמדה הרגשית השלילית של עצב .מקו זה הוא היחיד בכל השאלוני שבו התגובה של כל
הילדי הייתה זהה ומוחלטת.
מתו  30ראיונות ע הילדי נאספו תשובות לשאלות פתוחות.
הנכונות של הילדי להתראיי והפתיחות במת התשובות מאפייני ג התנהגות של ילדי בני
גיל שאינ חולי.
התשובות של הילדי היו מגוונות וביטאו בעיקר דינאמיות ,הנאה ושמחה.
הילדי לא הזכירו מיוזמת את המחלה או סבל וכאב.
כאשר נשאלו הילדי מה ה מרגישי בפינת החי התקבלו תשובות כמו :רוגע ,שמחה ,כיי ,עניי
ובעיקר מצב רוח טוב .כמו כ ,אכפתיות ,ביטחו וכוח – תשובות המאפיינות שמחת חיי .נשללו
ע"י הילדי רגשות כמו :פחד ,מתח או שעמו.
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לשאלה הפתוחה מה מעניי את הילדי לדעת על בעלי החיי ה השיבו :מה ה אוכלי ,מה
קורה לה ,מה משקל ,אי לטפל בה ,אי ה רואי את העול דר עיני בעלי חיי.
תשובות אלה מצביעות על תגובה נורמטיבית של ילדי סקרניי ודינאמיי.
לשאלה "איזה פעילויות נוספות הילדי רוצי "ה השיבו :שהחיות והילדי יסתובבו חופשי,
מגרש כדורגל ,לימוד על חיות והדרכה כיצד לטפל בה ומשחקי כמו :גומי וחבל .שוב רפרטואר
תגובות נורמטיבי של ילדי שנהני לשחק ,נהני להיות בחו ונהני מסיפוק סקרנות ורכישת
ידע.
מעניי שכאשר הילדי נשאלו איזה חיות נוספות ה היו רוצי לפגוש בפינת החי ה ציינו ג
חיות בר כמו :פיל ,קרנ ,ג'ירפה ועוד .חיות אלה מופיעות בסיפורי ילדי פופולאריי והילדי
משלימי את תמונת עול בעלי החיי באמצעות הדמיו העשיר שלה.
ילדי אחדי ציינו שאינ אוהבי חיות עוקצות ,טורפות ,דוקרות ונושכות כיוו שה גורמות
לכאב .כמו כ ,ציינו ילדי אחרי שאינ אוהבי תולעי ,צבי ,תיקני ועכברי אפורי –
חיות שאינ נמצאות בפינת החי אלא בסביבה הביתית ומהוות באוכלוסיה הבריאה כולה סמל
לדחייה ורתיעה.
הילדי ציינו כי ה מספרי אודות המתרחש בפינת החי למשפחת ,אחי ואחיות ולחברי.
ה מספרי" :שכיי פה ,אפשר לעשות כל מיני דברי ,שאני מאד אוהב את החיות ובמיוחד את
הנחש ,שאני כל שבוע בשני וברביעי הול לפינת החי ומשחק ע החיות ,אי קוקו )התוכי( נוש
ואיזה חמוד הוא ,שליטפתי חיה ושהחזקתי נחש".
ג כא אנחנו מקבלי תמונה של התנהגות נורמטיבית של ילדי שמשתפי את האחרי
המשמעותיי לה בחוויותיה .הרגשת השייכות והתמיכה החברתית ה גורמי משמעותיי
בחיזוק החוס הנפשי וגיוס כוחות להתמודדות ע מצוקות.
עמדת ההורי כלפי תרומת פינת החי להתמודדות ע המחלה של ילדיה
במקביל לילדי ג ההורי התבקשו למלא שאלוני .לעומת הילדי שנעזרו בחוקרת השטח
ההורי מילאו את השאלוני באופ עצמאי.
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לוח  :13השפעת הפעילות בפינת החי על הילד לדעת ההורי )באחוזי( )סה"כ  19הורי(
משפיע
מאד
1
79%
59%

משפיע
במידת מה
2
21%
26%

כמעט
ולא משפיע
3

5%

בכלל
לא משפיע
4

10%

הסחת דעת מכאבי

64%

36%





התמודדות ע חרדות

56%

33%

11%



ביטחו עצמי

94%

6%





אכפתיות

36%

57%



7%

התקדמות בלימודי

37%

27%

36%



רוגע
נכונות לשת פעולה בטיפולי

 94%מההורי ציינו כי הפעילות ע בעלי החיי השפיעה מאד על הביטחו העצמי של ילדיה.
ממצא זה הוא בעל חשיבות מרבית כיוו שהביטחו העצמי מהווה אב יסוד לגיוס כוחות
התמודדות .חיזוק הביטחו העצמי מעצי את היכולת להתמודד ע מצבי חיי קשי והופ
אות לאפשריי .ממצא זה מעניי במיוחד כיוו שהוא יכול להצביע ג על מנגנו הגנה השלכתי
והזדהותי שההורי מסתייעי בו בהתמודדות שלה עצמ .כלומר ,הפעילות של ילדיה בפינת
החי תורמת לחיזוק הביטחו העצמי של ההורי .תחושת ביטחו זו שמבוטאת על ידי ההורי
מסייעת בחיזוק מוקד השליטה הפנימי וגיוס כוחות התמודדות.
אחת האמהות הוסיפה בתחתית השאלו תגובה מילולית בכתב" :הביטחו העצמי מתחיל לעלות
בעזרת כל הסובבי".
בניסיו לבדוק התנהגויות בלתי מקובלות לילדי בתקופת המחלה התבקשו ההורי להביע את
עמדת כלפי היגדי שעוסקי במצב רוח שלילי עפ"י דרוג :לא נכו ) ,(1לפעמי )(2
ונכו מאד ).(3
לוח  :14הערכה של הורי לגבי רגשות שליליי של הילדי בתקופה האחרונה )באחוזי(
)סה"כ  11הורי(
 .1יש רק מעט דברי מה הוא/היא נהנה/ת
 .2מעדי להיות לבד מאשר ע אחרי
 .3מסרב לדבר
 .4מסתודד/ת ,סגור/ה ,שומר/ת על דברי לעצמו/ה
 .5ביישנ/ית מדי
 .6איטי/ת או חסר/ת מר ,אינו/ה פעיל/ה מספיק
 .7אומלל/ה ,עצוב/ה או מדוכא/ת
 .8מרוחק/ת ,לא מעורב/ת ע אחרי

