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 71.2.9171, מוסף הארץ

 

 רשמים. כי"ר עידן ירון במשך שנה בהתבוננות במבקרים בגן החיות התנ"כך בילה ד

 יובל סער

 

כי בירושלים כשהוא מתמקד בהתבוננות " ר עידן ירון בילה במשך שנה בגן החיות התנ " ד 

 אלה ממצאיו המפתיעים. במבקרים ובהאזנה לשיחותיהם

 

הרכבת מתל אביב .  שלושה ימים לפני תחילת שנת הלימודים ,  יום ראשון ,  השעה תשע בבוקר 

. כי " בין הנוסעים המעטים קל לזהות את אלה שמטרתם ביקור בגן החיות התנ . לירושלים ריקה יחסית

שנזכרו רגע לפני שנגמר החופש הגדול בהבטחה ההיא לבקר ,  סב או סבתא ,  בדרך כלל אלה הורים 

. וכעת הם משוחחים עם הילדים על האטרקציות שמחכות להם ,  שניתנה בתחילת החופש ,  בגן 

אחרים מעדיפים את ,  אלה מחכים לפילים :  הילדים מדברים על החיות שהם הכי רוצים לראות 

שעה וחצי לאחר היציאה מתל אביב .  וישנם שזוכרים לטובה מהביקור הקודם את הקופים ,  הדובים 

התור לרכישת .  מרחק הליכה של שתי דקות משער הכניסה לגן החיות ,  עוצרת הרכבת בתחנה 

 .ואפשר להתחיל בביקור, הכרטיסים קצר

 

 
גן חיות הוא בעצם מוזיאון של מוצגים חיים. והצלם ששון תירם, משמאל, ר עידן ירון'ד  

אלכס ליבק: צילום  

 

כדי לאפשר .  ובין בעלי החיים לבין הקהל מפרידים חפירים עמוקים ,  כי אין כלובים " בגן החיות התנ 

. יש מקומות שבהם מפרידים ביניהם חלונות זכוכית ענקיים ,  למבקרים להתקרב אל החיות הטורפות 

והמבקרים חולקים זה ,  כל אחד מוצא מהר מאוד את החיה החביבה עליו ,  אף על פי שהגן אינו קטן 

כי ,  ר עידן ירון לא בא לכאן כדי לצפות בחיות " ד :  להוציא אחד ,  כולם .  עם זה את חוויות הצפייה בחיות

 .אם באנשים דווקא

 

יצירה והפקה במכללה האקדמית ,  מרצה בכיר במחלקה לתרבות   -זו אינה הפעם הראשונה שירון  

שוהה בגן כשהוא כמעט מתעלם מהחיות ומתמקד בצפייה   -ספיר ובמכללה האקדמית אשקלון  
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שמסכם ,  " משחק המראות " זה עתה יצא לאור בהוצאת כרמל ספרו  .  במבקרים ובהאזנה לשיחותיהם 

התברר לי כי . " גם לא ניתוח אקדמי יבש ,  אין זה אלבום מתנה קלאסי .  את מסקנותיו מביקוריו בגן 

 .מספר ירון, "מתגלים פניו של האדם באור מיוחד, כאשר נוצר המפגש הייחודי בגן החיות

 

אחד הממצאים המרתקים ביותר היה . " מרמז על מסקנותיו של ירון ,  " משחק המראות " ,  שם הספר 

 -בעל חיים    -אדם  ' המתגלם בהשתקפויות  ,  מרהיב '  משחק מראות ' ההכרה שהמבקרים מקיימים  

הקרובים ,  המבקרים מתבוננים על בעלי החיים אבל רואים למעשה את עצמם ואת האחרים .  ' אדם 

 ".להם או הרחוקים מהם

 

 
 

 -ונדמה שאין קורא שיתקשה להזדהות עם דבריהם של המבקרים בגן  ,  הדוגמאות לכך רבות 

הנהון של הסכמה והזדהות או דחייה ,  גיחוך ,  המובאים בספר כלשונם ומעוררים לעתים תמיהה 

אב ;  ( נושקת בשקיקה על לחיו !" ) מתוק של אמא אתה .  איזה מותק של חיה : " אם לתינוק .  והרחקה 

