אינדקס מאמרים מכתב העת חיות וחברה – גיליונות 50 - 38
אבל
מי שומר על השמנת :הצעת חוק תכנון משק החלב (וולפסון ,י)71 )42( .
השפעת אובדן חיות מחמד על בעליהן (גילשטרום ,ר)41 )47( .
אגירת בעלי חיים
הבעיה של אגירת בעלי חיים (פטרונק ,ג)31 )43( .
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
אוכלוסיות בסיכון
הטיפול ברכיבה בנוער בסיכון החי בפנימייה והשפעתו על דימוי עצמי ,שליטה עצמית ואמון
(בקי ,ק ,.טרקל ,י .וטייכמן ,מ)17 )40( .
תרומת שילוב שני כלים טיפוליים :תצפית בבעלי חיים והבעה באומנות ,בטיפול קבוצתי בבני
נוער מנותקים ,בסיכון (אלעזרי ,צ)15 )41( .
אנשים ובעלי חיים ,טוב לב ואכזריות :כיווני מחקר וההשלכות על המדיניות (אסיונה ,פ.ר.
ושפירו ,ק ()5 )43
כלבים מסוכנים :ההתנהגות האנטי-חברתית והמאפיינים הפסיכולוגיים של הבעלים (רגאטז,
ל ,.פרמו ,ו ,.תומס ,ט .ומקוי ,ק)25 )43( .
אכילת בעלי חיים
לאכול ולחמול :פרדוקס אכילת בעלי חיים (בן יונתן ,ע)26 )48( .
שחיטה "הומנית" -יש חיה כזאת? (וולפסון ,י)60 )49( .

אכיפה סביבתית
חוק האכיפה הסביבתית (וולפסון ,י)61 )39( .
אימון
לימוד שימפנזים בשיטות של חיזוק חיובי תורם לרווחתם (פומרנץ ,א)21 )39( .
אימוץ כלב
חיות מחמד במגזר הצברי הלא דתי (פז ,ד ,.אלמוג ,ע ,.רודין ,ש)48 )38( .
אלטרואיזם
תרומת בעלי החיים לטיפול הקבוצתי (הראל ,א)39 )50( .

אנתרוזואולוגיה
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
אנתרופומורפיזם
אוריינות בעזרת בעלי חיים :סביבה תומכת ללמידת מיומנויות בסיסיות ומורכבות של קריאה
וכתיבה(פרייזן ,ל .ודליסל ,א)46 )49( .
אתיקה ומוסר
"חומר הלימוד החבוי" :השימוש הפוגעני בבעלי חיים בהוראה והשפעותיו על תפיסות המוסר
וגישותיהם של סטודנטים למדעי החיים והרפואה (לוסקי ,ת)29 )41( .
זואופיליה -מעבירת סדום ועד לכבודם הסגולי של בעלי החיים (רשף ,י)47 )41( .
"המתת חסד" של כלבים נטושים –היבטים פילוסופיים ומוסריים (וייס ,א)7 )42( .
מה אכפת לציפור? ההשלכות של החזקת ציפורים כחיות מחמד על רווחתן (מאורר ,ע)46( .
)52
בעקבות המאמר "רצונות בלתי נוחים" :אתיקה של עיקור חיות מחמד (אלמגור ,ח)15 )48( .
הבסיס המוסרי לצמחונות (יעקבי ,א)53 )49( .
טיפול בעזרת בעלי חיים -הערכה מוסרית (צבל ,א)55 )50( .
ביות
מה אכפת לציפור? ההשלכות של החזקת ציפורים כחיות מחמד על רווחתן (מאורר ,ע)46( .
)52
בעלי חיים במצרים העתיקה
חנוטים ומקודשים :בעלי חיים במצרים הקדומה (מרום ,י)5 )48( .
בעיות התנהגות
בעיות התנהגות של כלבים מבוגרים (הראל ,נ)43 )39( .
תקשורת כימית בכלבים וחתולים -הנתיב הנסתר (הראל ,נ)55 )40( .
על כלבים נטושים ובעלים נוטשים (הראל ,נ)19 )42( .
בעלי חיים בספרות אמריקנית
נעדרים מונכחים :מבעלי חיים לאומללי החיים בסיפורת אמריקנית עכשווית (בר יוסף -פז ,נ.
()63 )46
בעלי חיים בספרות עברית
פולמוסים דתיים על רגל אחת :החסידה בכתבים עבריים מהמאה ה(15-רייזמן ,ת)47 )40( .