לא נכו
82%
64%%
73%
82%
73%
82%
73%
73%

לפעמי
9
18%
9%
9%
27%
18%
27%
18%

נכו מאד
9%
18%
18%
9%



9%

מעט מההורי מדווחי שילדיה מסרבי לדבר ,מתבודדי או לא נהני .רב ההורי מצייני
שהתגובות של הילדי אינ שליליות א בשונה משאלוני אחרי כא יש יותר תגובות אמצע.
ראיונות ע  19הורי ציינו כל ההורי שהילדי אוהבי לבוא לפינת החי.
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לשאלה הא ההורי עצמ אוהבי לבוא לפינת החי 2 .הורי בלבד ציינו" :לא ממש"" ,לא כל
כנאלצת" ואילו כל השאר ההורי ציינו ביטויי כמו" :בטח"" ,מאד מאד"" ,מעניי מאד".
לשאלה פתוחה על השפעת פינת החי על הילדי התקבלו תשובות חיוביות מכל ההורי כמו:
"הרבה אושר"" ,השפעה טובה ומרגיעה"" ,מעודדת"" ,מחזקת את הביטחו העצמי"" ,כייפית",
"מהנה"" ,לשכוח הכל"" ,מאד חיובי ,מרגיע ומרתק"" ,מחכי לחזור לביקור כל הזמ"" ,הילד
מבסוט ומספר כמה נעי פה"",הילד מרגיש עצמאי ושולט במציאות" .ההורי נענו בשמחה
לראיונות ,ענו בהרחבה ובפתיחות ורפרטואר התשובות מצביע על הזדהות רבה ע הצוות והנעשה
במרחב החינוכי ותפיסת פינת החי כחיובית ביותר .לא הייתה שו תגובה שלילית או מסתייגת.
ג לשאלה מה ההשפעה של פינת החי על שאר בני המשפחה התקבלו תשובות מאד חיוביות:
"האח הגדול אוהב להגיע לפינת החי"" ,לכול השפעה מרגיעה"",מחכי לחזור לביקור כל
הזמ"" ,הבת מגיעה בדר כלל ע חברה לא קבועה ומבלה איתה בכל הפעילויות"" ,מקו שבו
באי ג להשתעשע וג לקבל רוגע וביטחו" .נקודת המוצא במחקר זה היא כי מחלת הסרט
אצל הילדי משפיעה על כל המשפחה .על פי תשובות ההורי נראה כי ההורי אכ תופסי את
פינת החיה כמסייעת לכל אחד מבני המשפחה.
לשאלה א יש למשפחה חיית מחמד בבית רב התשובות היו שליליות .רק  4הורי ענו :חתול,
כלבה ,תוכי ,דגי באקווריו .כלומר ,למרות שלרב ההורי אי מגע ע בעלי חיי בבית ה
מיחסי עמדות וערכי מאד משמעותיי לבעלי החיי בפינת החי ב"אורנית".
לשאלה איזה פעילויות לדעת ההורי הילד מעדי התקבלו תשובות מגוונות :כל ההורי ציינו
ליטו .כמו כ ,רב ההורי ציינו "ללט את החיות ולהאכיל"" ,להאכיל את השרקני"" ,האכלת
בעלי החיי בכלל" .היו ג תשובות כמו" :חיות וקרמיקה ומוסיקה" ,לשחק ע התוכי",
"התעניינות על כל חיה ומה היא עושה" .ליטו בעל חיי נחשב כמצב נעי ומרגיע בגלל
המונוטוניות של פעולת הליטו ,הרכות שבמגע הפיסי ,ההיענות של בעל החיי ויצירת קשר בלתי
אמצעי ללא מילי .מעניי שלמרות שהילדי נמצאי במצב של סבל גופני ומאוימי מחשיפה
לזיהו עדיי הילדי והוריה מעדיפי את הליטו .ג הורי הילדי שנאסר עליה לתקופה
מסוימת לגעת בבעלי החיי בגלל ספירות הד.

34

דיו
בפרק זה אנו מבקשי לדו בתרומה הייחודית של תכנית פינת החי לילדי חולי סרט ב"אורנית"
ופיתוח תפיסת ה"מרחב החינוכי" לחיזוק החוס הנפשי של הילדי ומשפחותיה בהתמודדות
שלה ע המחלה .דיו זה יכול להוות בסיס להבנת התהליכי האינטראקטיביי בי הילד חולה
הסרט לבי העול "הבריא".
נית לסכ את שתי השני בה נער המחקר כשני של התארגנות ,גיבוש וביסוס של תוכנית
פינת החי ותפיסת העבודה .במהל כל התקופה ,בד"כ אחת לחודשיי ,התקיימו פגישות של צוות
ההיגוי שאפשרו בקרה שוטפת על הפעילות ,משוב ,עיצוב ופיתוח תפיסה טיפוליתחינוכית וגיבוש
מודל עבודה מותא לתנאי המיוחדי והדינאמיי של הילדי החולי ומשפחותיה.
איסו הנתוני מהשאלוני ,מראיונות ,מתצפיות ,מאירועי ופעילויות איפשר התייחסות רחבה
והבנה של הצרכי המיוחדי שהנחו את הצוות בהקמה ובפיתוח של תכנית פינת החי.
מניתוח החומר עולה כי המטרה המרכזית של תכנית פינת החי:
"לחזק את הילדי במישור הרגשיהתנהגותי ,לאפשר כלי להתמודדות ע הטיפולי
והייסורי ולבנות פעילות שתהווה גשר לחזרה מהירה לתכנית הלימודי ולהעניק לאחי ולבני
המשפחה אפיק של שחרור מהמתח" – אכ הושגה.
תכנית זו היא חדשנית ומהווה פריצת דר בעבודה ע ילדי חולי סרט.
להל נדו בנושאי המרכזיי הבאי:

בריאות
קיי בציבור חשש גדול מפני מפגש של ילדי חולי סרט ע בעלי חיי בגלל האפשרות של
חשיפה לזיהומי ומחלות .מבחינה רפואית נראה כי החיות עצמ אינ מהוות סיכו בריאותי
לילדי חולי שהמערכת החיסונית שלה חלשה כתוצאה ממחלת הסרט.
בתקופת המחקר א ילד לא חלה במחלה כלשהיא או לא סבל מכל נזק בריאותי אחר כתוצאה
מהמגע ע בעלי חיי.
כא חשוב לציי שגורמי מחלה ומחלות שיכולי להיות מועברי לבני אד ע"י בעלי חיי או
שהינ משותפי לבני אד ולבעלי חיי ה נדירי ביותר אצל חיות מחמד המטופלות היטב.
רב המחלות של בעלי חיי קשורות לבקר או לחיות בר או נובעות מהזנחת הבריאות של בעלי
החיי .שמירה על כללי היגיינה בסיסיי ופיקוח וטרינרי צמוד מונעי את הסיכו המזערי של
העברת מחלות.
השמירה על רווחת בעלי החיי ובריאות והטיפול השוט והקפדני כפי שמתבצעי בפינת החי
באורנית מספקי לילדי ג מודל לחיקוי ואובייקט השלכתי בכל הקשור למחלה ולפרוטוקול
הטיפולי.
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במישור הרגשי
הילד החולה בסרט והנמצא במהל טיפולי זקוק למכלול גדול של מרכיבי נפשיי בהתמודדות
שלו ע המחלה והטיפולי הכרוכי בה :תחושת אמו ,תחושה שמביני אותו ,הרפיה ממתח,
הסחת הדעת ,הפיכתו לבעל שליטה וכוח ,תחושת הזדהות ,יצירת קשר בטוח ,הנאה וחוויות
חיוביות ככל האפשר.
החיות שמייצגות עול ללא מילי מהוות ערו תקשורת מתוו לילדי ולהורי שמתקשי או
נמנעי מלהביע רגשות באופ מילולי בתקופת המחלה והטיפולי.
היכולת לבטא רגשות דר חוויה חיובית מהווה גור פסיכולוגי מקד של תהליכי העצמה וחיזוק
ומעניק לילדי הרגשת ער ומשמעות.
הסביבה הנעימה בפינת החי והיחס החיובי של הצוות מהווי גשר רגשי לטיפוח אינטראקציות
חיוביות והרגשת שייכות אשר מוכרי כמגבירי חוס.
הגור המשמעותי ביותר במישור הרגשי שהתקבל מדיווחי ההורי בשאלוני היה העלאת
הביטחו העצמי אצל ילדיה כתוצאה מהמפגש ע בעלי החיי 94% .מההורי ציינו כי המפגש
ע בעלי החיי העלה את הביטחו העצמי של ילדיה .הביטחו העצמי מהווה אב יסוד בגיוס
כוחות התמודדות ע מצבי מצוקה .יש להניח כי עמדה זו של ההורי מבטאה ג גור השלכתי
של הרגשת ההורי והצור שלה בביטחו עצמי כגור מסייע לה כהורי בהתמודדות שלה
ע המחלה של ילדיה.
ילדה חולה שליטפה ארנבו בהנאה רבה ביטאה את הרגשתה בכ שקראה לו "ארנבוני מתוקי"
ואמרה בגאווה" :סו סו אני אוכל להשווי שליטפתי ארנבו".
דיווחי על רגשות חיוביי כמו הנאה ,כיי ,רוגע ושמחת חיי חזרו על עצמ בווריאציות שונות
מכלי המחקר השוני ה אצל ההורי וה אצל הילדי החולי והאחי .לדברי אב" :כי פה,
ה אוהבי לבוא לפה וג אני!".
דוגמא נוספת להתמודדות במישור הרגשי היא של ילד ב  10אשר סבל מבעיות ראייה ואובח כי
יש לו גידול בראש המחייב ניתוח מיידי .לא היה זמ להכי את הילד לניתוח .הילד הגיע ע
משפחתו לפינת החי לאחר הניתוח במצב רוח עצוב ודיכאוני ,הסתגר בחדר ,הירבה לישו ,לא גילה
עניי בסובב אותו ואפילו לא צפה בטלוויזיה .הוא לא היה מוכ להשתת בפעילויות בפינת החי או
לשוחח ע אנשי הצוות .בהחלטה משותפת ע המשפחה הוחלט לנסות לעודד אותו ולעורר את
ההתעניינות שלו בצורה עקיפה .המדריכי נכנסו לחדר והזמינו את אמא שלו לבקר בפינת החי
ולהשתת בפעילות .ע הזמ ג הילד התחיל להגיע תו שהוא מלווה את אימו א נוכחותו
הייתה פסיבית .בהדרגה ג הוא התחיל להשתת בפעילויות מרצונו וביוזמתו .בשיחות ע
אחראי פינת החי כשנוצרה אווירה מתאימה הוא נשאל לגבי מצב הרוח שלו וציי את המספר 5
מתו  10בדרוג מצב הרוח .לאחר תקופה של מספר שבועות כששוב נשאל מה מצב הרוח שלו הוא
השיב.10 :
הילד הצליח למצוא בפינת החי "מרחב מאפשר" לשיפור מצב הרוח שלו והתמודדות ע מצוקותיו
הרגשיות.
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נוכחות בעלי חיי מסייעת ג לצוות המדריכי והמתנדבי להתמודד ע העצב ,החולי והמוות.
באמצעות בעלי החיי ה מצליחי להימנע ממעורבות רגשית יתירה ולשמור על רמת תפקוד
קבועה ג במצבי הקשי ביותר.
ילדה אחרת הגיעה בתדירות גבוהה לפינת החי במש כשנה .מצבה הבריאותי החמיר וג
הביקורי שלה בפינת החי הצטמצמו .באחת הפעמי הגיעה ומצאה בפינת החי ארנבו חדש.
הארנבו נמצא בבידוד כנהוג ע בעלי חיי חדשי המובאי לפינת החי .הילדה התחננה להחזיק
את הארנבו ביד וללט אותו א נאלצה לקבל את העובדה שהוא בבידוד כמו שילדי נמצאי
בבידוד ויש לה איסורי רבי.
בהמש כשכבר מותר היה ללט את הארנבו א ספירות הד של הילדה לא איפשרו זאת
ובקשותיה חזרו ונשנו אושר לצוות לאפשר לילדה ללט את הארנבו החדש תו שהיא עטופה
בביגוד מג ובכפפות .הצוות ציל את הילדה במעמד זה כשהיא מחייכת חיו גדול של אושר.
למרות מצבה שהחמיר הילדה הייתה חדורת מוטיבציה והצליחה לעבור חווית הצלחה והנאה
בעזרת הארנבו.
במקרי אלה בא לידי ביטוי החיבור בי העול הבריא של הילד לבי עול המחלה המאפשר רצ
של חוויות חיובית כמו :הנאה ,תחושת הצלחה והזדהות ע בעלי החיי .אלה יחד ע ההנאה
שבמשחק וע מידה רבה של הומור מסייעי בהתמודדות ע המחלה.

