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מאמר זה מציג מידע חדש בתחום 'הסוציולוגיה של גני החיות'. הוא מבוסס על מחקר 
אמפירי מתמשך בגן החיות התנ"כי בירושלים. במרכזו עומד יומן, הכולל טקסט ואיורים, 
שנכתב במשך כשמונה שנים במחלקה אחת של גן החיות — מחלקת הקופים. במאמר 
נבחנת מערכת היחסים בין המטפלים למבקרים על רקע יחסם לבעלי החיים. מוצג 
האופן שבו מתבטא המפגש בין גישתם האנתרופומורפית של המבקרים כלפי בעלי החיים 
לבין גישתם החמלנית )כלפי בעלי החיים( והצינית )כלפי בני האדם( של המטפלים. 
מן הממצאים עולה כי מה שנראה בממד השטח כהווי משעשע של המטפלים, מעיד 
בממד העומק על מצוקה אישית וקבוצתית מובנית, שהמטפלים נדרשים לתעל אותה 

לאפיקים מועילים.

מילות מפתח: אנתרופומורפיזם, גני חיות, מבקרים, מטפלים, ציניּות

"עלינו לחשוב מחדש על גני החיות; לראות אותם כמו 
שרואים אותם ילדים רכים — יותר כמו ִספרי סיפורים, 
בית גידול של הדמיון, במקום כמו העתק ממשי או מזויף 
של אפריקה או של אנטרקטיקה. הבה נניח שגן החיות 
הוא מקום לדמיין, להתחבר, אפילו להתפלל, יותר מאשר 

)Hillman, 2013( ".ללמוד

חלקת הקופים בגן החיות התנ"כי בירושלים מונה מ
כ-100 פרטים ממגוון מינים: סיאמנגים, קופי עכביש, 
קופי סנאי, ָשֲאגנים, ֶלמורים, מנדרילים ושימפנזים. 
צוות הטיפול כולל אחראית, מטפלים ומתנדבים. הרישומים 
)טקסט ואיורים( המהווים את לבו של מאמר זה, מתועדים 
ביומנים, פרי איסוף מתמשך של צוות המטפלים, החל בקיץ 2007 
ועד לימים אלה. יומנים אלה אינם חשופים לעיני המבקרים. 
הרישומים המופיעים בהם מורכבים מציטוטים של דברי 

מבקרים, הערות פנימיות המתייחסות לציטוטים אלה, מועד 
הציטוטים וההערות, וכן מאיורים מאירי עיניים של מטפלת 
בגן החיות, הנוטלת חלק ישיר ומיידי בחוויות המתועדות בהם.
הטקסט והאיורים או הדימויים משולבים זה בזה, מתוך 
גישה הרואה בהם שתי ישויות אוטונומיות שוות ערך, המציעות 
היבטים שונים על אותה 'מציאות' עצמה. בניגוד לנטייה 
המדעית לתת עדיפות לטקסט המילולי, ולנטייה הָאמנותית 
לתת עדיפות לדימוי החזותי, אני מציע להעניק להם מעמד 
שווה. שני האמצעים נתפסים בעיניי כמשלימים זה את זה 

ומשמשים יחד לשם ייצוג, דיווח והעברת מסרים.
ייחודם של הדימויים המופיעים כאן הוא בכך שהם מהווים 
ָּפֶנִלים בודדים, בשונה מרצפי דימויים המקובלים בקומיקס. 
לפיכך אפשר לכנותם 'אמנות קומית' )comic art(, במובן זה 
שהם שואבים חלק מאוצר המילים החזותי שלהם מתחום 
הקומיקס. כאשר שילוב זה מתקיים במלואו על ידי היוצרים, 
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חיות וחברה

2 0 1 5 י  א 5, מ 2 ן  ו י ל י ג



17 הומור במחלקת הקופים  מטפלים, מבקרים ובעלי חיים  

חיות      וחברה
2 0 1 5 י  א 5, מ 2 ן  ו י ל י ג

הוא מאפשר להראות דימוי חזותי ולהעביר מסרים מילוליים 
בעת ובעונה אחת.

הזיקה בין המילים לתמונות מורּכבת: באיורים מסוימים, 
המילים והתמונות מעבירים מסר מקביל. בדוגמה שלהלן, 
נתפסת מנקודת המבט של  כפי שהיא  'חטיפת התינוק', 

המבקרים, מקבלת ביטוי מילולי וחזותי כאחד:

את  ומעצימות  מגבירות  התמונות  אחרים,  באיורים 
המסרים המילוליים. כך, לדוגמה, במקרה הבא הביטוי המילולי 
המתייחס ל'קוף', או למען הדיוק ל'קיפוף', מושלם ומורחב 

על ידי המאיירת:

הסוג הרווח ביותר של שילוב הוא איורים שבהם המילים 
והתמונות נמצאים בתלות הדדית, ורק יחדיו הם מגלים את 
הרעיון במלואו. בקומיקס במיטבו, מילים ותמונות הם כמו 
שותפים לריקוד, שכל אחד מהם נוטל בתורו את ההובלה 
)McCloud, 1993(. להלן ריקוד של תמונה-מילים, המציג 

שוב תפיסה של למור, קיפוף קטן מידות:

בהמשך יופיעו איורים המלּווים בכיתובים המקוריים 
שצוטטו כלשונם מפי המבקרים.

'השילוש' של גן החיות
היומנים מציגים תמונה משולשת של המציאות של גן החיות: 
מטפלים, מבקרים ובעלי חיים )ומעל כל אלה 'מרחפת' הנהלת 
הגן(. אתייחס כאן לשני הקדקודים האנושיים של המשולש הזה, 
מטפלים ומבקרים, כאשר בתווך נמצא הקדקוד של בעלי החיים.

]מנהלים[

בעלי חיים

מטפלים        מבקרים

המטפלים
'טיפול' מוגדר כ"התעסקות בדבר, ִטרחה בדבר והשגחה עליו 
]כדי[ שיגדל ויתפתח כראוי" )מילון אבן-שושן, 2003(; או, 
בניסוח דומה, "השגחה ועיסוק לשמירה על מצב תקין" )מילון 
ספיר, 1997(. בשפה האנגלית, המקבילה למילה 'טיפול' היא 
keeping, והמטפל מכּונה keeper, או בהקשר לגן החיות — 
keeper zookeeper. הוא אדם המנהל או שומר על מישהו 
 The( משגיח על בעלי חיים בגן חיות zookeeper ;או משהו

.)New Oxford Dictionary of English, 1998
בהתאם לתפקיד מוגדר, מטפלים משגיחים על סוגים שונים 
של בעלי חיים. על פי הארגון שבו הם עובדים, המטפלים עשויים 
להיות ממונים על טיפול בקבוצה גדולה של בעלי חיים — כמו 
יונקים, עופות, זוחלים, דגים, וכדומה — או על קבוצה ייחודית 
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יותר, כמו פרימטים או חתולים גדולים. הם אמּונים על הרווחה 
היומיומית של בעלי החיים הנתונים לאחריותם. עליהם להכין 
להם מזון מאוזן בהתאם לדרישותיהם המיוחדות. הם אחראים 
לניקיון ולאחזקה השוטפת של כלוביהם, תצוגותיהם או ְמָכליהם 
של בעלי החיים. כמו כן, עליהם לשטפם ולהברישם, וכן לדאוג 

להפעלתם, להעשרתם ולאימּונם.
המטפלים נדרשים להבחין בשינויים ִמזעריים במצבם הגופני 
או הנפשי של בעלי החיים הנתונים להשגחתם, לתעד באופן 
שוטף ומפורט את מצבם, ולפעול בהתאם. מכיוון שהמטפלים 
מבלים זמן רב כל כך במחיצת בעלי החיים, הם יכולים להציע 
למנהליהם ולבעלי תפקידים אחרים בגן מידע רב ערך על 
בריאותם, התנהגותם ופעולות הגומלין ביניהם. המטפלים 
עוסקים לעתים, בשיתוף פעולה עם מנהלי גן החיות, במיזמי 