את ?  את אוהבת את הדוב : " אב לילדה ;  ( נושק בחיבה על אפו !" ) חמוד כזה ! ?תראה מה זה: "לתינוק

ילד !"  איזה דבה !  הסוריקטה ההיא ,  ההיא בהריון : " אשה בהריון מתקדם לילד ולבעל !"  דובי בעצמך 

!" לא כולם דומים לאבא ,  זה לא היפופוטם "   -!"  הנה היפופוטם : " מול תצוגת האגוטי זהוב הירך ,  ואם 

!" גם את תיראי ככה ,  אם תמשיכי לאכול בורקס בארוחת בוקר : "מול תצוגת ההיפופוטם, נערה לנערה

 !".היא כל הזמן ישנה, הייתי צריכה להיות פנדה: "אם לבן זוגה

 

כללי :  לקח מוסרי ,  ראשית לכל ,  לומדים   -ובעיקר הילדים    -מצאתי כי המבקרים  ,  בקווים כלליים " 

המבקרים מייחסים תכונות אנושיות ,  שנית . " אומר ירון ,  " התנהגות אנושיים המתייחסים לטוב ולראוי 

מול תצוגת ,  כך לדוגמה סבתא אומרת לבתה .  לבעלי החיים בדרכים ובאופנים רבים ומגוונים 
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: מול תצוגת הטמרין לבן הקודקוד אם אמרה לבתה ' !זאת לא עשתה שפם זאת, תראי, וואו': המנדריל

 ".'!תאמיני לי שאפילו במספרה של מרים לא עושים דבר כזה'

 

הביקור בגן משקף לדעת ירון גם היבטים רבים של המציאות ,  מעבר להיבטים האוניברסליים ,  אולם 

אשה אומרת לחברתה   -כך לדוגמה אפשר ללמוד על יחסם של הישראלים למין ומגדר  .  הישראלית 

ילדה לסבתה על   -לגיל  "  ? זה לא פוזה של הגבר הישראלי ,  בחייאת ,  תגידי לי : " מול השימפנזה 

זאת : " או בני זוג מסווגים את משפחת הדובים !"  כמעט לא יכול ללכת ,  זה סבא זקן, תראי: "שימפנזה

, ( במלעיל ) זה נמר פרסי  ' :  אב לבתו מול הנמר הפרסי   -לעדות  !"  וזאת הפיליפינית ,  זה האבא ,  האמא 

או אם שאומרת לבתה !"  לבדוק שלא לקחו לו משהו ,  לפני שהוא הולך לישון הוא סופר את הנקודות 

הם שמים פתקים : " גבר חרדי אומר על הפילים העומדים ופניהם אל הקיר   -ולדת  !"  נמר קמצן זה " 

 !".הם עושים ברכת כהנים, לא", וחברו עונה לו!" בכותל

 

 
 

 ?מתי אוכלים

 

לאחר רבע שעה מתחילת הביקור בגן החיות גם אני מוצא את עצמי מתעניין יותר באנשים מאשר 

אל מול שלושת הדובים שיושבים בחוסר .  עולם שלם של ביטויים והתנהגויות נחשף לעיני .  בחיות 

שני צעירים צופים ;  " זה כמו לשבת אצלנו בארוחת הערב ביום שישי : " מעש אני קולט ילד אומר לאביו 

; " יק ' הוא בטח גולנצ " ואחד אומר לחברו  ,  מזהים קוף פעלתן במיוחד ,  בקופים שמשחקים על העצים 

מי אוכלת כמו : " ואומר לה בטון מתיילד ,  אב מביט בבתו התינוקת ששוכבת על הרצפה ואוכלת במבה 

 ".?היפופוטם

 

האם הם יוצאים עם ערכים ?  האם הם יודעים יותר על החיות ? עם איזה מטען יוצאים המבקרים מהגן
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אחרת למה לסגור חיות ,  בניגוד לתפיסה כאילו גן חיות נועד לצפייה בבעלי חיים " ?  של שמירת טבע 

הגן משמש להסתכל על ,  בצורה יותר מפורשת . " קובע ירון ,  " אנשים באים לגן לשם בידור ,  בכלובים 