יודע צדיק נפש בהמתו :בעלי חיים ביצירת עגנון (מישייקר ,ד)52 )44( .
בעלי חיים בספרות ילדים
סיפורי בעלי חיים -מסיפור עממי לסיפור ילדים (שנברג ,ג .ובן כנען ,ר)43 )44( .

בעלי חיים כמרפאים
כלבים וחתולים -המרפאים בביתנו? (לוי ,נ)45 )42( .
בר קיימא
ביומימיקרי :חדשנות בהשראת הטבע (טופז ,מ)20 )46( .
בתי מחסה ומקלטים
על כלבים נטושים ובעלים נוטשים (הראל ,נ)19 )42( .
"תליינים" בעל כורחם -הקשיים וההתמודדויות של עובדי בתי מחסה המבצעים המתות חסד
של חתולים וכלבים (מרי ,ת)25 )42( .
גידול כלב
חיות מחמד במגזר הצברי הלא דתי (פז ,ד ,.אלמוג ,ע ,.רודין ,ש)48 )38( .
גינות כלבים
גינות כלבים כמקור ליצירת הון חברתי (שנל ,י .ואיכילוב ,מ)5 )45( .
החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים (וולפסון ,י)57 )45( .
גני חיות
"דיסניזציה" של גני החיות :מקרה הבוחן של גן החיות התנכ"י (ירון ,ע)5 )40( .
גני חיות -מקורות ,התפתחות וסיווג (ירון ,ע)37 )43( .
משהו לרוץ איתו :השפעת העשרה סביבתית על התנהגות ריצה סטראוטופית של גירית
הדבש (פולק ,ע)7 )44( .
תרומת אמצעי העשרה לקידום רווחת בעלי חיים בשבי (ברקוביץ ,ג)42 )45( .
גן החיות התנכ"י
"דיסניזציה" של גני החיות :מקרה הבוחן של גן החיות התנכ"י (ירון ,ע)5 )40( .
גירית הדבש
משהו לרוץ איתו :השפעת העשרה סביבתית על התנהגות ריצה סטראוטופית של גירית
הדבש (פולק ,ע)7 )44( .

דת
פולמוסים דתיים על רגל אחת :החסידה בכתבים עבריים מהמאה ה(15-רייזמן ,ת)47 )40( .
האנשה
סיפורי בעלי חיים -מסיפור עממי לסיפור ילדים (שנברג ,ג .ובן כנען ,ר)43 )44( .
הארי פ .הארלו
הארי פ .הארלו ומחקר בבעלי חיים :הרהורים על הפרדוקס המוסרי (גלוק ,ג.פ)5 )39( .
היכן עובר הגבול? על הארלו ועל האתיקה של ניסויים בבעלי חיים(יובל ,י)15 )39( .
הגנת בעלי חיים
הפשרה הפושרת של חוק צער בעלי חיים (ישטוב ,ד)61 )42( .
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
עמידה משפטית :ייצוג זכויות בעלי החיים בבתי משפט בישראל (וולפסון ,י)50 )48( .
הדברה
מלכודות דבש -התעללות אכזרית (וולפסון ,י)63 )44( .
היררכיה חברתית
על כלבים ,זאבים וענייני משפחה (הראל ,נ)43 )41( .
הכלב בתרבות
חיות מחמד במגזר הצברי הלא דתי (פז ,ד ,.אלמוג ,ע ,.רודין ,ש)48 )38( .
המתת חסד
"המתת חסד" של כלבים נטושים –היבטים פילוסופיים ומוסריים (וייס ,א)7 )42( .
"תליינים" בעל כורחם -הקשיים וההתמודדויות של עובדי בתי מחסה המבצעים המתות חסד
של חתולים וכלבים (מרי ,ת)25 )42( .
מי שומר על השמנת :הצעת חוק תכנון משק החלב (וולפסון ,י)71 )42( .
מחשבות על המתת חסד של חיות מחמד (הראל,נ)51 )45( .
על כלבים נטושים ובעלים נוטשים (הראל ,נ19 )42( .
הנצחה
ה" "Rהנוספת :זוכרים ( )rememberingאת בעלי החיים (איליף ,ס.א)33 )39( .
גיבורים שנשכחו :כלבים במלחמות האדם (מרי ,ת)5 )41( .
העשרה סביבתית
על כוחה של העשרה סביבתית בריפוי ומניעת מחלות בחיות מחמד (הראל ,נ)43 )38( .