רבייה, שימור, השבה לטבע ומחקר.
במיומנויות  להצטיין  לכך, מצפים מהמטפלים  מעבר 
תקשורת. בנוסף לקשר המתמיד עם בעלי תפקידים אחרים 
בגן, עליהם להיות בעלי ידע מספיק כדי לענות על שאלותיהם 
של המבקרים לגבי בעלי החיים במחלקה שלהם בפרט ובגן 
החיות בכלל, ואף לגבי בעלי חיים בסביבתם הטבעית. הם 
משמשים כאנשי יחסי ציבור של ארגונם, ולפיכך עליהם לגלות 

ידידותיּות ומקצועיּות, ולתווך בין בעלי החיים למבקרים.
הטיפול בבעלי חיים בכלל, ובבעלי חיים בגני חיות בפרט, 
מחייב עבודה מייגעת ולעתים אף שוחקת. זהו עיסוק הדורש 
מסירּות, מחויבּות וסבלנּות. על המטפלים להיות אנשים מיומנים 
הנכונים ללמוד ולשפר את ביצועיהם תוך שיתוף פעולה הדוק 
עם עמיתיהם בארגונם או בארגונים אחרים. הדאגה לבעלי 
החיים הנתונים להשגחתם חיונית, מכיוון שחייהם של אלה 
תלויים במידה רבה בשאלה כיצד המטפל תופס את עיסוקו. 
בעלי החיים מחייבים טיפול ואחזקה יומיומיים, ולכן לוח הזמנים 
של המטפלים כולל עבודה גם בשבתות ובחגים. מטפלים רבים 
עובדים בחוץ בתנאי מזג אוויר שונים ולעתים קשים; חלקם 
עובדים בסביבה מלוכלכת ולעתים בעלת ריחות עזים; לפיכך 

עליהם להיות בריאים ובכושר גופני טוב.
בנוסף לכל המיומנויות הנדרשות מהמטפל, הוא חייב 
להתמודד עם משברים בריאותיים ונפשיים, ולפעול לעתים 
בתנאי לחץ. עליו להיות ער לסיכונים הּכרּוכים בעבודתו: הוא 
או היא עלולים לסבול מפגיעות גופניות הנגרמות על ידי בעלי 
החיים )בעיטות, נשיכות, שריטות, וכדומה(, עד כדי סכנת חיים; 
הוא עלול להידבק במחלות זיהומיות שונות המשותפות לבעלי 
חיים ולבני אדם; לעתים קרובות עבודת המטפל קשה מבחינה 
גופנית ודורשת נשיאת משאות כבדים, תנוחות ותנועות בלתי 
נוחות; מטפל עובד לעתים עם תרופות וטרינריות וחומרים 

כימיים אחרים העשויים לגרום נזק לבריאותו; עבודתו עשויה 
להיות לעתים מונוטונית ומעיקה.

שכרם של המטפלים נמוך יחסית, והעבודה מחייבת הנעות 
אחרות — אהבה לבעלי חיים והנאה מעבודה באוויר הפתוח — 

לבד, וכן במחיצת אנשים אחרים בעלי מחויבות דומה.
מקצוע הטיפול בבעלי חיים בגן החיות אינו עשיר בהזדמנויות 
לקידום. רוב גני החיות מציעים הזדמנויות מעטות לקידום מעבר 
לתפקיד הנחשק של 'מטפל ראשי', שנוספות לו משימות פיקוח 
אחדות מעבר לאחריות על הטיפול בבעלי החיים שעליהם הוא 
מופקד )כמו פיקוח על מטפלים אחרים(; זאת בתמורה לתוספת 
שולית בלבד בשכר. למרות מידת הזוהר המלווה עבודה עם בעלי 
חיים אקזוטיים, אפשר לסווג רבות מעבודת הטיפול בבעלי 
החיים — האכלה ושטיפה של בעלי החיים; ניקיון התצוגות, 
פתיחתן וסגירתן; שמירה מפני הצקה של המבקרים — כ'עבודה 
שחורה'. אחת ממנהלות גן החיות מסכמת זאת כך: "מטפלים, 
בדומה לבעלי חיים מסוימים, נמצאים בסכנת הכחדה". היומן 
הראשון של מחלקת הקופים נפתח בהקדשה "לכל אותם אנשים 
טובים שמצליחים לשרוד, שנה אחר שנה, במלחמת ההתשה 

האכזרית שנקראת גם חול המועד".
למרות כל האמור לעיל, אנשים רבים משתוקקים לעבוד 
כמטפלים בבעלי חיים, כשהם מתנדבים לבצע את התפקיד במשך 
חודשים ואפילו שנים לפני שמובטחת להם ִמשרה ממשית. יתר 
על כן, מטפלים רבים מבטאים רמה מעוררת התפעלות של 
מחויבּות לעבודתם ומסירּות לבעלי החיים הנתונים לאחריותם. 
הסיבה לכך היא שהמטפלים בבעלי חיים מּונעים על ידי אמונה 
עמוקה שהם יועדו מראש — כבר מילדותם המוקדמת, או 
אפילו עם לידתם — לעבוד עם בעלי חיים או במחיצתם. לשם 
כך הם ניחנים, לכאורה, במתת-אל או בכישורים מיוחדים 
)כמו הבנה בלתי אמצעית את בעלי החיים, או יכולת 'דיבור' 
ישירה ִאתם(. 'גזירה' זו מטפחת בקרב המטפלים תחושה עזה 
של יחסי קרבה והזדהות זה עם זה — לא רק מתוך כך שהם 
עושים עבודה דומה, אלא מתוך כך שהם בני אדם מ'אותו סוג'. 
זאת ועוד, באמצעות הזדהות עם עיסוקם, המטפלים שואבים 
הּכרה פנימית במשמעות עבודתם ובתרומתה לחברה האנושית 
)Bunderson & Thompson, 2009; ומתוך שיחות אישיות 

עם מטפלים בגן החיות התנ"כי(.
מבחינת המטפלים, לא כל הקדקודים של 'השילוש' שווים. 
עיקר מעיינם של המטפלים הוא בעלי החיים, כשהמנהלים 
והמבקרים מופיעים רק אחריהם בסדר העדיפות. לעתים 
מתעוררת תחושה כי המטפלים ממלאים את תפקידם למרות 
קיומם של המבקרים )ושל המנהלים(, ולאו דווקא למענם. 
גם לטובתם-הם  קודמת במידה רבה  טובת בעלי החיים 
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ולטובת משפחותיהם האנושיות, כפי שמשתקף גם בִספרה 
 .Diane Ackerman של הסופרת וחוקרת הטבע האמריקנית
הספר אשת המטפל )The Zookeeper's Wife( מספר את 
סיפורו של גן החיות בוורשה במהלך מלחמת העולם השנייה. 
מתוך סיפור גן החיות נרקמת מציאות היחסים בין המטפלים 
לבעלי החיים: "אנטונינה וָיאן למדו ִלחיות על פי עונות השנה, 
ולא על פי כרונולוגיה מקובלת. כמו רוב בני האדם, הם היו 
כפופים לשעונים; אולם השגרה לא הייתה מעולם שגרה של 
ממש, מכיון שהורכבה ממציאויות מתחרות — האחת מכוונת 
לבעלי חיים, האחרת לבני אדם. כאשר לוחות הזמנים התנגשו 
ָיאן חזר הביתה מאוחר, ואנטונינה התעוררה בלילה כדי לסייע 
ביילוד בעל חיים כמו ג'ירף ]...[. הדבר הוביל לחדשנות מתוחה 
מדי יום ביומו; ולמרות שהבעיות היו תובעניות, הן הטביעו 
 Ackerman, 2007, p.( "על חייה רגעים מבורכים של הפתעה
20(. ספר זה מגלה את מסירותם חסרת הגבולות של מנהל גן 
החיות של ורשה, ובמיוחד של אשתו, לבעלי החיים: אנטונינה 
גילתה כלפיהם חיבה עמוקה, וביתם בגן החיות הפך לבית 
גידול ומגורים לבעלי חיים שונים — בנוסף לבנם שלהם )יש 
לציין שחמלתם של הזוג זבינסקי התגלתה גם בכך שהסתירו 
מאות יהודים בביתם ובביתני גן החיות במשך הכיבוש הנאצי(. 