בעלי חיים טובים לזה כי הם דומים בתכונות רבות . בעלי חיים כמראה ולהפיק לקחים ביחס לבני אדם

 ".לבני אדם אבל באופן מהותי שונים מהם

 

 ?זה נכון גם ביחס לחיות מחמד ביתיות

 

אין לנו כלים .  והיא אכן בולטת במיוחד לגבי חיות מחמד , האנשה של בעלי חיים היא תופעה מקובלת"

הרבה חוקרים והוגים ניסו להבין את אורח החשיבה והתפיסה של .  להבין באמת בעלי חיים אחרים 

 ".והדרך הנגישה והקלה ביותר היא ככל הנראה דרך החוויה האנושית, בעלי חיים

 

 ?אז למה באים לגן חיות

 

בעיקר אם אתה ,  מתורגם אחר כך ,  שאתה בא לראות חיות ,  הסיפור שאתה מספר לעצמך בראש " 

במובן   -והזדמנות טובה ללמד את הילדים לקח  ,  למסע של הפקת לקחים ,  מגיע עם ילדים קטנים 

יחסים משחקיים והיבטים אחרים של יחסי , על התנהגות אנושית כמו סדר וניקיון -המקראי של המלה 

אחד הדברים הבולטים שעלו מהמחקר הוא שהשיח שמתקיים בין הורים לילדים , כתוצאה מכך. אנוש

, שיח זה בא לידי ביטוי באמירות קצרות .  במידה רבה אינו מספק מידע משמעותי על בעלי חיים 

צילמתי עכשיו ' הוא כולל בעיקר דוגמאות כמו  .  במיעוט של אינפורמציה ממשית ,  מדודות ודי סתמיות 

אתה לא רואה הרבה הורים או סבים שמסבירים על החיות באופן .  ' הוא שעיר כמוך ,  את הקוף 

 .מפורט

 

כי האוכלוסייה העירונית לא ,  כיוון שבעלי חיים היום רחוקים מאוד מהאדם . ההתנהגות היא מתיילדת"

הורים מרשים לעצמם להפגין בורות מוחלטת ולהגיד שהם לא יודעים כלום ,  יום -חשופה אליהם ביום 

הם מעיפים מבט בשלט .  מבחינה זו השלטים הם קרש הצלה מצוין למבוגרים .  על בעל החיים 

, שהשלטים יהיו אינפורמטיביים ,  בניגוד לציפייה של פרנסי גני החיות .  ' זה למור ,  כן ' ואומרים  

זה נכון בכל .  ' צדקתי   -אתם רואים  , ' המבקרים משתמשים בהם לצרכים אחרים כמו להפגין בקיאות 

 ".שברוב המקרים השלטים האינפורמטיביים העמוסים לא משמשים את תכליתם, העולם

 

 ?מה מיוחד בהקשר הישראלי

 

אבל הניואנסים והקשרי השיח התרבותי ,  אתה רואה את הדפוסים של החברה המערבית ככלל " 

היבטים של מגדר ומין ושל מעמד הגבר והאשה בחברה ,  לדוגמה .  משקפים את החברה ישראלית 

יש פה ' האשה אומרת  :  שיחה בין זוג ,  לדוגמה .  אתה שומע הערות שוביניסטיות מאוד .  הישראלית 
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הוא מזהה אותה עם בעלי חיים .  ' כן הוא מתאים בדיוק למידות שלך , ' והגבר אומר בתגובה ' כלוב ריק

ובעלי חיים ,  הגבר מסתכל על האשה שמשמשת לו מראה שמעצימה אותו .  ומעמיד אותה במקומה 

 -המבקרים  ,  כאשר עדר הזברות כולל נקבות בלבד ,  לעומת זאת .  ממלאים פעמים רבות אותו תפקיד 

', אמא ' משדכים לה זברה נוספת כ ',  אבא ' מזהים את הזברה הגדולה ביותר כ   -ובעיקר הילדים  

 ".'ילד שלהם'ומצביעים על הזברה הקטנה ביותר כ

 

יש "  מתי אוכלים " וגם כאן לשאלה  ,  האוכל תופס חלק נכבד מחוויית הביקור המשפחתי בגן ,  כצפוי 