התמודדות ע המוות
אבחנה של מוות צפוי או אפשרי המתלווה למחלת הסרט מעוררת תגובות של :הכחשה ,כעס,
מיקוח ,מצב רוח דיכאוני ותגובות של דחייה .פחדי ממוות או ממצב של פרידה אפשרית מונעי
מההורה או מהילד את עיבוד הכאב והצער אותו ה חשי.
ילדה בת  ,10חולת סרט ,הגיעה לפינת החי יו לאחר שאחיה נפטר מהמחלה .באופ מפתיע היא
הגיעה בבוקר שעה שהמדריכות עסקו בעבודות ניקיו הכלובי .היא התיישבה על כסא וביקשה
ללט שרק .המדריכה שהופתעה מנוכחותה הגישה לה את השרק מבלי לשאול שאלות .בעודה
מלטפת את השרק החלה הילדה לספר על מות אחיה ועל כ שהיא וכל המשפחה עצובי .היא
הוסיפה וסיפרה שג לה יש סרט .לאחר שיחה זו היא שבה וחזרה לפינת החי והמשיכה לשת
את הצוות בעצב ובאבל הפרטי שלה במש שבועות אחדי.
הסביבה המקבלת והמוגנת יחד ע החוויה הרגשית המשחררת של המפגש ע בעלי החיי
מאפשרת הסרת הטאבו מנושא המוות.
ילדה חולה אחרת ,בת  ,5שמאד אוהבת להגיע לפינת החי ומרגישה מאד חופשייה ונינוחה בקירבת
בעלי החיי ובמיוחד נהנית ללט את הצ'ינצ'ילה שאלה תו כדי הליטו" :הא אני אמות יו
אחד?" "הא חוזרי אחרי שמתי?" .שאלות אלה עלו לאחר שנודע לה שחבר במחלקה נפטר.
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בעזרת בעלי החיי הילדי יכולי להעלות תכני רגשיי מאיימי ללא פחד וללא מעצורי
ויכולי לעשות המשגה של המוות .ה נעזרי בליטו שמספק חוויה רגשית מרגיעה ,נינוחה,
פוטנטית ומנחמת.

ההתמודדות של הילדי ע איו מחלת הסרט
באחד האקווריומי בפינת החי נמצא סרט נחלי .הילדי חולפי על פניו ,מגלי עניי
ושואלי שאלות .לעתי קרובות נשמעו שיחות בי הילדי על ההבדל בי הסרט שחי במי לבי
הסרט שבגופ.
באחד הימי נעמד ילד מול האקווריו שבו נמצא הסרט והחל בועט בכעס בקיר הסמו לו.
ילד זה היה מוכר לצוות עד כה כילד ממושמע ,שקט ועצור שנמנע מלהפגי רגשות.
לשאלת המדריכה מדוע הוא בועט בקיר ענה" :אני שונא אותו" .את מי? שאלה המדריכה הוא
ענה" :את הסרט הזה אני שונא"!
הילד השתמש במנגנוני הגנה בהתמודדות שלו ע המחלה ועשה השלכה על הסרט שבאקווריו
כפתרו חלופי ויעיל לקושי לשנוא את עצמו ולכעוס על המחלה שבגופו.
במקרה אחר הגיעו אח ואחות בני  10ו 6לפינת החי יחד ע אימ .אחות הצעירה בת השנתיי
חולה בסרט.
האחי סיפרו בחופשיות על המחלה של אחות הקטנה ודר אגב ציינה האחות שג היא הייתה
חולה בעבר .ה ישבו וליטפו אוגרי ולשאלתה של המדריכה א ה רוצי לעשות משהו ביצירה
ה נענו בחיוב וישבו בפינת החי והתחילו לצייר .האח צייר סרט .כשראה שהמדריכה מתרשמת
מהציור הודיע שהוא יכול לכייר ג סרט מפלסטלינה .הוא לקח גוש פלסטלינה גדול בצבע אדו
והכי סרט ענק ומפחיד בעל צבתות גדולות .בשיחה איתו הוא התייחס לסרט שיצר כאל המחלה
עצמה ובהמש השיחה באו לידי ביטוי ערוב מושגי ,תחושת בלבול וכעס המאפייני את
המתרחש אצל הילדי שמאד מתקשי להבי ולקבל את המתרחש בגופ.
דוהשיח שנוצר ע הסרט המסמל את המחלה והאפשרות הזמינה לעשות מניפולציה תו יצירה,
שיחה ומשחק מאפשרי שליטה במצב המאיי מחד יחד ע פעילות מהנה ומשחררת מאיד.
בדר זו ההתמודדות של הילדי ע המחלה הופכת להיות גלויה ופרודוקטיבית.
ילד אחר ,ב  ,6מגיע לפינת החי כבר תקופה ארוכה .ההורי מסתירי ממנו את היותו חולה .הוא
"יודע" שהוא ,כמו ילדי אחרי שמסביבו מקבלי טיפולי כדי להתחזק .הילד מגיע לפינת החי
באופ קבוע פעמיי בשבוע יחד ע אחותו ואימו .הוא נמצא בי ילדי אחרי וכמוב ששומע ג
שיחות בי הילדי הקשורות למחלה .הא מתנגדת ליידע אותו ומשוכנעת שבנה אינו יודע ואינו
מבי שג הוא חולה .באחת הפעמי ,בשעת ארוחת ערב הכריז פתאו הילד" :אבא שלי מת!"
הצוות הגיב בשאלה" :מה?" בידיעה שאביו חי וקיי .כתגובה שינה הילד את גירסתו ואמר:
"חבר שלי מת .הוא התעל כי סרט נש אותו בצוואר" הוא ליווה את מילותיו בתנועת צבתות ע
הידיי .הוא המשי מאז וסיפר על החבר הדמיוני שסרט "עק" אותו.
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ברור לנו שלמרות ההסתרה מצד המשפחה הילד מצא דר באמצעות הסרט שבאקווריו לבטא
את רגשותיו ולהתמודד ע מצב העמימות.