עמדתם הצינית של המטפלים
המטפלים בגן החיות, בדומה לבעלי תפקידים מקצועיים 
בארגונים אחרים, כמו רופאים בבתי חולים, מפתחים לעתים 
קרובות עמדה צינית המסייעת להם להמשיך ולתפקד במסגרת 
תובענית מבחינה גופנית ונפשית. דוגמה מובהקת לעולמם 
הציני של מתמחים בבית חולים מופיעה בספרו של סמיואל 
ם בית האלוהים. ציטוטים אחדים מספר זה עשויים להאיר  ֵשׁ
גם את עיניהם של המטפלים בגן החיות )כמו את עינינו שלנו(. 
ם מספר כי בבית החולים נוצרו "המון היררכיות קטנות,  ֵשׁ
ם, 1987, עמ' 19(.  שבתחתיתן נותר ]...[ צוות העובדים" )ֵשׁ
בשלב כלשהו הוא הגיע לתובנה כי מדובר ב"גן חיות אחד 
ם,  גדול, שבו החולים ]במקרה שלנו, המבקרים[ היו החיות" )ֵשׁ
1987, עמ' 34(. אחד מעמיתיו ציין בפניו כי "'עקרון המפתח 
הוא להבין מראש שאתם עושים עבודה מחורבנת. אם תשלימו 
ם,  עם ]עובדה זאת[, תצליחו להתקדם ולגמור את העבודה" )ֵשׁ
1987, עמ' 35(. אותו עמית יעץ לו: "תתחיל בזה שלא תדבר 
אתם. אם תדבר עם החולים ]המבקרים[ האלה, אף פעם לא 

ם, 1987, עמ' 66(. תיפטר מהם" )ֵשׁ
הציניקן הראשון היה הפילוסוף היווני דיוגנס איש סינופ. 
רבים גורסים כי דיוגנס התנהג ככלב, ואף שיבח את תכונותיו 
ומעלותיו של זה: "ַהפיקו לקח מן הכלבים ובעלי החיים האחרים 

ומפשטות קיומם, והסתמכו על הטבע כדי שיספק לכם את 
הצרכים החיוניים לחיים" )Dobbin, 2012, p. 6(. הציניקנים, 
בגישה המתאימה גם למטפלים רבים, קראו ִלְחיות "חיים 

.)Dobbin, 2012, p. 6( "המתאימים לטבע
בלשון המקובלת היום, 'ציניּות' נתפסת בכמה אופנים: "אי-
אמונה בבני אדם, וחשדנות כלפי מניעיהם; זלזול במוסכמות 
ובערכים מקובלים; התייחסות סרקסטית לדברים ]הומור ארסי 
ועוקצני; לעג מר[" )לקסיקון לועזי עברי, 1996(. בתצפיות 
שערכתי בישיבות של ראשי מחלקות ומטפלים בגן החיות 

התנ"כי, נשמעה לא פעם נימה צינית מעין זאת:
]מטפלת:[ "אני שמחה לבשר לכם שהקנגורו הבעייתי — 

שנתן בעיטות )למטפלים( התקבל לגן החיות של סיביר". — 
]רעמי צחוק וקריאות:[ "זה העונש שלו ]...[ לָגלּות, 

לגלּות!"
]מטפל ראשי:[ "שתי הודעות: ]הודעה משמחת:[ בקרוב — 

יום השואה ויום הזיכרון; זוהי הזדמנות שאין מבקרים — 
לנצל את הימים האלה לפרויקטים שונים. ]הודעה עצובה:[ 
חופשת פסח בפתח — כל הילדים בחופשה. תתחילו 

להתכונן נפשית...!"

הציניות כוללת גם הומור עצמי של המטפלים. כך לדוגמה:
]מטפל ראשי:[ "אני רוצה שהרעיונות יבואו ִמֶּכם. אתם — 

המטפלים!" — ]מטפל:[ "זו הסיבה שזה לא יכול לבוא 
מִאתנו!"

]מטפלת, מציינת שם לועזי של בעל חיים[ — ]מטפל:[ — 
"אֹוהֹו, מזל שהביאו גם מישהו מהאקדמיה!"

הפילוסוף הגרמני פיטר סלוטרדייק הבהיר בספרו ביקורת 
משלה.  תפקיד  להיות  עשוי  לציניות  כי  הציני  ההיגיון 
למעשה, נקודת המפתח של הציניּות המודרנית היא "היכולת 
של הנושאים אותה לעבוד — למרות כל מה שעלול לקרות" 
)Sloterdijk, 1988, p. 5(. כאשר המטפלים ניחנים במינון 
מתאים של ציניּות, הם יכולים לסבול את תנאי העבודה הקשים 
ולמלא את תפקידם ביעילות. אם 'עבודה' היא אכן ערך מרכזי 
בחברה שלנו, יש להודות לציניּות על תרומתה הפונקציונלית 
למבנים חברתיים. הציניות מאפשרת לנושאיה לשרוד בנסיבות 
קשות; לשאת את הסבל הכרוך במערכות יחסים סבוכות, מבלי 

לשבש או להפר את הסדר הארגוני הבסיסי.

המבקרים
פרנסי גני החיות וארגוני הגג שלהם מעמידים בראש סדר 
העדיפויות את הטיפול בבעלי חיים, שימור המגוון הביולוגי 
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)ובכלל זה מחקר מדעי(, קיימּות גלובלית, וכן את חינוך הציבור 
הרחב כדי שזה יגלה אהדה רבה יותר לסביבה וזיקה קרובה 
 Clayon, Fraser & Saunders, 2008;( יותר לבעלי החיים

.)Morgan & Hodgkinson, 1999
גני החיות והאקווריומים ברחבי העולם הם אתרים המושכים 
מבקרים רבים, ומדי שנה מגיעים אליהם כ-700 מיליון בני אדם 
)Waza, 2015(. לפי תפיסת המבקרים, בעלי החיים המוצגים 
בגן החיות נועדו קודם כל לשם הסתכלות והפקת הנאה, ולא 
לשם הבנה )Turley, 1999, pp. 341, 348(; לפיכך, גני החיות 

.)Brambell, 1993( 'משמשים כ'אתרי התבוננות
וארגוני הגג שלהם,  גני החיות  בניגוד לעמדת פרנסי 
המבקרים מעמידים בראש סדר העדיפויות את איכות פעולות 
הגומלין החברתיות, ורואים בביקור בגן החיות בראש ובראשונה 
'חוויה חברתית' או 'בילוי משפחתי'. לדוגמה, במחקר שנערך 
בגן החיות באדינבורו שבסקוטלנד, התקבלו התשובות הבאות 
לשאלה המופנית למבקרים: "מהם המניעים העיקריים לביקורכם 
בגן החיות?": ביקור עם חברים )37%(; שעשוע )28%(; בילוי 
)13%(; התרשמות כללית )9%(; התרשמות מבעלי החיים )6%(; 
חינוך )4%(, אחר )Reade & Waran, 1996( )3%(. מנתונים 
אלה עולה ששלושת המניעים העיקריים לביקור בגן החיות 
מבוססים על בידור. רק 4% מהמבקרים ביקרו בגן החיות כדי 
להתחנך או לחנך את ילדיהם. יתר על כן, למרות ששימור 
בעלי חיים נתפס כתפקידם העיקרי של גני החיות כיום, איש 
מן המבקרים לא הזכיר במפורש שהביקור בגן החיות נועד 

לתמוך בתפקיד זה.
בניגוד לגישתם המוצהרת של המבקרים שהם אינם באים 
לגן החיות למטרות חינוכיות, ובניגוד לעמדתם המוצהרת 
של המנהלים שהמבקרים לומדים במהלך הביקור על עולם 
הטבע והחי — המבקרים משתמשים בבעלי החיים כדי להפיק 
לקחים למען עצמם ובעיקר למען ילדיהם. לתחושתי, הילדים 
אכן 'לומדים' משהו מן הביקור בגן החיות; אולם ההשכלה 
הזואולוגית והאקולוגית שלהם אינה מתרחבת במידה רבה. 
המסר החשוב ביותר שילד יכול להפיק מביקור כזה — ואין 
לזלזל בו — הוא ש"הוא המותק של אימא ואבא שלו" )ירון, 

2010, עמ' 111(.