מחליטים המבקרים על הפסקות המשמשות ,  מעבר לתחנות המוגדרות במסלול .  חשיבות מכרעת 

ארוחת ' רוב המבקרים אינם מוותרים על הטקס המרכזי של  . " בעיקר למנוחה קצרה או אכילה 

אומר ,  " המתקיים על אחד הדשאים או על אחד הספסלים הרבים הפזורים לאורך המסלול ',  צהריים 

. והדוגמאות רבות   -"  רבים סבורים כנראה כי ללא זלילה מתמדת לא תיתכן הנאה מלאה . "ירון בחיוך

ובתגובה ,  " עשרה וחצי מאכילים את השימפנזים -באחת"זוג הורים מודיע לבנם ש, עוד בשערי הגן, כך

 ".?ומתי מאכילים אותי", שואל הילד

 

 
 

 גן של בני אדם

 

אינו מתרגש מממצאי ,  מאז שעבר למשכנו הנוכחי ,  השנים האחרונות  77-ל גן החיות ב"מנכ, שי דורון

ההשפעה   -עידן קלע לאחד הדברים שהכי מעסיקים מנהלי גני חיות בכל העולם  . " המחקר של ירון 

אני .  לא גדלתי עם חיות , אני לא זואולוג ולא וטרינר. עם מה הם יוצאים מגן החיות, שלנו על המבקרים

ס ובמשך חמש שנים הייתי מנהל הלשכה "הייתי מנהל מתנ: מהניהול ציבורי, מגיע מתחום של אנשים
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אני חושב שאני מנהל גן החיות היחידי בעולם שכששואלים אותו על גן החיות שלו הוא . של טדי קולק

 .עונה על בני האדם ולא על החיות

 

יעידו עלינו אחרים על התפקיד שלנו בשמירת טבע ועל המעורבות שלנו בפרויקטים אקולוגיים בארץ "

, בכל יום נתון יש פה יהודים וערבים .  הדבר הכי בולט בגן הוא הפסיפס האנושי ,  למרות זאת . ובעולם

שאינה שותפה לשום פעילות חברתית ,  גם בני העדה החרדית הכי קיצונית .  חרדים וחילונים ,  דתיים 

בשביל בני ,  למרות שאנחנו גן חיות אנחנו קודם כל גן של בני אדם .  באים לפה בהמוניהם ,  בארץ 

 ".אדם

 

 ?למה אנשים באים לגן

 

בואו נלך ללמד את הילדים ואת ' אבל סביר להניח שהיא לא  ,  המוטיבציה לבקר יכולה להיות מגוונת " 

הם באים כי הם .  רוב האנשים לא באים בשביל זה . 'נהיה מעורבים בשמירת טבע'או ', עצמנו על חיות

אם במהלך הביקור אני יכול לגרום ,  השאלה היא עם מה הם יוצאים ?  מה נעשה עם הילדים ,  אומרים 

אבל גם אם השינוי ,  יכול להיות שינוי משמעותי או מינורי .  אנחנו יכולים , האמונה שלי היא שכן. לשינוי

 .עשינו משהו, המינורי יהיה רק לגרום להם להתייחס בכבוד לשטח הציבורי

 

יש לנו .  הגן הוא אתר התיירות מספר אחת בארץ במכירת כרטיסים , אלף מבקרים בשנה 747יש לנו "

אני מניח .  גם לא לכל התיאטראות ,  לכל קבוצות הכדורגל בארץ אין מספר כזה .  אלף מנויים   55

אומרים ,  ויש לנו נטייה להתעסק דווקא איתם , שלושה אחוזים מהמבקרים לא יודעים להתנהג-ששניים

 ".שאיתם אפשר לעשות משהו, האחוזים האחרים 98אותי יותר מעניינים . 'אלה זרקו ואלו ליכלכו'

 

 ?מה באמת אפשר לעשות

 

שבודקת את ,  עידן פתח פתח והיום יושבת בגן סטודנטית שעושה דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון " 

, היא חילקה כבר מאות שאלונים .  השפעת הביקור בגן חיות על תפיסת שמירת הטבע של המבקרים 