חרדה
היא תגובה סימפטומאטית רווחת בקרב ילדי חולי סרט .תגובה זו מתפתחת בעקבות אשפוז,
סימפטומי של המחלה ,הליכי רפואיי ,תופעות לוואי של הטיפולי ,תחושת חוסר השליטה
וירידה ברמת הפעילות .הפחתה ברמת החרדה עשויה לקד את רמת ההתמודדות של הילדי
החולי ולסייע לה להמשי לשת פעולה בתוכנית הטיפולי.
אמנ ,שאלות ישירות בנושא החרדה לא זכו לציוני גבוהי במיוחד בשאלוני א שאלות
העוסקות בעקיפי בגורמי הפחתת החרדה כמו :הסחת הדעת ,יצירת אינטראקציות חיוביות,
שליטה )"ביצור קט ונזקק"( – כל אלה זכו לציו גבוה מאד מצד הילדי והוריה.
התיוו באמצעות בעלי חיי מאפשר לילדי לשאול שאלות או לבטא נושאי אודות תכני
מפחידי ומטרידי והתמונה שהתקבלה היא שלמעשה קשר ע בעלי חיי בצורות שונות תור
להורדת חרדה.
ילד ב  14חזר לפינת החי לאחר שנה וחצי מאחר שהמחלה חזרה .הוא ביקש מהמדריכה שתקשיב
לו ,סיפר שהגידול פתאו חזר לגדול וסיפר על הפחדי שלו מפני הניתוח הצפוי .את השעות
שלפני הניתוח הוא בילה בפינת החי בליווי צמוד של המדריכה .לפני שיצא לניתוח הוא "הספיק"
להאכיל את התוכי הגדול שישב על כתפו .האפשרות של הכלה רגשית הקלה עליו את ההתמודדות
ע החרדה שלפני הניתוח .כמוב שהמדריכי ביקרו אותו במחלקה לאחר הניתוח ועדכנו אותו
מהנעשה בפינת החי .המפגש ע בעלי החיי מהווה מרחב ביניי תומ ובטוח המאפשר לילד
להיות רגוע ונינוח ויחד ע זאת פוטנטי.

עידו תגובות אלימות ומיקוד שליטה
ילד ב  4ע בעיות התנהגות קשות )עוד לפני המחלה לפי דיווח מההורי( היה מגיע בעבר לפינת
החי ,מתנהג באי שקט ומרבה לצעוק .לאחרונה חזרה אצלו המחלה והתגובות ההתנהגותיות
הסוערות שלו החמירו .כדר התמודדות ע המחלה רכשה המשפחה עבורו צעצועי לחימה
)סכיני ורובי מפלסטיק( ובאמצעות ה עודדו אותו להוציא כעסי ולהילח במחלה.
ילד זה התקשה לשבת בפעילות משותפת ע ילדי אחרי וא התנהג בתוקפנות כלפי בעלי
החיי :ניסה לכלוא אות ולהציק לה .הוא ביטא ג כעסי כלפי הצוות שהפכו במשחק דמיוני
למטופלי והוא היה "מכאיב" לה ע"י זריקות צעצוע ומשחקי מלחמה .הוא א לבש חלוק
רופאי לב מפינת המשחקי וכנציג "הרשע הרפואי" איי על המדריכה באקדח הצעצוע.
הצוות התגייס לעזור לו ולמשפחה בהתמודדות האלימה ובאי קבלת המחלה.
בחשיפה איטית ומבוקרת עוררו אצלו עניי בבעלי חיי הזקוקי לטיפול אמיתי וליחס אוהד .ה
אפשרו לילד לעשות הפרדה בי עול בעלי החיי לבי הדברי הקשי שקורי לו בעול
המחלה .הילד למד שהוא יכול לבנות תקשורת חיובית באמצעות בעלי החיי ויכול לקבל כוח,
39

חיוניות והערכה דר "טיפול אמיתי" בבעלי החיי .מאז ,כאשר הוא מגיע לפינת החי הוא הופ
למטפל ד"ר ש .הוא מאכיל את בעלי החיי ,מסדר לה מצע לשינה ודואג שיהיה לה טוב ונעי.
היו הוא שולט בתגובותיו ,מסוגל להשתת בפעילויות ע ילדי אחרי ומסוגל לקבל את
המחלה ולשת פעולה ע הצוות הרפואי שכבר לא נתפס בעיניו כאויב.
הקשר ע בעלי החיי איפשר לילד לטפח חוס נפשי בהתמודדות שלו ע חזרתה של המחלה,
לרס את ההתנהגות האגרסיבית שלו ולשת פעולה בקבלת הטיפולי הרפואיי בבית החולי.

הסחת הדעת מייסורי המחלה
ביו של פעילות שגרתית ,אחר הצהריי ישבו מספר ילדי בפינת החי ,שיחקו וליטפו שרקני
וארנבי .המדריכה הציגה ארנבת שמנמנה וסיפרה שהיא בהריו.
באותו יו ,אחד הילדי לא חש בטוב וסבל מכאבי ואימו המודאגת ביקשה ממנו שייצא מפינת
החי ויעלה לחדר לנוח .הילד מסרב .המדריכה מגישה לו סטטוסקופ ומציעה לו לנסות להקשיב
לפעימות ליבה של הארנבת .הילד מיהר לשי על עצמו את המכשיר וע חיו רחב ובהצהרת
ניצחו הודיע כי הוא שומע את הלב של הארנבת .הא שוב ביקשה ממנו שיעלה לחדר לנוח א
הילד ע חיו על פניו הסביר לה שהוא מרגיש יותר טוב והוא רוצה לנסות לשמוע ג את פעימות
הלב של הגורי בבטנה של הארנבת.
ילד ב  6הגיע לפינת החי מבית החולי ברשות הרופאי למספר שעות .המחלה חזרה אצלו פע
שנייה .הוא הגיע כשעל פניו מסיכה והודיע שאסור לו לגעת בחיות כיוו שספירות הד שלו
נמוכות וג אסור לו להיכנס לפינת החי .המדריכה בחרה לעשות איתו פעילות חלופית שעוסקת
בבעלי חיי ובטבע .ה נכנסו לחדר סמו והמדריכה קראה בפניו את הסיפור "טיפ טיפה של
חור" המספר על קיפוד וארנב ועל הרגשת בחור .תו כדי כ ה שוחחו על החור והמחיזו
את הסיפור תו שהילד משחק את החיות .בסו הסיפור ה פיזרו בחדר כותנה ,התנועעו כמו
קיפוד וארנב ,השתוללו ב"שלג" ובאווירת החור .לאחר מכ הכינו ציור גדול ע ציורי החיות
מהסיפור שהודבקו על רקע של כותנה .הילד נראה מאושר והסיח את דעתו ממצוקות האשפוז.
לאחר כמה ימי ביקר אותו הצוות במחלקה ונוכח כי ליד מיטתו הייתה תלויה יצירת החור
שיצרו .החוויה הנעימה שליוותה את הילד מיוצגת ג בצורה מוחשית בבית החולי.