עמדתם האנתרופומורפית של המבקרים
לחשוב"  "טוב  כי  קבע  לוי-שטראוס  קלוד  האנתרופולוג 
Lévi-( באמצעות בעלי חיים, ולא רק "טוב לאכול" אותם

Strauss, 1963, 89(. בני אדם מגייסים דימויים של בעלי חיים 
כדי לסמל, לבטא בצורה דרמטית ולהבהיר היבטים מסוימים 
.)Daston & Mitman, 2005( בהתנסויות ובפנטזיות שלהם

בגן  המבקרים  עמדת  כי  העלה   )2010 )ירון,  מחקִרי 
החיות מושתתת במידה רבה על אנתרופומורפיזם )ביוונית, 
Anthropo — אדם; morphos — צורה; כלומר, צורת אדם( — 
האנשה, כלומר ייחוס דמות אנוש או תכונות אנושיות לבעלי 
חיים. זהו ככל הנראה תהליך הַמפתח שבאמצעותו המבקרים 
מפרשים ומבינים בעלי חיים בגן החיות. להלן דוגמאות אחדות 

לעניין זה, שעלו מתצפיותי בגן החיות התנ"כי:
]סבתא לאימא, מול תצוגת הַמְנְדִריל:[ "ָוואּו, תראי, זאת — 

לא עשתה ָׁשפם זאת!"
]אימא לילדה, מול תצוגת הטמרין לבן-הקדקוד, ביחס — 

לבלורית:[ "תאמיני לי שאפילו במספרה של מרים לא 
עושים דבר כזה!"

]אבא לילד, מול תצוגת הַמְרמֹוֶסט הגמדי:[ "הוא לא אכל — 
שבוע; בגלל זה הוא נראה ככה!"

]אבא לילד, מול תצוגת הדוב החום הסורי:[ "ִתראה ַמֶזה, — 
הדוב הזה צריך דחוף לגזוז ציפורניים!"

הביקורת על האנתרופומורפיזם כוללת יסודות מוסריים 
ואינטלקטואליים, וגורסת שליהוק בעלי חיים בתפקידים 
אנושיים הוא צורה של נרקיסיזם ממוקד בעצמי: אתה מתבונן 
החוצה אל העולם ורואה רק את השתקפותך שלך המתגלה בו 
)Daston & Mitman, 2005(. ואכן, המבקרים מקיימים בגן 
החיות 'משחק מראות' משוכלל, המתגלם בִמקסם השתקפּויֹות 
'אדם — בעל חיים — אדם'. המבקרים מתבוננים לכאורה בבעלי 

החיים, אבל רואים בהם השתקפות של דמותם שלהם:
]אימא לתינוק:[ "איזה מותק של חיה. מתוק של אימא — 

אתה!" ]נושקת בשקיקה על לחיו[.
]אבא לתינוק:[ "תראה מזה?! חמוד כזה!" ]נושק בחיבה 

על אף התינוק[.
יּו, —  ]אימא לילדה, מול תצוגת הדוב החום הסורי:[ "ְשׁ

תראי כמה שההיא דומה למוָרה נילי; העיניים הצמודות, 
וזה!" — ]הילדה, מצטרפת למשחק ופונה אל הדובה:[ 

"המוָרה, יש שיעורים?!"
]אימא וילד:[ "אתה רואה את האריות?!" — "כן, הם — 

שוכבים בצל ואנחנו עומדים בשמש!"
]אבא לילדה:[ "הדוב עושה אמבטיה — את אוהבת — 

אמבטיות?!"
]מדריכה:[ "הדוב הכי אוהב לאכול דבש!" — ]ילד:[ "גם — 

אני אוהב לאכול יוגורט עם דבש!"
]נערה לנערה, מול תצוגת ההיפופוטם:[ "אם תמשיכי — 

לאכול בורקס בארוחת הבוקר, גם את תיראי ככה!"
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]גבר צעיר מדבר בטלפון הנייד:[ "בדיוק ראיתי קוף — 
שמזכיר אותָך; ָׁשעיר כזה!"

]אימא לאבא:[ "הייתי צריכה להיות פנדה, היא כל הזמן — 
ישנה!"

]אבא לילד, מול תצוגת הסוריקטות:[ "תראה, תראה איך — 
הוא אוכל! ]פונה לילד:[ רוצה ַּבְמָּבה?!"

'משחק המראות' משקף, בין השאר, היבטים בולטים של 
ה'מציאות' הישראלית, כמו הבדלי מין ומגדר, עדֹות ודת.

מין ומגדר:
]אבא לאימא:[ "זה הראיס, מיד תראי איך הנקבה הולכת — 

אחריו... יאללה, בואי, הולכים!"

]אישה למדריכה, לאחר ההאכלה של השימפנזה:[ "רציתי — 
רק לשאול איך זה שהזכר הזקן, המנהיג, מסכים בכלל 
שהצעיר יזדווג עם הנקבות. זה לא מזיז לו?!" ]מגניבה 

מבט מהיר אל בעלה[.
]נער לנערה, בעיניים עורגות, מול תצוגת המנדרילים:[ — 

"תראי איך היא מלטפת לו את התחת, עושה לו כיף!"

]ילדה לילד, מול תצוגת האריות:[ "תנחש מי המלך — 
באריות, האימא או האבא?"

]אימא לילדה, מול תצוגת האריות:[ "זה האריה וזאת — 
הלביאה. היא יותר עדינה. תסתכלי איזה שיער יש לה. 

היא רק יצאה מהמספרה!"
]אימא לילדה, על הלביאה:[ "היא עייפה — שטפה כלים — 

ורצפה, האכילה את הילדים!"
]אימא לאימא, מול תצוגת האריות:[ "ֵהעיר אותה! הוא — 

יודע מה הוא עושה...!"
]אימא לאבא:[ "הוא לא נרדם באמצע האקט, וזה!"— 
]אימא קוראת מהשלט, מול תצוגת הטמרין לבן-הקודקוד:[ — 

"הזכר הוא זה שנושא בעיקר עול הטיפול בילדים. הוא 
מסייע בלידה, ונושא את הצאצאים על גבו בכל עת, למעט 
בעת הנקתם על ידי אמם". ]אימא אחרת מגיבה:[ "צריך 
להכניס את הגברים לכלוב הזה לכמה זמן — שיילמדו!"

עדֹות:
]אמא לילד, מול תצוגת הנמר הפרסי:[ "נמר קמצן זה!"— 

]אבא, בצהלה, מול תצוגת הטמרין הרעמתי הזהוב:[ "זה — 
קוף אשכנזי, זה!"

דת:
]אבא דתי מצהיר עם הכניסה לאזור 'תיבת נוח':[ "זה — 

האזור הדתי. כולם צריכים לשים כיפה וציצית".
]אבא חרדי לבנו:[ "אל תדאג, עוד כמה שנים נשֹים גם — 

את כל חוקרי המקרא בתוך כלוב!"
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]אבא ואבא חרדים, על הפילים העומדים ופניהם אל — 
הקיר:[ "הם שמים פתקים בכותל!" — "לא, הם עושים 

ברכת כוהנים!" )ירון, 2010, עמ' 115-114(.