ויום אחד היא באה אלי בדחילו ורחימו וסיפרה לי שאחד הדברים שעולים הכי חזק מהשאלונים הוא 

הם לא חושבים על הלוטרה או על פרויקט .  שמה שהם זוכרים זה תפיסת הניקיון הציבורי של הגן 

 ".הנשרים

 

, אם המבקרים יצאו עם זה מגן חיות בעיר ירושלים . " המסקנה הזאת אינה מייאשת את דורון 

אל .  עשינו משהו ,  אתה יודע מה   -שתפיסת הניקיון שלה לא עומדת תמיד בראש סדר העדיפויות  

תשכח שגן החיות מארח אוכלוסיות ששמירת טבע ואיכות סביבה לא תמיד עומדות בראש סדר 

מישהי .  זה מתחיל בדברים הכי קטנים של התייחסות בכבוד לשטחים ציבוריים .  העדיפויות שלהן 
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כי היה נורא ,  כתבה לנו לא מזמן שהיא רצתה לירוק מסטיק אבל אפילו את זה היא לא העזה לעשות 

 ".אחר כך יהיה יותר קל לדבר על שמירת טבע ועל יחמורים ונשרים, אם הצלחנו לעשות את זה. נקי

 

 ?אז הסטיגמה של המבקר הישראלי שלא יודע איך להתנהג היא חסרת בסיס

 

פתאום לא נעים ,  ואם משקיעים בו , המבקר הישראלי יודע להעריך את ההשקעה. יש שיפור עצום. כן"

אני משוכנע שבטווח הארוך תהיה הלימה .  עידן תפס במודע או שלא במודע חלק מהדברים האלה. לו

בטווח הקצר עידן מציג את הפער בין מה .  בין השאיפות שלנו לבין מה שהמבקרים יקחו איתם מהגן 

בטווח .  אני לא מוטרד .  שהנהלת גן החיות רוצה לבין מה שהמבקר רוצה או יוצא איתו מגן החיות 

 ".ארוך תהיה לזה השפעה

 

 
 

 מציצן חסר תקנה

 

ומבחינה זו הוא משקף היטב ,  אינו הספר הראשון של ירון שעוסק בתופעות שוליים " משחק המראות"

בית השימוש " כך לדוגמה בספרו  .  את יכולתו להפיק מסקנות ותובנות מחכימות ממקומות לא צפויים 

, מודחק ומורחק מעין זה מיוצג בספרות ,  בחן כיצד מתקן נחות (  5775,  רסלינג " ) במרחב הסמלי 

בממשקים בין ;  גבול וקצה ,  תמיד התעניינתי בתופעות שוליים . " בקולנוע ובאמנות בתרבות המערבית 

ממה .  מתרחשים הדברים המרתקים והמאתגרים ביותר ,  לטעמי ,  שם . " הוא מסביר ,  " עולמות שונים 

שהן   -שמתרחש בשוליים אפשר להקיש לעתים על תופעות מרכזיות בהוויה ובחוויה האנושית  

אני עוסק בהוראה ובמחקר שלי בנושאים כמו ,  בדומה לכך .  למעשה נושאי המחקר העיקריים שלי 
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מין ומגדר בעתות מלחמה ,  אז ' תרבות הג ,  הצלף הצבאי ,  המאפיה הסיציליאנית ,  נזירות קתוליות 

 ".ועוד

 

מה שהביא אותי לגן החיות הוא העניין שלי בבעלי : " הסיבה לכך שנמשך לגן החיות פשוטה ,  לדבריו 

גן .  בבני אדם   -אבל יותר מזה  ;  ( ארנבות ותוכים ,  שלושה חתולים ,  יש לנו בבית שני כלבים ) חיים  

מנהלי גן החיות נדרשים לשמש משרתיהם של שני .  החיות הוא אתר המפגיש בין שתי אוכלוסיות אלו 

בנוסף להיבטים   -גן חיות אידיאלי חייב להביא בחשבון  .  בעלי החיים מזה והמבקרים מזה :  אדונים 

הוא נדרש להגדיר .  ולאזן בין טבע לבין תרבות ,  את הגורם האנושי   -בוטניים וזואולוגיים  ,  טופוגרפיים 