במישור הפיסיולוגי
הסיטואציה של המפגש ע בעלי חיי היא דינאמית .בעל החיי מניע את הילד ובוזמנית ג
מונע על ידו .המפגש ע בעלי חיי כמייצג יצורי חיי מעלה את רמת העוררות .המפגש הפיסי
כמו :ליטו ,האכלה ואפילו משחק מפחית את הרגשת החסרי הסנסוריי .התנועתיות אצל
הילדי החולי מכאיבה ,קשה לביצוע ומעייפת .הילדי חלשי ועייפי .מאיד ,התנועתיות
חשובה לשיתו הפעולה ,להחלמה של הרקמות ולהעלאת רמת הדופמי.
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האינטראקציה ע בעלי החיי מהווה הזדמנות עבור הילדי לנוע .נוכחנו במהל תקופת המחקר
כי הרצו של הילדי לקשר ע החיה גובר על הקושי או ההתנגדות שלה לנוע .תחושת נינוחות,
רוגע והפחתת המתח משפיעי על תהליכי הריפוי.
ילד ב  6הגיע בפע הראשונה לפינת החי .רק לפני שבועיי התגלתה אצלו המחלה והוא והוריו
עדיי בהל .הילד היגיע כאשר יד ימי שלו צמודה לגופו ללא תנועה .כיוו שבידו הייתה נעוצה
מחט לאינפוזיה הוא חשש להניע את היד ואת הגו .המדריכה הציגה בפניו את הכלבה הג'ינג'ית
"גולדי" שהביאה לפינת החי .הילד הביע התעניינות והתרגשות למראה הכלבה .הכלבה מצידה
חשה בתגובה של הילד והשיבה בקשקוש זנב ידידותי ,התקרבות ורחרוח רגלו של הילד .התנהגות
זו של הכלבה עוררה את הילד להגיב פיסית והוא התכופ ללט אותה בהתחלה בידו השמאלית
ולאחר מכ בזהירות ג ביד הימנית ע המחט לאחר שהסבירו לו שהמחט לא תצא ממקומה .אי
ספק שנוכחות הכלבה והאינטראקציה שנוצרה בי הילד והכלבה סייעו לילד להניע את ידו וגופו
מבלי להרגיש מאוי ולהתגבר על הקיפאו הגופני שגזר על עצמו באמצעות פעילות מהנה
ומתגמלת רגשית והרגשת כוח ושליטה.
במהל הטיפולי סובלי רוב הילדי מבחילות והקאות ולרוב אי תיאבו .כדי להתחזק ה
חייבי לאכול וההורי משקיעי אנרגיה רבה בניסיונות שכנוע שלא תמיד מצליחי.
המדריכי המודעי לבעיית האכילה מנסי לבנות פעילויות מתאימות .העיסוק בהאכלת בעלי
החיי יוצר גשר להתנהגות האכילה של הילד .האכלת בעלי החיי היא פעילות מהנה ,מטפחת
הרגשת פוטנטיות ומהווה גור מדרב לילד לאכול בעצמו תו הבנת החשיבות של התזונה במצבו
הבריאותי ומתו בחירה אישית .לדוגמא :הגיעה לפינת החי ילדה שהייתה חלשה מאד ולמרות
ניסיונות השכנוע של אימה סירבה לאכול .המדריכה הזמינה את הילדה לעזור בהאכלת גוזל
נטוש .פעילות זו עוררה התרגשות והתלהבות אצל הילדה שישבה והאכילה בסבלנות רבה את
הגוזל בעזרת טפטפת.
הילדה הבינה דר החוויה של האכלת הגוזל את משמעות האכילה לגבי מצבה הבריאותי
והצטרפה ל"חגיגת" האכילה בחדר האוכל ללא התנגדות.

במישור החברתי
בתקופת המחלה והטיפולי הקשרי החברתיי של הילדי מוגבלי או נמנעי .בעל החיי
ממלא תפקיד של ממלא מקו לחברי שאינ נגישי .דפוס ההתקשרות לבעלי חיי מהווה
מקור לחיבה ,ידידות ומוקד לתשומת לב שחיוניי כל כ לחיי בריאי .ילדה בת  5שהתכוננה
ליו ההולדת שלה אמרה למדריכה בשמחה" :אני מזמינה את כל החיות ליו הולדת שלי ,ג את
הצ'ינצ'ילה וג את הנחש".
ההתקרבות אל הטבע מפחיתה את תחושת הניכור ומאפשרת קירבה ושייכות .מילוי הצרכי
האמוציונאליי תומ באפשרות של הילד לבנות גשר ע החברה .הקבלה המוחלטת ,העמדה הלא
שיפוטית ,האפשרות לתקשר בצורה לא מילולית והיכולת ליצור קשר אינטימי מאפשרי לילדי
להרגיש בטוחי יותר ,מעי "זריקות עידוד" .כמו משפט שאמרה אחת האמהות" :הילדה שלי
עוברת בפינת החי בדרכה לקבל את הטיפולי בבית החולי".
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נוכחנו ג כי בעלי החיי שימשו כזרז למפגש בינאישי .ילדי שוני יצרו ביניה קשר מהיר,
פתוח וחופשי במחיצת בעלי החיי לעומת סיטואציות אחרות כמו בהמתנה לטיפולי או במהל
אשפוז ש הילדי דווקא נוטי להתכנסות והתבודדות .לדוגמא 6 :ילדי נאספו לשמוע סיפור
על  3פרפרי :אדו ,לב וצהוב .בסיפור הפרפרי ה חברי אשר מסתתרי מפני הענני ואינ
מוכני להיפרד .במסגרת הפעילות הילדי שיחקו את תפקיד הפרפרי ,התנועעו כפרפרי בחדר,
הכינו קשיות ושתו צו מכוסות שהוכנו מראש בצורת פרחי ולאחר מכ יצרו מובייל של פרפרי.
הילדי נהנו מאד וסביב הפעילות התעוררה שיחה בנושא חברות.
בעלי החיי מאפשרי ג לצוות להשתמש במגוו דרכי תקשורת.
הקשר הבלתי מחייב ובלתי שיפוטי מצד בעלי החיי מעודד את הילדי להעיז ולהתקשר ג במצב
של חולשה פיסית.

במישור הקוגניטיבי
בעלי החיי מעוררי אצל הילדי עניי וסקרנות ומאפשרי טיפוח חשיבה חקרנית ודרכי למידה
חווייתיות .מעניי את הילדי כיצד מתנהגי בעלי החיי ,מה ה אוכלי ,כיצד ה חיי בטבע,
כיצד לטפל בה ותו כדי כ ה פוני למקורות מידע נוספי כמו :חומר כתוב ,אינטרנט או דפי
עבודה.
בתקופת הטיפולי הילדי אינ מבקרי בבית הספר ואינ "פנויי" להשקיע מאמ בלימוד
חומר או טיפוח מיומנויות למידה .החוויה הלימודית באמצעות בעלי חיי אינה כרוכה במושגי
כמו :הצלחה וכישלו .דרכי הלמידה והמשחק נתפסות אצל הילד כמהנות והמוטיבציה לרכישת
ידע גבוהה .שימור וטיפוח מיומנויות למידה מאפשרי גשר להמש תהליכי הלמידה שנקטעו
ולעתי א למילוי חסרי.
בפעילות של הילדי בנושא תני קראה המדריכה סיפור על תני שנשרה לו ש .הילדי הציגו את
התני בעזרת בובה ,נשמעו הרבה צחוקי והאווירה הייתה שמחה .למרות שהילדי לא הכירו
אחד את השני ה סיפרו בחופשיות אודות השיניי שלה שנשרו ומכא התפתח דיו על שינויי
גופניי שמתרחשי בתקופת המחלה והתמודדות ע קרחת.