המחלוקת על מוצא האדם:
]מלמד וילדים:[ "המורה, האדם באמת בא מקופים?" — — 

"רק החילונים!״
]אימא לילדים:[ "קשה להאמין שהם היו פעם בני אדם".— 
]ילד וילד:[ "אל תפחד! הלמורים קצת משוחררים" — — 

"אני לא מפחד, אני קוף בעצמי".
]אבא וילדה:[ "את רואה, תסתכלי. פעם גם את היית — 

כמוהם" — "אז למה הם לא נהיו בני אדם?" — "כי ככה 
זה מאז שהאבולוציה הפסיקה".

ההווי של המטפלים כ'הומור שטח משפחתי'
כאמור, חלק מדברי המבקרים מתועדים ביומני המטפלים 
המיועדים לשימוש פנימי של המטפלים. עורכת היומנים 
במחלקת הקופים מסבירה כי רישומים נכנסו למחברת רק 
לאחר ש"לפחות כמה ]מטפלים[ צחקו". 'מבחן הצחוק', ככל 
 ;)Morreall, 1983, p. 1( שהוא פשוט ובסיסי, אינו טריוויאלי
זאת, בין השאר, מכיוון שהוא מערב הבנה הדדית המתבססת 
על רקע חברתי משותף )Raskin, 1985, p.16(, או על 'יחסי 
התבדחות' )Apte, 1985, pp. 29-66(. מבחינה זו, לפחות, 
קבוצה  הפנימי של  העולם  הצצה אל  מהווים  הציטוטים 
חברתית מוגדרת ומתוחמת — קבוצת המטפלים בגן החיות 
בכלל ובמחלקת הקופים בפרט. עורכת היומנים מתייחסת 
לתכנים המופיעים בהם כאל 'הומור שטח משפחתי' של קבוצה 
מלוכדת של אנשים שחיבה עמוקה לבעלי חיים משותפת להם. 
יצוין כי בהצגת האנקדוטות בחלק הבא איני מבקש להגדיר 
את טיבו של ההומור, או לקבוע מה 'מצחיק'; אני מסתפק 
בכך שהמטפלים עצמם ראו בדברים היבט מבדח. גישה כזו 
הולמת מסקנה מחקרית מרכזית: "אם נקבל המשגה רחבה 
של ה'הומור', יצא מכך שהומור הוא כל מה שקבוצה חברתית 

.)Attardo, 1994, p. 9( "מגדירה ככזה

הומור במחלקת הקופים — מטפלים, מבקרים 
ובעלי חיים

תפיסה היררכית מקבילה מתקיימת אצל המטפלים ואצל 
המבקרים: המטפלים מסתכלים מלמעלה למטה על המבקרים, 
כשם שהמבקרים מסתכלים מלמעלה למטה על בעלי החיים.

תחושת העליונות של המטפלים כלפי המבקרים נובעת 
מתפיסתם את אלה כמתנשאים וכבורים ביחס לבעלי החיים. 

תופעה זו מתבררת מן היומנים הנמצאים בחדר הצוות של 
המטפלים, שאינו נגיש למבקרים. ביומנים רשומים ציטוטים 
של מבקרים בגן החיות, שנבחרו על ידי המטפלים בהנחה שהם 
משעשעים במיוחד. לאחר כל ציטוט מופיעה הערה שנכתבה 
על ידי המטפלים. ההערות מתועדות בתוך סוגריים }{, וכמובן 

שגם הן — כמו הציטוטים — נועדו 'לשימוש פנימי בלבד':
]ילד למטפלת, מול תצוגת השימפנזה:[ "מי המנהיג, זה — 

השעיר?" }לא, זה אחד מהקרחים שם{.
]בחורה }בחורה!{ למטפלת[: "אלה קופים, או גורי אריות?" — 

}לא זה ולא זה, אחותי, אלא היפופוטמים צעירים{.
ליד —  גדולים  אין שלטים  "למה  ]מבקרת למטפלת:[ 

התצוגות?! אני מפחדת לפספס את הפילים" }את צודקת. 
הם באמת קטנים וממש, אבל ממש, קל לפספס אותם{.

]אימא ומטפלת[ "סליחה, מתי ההופעה של הפילים?" — — 
"הסתיימה כבר" — "אז מה הם עושים עכשיו? הם סתם 
שם?" }לא, מה פתאום, הם נכנסים לאפסון ויוצאים מחר, 

ישר להופעה הבאה{.
]ילד ומטפל, מול תצוגת שמפנזים:[ "אפשר לגעת?" — — 

"לא!" — "אפשר ללטף?" — "לא!" — "טוב, אז אפשר 
לאחוז?!" }בטח!!!{

]ילד, מול תצוגת השימפנזה:[ "חטיפים אסור לזרוק להם, — 
נכון?" }כמובן, אבל ֵּפרות, ירקות, פחיות ואבנים מותר{.

]נערה ומטפל:[ "התרמיל הוא הקוף הכי קטן, נכון?" — — 
"טמרין??" — "איך? תרמין?" }פרחה מלומדת, מגיעה 

לשיאים חדשים{.
]ילד ומטפלת, מול תצוגת הלמורים:[ "אפשר בבקשה — 

להפעיל אותם?" }בטח, אנחנו רק מטעינים אותם קודם{.
]ילד למטפלת, ביחס לפוני:[ "הסוסים האלה נולדו?" — 

}שנייה, נבדוק בדוחות...{.
]ילדה למטפל:[ "זה קנגורו שלם שם בפנים?" }לא, מה — 

פתאום, היא מגדלת רק את הזנב שמציץ לה מהכיס{.

בעוד שהמטפלים מגלים בעיקר עמדה צינית — סרקסטית 
בעיקרה — כלפי המבקרים, האחרונים מגלים עמדה של עליונות 
כלפי בעלי החיים. המבקרים מיחסים לבעלי החיים דמות אנוש, 
אולם רואים בהם סוג ָנחּות של בני אדם. מדוע מתפתחת 
עמדה כזאת של המבקרים כלפי בעלי החיים? על פי הבנתו של 
הפילוסוף והפסיכולוג הצרפתי ַאְנִרי ֶּבְרְגסֹון )1941-1859(, אשר 
ביסס את הגישה החברתית להומור, "אין קומי אלא בדברים 
שהם אנושיים על פי מהותם ]...[. צחוק נצחק למראה בהמה 
רק אם גילינו בה עמידת אדם או הבעת אדם" )ברגסון, 1998, 
עמ' 8(. לפיכך, אם בעלי חיים מעוררים צחוק, "הרי זה רק 
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בשל דמיון מה שנמצא בינם ובין האדם, בשל החותם שהאדם 
טובע בהם, או התשמיש שהאדם משתמש בהם" )ברגסון, 
1998, עמ׳ 8(. כמו כן, Arthur Schopenhauer טען כי בעלי 
חיים מסוימים, כמו פרימטים, מעוררים צחוק מכיוון שיש 
בהם משהו המזכיר בני אדם. יסוד זה מוביל אותנו לזהות את 
צורתם עם צורת אדם, ומנקודת מוצא זו אנו תופסים את אי 
הלימתם לצורה זו )Schopenhaur, 1819(. עמדה זו מחזקת את 
התפיסה שהוצגה לעיל לגבי 'משחק המראות', שבאמצעותו 
המבקרים מתבוננים בבעלי החיים בכלל, ובקופים בפרט, אך 

למעשה רואים בהם את בבואותיהם שלהם.
גני חיות מציעים לבני אדם הזדמנות לבחון את מקומם 
ביחס לסדר הטבעי, ובאופן ישיר יותר — באמצעות מגוון 
בעלי החיים המוצגים בהם — לראות ולחוות במה הם שונים 
 Dale .)Mullan & Marvin, 1999, xiv( מבעלי חיים אחרים
Samieson הסיק לגבי תוצאתה של בחינה זאת: "גני חיות 
מעוררים בנו תחושה מסולפת לגבי מקומנו בסדר הטבעי 