ולתת מענה הן לצרכיו והן לצורכיהם של בעלי ,  כראוי את מקומו של האדם במערך הכולל של הגן 

כאשר .  איזון של הציפיות מגן החיות הוא אתגר מתמיד ומתמשך לכל מנהל ולכל עובד ,  לכן .  החיים 

 ".התחושה של המבקר מרנינת לב, כי בירושלים"כמו בגן החיות התנ', הקסם פועל'

 

 ?מה היתה שיטת העבודה

 

ון סטיינבק ' הדרך הטובה ביותר להמחיש את הדברים היא אולי להביא ציטוט קצר מספרו של ג " 

אינני מתבייש להודות שאני מציצן חסר ' :  המופיע גם בספר ', רלי בחיפוש אחר אמריקה'מסעותי עם צ'

אני יכול להצדיק ואפילו .  מעולם לא אטמתי את אוזני לשיחה שלא היתה מענייני כל עיקר ...  תקנה 

 .'אבל אני חושש שאני פשוט סקרן, לכבד זאת בטענה שבמשלח ידי עלי לדעת על אנשים

 

ביליתי במשך שנה ,  כדי לעמוד מקרוב על טיבה של חוויית הביקור בגן החיות ולחשוף את דפוסיה " 

, אבל קודם כל משמע אוזניים ,  תיעדתי מראה עיניים .  תצפיות כמבקר מן השורה -בגן החיות בהאזנות

הרישום נעשה כך שנראה כאילו נועד .  זה מקום ציבורי שאנשים מדברים בו ומקשיבים אחד לשני 

. בעוד שלמעשה רשמתי את דבריהם של בני האדם הצופים בהם ,  להתייחס לבעלי החיים הנצפים 

רושם במחברת כאילו ,  אס -אם -הייתי מסתובב ליד אנשים כאילו אני מדבר בטלפון או כותב הודעת אס 

 .אני מסתכל על החיות

 

, בין מבוגרים לילדים ובין ילדים לילדים ,  תיעדתי בקפדנות דברים שנאמרו בין מבוגרים לבין עצמם " 

בניגוד לשיטות המדעיות המקובלות של עריכת ראיונות   -מכיוון שרק צפיתי והאזנתי  . בלי לציין שמות

הנחתי כי אלה הורים ,  הרי כשמבוגרים וילדים בגיל מתאים הלכו יחדיו   -או העברת שאלונים וכדומה  

', אבא ', ' אמא ' כיניתי את המבקרים  ,  וכמצופה מבלי לחטוא הרבה לאמת ,  למען הפשטות .  וילדיהם 

כאשר הגיל או מאפיין אישי אחר נראה לי .  וכדומה ',  סבתא ', ' סבא ', ' אשה ', ' בעל ', ' ילדה ', ' ילד ' 

 ".הערכתי אותו על דעת עצמי, משמעותי

 

 ?איך אתה מסכם את השנה שבילית בגן החיות
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הביקור התכוף בגן החיות ,  ראשית :  זה היה תענוג בלתי רגיל וחוויה מעשירה ביותר , מבחינה אישית"

החשיפה לציבור רחב ומגוון המשלב ,  שנית ;  ( מעטים בלבד משתווים לו ,  שלהערכתי ) הנפלא הזה  

התובנות ,  שלישית ;  העדות והמגזרים בחברה הישראלית ,  הדתות ,  באופן נדיר בין כל הלאומים 

יחסי הגומלין בין בני האדם לבין   -וכתוצאה מכך  ,  העולות מהמפגש בין בני האדם לבין בעלי החיים 

' גן חיות ' ) '  מוסדות תרבות ' ההבנה המעמיקה יותר של  ,  רביעית .  ובעיקר בין מבוגרים לילדים ,  עצמם 

 .ושל המבקרים בהם, (שמה שמייחד אותו הוא שהמוצגים בו הם חיים', מוזיאון'הוא בעצם 

 

. כל פרויקט מחקרי שאני עורך הוא מעין מסע גילוי של עולמות ושל אנשים חדשים ,  מעבר לכך " 

סגל גן החיות הוא ,  ולבסוף .  העבודה המשותפת לאורך זמן עם הצלם ששון תירם הוסיפה חדווה רבה 