ההורי
ההורי מודאגי ,עייפי ,מתמודדי ע החרדות שלה לגבי גורל ילדיה וע המצוקות
שמבטאי הילדי הסובלי מהמחלה ומהטיפולי .במקביל ה ממשיכי למלא תפקיד הורי
בהתמודדות ע האחי של הילד החולה וע זוגיות כאשר כל המסגרת המשפחתית עוברת
טלטלה ויוצאת מאיזו .ההורי נמצאי בעמדת עוררות ,כוננות ומתח מתמידי וממושכי.
האינטראקציות בתו המשפחה הופכות להיות רגישות ופגיעות.
בפינת החי משקיעי מאמצי להחזיר את הילד ומשפחתו לנורמליזציה ולשמור על החלקי
הבריאי.
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הילדי בדר כלל יוצרי קשר ספונטני ,מהיר וחופשי .לעומת ההורי עוברי תהלי של
התבוננות זהירה ואיטית עד להתקרבות וגיבוש תחושת שייכות למקו ולקבוצת ההורי
האחרי .ההורי מרגישי כי בפינת החי יש לה שותפי ומסייעי בטיפול בילד החולה.
לדברי אחת האמהות" :אחרי ביקור בפינת החי הספירות של הילדה עולות – זה מדע!".
ההורי תופסי את הפעילות בפינת החי כפעילות משפחתית ,מפיגה מתחי ומסייעת להירגע:
"זה הזמ היחיד שיש קצת מנוחה במקו הצפצופי של המכשירי במחלקה וכל התרופות".
יש הורי שא משתתפי בפעילויות ,במיוחד בחוג לקרמיקה א ג בליטו החיות ובהרצאות.
ההורי יצרו קבוצה בלתי פורמאלית שמהווה מעי קבוצת תמיכה וכאשר ילדיה עסוקי
בפעילויות ה משוחחי ביניה על הנושאי הכואבי לה תו הרגשת שותפות ועזרה הדדית.
הוריה של ילדה מספרי :ה הגיעו ל"אורנית" בפע הראשונה בחששות וספקנות .המשפחה גרה
בתלאביב ואינ זקוקי לאכסניה .לדבריה ,בדמיונ הצטיירה "אורנית" כ"בית תמחוי" א
אחרי הביקור הראשו ה התאהבו במקו וה משתתפי באופ קבוע בפעילויות .לאחר סיו
הטיפול היומיומי בבית החולי ילדת מבקשת להגיע לפינת החי .לדברי הא" :השהות בפינת
החי מקשרת אותה ע החיי שהיו לה לפני המחלה כאשר השתתפה בחוג לוטרינרי צעירי".
הא מספרת כי הילדה אוכלת טוב יותר ב"אורנית" אחרי ליטו בעלי החיי ולדעתה ג
הספירות עולות כתוצאה מכ .עוד מוסיפה הא" :כא היא ילדה אחרת לגמרי .לפעמי היא
מגיעה ל'אורנית' באפיסת כוחות ו'על הידיי' ולאחר התאוששות קצרה היא מלטפת את בעלי
החיי ,שרה ,רוקדת ומלאת חיי".
א של ילד שהמחלה חזרה אצלו מסתובבת כל הזמ ע דמעות בעיניי .בבית יש עוד אח
ותינוקת – סבתא מטפלת בה .כדי לא לצער את סבתא ההורי הצעירי נמנעי מלשוחח על
המחלה בבית .כא ה מרשי לעצמ לשוחח על המחלה בחופשיות" :פה אני לא חייבת להיות
חזקה" .א אחרת ישבה בחוג לקרמיקה ותו כדי עבודה אמרה לאחת המדריכות" :זה המקו
היחיד שאני יכולה לשבת ע עצמי".
במשפחה אחרת יש  4בנות שאחת מה חולה ונאלצה להישאר באשפוז במש חודש ימי.
המשפחה עלתה מחו"ל ואי לה קרובי משפחה באר .הא מרגישה אשמה שהיא מזניחה את
הבנות הבריאות ומוצאת בצוות גור מסייע .כמו כ ,כיוו שהיא מיניקה את אחת הבנות הצוות
נרת להחלי אותה בישיבה ליד הבת החולה בבית החולי או בשמירה על האחיות.
לדברי אב" :כל מה שקשור לפינת החי ב'אורנית' אני חות בעיניי עצומות ,המקו הזה נות
לב שלי כוחות ,אי לי מילי" .א שהגיעה ע בנותיה אמרה" :איפשרו לי להראות לה את הצד
היפה של החיי".

האחי
האחי מרגישי פעמי רבות מוזנחי ונטושי כיוו שההורי עסוקי בטיפול באח החולה.
חלק מוצפי בפחדי ודאגות לגבי מצבו של האח החולה וג חרדות לגבי עצמ ובריאות
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ועוברי שינויי קיצוניי בהתנהגות שלה .באי לידי ביטוי קשיי בלימודי ,הימנעות
ממפגש ע חברי ,דריכות ו"עמידה על המשמר" להגנת האח החולה והגנה על שלמות המשפחה.
לעתי מופיעות תגובות קשות של גילויי קנאה באח החולה הזוכה לתשומת לב ומצטברי כעסי
כלפי ההורי.
במקרה של אחות בת  8שאחיה ב  6חולה הצטבר כעס רב שהתבטא כלפי בעלי החיי ברמה של
ניסיו להתעללות .לדבריה ,כול אומרי לה" :את צריכה לוותר לאחי ,את יודעת שהוא חולה".
ההתנהגות שלה בפינת החי הפכה לבעייתית .הצוות החליט להציב לה גבולות ובמקביל לאפשר לה
מפגשי אינדיבידואליי קבועי ע מדריכה ש תוכל לקבל תשומת לב ותוכל לבטא בצורה
פרודוקטיבית את הרגשות שלה .בפעילות בנושא הזחל מצאו האחי הזדמנות לבטא את
רגשותיה כלפי המחלה של האח .בפעילות בנושא טוואי המשי השתתפו  4ילדי 2 :חולי ו2
אחי .ה התבוננו בזחלי והקשיבו לסיפור על טוואי המשי .בהמש עטפו אחד את השני בנייר
ספוג כדי להזדהות ע ההרגשה של הזחל ובקריאות עידוד קרעו את הניירות ופרצו מהעטיפה כפי
שפור הפרפר מהגול .במהל הפעילות ה למדו כי הזחל רעב וזולל כל הזמ וג נתנו לו עלי
לאכול .ה נהנו להתבונ בזכוכית מגדלת וללמוד על גלגולי הזחל ,הגול והפרפר .לשאלה מה היו
רוצי להשאיר בתו הגול השיבה אחות בפנייה בשאלה לאחיה החולה" :לא היית רוצה
להשאיר ש את המחלה?" ג האח השני הצטר ואמר שג הוא היה רוצה להשאיר ש את
המחלה של אחיו .בעזרת הפעילות החווייתית האחי העיזו לדבר על המחלה באופ חופשי.
אחות לילדה חולה בת  7הגיעה ע אימה שסיפרה כי הילדה מאד חרדה וחסרת ביטחו .הילדה
ג ביטאה פחד מבעלי חיי .המדריכה התחילה לעבוד איתה ביצירה ובסיפורי ולאחר תקופה
קצרה ביותר גילתה הילדה עניי בבעלי החיי וא ביקשה ללט את הצ'ינצ'ילה ולשחק ע
הנחש .הילדה הצטלמה ע הנחש והציגה את התמונה בגאווה והתנהגותה הפכה לשמחה
וחופשייה יותר.
צוות המדריכי והמתנדבי
מתו ממצאי המחקר עולה כי הקשר בי ילד לבעלי חיי ללא תיוו לא יכול להפיק אות
התוצאות .התברר כי השימוש בבעלי חיי כ"מטפלי" אינו יכול להוות תחלי ליחסי
בינאישיי אלא השלמה או תוספת לקשר מקצועי ,ח ומקבל.
תפקיד הצוות התברר כגור המרכזי בעידוד ובבנייה של החוס הרגשי בהתמודדות של הילדי
ומשפחותיה ע המחלה.
הילדי הדגישו את הרגשת הטובה מהעובדה שהצוות פנוי וקשוב אליה ,מבי את צרכיה
ופועל בגמישות ובהתאמה לתנאי החיי הקשי ומצבי הרוח המשתני שלה.
ילדי במצב של סבל ומצוקה מצפי שלא ישפטו אות .יצירת קשר בטוח ,תחושת אמו ושייכות
עד כדי הרגשה של געגועי ניבנו בתבונה ובהשקעה רבה על יד צוות המדריכי ומהווי את
התשתית לעבודה בפינת החי ומקור הכוח.
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המטרות הדינאמיות והמשתנות דורשות מהצוות מיומנות של הקשבה והבנת הצרכי המיוחדי
של כל אחד מהילדי יחד ע מיומנויות עבודה ייחודיות ,גמישות והרבה סבלנות.
במהל ההפעלה של התוכנית הוש דגש על צוות המדריכי ,גיבוש תפקיד המנהל וחלוקת
תפקידי בי המדריכי .גובשה תוכנית הדרכה לצוות ע"י מדריכת חו )עו"ס שהתמחותה טיפול
בילדי חולי סרט ומשפחותיה( אשר סייעה ה בעיצוב תפיסת העבודה וה בהתמודדות של
הצוות ע בעיות יומיומיות שה חווי במהל עבודה כה מיוחדת ותובענית מבחינה רגשית
והתמודדות ע דילמות אתיות.
הצוות מתמודד ע סבל ומצוקות קשות של הילדי וההורי וע מוות של ילדי ויחד ע זאת
צרי להמשי ולשמור על שיגרת עבודה.
נראה כי יש צור להעמיק ולהרחיב את נושא ההדרכה ה למדריכי ,ה לסטודנטי המגיעי
לפינת החי לתקופה של שנת התנסות וה לקבוצת המתנדבי.