לימוד שימפנזים בשיטות של חיזוק חיובי תורם לרווחתם (פומרנץ ,א)21 )39( .
משהו לרוץ איתו :השפעת העשרה סביבתית על התנהגות ריצה סטראוטופית של גירית
הדבש (פולק ,ע)7 )44( .
תרומת אמצעי העשרה לקידום רווחת בעלי חיים בשבי (ברקוביץ ,ג)42 )45( .
מה אכפת לציפור? ההשלכות של החזקת ציפורים כחיות מחמד על רווחתן (מאורר ,ע)46( .
)52
התנהגות בעלי חיים
על כוחה של העשרה סביבתית בריפוי ומניעת מחלות בחיות מחמד (הראל ,נ)43 )38( .
על כלבים ,זאבים וענייני משפחה (הראל ,נ)45 )41( .
התעללות בבעלי חיים
אנשים ובעלי חיים ,טוב לב ואכזריות :כיווני מחקר וההשלכות על המדיניות (אסיונה ,פ.ר.
ושפירו ,ק ()5 )43
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
מלכודות דבש -התעללות אכזרית (וולפסון ,י)63 )44( .
התעללות בני נוער בבעלי חיים -למה זה קורה לנו? (הלפרין ,ל)31 )46( .
בעלי חיים כאביזרי אופנה( 1880-1925 :לונג ,ג)5 )47( .
התקשרות
טיפול בעזרת בעלי חיים לילדים הסובלים מהתקשרות לא-בטוחה כתוצאה מהתעללות או
הזנחה :גישת טיפול להפחתת הסיכון להעברה הבין-דורית של דפוס ההתעללות (פריש-פלס
,נ.)13 )38( .
תרומת בעלי החיים לטיפול הקבוצתי (הראל ,א)39 )50( .
זאבים
על כלבים ,זאבים וענייני משפחה (הראל ,נ)45 )41( .
זואופיליה
זואופיליה -מעבירת סדום ועד לכבודם הסגולי של בעלי החיים (רשף ,י)47 )41( .
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
זכויות בעלי חיים
אין זכוכיות לבעלי חיים ,אבל יש צער (יוחננוף ,ג)59 )41( .
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
אקטיביזם למען זכויות בעלי חיים :קווים לדמותם של פעילים (מרי ,ת)20 )48( .
עמידה משפטית :ייצוג זכויות בעלי החיים בבתי משפט בישראל (וולפסון ,י)50 )48( .

טיפול בעזרת בעלי חיים -הערכה מוסרית (צבל ,א)55 )50( .
חברתיות
קבוצות ראשוניות וקשרים קוסמופוליטיים -מפריחי היונים מגגות העיר ניו-יורק (ג'רולמק ,ק.
()51 )42
כלבים מסוכנים :ההתנהגות האנטי-חברתית והמאפיינים הפסיכולוגיים של הבעלים (רגאטז,
ל ,.פרמו ,ו ,.תומס ,ט .ומקוי ,ק)25 )43( .
חיות כסמלים
חיות כסמלים מוסווים באמנות הרנסנאס :ציור "האביר" של קרפאצ'ו (כהן ,ס)49 )39( .
האדם והכלב ,לא מה שחשבתם (רוזנטל ,ר)55 )45( .
יחסי אדם -חיה בתרבויות ,דתות ופילוסופיות שונות בעולם (וובר ,מ)5 )49( .