 ".כיום אני חש שם כבר כבן בית ממש. אוסף אנשים נדיר

 

 
 

 הרגע הנכון

 

ר " את החיבור בין תירם לירון יזמה ד .  שופע בצילומים של הצלם ששון תירם " משחק המראות"הספר 

, בפעם הראשונה שפגשתי את עידן . "מנהלת מחלקת השיווק ויחסי הציבור של גן החיות, סיגלית הרץ

הרעיון שלו היה מדליק ,  למרות שעידן הפתיע אותנו מאוד . " היא מספרת ,  " הוא הציג לי את עבודתו 

פתאום נחשף ,  שבהן אני נמצאת בצד אחד של החוויה (  שנה   77כבר  ) אחרי שנים רבות  .  בפשטותו 

חשבתי מיד על ,  כשעידן התחיל לדבר איתי על תמונות לספר .  צדו של המבקר   -לפני הצד המשלים  

אלא גם בשל כך שיש בצילום שלו ,  לא רק בשל הניסיון שלו וההיכרות ארוכת השנים בינינו ;  ששון 

 ".את מה שעידן מציג בכתב, באמצעות תמונות, חשבתי שששון יוכל להעביר נפלא. ראייה אמנותית
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מספר ,  " וניגשנו במהרה לעבודה ,  לאחר פגישה קצרה היה ברור לעידן ולי שיש בינינו כימיה טובה " 

אחר כך .  ונהנינו מכל רגע של עשייה משותפת ,  מאז בילינו במשותף בגן שעות וימים ארוכים . " תירם 

לעתים חזרנו שוב ושוב לצלם בעל .  עבדנו עשרות רבות של שעות כדי לבחור את התמונות לספר 

. תירם אומר שלא נתקל בבעיות מצד המבקרים ".  עד שהתוצאה השביעה את רצון שנינו , חיים מסוים

הרעיון ,  ולא רק על בעלי החיים ,  כאשר הסברנו להם שאנחנו עובדים על ספר על אנשים בגן החיות " 

 ".לשתף פעולה -רובם ככולם  -מצא חן בעיניהם והם שמחו 

 

שנה   57-אחרי סיום הלימודים עבד יותר מ .  תירם למד במגמה לצילום במכללת הדסה ירושלים 

כשותף בסוכנות לצילומי עיתונות ובמקביל עסק בצילום תיעודי למוסדות ולגופים ארגוניים גדולים 

בגן החיות ,  בעשור האחרון הוא עצמאי .  והציג את עבודותיו בתערוכות יחיד ובתערוכות קבוצתיות 

זה אחד המקומות הבודדים בירושלים שבו . " כי הוא מצלם עוד מהתקופה שבה שכן ברוממה " התנ 

וגם בשביל ',  ידיעות אחרונות ' צילמתי התרחשויות בגן בשביל  . אפשר לצלם בהנאה וגם לתפוס שלווה

ואני ממשיך ומלווה אותו לאורך כל ,  לאחר מכן ליוויתי את בניית הגן החדש במלחה .  הנהלת הגן 

 ".בצילום בואם של בעלי חיים חדשים ואירועים שונים -הדרך 

 

 ?מה מייחד את הצילומים שמופיעים בספר

 

כך שיש ,  יש לנו בבית שתי כלבות ותוכי ) זיקה מיוחדת אליהם  ,  ראשית לכל ,  צילום בעלי חיים מחייב "

אתה משתהה לפני תצוגה .  וגם קצת מזל ,  הצילום מחייב גם סבלנות אין קץ (.  לי מקום בלב בשבילם 

אתה נדרש גם .  ' לתפוס את הרגע ' כדי שכאשר יתרחש משהו תהיה שם כדי  ,  מסוימת זמן רב 

במשך .  ולהסתגל לתנאי תאורה שונים ,  להתאים את עצמך לשעות פעילות שונות של בעלי החיים 

זה .  ולעתים אני חש שהם מעין שותפים שלי ,  השנים יצרתי קשר קרוב עם רבים מבעלי החיים בגן 

 ".*מאפשר לי לתפוס את הרגע הנכון של בעל החיים וזה מה שהופך את התמונה למיוחדת
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