עיצוב תפיסת עבודה
תו כדי העבודה ליוותה את צוות ההיגוי השאלה הא המצב האופטימאלי הוא המגע ע בעל
החיי עצמו או עול המושגי המיוצג ע"י בעלי חיי?
מתו ניתוח הממצאי ברור כי פינת החי אינה "מקו" שבו מתרחשת פעילות אלא עול מושגי
של תפיסה חינוכית ע המשמעות הייחודית המשתנה אצל כל ילד בכל זמ נתו .הפעילויות
השונות מתרחשות בתו "עול בעלי החיי" המאפשר להגיע אל הילד בדרכי שונות.
לדוגמא :לייצוג של "ארנבת" כמושג אי מחויבות של זמ ,מקו או אפילו "כלי" מוחשי .הילד
יכול להיכנס לעול המושגי המייצג את הדימוי של ארנבת באמצעות הדמיו .הארנבת יכולה
להיות בסיפור ,בציור ,במוסיקה או במשחק .המושג והמשמעות שמייצגת הארנבת נמצא ש
ובאמצעות יוכל הילד לחוות הרגשה של רוגע ,הנאה או הסחת הדעת.
בניית תכנית העבודה צריכה לתת מענה ה ברמה האישית לכל ילד וה ברמת האינטראקציות
הבינאישיות ,ה ברמה הקוגניטיביתלימודית וה ברמה הפיסית והרגשית .התוכנית בפינת החי
מייצגת ג עול מושגי של קביעות ,חוקי,סדר וגבולות שה מאד פרוצי בתנאי חוסר
הוודאות של הילד החולה .שילוב של דרכי עבודה מגוונות ,אישיות וקבוצתיות,קבועות ומשתנות
ושימוש בכלי שוני המותאמי למצב המשתנה של המחלה נותני מענה משמעותי למפגש בי
בעלי החיי לבי הילדי החולי במחלת הסרט ומשפחותיה.
האוכלוסייה
האוכלוסייה הפעילה בפינת החי עדיי קטנה וברובה מורכבת מילדי המגיעי לטיפול במרכז
"שניידר" .מומל להשקיע מאמ שיווקי נוס כדי להציג את הפרויקט לאוכלוסיה רחבה יותר.
מאיד ,א יגיעו יותר ילדי אולי המקו יאבד מהאינטימיות שלו ויש לשקול אז התאמת
המקו או הרחבה למקו נוס.
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כתוצר לוואי של הפעילות בפינת החי עלתה שאלה של עבודה ע ילדי לאימהות חולות בסרט.
הא התפיסה זהה או יש לה אלמנטי ייחודיי? הא לשלב את הילדי החולי ואחיה ע
ילדי שמחלת הא מאיימת עליה בצורה אחרת?
עפ"י תפיסת מער מחקר הוחלט לא לשלב במחקר נתוני של ילדי לאמהות חולות.
הסביבה
הסביבה אליה מגיעי הילדי צריכה לאפשר תנאי פיסיי והיגייניי קפדניי יחד ע תנאי
ניידות ומרחב פעילות .המבנה הפיסי של פינת החי כשלעצמו מהווה גור מתוו בי הילד לבי
החיי הבריאי שמיוצגי ע"י בעלי החיי והפעילויות שמסביב.
סביבת פינת החי עברה מספר שינויי במהל גיבוש תוכנית הפעולה ה בגודלה ,ה בנגישות ,ה
באוכלוסיית בעלי החיי וכמוב במרחב התנועה של הילדי ובתכנו מרחב מגע ומרחב הפעלה.
נית להוסי עזרי לימודיי כמו :אינפורמציה על בעלי החיי ,אינפורמציה על המזו ,לוחות
מידע מתחלפי על הנעשה בפינת חי ,לוחות דיווח ותצפית של הילדי.
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סיכו
מחקר זה משלב שני מודלי של עבודה :מחקר פרוספקטיביתיאורי יחד ע מחקר מתערב
מעצב.
מגוו המידע שנאס איפשר לנו ,כצוות מחקר להציג את תמונת העבודה המפגישה ילדי חולי
סרט ע בעלי חיי ולעמוד על המרכיבי השוני הבוני את תהלי העבודה ומעצבי אותו.
כמו כ ,עסקנו בבחינת ההשפעה של המפגש ע בעלי חיי על גורמי החוס הנפשי של הילדי
בהתמודדות שלה ושל משפחותיה ע מחלת הסרט.
מסקירה ספרותית נרחבת נמצא מעט מאד חומר בתחומי שנחקרו ומכא שלא הייתה אפשרות
לערו השוואה בי מודל העבודה של "אורנית" לבי מודלי אחרי של טיפול בילדי חולי סרט
בעזרת בעלי חיי.
המחקר המוצג כא היווה אתגר מיוחד בגלל רבהגווניות שלו והאופי הייחודי ,דינאמי ומשתנה
של נשואי המחקר.
אוכלוסיית המחקר אמנ אינה גדולה א מייצגת את כל הילדי שנוכחו בפינת החי בתקופת
המחקר – במש שנתיי .החומר נאס באמצעות שאלוני ,ראיונות ,תצפיות ותיאורי מקרי.
תכנית פינת החי היא פרויקט חדש ועברה תהלי של התפתחות ,צמיחה וגיבוש בכיווני של
הרחבת היעדי ,מבנה ארגוני מחודש ,שיכלול ופיתוח דרכי עבודה ,גיבוש הצוות וטיפוח
מיומנויות עבודה וכ עיצוב בניית הקשר ע גורמי מחו לפינת החי.
במחשבה ראשונה תוכנ לבדוק את השפעת המפגש ע בעלי חיי על החוס הרגשי של הילדי
בהתמודדות שלה ע המחלה בשתי נקודות זמ .מחשבה זו התבררה כבלתי מתאימה כיוו
שנוכחנו כי הדינאמיקה של המחלה ושל הפרוטוקולי הרפואיי ובהתאמה ג תהלי העבודה
ע הילדי משתני ודינאמיי.
אחרי תקופה קצרה של תצפיות ואיסו נתוני ולאחר דיוני בצוות הביצוע הוחלט לשנות את
דר איסו הנתוני ובכ לאפשר ה ניתוח כמותי וה ניתוח איכותני של חומר המחקר.
ממצאי המחקר מדגישי את תפקיד בעלי החיי כמעוררי מער רגשי חיובי ובוני "סביבה
מאפשרת" .בעלי החיי נותני גוו ייחודי לעבודה ע הילדי ומהווי אמצעי מתוו בי גורמי
המחלה לבי החיי הבריאי .הצוות ממלא תפקיד מרכזי בהתוויית דרכי התקשרות ומגוו
פעילויות .הצוות היווה גור מכריע ביעילות ההשפעה של המפגש ע בעלי חיי על ההתמודדות
ע המחלה ובקידו ההזדמנות לפתח מרחב של מפגש דינאמי ,מגוו ומותא לצרכי המשתני
של כל ילד בכל שלב של המחלה.
המימדי הפסיכולוגיי המקובלי כמאפייני את כוחות ההתמודדות של ילדי ע מצבי משבר
וחולי קיבלו במחקר זה אופי מיוחד המדגיש את העול הבריא ,הפעיל ,היוצר והחוויתי .עמדה זו
באה לידי ביטוי בדבריה של אחת הילדות" :איזה כיי למי שגר בפתח תקווה ,הוא יכול להגיע
ברגע ל"אורנית" .או לדברי א לילד ב " :6המקו הזה נהדר ,אי אפשר היה להסתדר בלעדיו,
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הילד רוצה כל הזמ לבוא לפינת החי ,הוא לא רוצה לנוח בחדר כי יש כל הזמ פעילויות
מעניינות".
לדבריו של אב המבטאי ג ה את העול הבריא של ילדי" :מקו מדהי .אחרי שהבת
הייתה פע אחת היא ביקשה לבוא שוב .היא אוהבת הכול ,חיות ,יצירות ובכלל את המקו ,כול
נחמדי כא" – ביטויי אלה של הילדי והוריה תופסי את פינת החי כמו כל מקו מהנה
בעול הילדי ללא התייחסות למחלה.
מרחב העבודה התפתח מפינת חי למושג של מרחב חינוכי שכולל פעילויות מגוונות במשמעויות
המיוצגות ע"י עול בעלי החיי.
בשיחת הסיכו של צוות ההיגוי ביטאו המדריכי את תפיסת העבודה של פינת החי – "הכל
מתחיל ונגמר בקשר".