חיות מחמד
לשלוף שפן מהכובע -מדריך מקוצר לאחיזת בעלי חיים והגשתם (גולן-שמש ,ד ,.אלון ,ע,.
ישראלי -שטרן  ,ע)31 )38( .
טיפול תרופתי בחיות מחמד -סיבות ,סוגים וסוגיות (הראל ,נ)37 )38( .
חיות מחמד במגזר הצברי הלא דתי (פז ,ד ,.אלמוג ,ע ,.רודין ,ש)48 )38( .
השפעת הקשר בעלים -חיית מחמד והקשר לקוח -וטרינר על הטיפול הניתן לחיות המחמד
(ו .לו ,ט ,.פנטנבורג ,ד.פ , .קרופורד ,פ.מ)59 )38( ,.
חיות מחמד מלאכותיות -חלופה רצינית לחיות מחמד או צעצוע מוצלח? (מרום ,י)29 )40( .
כלבים וחתולים -המרפאים בביתנו? (לוי ,נ)45 )42( .
השפעת בעלי חיים על התפתחות ילדים (אנדנבורג ,נ .ווון לית ,ה.א ()32 )45
מחשבות על המתת חסד של חיות מחמד (הראל,נ)51 )45( .
מה אכפת לציפור? ההשלכות של החזקת ציפורים כחיות מחמד על רווחתן (מאורר ,ע)46( .
)52
בעלי חיים כאביזרי אופנה( 1880-1925 :לונג ,ג)5 )47( .
השפעת אובדן חיות מחמד על בעליהן (גילשטרום ,ר)41 )47( .
מקומן של חיות המחמד במשפחה :תרומתן המשמעותית לתפקודה (גילשטרום ,ר)36 )48( .
טיפול זוגי ומשפחתי הנעזר בבעלי חיים :יש חיה כזאת? (בראל ,ע)29 )50( .

חיות משק
סיפורי בעלי חיים -מסיפור עממי לסיפור ילדים (שנברג ,ג .ובן כנען ,ר)43 )44( .
חיות בניהול אוטומטי :עבר ,הווה ועתיד (צבל ,א)55 )47( .
חיות בר
סיפורי בעלי חיים -מסיפור עממי לסיפור ילדים (שנברג ,ג .ובן כנען ,ר)43 )44( .
לצוד את "האחר" החייתי :ספארי משפחות במזרח אפריקה בצל העידן המודרני (בן דוד ,ר.
()16 )49
חיות מעבדה
בין המדען לחיית המעבדה :היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים (מרי ,ת)5 )46( .
חיזוק חיובי
לימוד שימפנזים בשיטות של חיזוק חיובי תורם לרווחתם (פומרנץ ,א)21 )39( .
חינוך
בין חינוך לטיפול הנעזר בבעלי חיים :תיאוריה ומעשה (אקסלרד-לוי,ת .ומוטרו ,מ)5 )50( .
אוריינות בעזרת בעלי חיים :סביבה תומכת ללמידת מיומנויות בסיסיות ומורכבות של קריאה
וכתיבה(פרייזן ,ל .ודליסל ,א)46 )49( .
חקיקה
"חוק הכלבים" -על השאלות והקשיים ביישומו (וולפסון ,י)69 )38( .
חוק הפרוות (וולפסון ,י)55 )41( .
אנשים ובעלי חיים ,טוב לב ואכזריות :כיווני מחקר וההשלכות על המדיניות (אסיונה ,פ.ר.
ושפירו ,ק ()5 )43
חתולים
טיפול תרופתי בחיות מחמד -סיבות ,סוגים וסוגיות (הראל ,נ)37 )38( .
על כוחה של העשרה סביבתית בריפוי ומניעת מחלות בחיות מחמד (הראל ,נ)43 )38( .
חיות מחמד במגזר הצברי הלא דתי (פז ,ד ,.אלמוג ,ע ,.רודין ,ש)48 )38( .
השפעת הקשר בעלים -חיית מחמד והקשר לקוח -וטרינר על הטיפול הניתן לחיות המחמד
(ו .לו ,ט ,.פנטנבורג ,ד.פ , .קרופורד ,פ.מ)59 )38( ,.
תקשורת כימית בכלבים וחתולים -הנתיב הנסתר (הראל ,נ)55 )40( .
חוק הפרוות (וולפסון ,י)55 )41( .
"תליינים" בעל כורחם -הקשיים וההתמודדויות של עובדי בתי מחסה המבצעים המתות חסד
של חתולים וכלבים (מרי ,ת)25 )42( .

