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 20.2.2008 הארץ,

 

 להסתכל לג'ירפה בעיניים ולראות את עצמך

 יהונתן ליס

 

על מה לומדים המבקרים בגני החיות? בעיקר על עצמם, מספר הד"ר עידן ירון שחקר 

 את תרבות הביקור של הישראלים בגני החיות

 

ואו, תראי, זאת לא עשתה שפם", אמרה בהתפעלות סבתא מול קופי המנדריל בגן החיות "

התנ"כי בירושלים. אמא שהגיעה עם בתה לתצוגת קופי הטמרין לבן הקודקוד בגן לא יכלה 

להסתיר את התפעלותה: "תאמיני לי שאפילו במספרה של מרים לא עושים דבר כזה". נערה 

שעמדה מול תצוגת ההיפופוטם אמרה לחברתה: "אם תמשיכי לאכול בורקס בארוחת 

 ."הבוקר, גם את תיראי כך

 

 

 הד"ר עידן ירון, אתמול בגן החיות

 אוריה תדמור / ג'יני

 

אוסף השיחות המקריות האלה תועדו בשנתיים האחרונות על ידי הסוציולוג ד"ר עידן ירון, 

תרופולוגי רחב היקף ראשון מסוגו, המשרטט את דיוקנם של המבקרים במסגרת מחקר אנ

בגני החיות בישראל. ירון בדק מה מביא את המבקרים לגני החיות, מה הם לומדים בהם 

 .וכיצד הם מתבוננים בבעלי החיים בגן

 

בניגוד לתפישה המקובלת בקרב מנהלי גני החיות בארץ ובעולם, ירון טוען שהמבקרים כמעט 

באים ללמוד על בעלי החיים, אלא בעיקר על עצמם: בביקור הם עורכים מעין "משחק שלא 
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מראות". "בעלי החיים משמשים כמראה שבה משתקפים פניהם של בני האדם. המבקרים 

רואים בבעלי החיים את היתרונות ואת החסרונות שבבני האדם. השיחה סביב בעלי החיים 

ירון. באמצעות ההתבוננות בחיות, המבקרים עוסקים חוזרת תמיד לאדם ולתכונותיו", אומר 

 .ביחסי הורים ילדים, מין ומגדר, תזונה והופעה חיצונית

 

למבקרים במשך שנה, מבלי שאלה יידעו  חמוש בכובע מצחייה ובמחברת עבה צותת ירון

גן, בניסיון א נסע לגני החיות בלונדון וקופנהשהם משמשים חלק מן המחקר שלו. בהמשך הו

וות את הממצאים בישראל לאלו שבגני החיות האירופיים. את ממצאיו הוא מתכנן להש

 לפרסם בקרוב במחקר שזכה לשם הזמני "איך עושה תנין?".

 

מתברר שהילדים ורבים מהוריהם כמעט שלא מכירים בעלי חיים באופן ישיר, וכוכבי הסרטים 

בה זו, פיל יזכיר למבקרים המצוירים, הטלוויזיה והספרים משמשים כמתווכים אליהם. מסי

את דמבו הפיל המעופף ואת העופר הם ידמו לבמבי, גיבורי סרטיו של וולט דיסני. "הרבה 

ם להכיר את בעל החיים רק באמצעות הייצוג שלו", אומר ירון. "הייצוג מאוד מבקרים מסוגלי

הופך לדבר האמיתי. ללא טימון, הסוריקטה מהסרט 'מלך האריות', היה קשה מאוד לעניין 

את המבקרים בסוריקטות". בהקשר זה קיים פער בין הציבור החילוני לחרדי: החרדים, מציין 

 יה ובקולנוע, "נשארים מאחור לגמרי".ירון, שלא נחשפים לייצוגים בטלוויז

 

 

 "סוריקטות בגן החיות התנ"כי. "ללא סרטים, ילדים לא היו מתעניינים בהן

 ארכיון: טס שפלן / ג'יני

 

רים משמעותיים נוספים בין החילונים לחרדים. באחד המקרים שמע אב חרדי ירון גילה פע

פונה לבנו ואומר לו: "אל תדאג, עוד כמה שנים גם חוקרי המקרא יהיו מאחורי כלוב". "יש 

הרבה דברים שקשה למבקרים חרדים לומר באופן ישיר, וקל ונוח להם להעביר את הלקחים 
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הקשר זה על שיחה שהתנהלה בין קבוצת מבוגרים באמצעות בעלי החיים". ירון מספר ב

חרדים שהתבוננה בפינגווין המביא זרדים כדי לרפד את הקן המשותף לו ולבת זוגו. "יש שם 

חדר ייחוד, הוא מביא ענפים כדי לרפד את המיטה שיהיה להם נוח", אמר אחד הגברים 

אג לאשתו. צריך ללמוד לרעייתו. גבר חרדי נוסף שעמד לידם השיב לו: "זה נקרא בעל שדו

 איך לכבד את האשה... ".

 

מהי אחת התחנות החשובות ביותר לילדים בביקור? לא המפגש עם האריות, גם לא עם 

הג'ירפות, אלא דווקא דוכן הארטיקים. "חוויית הארטיק בגן החיות היא חוויה מאוד מרכזית", 

זכות הבחירה שלהם". ובכלל  מסביר ירון, "זה המקום היחיד שבו הילדים יכולים לעמוד על

נראה כי חוויית האוכל היא מרכזית לביקור בגן החיות. "הביקור בגן החיות מזכיר חוויה של 

פיקניק", אומר ירון, "הרבה פעמים מבקרים מתוסכלים שאי אפשר לעשות בו 'על האש'. את 

 הדברים האלו לא רואים בגני החיות באירופה. שם לא רואים חטיפים".

 

רון צפוי להציג את ממצאיו, לראשונה, במסגרת הכנס השנתי של ארגון גני החיות מחר י

 י בירושלים."כבישראל, שמארח גן החיות התנ