לאור ממצאי המחקר ברור כי אלמנט הקשר בי הגור האנושי לבי בעלי החיי בסביבה
מאפשרת הוא הגור המרכזי המסייע לילדי חולי סרט ומשפחותיה בהתמודדות ע מחלת
הסרט.
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המלצות
לאור הצלחת התכנית אנו ממליצי להפעיל אותה ג במרכזי אחרי ברחבי האר ולשקול
הפעלה של תכנית מותאמת בתו המחלקות בבתי החולי .כמו כ ,מומל לבנות תכניות המש
לילדי שהחלימו ומעונייני בקשר ע בעלי חיי תו השתלבות במסגרות של ילדי בריאי.
מומל לשפר ולפתח את דרכי הפרסו של התוכנית ולחזק את הקשר ע גורמי טיפוליי
בקהילה וגורמי רפואיי בבית החולי .מומל לקיי מפגשי ע הצוותי הרפואיי:
רופאי ,אחיות ,צוות פרארפואי ,צוות חינוכי ועובדי סוציאליי לקידו ופיתוח הנושא תו
התאמתו לצרכי המשתני.
במהל תקופת המחקר גובשה תכנית הדרכה לצוות ולמתנדבי .נראה לנו כי יש צור להרחיב את
היק ההדרכה .לפי ממצאי המחקר הצוות מהווה את הגור המרכזי להצלחת התפקיד .מאיד,
הצוות צרי להתמודד ע בעיות רגשיות קשות ביותר :עצב ,כאב ,ייסורי ,חולי ומוות .נראה
לנו חיוני לאפשר לצוות מפגשי תמיכה קבועי ותכופי ע איש מקצוע מתחו הטיפול הרגשי.
לא גובשו קריטריוני לקבלת מדריכי או מתנדבי לפינת החי – נושא זה נראה לנו חשוב ביותר.
במחקר הנוכחי לא נבדקה השפעה של חיות מסוימות על ההתמודדות של הילדי או העדפת חיות
מסוימות – בדיקה כזו יכולה לתרו לבחירת אוכלוסיית בעלי החיי .כמו כ ,מומל לבדוק את
ההתאמה של המבנה והעיצוב הארכיטקטוני של המרחב החינוכי כולו שיאפשר מגע ומפגש מירבי
ע בעלי החיי.
במהל תקופת המחקר השתפר מאד הקשר בי הצוות החינוכי בבי"ח שניידר לבי צוות פינת
החי .מומל לקבוע מתכונת מוגדרת וקבועה של מפגשי .כמו כ ,מומל להציב לוח קשר בבית
החולי המתאר את הנעשה בפינת החי .כ ג תיבת מכתבי שתאפשר לילדי להעביר חומר
כתוב או ציורי.
לאחרונה התפתחו קשרי ע גורמי מחו לפינת החי כמו :יערנה ,רכיבה טיפולית ,אילו
כלבי וגינו .מומל להשקיע משאבי מיוחדי לבדיקת הפעילויות בחו.
המכשור המשמש לוידיאו קונפרנס נמצא בפינת החי ב"אורנית" ובכיתה בבי"ח שניידר .בתקופת
המחקר גובשה מתכונת קבועה של תכנית המשודרת לבית החולי ביו ובשעה קבועי .עדיי יש
בעיה של מיומנות הצוות ,התאמת התכנית לגילאי השוני ושימוש לא ממצה של האמצעי
התקשורתי הזה ומומל להשקיע מהלכי מידיי בפיתוחו .כמו כ ,עלתה לדיו האפשרות למק
מצלמות בחדרי הילדי הנמצאי בבידוד במהל טיפול להשתלת מח עצ כדי לאפשר לה קשר
ע העול החי והמהנה של פינת החי – מהל זה טר בוצע.
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Abstract
The goal of the therapeutic program at Oranit Center is to employ interactions
between child cancer patients and pets as a means of mobilizing resiliency and mental
strength in these children and their families in coping with the disease.
The program consists of a mini-zoo that fosters interactions between sick children and
families with animals, as a means of getting acquainted with a wide array of concepts
pertaining to relationships with animals.
The Oranit Center is run by the “Ezer MeZion” association, that established a special
program in honor of the late Rinat – who died from cancer. The staff appealed to the
Fund for Demonstration Projects of the National Insurance Institute to assist with the
establishment of this therapeutic plan. The National Insurance Institute was involved
with monetary and professional aspects of the program as well as the research.
The goal of the research was to evaluate the degree to which sick children and their
families benefit from pet therapy in terms of resiliency and coping. It also specifies
the curative factors involved in the process.
The research findings indicate that sick children, their siblings and parents do benefit
from participating in the program, attaining an elevated sense of self-confidence, selfefficacy and resiliency in coping with cancer. The staff, through their relationship
with the children while interacting with the animals, was found to be effective in
helping these sick children and their families resume a normal routine. Hence, the
staff and the animals in the mini-zoo served as interacting factors in helping the
children cope with the disease. The main factors that were found to operate
independently in the program to bring about these gains were: relaxation and
unconditional acceptance by the animals, improvement in the children’s sense of selfesteem and feelings of belonging.
The working model that emerged from this research centers around the child with
cancer and his family and their special needs. Activities of the staff during the
program were open, flexible and sensitive to changing medical conditions and other
limitations of the children. The program operated along three dimensions:
1. Openness and spontaneity according to the child’s physical condition and mood;
2. Individual tailored program aimed to suit the particular needs of each child; and
3. Structured group activities.
The overall quantitative and qualitative results of this study clearly demonstrate that
the therapeutic goals were attained. Furthermore, this program may also serve as an
educationally and experientially enabling space for sick children and their families in
coping with cancer. It may serve also as a model for other programs and other target
populations of special needs.