כלבים וחתולים -המרפאים בביתנו? (לוי ,נ)45 )42( .
השמנת יתר -תופעה שאינה ייחודית לבני אדם (ליליאן ,א .ופז ,נ)18 )44( .
טיפול בעזרת בעלי חיים AAT
טיפול בעזרת בעלי חיים לילדים הסובלים מהתקשרות לא-בטוחה כתוצאה מהתעללות או
הזנחה :גישת טיפול להפחתת הסיכון להעברה הבין-דורית של דפוס ההתעללות (פריש-פלס
,נ.)13 )38( .
השפעת בעלי חיים על התפתחות ילדים (אנדנבורג ,נ .ווון לית ,ה.א ()32 )45
השפעה חיובית של תמיכה הנעזרת בזוחלים על התנהגותן של ילדות עם הפרעה רגשית
(מורי ,פ.ר .ואלן,ט)44 )48( .
טיפול בקטינים בעלי התנהגות מינית פוגעת בעזרת קבוצת כלבים (אתגר ,ט .וכגן ,נ)49( .
.)28
בין חינוך לטיפול הנעזר בבעלי חיים :תיאוריה ומעשה (אקסלרד-לוי,ת .ומוטרו ,מ)5 )50( .
טיפול דיאדי הנעזר בבעלי חיים :מודל טיפולי המקדם את התפתחות הפונקציה הרפלקטיבית
בקשר הורה -ילד (שני-כסיף ,ל)17 )50( .
טיפול זוגי ומשפחתי הנעזר בבעלי חיים :יש חיה כזאת? (בראל ,ע)29 )50( .
תרומת בעלי החיים לטיפול הקבוצתי (הראל ,א)39 )50( .
המדע שמאחורי הטיפול הנעזר בבעלי חיים (מרקוס ,ד.א)48 )50( .
שילוב כלבים בתהליך השיקומי של אנשים לאחר פגיעה מוחית טראומטית (וסרמן ,א)40( .
)11
תרומת שילוב שני כלים טיפוליים :תצפית בבעלי חיים והבעה באומנות ,בטיפול קבוצתי בבני
נוער מנותקים ,בסיכון (אלעזרי ,צ)15 )41( .
"מה יש לצב בתוך הבית?" :מפגשים טיפוליים בעזרת בעלי חיים עם ילדים באומנה(הלמן,
ש)17 )43( .
לצאת מה"בועה" ולהיכנס למרחב :תיאור תהליך יציאה מה"קונכיה" האוטיסטית והשתלבות
בחוות סוסים (איש-לב,ה ,.בן-דהן ,ה .ועמית,ר)25 )44( .
טיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים בישראל :מבט על המקצוע ועל זהותם המקצועית של
המטפלים (גנדלמן ,ע ,.שפירר -פבלובסקי ,א .ווסרמן ,א)16 )47( .
הטיפול שנעזר בבעל חיים מבעד לפרספקטיבה שמציעה תיאוריית ההתקשרות (זלכה-מנו,
ס)32 )47( .
טיפול בעזרת בעלי חיים -הערכה מוסרית (צבל ,א)55 )50( .
מחשבות על הדרכה בטיפול רגשי הנעזר בבעלי חיים (רויטמן ,ד)66 )50( .