.)Jamieson, 1985, p. 108( "ובעולם החי
כשם שהמבקרים מבקשים להשיג עליונות על בעלי החיים 
ולהנמיכם, כך המטפלים, המזדהים עם בעלי החיים, מבקשים 
להשיג עליונות על המבקרים ולהדגיש את נחיתותם. תיאור זה 
של מערכות היחסים בגן החיות הולם במיוחד את 'תיאוריית 
העליונות' )superiority theory(, התיאוריה הוותיקה ביותר 
של ההומור, וככל הנראה גם המקובלת ביותר. תיאוריית 
העליונות מדגישה את ההיבט החברתי והרגשי, וַמפנה את 
 Martin, 2007, p.( תשומת הלב לטיבו הפרדוקסלי של ההומור
82(. התיאוריה מבטאת גם את ההיבט התוקפני של ההומור. 
מקורותיה באפלטון, שסבר שהצחוק נובע בעיקר מִסכלות 
ומכוונה להרע; מַלעג לגורלו המר של האחר, ומשביעות רצון 

.)Morreall, 1983, p. 4( מגורלנו שלנו
הפילוסוף המדיני האנגלי )Thomas Hobbes( ניסח במלוא 
החריפות את הרעיון שהצחוק נובע מתחושת עליונות כלפי 
אובייקטים כלשהם, במקרה שלנו בני אדם או בעלי חיים 
מסוימים. הובס, שראה בהומור תופעה אנוכית, השתמש בביטוי 
"תהילה פתאומית". הוא הגדיר אותה כ"תשוקה שיוצרת את 
ההעוויות המכונות 'צחוק'; הנגרמת מפעולה פתאומית כלשהי 
המשעשעת ]בני אדם מסוימים[, או מהכרה של מום כלשהו 
באחר, שבהשוואה אליו הם פתאום מהללים את עצמם" 
)Hobbes, 1991, p. 43(. בניסוח פשטני, כאשר אנו חשים 
שאנו בעלי עוצמה רבה יותר ממישהו או ממשהו אחר, אנחנו 
צוחקים. צחוק הוא לפיכך אמצעי לרומם את עצמנו ולהציג 

.)Ewin, 2001( את האחרים כבורים וכנחותים

ההוגה הבולט ביותר שדגל ב'תיאוריית העליונות' היה 
ֶּבְרְגסֹון, שבעיניו ההומור משמש את החברה לתיקון התנהגות 
סוטה. ברגסון גרס כי "הפראזות ]המעוררות צחוק[ אינן נבראות 
מאליהן; אם אנו צוחקים מהן, אפשר שנצחק באותה שעה גם 
למחברן. אבל תנאי אחרון זה אינו הכרחי. הפראזה, המילה — 
יש לה כוח קומי עצמאי. ורָאיה לדבר, שבמרבית המקרים 
יקשה מאתנו להגיד למי אנו צוחקים ]...[" )ברגסון, 1998, עמ' 

.)Attardo, 1994, pp. 49-50;69
חלק מההומור של המטפלים הרווח בגן החיות הוא אכן 'על 
חשבונם' של המבקרים. התפיסה של המטפלים את המבקרים 
ּכּבּורים, המאפשרת לראותם מתוך עליונות ולהנמיכם, מחזקת 
את קבוצת ההתייחסות של המטפלים. לפי ברגסון, היבט זה 
של ההומור מתייחס אל "הדבר שעל ידו מתגלה האדם שלא 
מדעתו, המחווה שאינה מרצון, המילה הבלתי מודעת. כל היסח 
דעת נראה קומי, וכלל שהיסח הדעת עמוק יותר הקומדיה נעלה 

יותר" )ברגסון, 1998, עמ' 94(.

אנקדוטות מיומני מחלקת הקופים
האנקדוטות המובאות להלן מתוך יומני מחלקת הקופים 
מתייחסות בעיקר לתחום העיסוק של המחלקה, אבל לעתים 
הן מתייחסות גם לדיווחי מטפלים ממחלקות אחרות )התצוגה 
האוסטרלית, פינת חי וכדומה(. לפיכך, מופיע כאן מגוון רחב 
יותר של בעלי חיים. עולה מהן הבורות המשתמעת שהמבקרים 
מגלים כלפי בעלי החיים, והיחס המתנשא הסמוי לו הם 'זוכים' 

מצד המטפלים.
ֶלמורים — קיפופים )הפרימיטיביים שבפרימטים(, החיים באי 

מדגסקר:
]ילד ומטפלת:[ "איך קוראים להם?" — "למורים" — — 

"למורים זה הגדולים; איך קוראים לקטנים?"
]אימא לילדים:[ "הם לא חברותיים כמו חתול או דג".— 
]ילד ואבא, מול תצוגת הלמורים החומים:[ "אבא, פעם — 

היו להם פסים" — "כן... כנראה שזה לא העונה!"

מנדרילים — קופים גדולים, החיים ביערות החוף המערבי של 
אפריקה:

]ילדה למטפל, מול זכר דומיננטי:[ "למעלה זה הזנב; — 
מה זה למטה?"

]ילדה ומטפלת:[ "מי זה האבא?" — "זה שבפינה" — — 
"ואיפה האימא?" — "יש חמש אימהות במנדרילים" 

— "מה?! ומה קרה לארבעת האבאים האחרים? מתו?"
]ילד ומטפל:[ "תגיד, איך קוראים לאבא של המנדרילים?" — 

— "דורון" — "הוא בן או בת?"
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]ילדה, על הזכר השליט:[ "איזה מפחידה היא, היא בטח — 
הולכת להטיל ביצים".

]אימא לילדים:[ "אתם יודעים שלפני שנתיים ביקשו — 
כאן לא להאכיל? זה בגלל שהקופים האלה לא יודעים 

להגיד לא לאוכל — כמו חתולים".
]ילד למטפלת:[ "המנדרילים מסוכנים, אבל הקופים — 

עצמם לא מסוכנים, נכון?!"

שימפנזים — קופי אדם החיים באזורים מיוערים באפריקה:
]ילד למטפלת:[ "כשהם גדלים הם נהיים גורילות?"— 
]ילדה ומטפלת:[ "איך מבדילים בין בנים לבנות?" — — 

"מסתכלים להם בין הרגליים" — "ומה יש שם?"

קנגורו — סוג של יונקי כיס צמחוניים:
]ילדה למטפלת:[ "נכון שיש לכם קנגורו עם חור?"— 
]ילדה למטפלת:[ "הקנגורו אוכל בכיס לבד, או שאתם — 

מכניסים לו ְלשמה אוכל?"
]אימא לילדה:[ "לאישה הקנגורו יש את השדיים בתוך — 

הכיס".
]אימא מסבירה לילדה את פירוש השלט "לא מתקרבים — 

לקנגורו":[ "כי הוא ייגע בך ויעשה בך מה שהוא רוצה".
]ילד ומטפל:[ "תקפיץ אותו!" — "מה, זה אוכל תאילנדי?"— 

יונקים מעופפים, הנפוצים במרבים האזורים  עטלפים — 
הממוזגים והטרופיים:

]ילדה למטפלת:[ "מי מכניס אותם לשקיות?"— 

]נער חרדי מבוהל למטפלת:[ "זה לא מסוכן שהם ככה, — 
משוחררים? כי כשהעטלף נדבק לשיער אין סיכוי להוציא 

אותו — אפשר רק בניתוח".

]ילד וילד:[ "למה העטלפים מנופפים בכנפיים?" — "כדי — 
שזה ייראה כמו מערה".

]מדריכה וילדה:[ "הנה המטפלת. אתם יכולים לשאול — 
אותה מה שאתם רוצים" — "העטלף עשוי מניילון?"

פינת החי:
]אימא וילדה:[ "למה את לא מלטפת את העז?" — "כי — 

הידיים שלי מלוכלכות".