התערבויות הנעזרות בבעלי חיים :לעשות סדר בבלגן (פריש-פלס ,נ)71 )50( .
טיפול וטרינרי
טיפול תרופתי בחיות מחמד -סיבות ,סוגים וסוגיות (הראל ,נ)37 )38( .
השפעת הקשר בעלים -חיית מחמד והקשר לקוח -וטרינר על הטיפול הניתן לחיות המחמד
(ו .לו ,ט ,.פנטנבורג ,ד.פ , .קרופורד ,פ.מ)59 )38( ,.
מחשבות על המתת חסד של חיות מחמד (הראל,נ)51 )45( .
ימי הביניים
פולמוסים דתיים על רגל אחת :החסידה בכתבים עבריים מהמאה ה(15-רייזמן ,ת)47 )40( .
כלבים
טיפול תרופתי בחיות מחמד -סיבות ,סוגים וסוגיות (הראל ,נ)37 )38( .
על כוחה של העשרה סביבתית בריפוי ומניעת מחלות בחיות מחמד (הראל ,נ)43 )38( .
חיות מחמד במגזר הצברי הלא דתי (פז ,ד ,.אלמוג ,ע ,.רודין ,ש)48 )38( .
השפעת הקשר בעלים -חיית מחמד והקשר לקוח -וטרינר על הטיפול הניתן לחיות המחמד
(ו .לו ,ט ,.פנטנבורג ,ד.פ , .קרופורד ,פ.מ)59 )38( ,.
בעיות התנהגות של כלבים מבוגרים (הראל ,נ)43 )39( .
תקשורת כימית בכלבים וחתולים -הנתיב הנסתר (הראל ,נ)55 )40( .
גיבורים שנשכחו :כלבים במלחמות האדם (מרי ,ת)5 )41( .
חוק הפרוות (וולפסון ,י)55 )41( .
"תליינים" בעל כורחם -הקשיים וההתמודדויות של עובדי בתי מחסה המבצעים המתות חסד
של חתולים וכלבים (מרי ,ת)25 )42( .
כלבים וחתולים -המרפאים בביתנו? (לוי ,נ)45 )42( .
כלבים מסוכנים :ההתנהגות האנטי-חברתית והמאפיינים הפסיכולוגיים של הבעלים (רגאטז,
ל ,.פרמו ,ו ,.תומס ,ט .ומקוי ,ק)25 )43( .
אם לשתיים -האחת עם זנב (ויינר מויאל ,ה)41 )43( .
השמנת יתר -תופעה שאינה ייחודית לבני אדם (ליליאן ,א .ופז ,נ)18 )44( .
גינות כלבים כמקור ליצירת הון חברתי (שנל ,י .ואיכילוב ,מ)5 )45( .
האדם והכלב ,לא מה שחשבתם (רוזנטל ,ר)55 )45( .
החזקת כלבים :החוק קובע ,לא חוקי עזר מקומיים (וולפסון ,י)74 )46( .
כלבים נטושים
"המתת חסד" של כלבים נטושים –היבטים פילוסופיים ומוסריים (וייס ,א)7 )42( .
על כלבים נטושים ובעלים נוטשים (הראל ,נ19 )42( .

כלבי מלחמה
גיבורים שנשכחו :כלבים במלחמות האדם (מרי ,ת)5 )41( .
כלבי טיפול
שילוב כלבים בתהליך השיקומי של אנשים לאחר פגיעה מוחית טראומטית (וסרמן ,א)40( .
)5
כלבים בשירות האדם :כיצד לבחור את הכלב הנכון למשימה? (שבולת ,מ)39 )49( .
המדע שמאחורי הטיפול הנעזר בבעלי חיים (מרקוס ,ד.א)48 )50( .
כלבי שירות
שילוב כלבים בתהליך השיקומי של אנשים לאחר פגיעה מוחית טראומטית (וסרמן ,א)40( .
)5
כלבים בשירות האדם :כיצד לבחור את הכלב הנכון למשימה? (שבולת ,מ)39 )49( .
מסגרת טיפולית
תרומת שילוב שני כלים טיפוליים :תצפית בבעלי חיים והבעה באומנות ,בטיפול קבוצתי בבני
נוער מנותקים ,בסיכון (אלעזרי ,צ)15 )41( .
טיפול זוגי ומשפחתי הנעזר בבעלי חיים :יש חיה כזאת? (בראל ,ע)29 )50( .
תרומת בעלי החיים לטיפול הקבוצתי (הראל ,א)39 )50( .
תגובה למאמר של מרינו ולילינפלד (דוניו ,ס)43 )42( .

מחקר בעלי חיים
הארי פ .הארלו ומחקר בבעלי חיים :הרהורים על הפרדוקס המוסרי (גלוק ,ג.פ)5 )39( .
היכן עובר הגבול? על הארלו ועל האתיקה של ניסויים בבעלי חיים (יובל ,י)15 )39( .
מחקר הערכה
הטיפול ברכיבה בנוער בסיכון החי בפנימייה והשפעתו על דימוי עצמי ,שליטה עצמית ואמון
(בקי ,ק ,.טרקל ,י .וטייכמן ,מ)17 )40( .
משק החלב
מי שומר על השמנת :הצעת חוק תכנון משק החלב (וולפסון ,י)71 )42( .
ניסויים בבעלי חיים
הפשרה הפושרת של חוק צער בעלי חיים (ישטוב ,ד)61 )42( .
בין המדען לחיית המעבדה :היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים (מרי ,ת)5 )46( .

ספארי
משהו לרוץ איתו :השפעת העשרה סביבתית על התנהגות ריצה סטראוטופית של גירית
הדבש (פולק ,ע)7 )44( .
תרומת אמצעי העשרה לקידום רווחת בעלי חיים בשבי (ברקוביץ ,ג)42 )45( .
ביומימיקרי :חדשנות בהשראת הטבע (טופז ,מ)20 )46( .
לצוד את "האחר" החייתי :ספארי משפחות במזרח אפריקה בצל העידן המודרני (בן דוד ,ר.
()16 )49
עופות
לשלוף שפן מהכובע -מדריך מקוצר לאחיזת בעלי חיים והגשתם (גולן-שמש ,ד ,.אלון ,ע,.
ישראלי -שטרן  ,ע)31 )38( .
חיות כסמלים מוסווים באמנות הרנסנאס :ציור "האביר" של קרפאצ'ו (כהן ,ס)49 )39( .
פולמוסים דתיים על רגל אחת :החסידה בכתבים עבריים מהמאה ה(15-רייזמן ,ת)47 )40( .
קבוצות ראשוניות וקשרים קוסמופוליטיים -מפריחי היונים מגגות העיר ניו-יורק (ג'רולמק ,ק.
()51 )42
רפורמה בתעשיית הביצים (וולפסון ,י)47 )43( .
ציפורים בראש :על תחביב הצפרות (ליפשיץ ,ש)21 )45( .
מה אכפת לציפור? ההשלכות של החזקת ציפורים כחיות מחמד על רווחתן (מאורר ,ע)46( .
)52
חיה פוליטית :סיכום יוזמות החקיקה למען בעלי חיים בכנסת ה( 18-וולפסון ,י)69 )47( .

עקה
על כוחה של העשרה סביבתית בריפוי ומניעת מחלות בחיות מחמד (הראל ,נ)43 )38( .
לימוד שימפנזים בשיטות של חיזוק חיובי תורם לרווחתם (פומרנץ ,א)21 )39( .
"תליינים" בעל כורחם -הקשיים וההתמודדויות של עובדי בתי מחסה המבצעים המתות חסד
של חתולים וכלבים (מרי ,ת)25 )42( .
משהו לרוץ איתו :השפעת העשרה סביבתית על התנהגות ריצה סטראוטופית של גירית
הדבש (פולק ,ע)7 )44( .
תרומת אמצעי העשרה לקידום רווחת בעלי חיים בשבי (ברקוביץ ,ג)42 )45( .
בין המדען לחיית המעבדה :היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים (מרי ,ת)5 )46( .
פיטר סינגר
"המתת חסד" של כלבים נטושים –היבטים פילוסופיים ומוסריים (וייס ,א)7 )42( .
פינת חי