]ילד למטפל, לגבי העזים:[ "אתם שוחטים אותם לפעמים?".— 
]ילדה למטפל, לגבי העזים:[ "וואי! אני יכולה לגעת לו — 

בקרן?" — "כן, אבל בזהירות!" — "יואו, זה ממש כמו הקרן 
של הפילים".

]אימא ומטפל, חול המועד פסח:[ "בכמה אתם מוכרים — 
גדי?" — "שני זוזי".

]אימא למטפל:[ "העזים בסכנת הכחדה?"— 
]ילד ומטפל:[ "למה הם לא בחוץ? בפרשת צו הם היו — 

בחוץ!" — "כי עכשיו פרשת עז".
]מורה וילדים, לגבי העזים:[ "מי יודע איך קוראים לזה — 

שיש לו זקן?" — "סבא יצחק".
]ילד למטפל, לגבי העזים:[ "הם יתנו לי אגרופים עם — 

הקרניים שלהם בטוסיק?"
]ילד למטפל, לגבי העזים:[ "למה אסור לרדוף אחריה?! — 

מה, זה מבזבז לה חלב?"
]ילדים חרדים ומטפל:[ "תחליב אותה! אפשר להחליב — 

אותה?" — "אפשר לחכות שש שעות, והיא תהיה חלבית".
]ילד ואבא:[ "ראית את העז כרגע?" — "לא, למה? מה הוא — 

עשה?" — "הפריס פרסה... פספסת".
]אבא לילד:[ "קלוט, קלוט איזה שופר יש לו באוזניים".— 

עצם בחירתן של אנקדוטות אלו, והגדרתן כ'מצחיקות', 
משקף יחס ציני של המטפלים כלפי המבקרים. בהמשך אדון 

בסיבות האפשריות לציניות זו. 
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תורת היחסים מטפלים-מבקרים

המטפלים מתבוננים במבקרים המתבוננים בבעלי החיים 
המטפלים, מנקודת השקפתם הצינית, מתבוננים במבקרים 
התופסים את בעלי החיים מנקודת השקפתם האנתרופומורפית. 
התוצאה היא מרָאה המציגה בצורה מעוותת את המבקרים, 

את בעלי החיים ובמידת מה גם את המטפלים.
 ,Tractatus Coislinianus לפי ההבחנה בטקסט היווני הקצר
המטפלים מגלים הומור המתייחס ל'מילים' של המבקרים; 
המבקרים — ל'עובדות' של בעלי החיים. לפי הבחנתו של קיקרו, 
המטפלים מתייחסים ל'מה שנאמר' )dicto( על ידי המבקרים; 
ואילו המבקרים מתייחסים ל'דבר' )re(, כלומר להתנהגותם 
של בעלי החיים, המשקפת לעתים קרובות את התנהגותם של 

.)Attardo, 1994, pp. 24, 27( בני האדם

יחס המבקרים לבעלי החיים וטיב ההומור שלהם
לרוב  הוא  החיים  בעלי  כלפי  מגלים  שהמבקרים  היחס 
אנתרופוצנטרי: האדם נמצא במוקד ומשמש נקודת התייחסות 
שהכל יוצא ממנה וחוזר אליה. במובן זה, העניין הרב שגן 
החיות מעורר אינו נובע מ'ביופיליה' — אהבת בעלי החיים 
לשמה, אלא במידה רבה גם מ'אנתרופופיליה' — אהבת בני 
אדם. חוקרים אחדים מצביעים על כך שהמבקרים בגן החיות 
מגלים עניין מוגבל בבעלי החיים ונעדרים הערכה וסקרנות 
עמוקה; אחרים מציינים שהתצוגות ובעלי החיים משמשים 
למבקרים רקע בלבד לאירוע חברתי-משפחתי. ביקור בגן החיות 
כרוך במכוונות כלפי אנשים משמעותיים, ופחות מכך כלפי 

התצוגות וכלפי בעלי החיים )ירון, 2010, עמ' 137(.
בניגוד לתפיסה ההיררכית שצוינה לעיל, מתיעוד המטפלים 
עצמם מתברר כי המבקרים אינם משמיעים ביטויים רבים 
של הנמכת בעלי החיים )כלומר, מתייחסים אליהם כבני אדם 
נחותים(. ביטויים יוצאי דופן מעין אלה, לפחות כפי שהם 

מצטיירים בעיני המטפלים, כוללים:
]ילד:[ "איזה טפשים הקופים האלה. הם לא יודעים — 

שהתרמיל הזה לא למאכל?!" }זה היה חרוב{.
]אבא ומטפלת:[ "השימפנזים נורא מכוערים" }מתי — 

הסתכלת על עצמך בראי?{.

ביטויי המבקרים המתועדים על ידי המטפלים אכן נובעים 
מבורותם כלפי בעלי החיים. בורות זאת, של מבוגרים וילדים 
כאחד, אינה מפתיעה: במאות האחרונות נסוגו בעלי החיים 
מחיי היומיום שלנו, ונעלמו בהדרגה; כיום אנו חיים ככלל 
בלעדיהם )Berger, 1980, p. 9(. אלה המגיעים לגן החיות מן 

העיר הגדולה — "הביבר האנושי הענק וחסר המנוחה שהקימו 
לעצמם" )מוריס, 1970, עמ' 11( — התרחקו מהטבע, ובעלי 
החיים נעשו זרים להם. כבר באמצע שנות ה-70 ניכר היה כי 
בעקבות התרחבות הערים, מרבית ילדינו מתרחקים והולכים 
מהנוף הטבעי, ותופעות טבע רבות בעלות ערך לימודי וחינוכי 

רב נעלמות מעיניהם )פישלזון, 1976, עמ' 9(.
ההומור של המבקרים, לפחות כפי שהוא נתפס על ידי 
המטפלים, נובע, אם כן, בעיקרו של דבר מבורות, שהיא 
כשלעצמה מקור בלתי נדלה ל'יחסי התבדחות' רבים. ואולם, 
לעתים נשמע גם אמירות של מבקרים המצטיינות בחסכנות, 
בפקחות, באלגנטיות ובכושר המצאה מעורר השראה. להלן 

כמה שאלות תם, תשובות, תגובות ותובנות מתוחכמות:
]ילד ומטפלת:[ "הם יודעים לספור?" — "לא!" — "אז — 

איך הם יודעים כמה גורים יש להם?" }באמת איך?{.
]ילדה לאימא:[ "אם אימא שלה בת, אז גם היא בת?" — 

}הממ... כן!{.
]ילד לאימא, מול תצוגת הלמורים:[ "אימא, תראי, כל — 

הקופים נפלו בתוך העצים".
]אימא וילדה:[ "איזה תרנגול הודו משוכלל!" — "כן, זה — 

תרנגול הודו גרסה 2.0".

]אבא מתוסכל ומטפלת:[ "האריה יֵשן כל היום!" — "כי — 
הוא ממשפחת החתולים, וחתולים ישנים רוב הזמן!" — 

"באנו לראות אריה, לא חתול!״
]סבא ונכד:[ "תן לו לאכול עוד קצת" — "לא רוצה. — 

שיגמור בפה קודם!״
]מטפלת ואימא:[ "גברתי, בבקשה לא לזרוק קליפות — 

של בננות לתצוגה; זה לא פח זבל כאן" — "מה, אבל זה 
אוכל!" — "את אוכלת קליפות של בננה?" — "אם זה היה 

אכיל, הייתי אוכלת את זה!״
]אימא, מושיטה פרי למטפלת:[ "הדרכת מאוד יפה — — 

קחי בננה!״
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 Bunderson( ונוטים פחות לסבול מתסמינים נפשיים מעיקים
Thompson, 2009, p. 3 &(. מטפלים מהווים דוגמה מובהקת 
 ,)calling orientation( 'לעובדים המתאפיינים ב'מכוונּות-ייעוד
הכוללת מניעים אידיאולוגיים הנתפסים כבעלי משמעות וערך 
 ,)job orientation( 'בפני עצמם — בניגוד ל'מכוונות-עיסוק
 )career( 'הכוללת מניעים כלכליים, או 'מכוונות-קריירה
orientation, הכוללת מניעי הערכה, הכרה, קידום ויוקרה. 
עם זאת, במציאות היומיומית של המטפלים בגן החיות קיימות 
גם תחושה מתמדת של ָעָקה והצטברות של מרירות ותסכול. 
תחושות אלו מתבטאות בסוג ההווי שהמטפלים מקיימים, 

וב'הומור' או ב'ציניּות' שהם מאמצים.
ציניּות מעוררת בדרך כלל רגשות של בוז, טינה וכעס; לעתים 
גם תחושות מצוקה ואפילו בושה. היחס הציני כלפי העבודה 
מתבטא בתפיסתה כדכאנית, כלא מתגמלת וכלא ראויה למאמץ 
המושקע בה )Andersson & Batman, 1997, p. 449(. בעניין 
זה, מעמדם של המטפלים בגן החיות שונה במידת מה, ולפיכך 
גם עמדתם הצינית מקבלת ִצביון מיוחד בשל כך שהמטפלים 
 .)personal calling( 'רואים בעבודה סוג של 'ייעוד אישי
מחויבותם כלפי העבודה — שפירושה מחויבות כלפי בעלי 
החיים הנתונים לאחריותם וכפופים לחסדיהם — גבוהה בדרך 
כלל, אם כי המחוייבות כלפי הארגון עשויה להיות נמוכה יותר. 
למרות שהמטפלים עשויים למצוא עצמם מתמודדים עם 
מתחים קשים, רבים מהם מעוניינים למלא את תפקידם כמעט 
 .)Dean, Brandes & Dharwadkar, 1998, p. 348( בכל מחיר
מה שנתפס כ'הומור' או כ'ציניות' נועד בעיקר לשמר את 
הבריאות הנפשית ואת הלכידות הקבוצתית של המטפלים; 
זאת מתוך הזדהות עם בעלי החיים מצד אחד, והתבדלות מן 

המבקרים, ובאופן סמוי יותר מן המנהלים, מצד שני.
אם נקבל את עמדתו של סקוט אדמס בספרו מדריך הניהול 
של דוגֶּברט, המנהלים מוְנחים על ידי כללים מוגדרים: הם 
עשויים להתפתות לשמור על שביעות רצונם של המועסקים 
כדי להבטיח את תפקודם היעיל. ואולם, שביעות רצונם של 
מועסקים עשויה להיות יקרה למדי להשגה. לפיכך, עליהם לגרום 
למועסקיהם לחוש מרוצים לגבי עצם עבודתם, עד שישכחו 
 Adams,( כליל את האינטרסים הישירים והממשיים שלהם
pp. 2.1, 2.2 ,1997(. המטפלים נופלים בקלות בפח זה, מתוך 
נטייתם הבלתי נמנעת, לפחות לכאורה, למלא את התפקיד 
של 'קדושים מעונים': כמי שחשים ש'נקראו' לשרת בקודש, 
הם נמצאים באופן מובנה בעמדה של פגיעּות ושל ניצול על 
ידי ההנהלה; זאת מכיוון ששכר ותנאי עבודה שאינם הולמים 
נתפסים על ידם לעתים קרובות כהקרבה נוספת שיש לקבל כדי 
 Bunderson &( למלא את השליחות הנכבדה שהוטלה עליהם

 ,)2013( Hillman אמירות אלו מאפשרות לאמץ את חזונה של
אשר הוצג בתחילת מאמר זה, ולראות בגן החיות "בית גידול 

של הדמיון".
כפי שעולה מן האמירות, גילויי ההתנשאות של המבקרים 
כלפי בעלי החיים אינם כה בולטים. המבקרים מדגישים בעיקר 
את קווי הדמיון בין בני האדם לבעלי החיים. הבורות שהם 
מפגינים כלפי בעלי החיים נובעת במידה רבה מנסיבות החיים 
של חברה עירונית, שהתרחקה מן הטבע בכלל וממחיצת בעלי 

חיים בפרט.

יחס המטפלים למבקרים וטיב ההומור שלהם
עמדתם של המטפלים כלפי המבקרים אינה קשורה, אם כן, 
לעליונות שכביכול מגלים המבקרים כלפי בעלי החיים. גישתם 
של המטפלים ניזונה בעיקר מעמדתם הצינית היסודית. עמדה 
ם  זו נובעת מכך שהמטפלים מוצאים עצמם, על פי תיאורו של ֵשׁ
הנזכר לעיל, בסביבת עבודה שבה מתקיימות "המון היררכיות 
ם, 1987, עמ' 19(.  קטנות, ]שהמטפלים נותרים בתחתיתן[" )ֵשׁ
בסביבה כזאת, המטפלים נדרשים לגלות חזית אחידה של 
משתתפים 'נמוכי דרג' למול תנאי עבודה מאתגרים ושוחקים. 
ההומור המתפתח בהקשר זה נובע מן הצורך לנהל מתחים 
חברתיים ולפתור בעיות בין-אישיות הקשורות למטלות בעבודה 
וליחסים החברתיים בין עובדים הממלאים מטלות כאלה; זאת 
בעיקר ביחסי סמכות-כפיפות, שבהן ניכרת עליונותה של 
ההנהלה והעדפתה הברורה את 'טובת המבקרים', המתבטאת 
.)Paton & Filby, 1996, p. 106( בטיב ה'שירות' המוענק להם
נמנעים מלהפנות את  ועוד, מכיוון שהמטפלים  זאת 
תסכוליהם כלפי ההנהלה באופן גלוי — משום שעליהם להבטיח 
השגת משרה נחשקת, או לשמור עליה — ובוודאי שלא כלפי 
בעלי החיים שהם בני טיפוחיהם, התסכול מווסת כלפי הקדקוד 
השלישי ב'שילוש' של גן החיות — המבקרים. הצחוק המופנה 
כלפי המבקרים נראה טבעי, אם נקבל את עמדתו הקומית של 
סקוט אדמס: "מנקודת מבט כמותית לחלוטין, הגיוני יותר 
לצחוק על חשבון אחרים מאשר על חשבון עצמכם. אתם 
זה רק אדם אחד; לעומת זאת, קבוצות שלמות של 'אנשים 
אחרים' ]כמו 'מבקרים'[ נולדות בכל דקה, ואפשר להתפוצץ 
מצחוק מרבים מהם אפילו בלי להתאמץ" )אדמס, 1999, עמ׳ 
55(. יצוין כי גם בהקשר זה, ההומור נותר 'פנימי' במידה רבה, 

ומתגלה בעיקר ביומנים הנשמרים בחדרי חדרים.

דיון ומסקנות
בספרות המחקרית מוצע שיחידים, דוגמת המטפלים בגן החיות, 
התופסים את עבודתם כ'ייעוד', שבעי רצון יותר מעבודתם 
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Thompson, 2009, p. 43(. אסיים ואעיר כי מכיוון שציניות 
 Dean, Brandes( 'והומור עשויים לחשוף את 'קול המצפון
Dharwadkar, 1988, p. 347 &(, ראוי להקדיש להם תשומת 

לב מיוחדת.

תודות
תודה מקרב לב לצוות מחלקת הקופים — אנה צ'ורנה, חגית 
בדוח )עורכת היומנים(, חמוטל לוי, מעין כהן, נועה דנין, נתנאל 
דוולצקי — על עבודתם המסורה והמקצועית, ועל שיתוף הפעולה 
בחיבור זה. תודה לסיגלית דביר-ריטר-הרץ, מנהלת מחלקת 
שיווק ויחסי ציבור, על הערותיה המועילות. תודה עמוקה 
לקורל בן-לולו, מטפלת בגן החיות התנ"כי, על שהעמידה 
ואת איוריה המרהיבים. תודתי  לרשותי את כישרונה הנדיר 
שלוחה לשני הקוראים האנונימיים של כתב העת, שתרמו 

למאמר מניסיונם ומתבונתם.
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