לשלוף שפן מהכובע -מדריך מקוצר לאחיזת בעלי חיים והגשתם (גולן-שמש ,ד ,.אלון ,ע,.
ישראלי -שטרן  ,ע)31 )38( .
היבטים מעשיים בשילוב בעלי חיים בגן הילדים (אבישר ,ח)40 )46( .
דין חולדה כדין צ'ינצ'ילה :החובות המשפטיות החלות על מפעילי פינות חי (וולפסון ,י)50( .
)80
פיקוח על כלבים
הפשרה הפושרת של חוק צער בעלי חיים (ישטוב ,ד)61 )42( .
החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים (וולפסון ,י)57 )45( .
החזקת כלבים :החוק קובע ,לא חוקי עזר מקומיים (וולפסון ,י)74 )46( .
פרוות
חוק הפרוות (וולפסון ,י)55 )41( .
חיה פוליטית :סיכום יוזמות החקיקה למען בעלי חיים בכנסת ה( 18-וולפסון ,י)69 )47( .
פרומונים
תקשורת כימית בכלבים וחתולים -הנתיב הנסתר (הראל ,נ)55 )40( .
פרות
מי שומר על השמנת :הצעת חוק תכנון משק החלב (וולפסון ,י)71 )42( .

צמחונות
לאכול ולחמול :פרדוקס אכילת בעלי חיים (בן יונתן ,ע)26 )48( .
הבסיס המוסרי לצמחונות (יעקבי ,א)53 )49( .
צער בעלי חיים
חוק האכיפה הסביבתית (וולפסון ,י)61 )39( .
תקנות החזקת בעלי חיים (וולפסון ,י)59 )40( .
אין זכוכיות לבעלי חיים ,אבל יש צער (יוחננוף ,ג)59 )41( .
הפשרה הפושרת של חוק צער בעלי חיים (ישטוב ,ד)61 )42( .
מלכודות דבש -התעללות אכזרית (וולפסון ,י)63 )44( .
החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים (וולפסון ,י)57 )45( .
בעקבות המאמר "רצונות בלתי נוחים" :אתיקה של עיקור חיות מחמד (אלמגור ,ח)15 )48( .

שחיטה "הומנית" -יש חיה כזאת? (וולפסון ,י)60 )49( .
צרכים בבעלי חיים
דין חולדה כדין צ'ינצ'ילה :החובות המשפטיות החלות על מפעילי פינות חי (וולפסון ,י)50( .
)80
מה אכפת לציפור? ההשלכות של החזקת ציפורים כחיות מחמד על רווחתן (מאורר ,ע)46( .
)52
קהילה
קבוצות ראשוניות וקשרים קוסמופוליטיים -מפריחי היונים מגגות העיר ניו-יורק (ג'רולמק ,ק.
()51 )42
קשר אדם-חיה
"תקרת הפרווה" של לימודי הקשר אנשים -בעלי חיים באקדמיה -סיבות והצעות לשינוי (מרי
,ת .וטרקל  ,י.)5 )38( .
השפעת הקשר בעלים -חיית מחמד והקשר לקוח -וטרינר על הטיפול הניתן לחיות המחמד
(ו .לו ,ט ,.פנטנבורג ,ד.פ , .קרופורד ,פ.מ)59 )38( ,.
ה" "Rהנוספת :זוכרים ( )rememberingאת בעלי החיים (איליף ,ס.א)33 )39( .
אנשים ובעלי חיים ,טוב לב ואכזריות :כיווני מחקר וההשלכות על המדיניות (אסיונה ,פ.ר.
ושפירו ,ק ()5 )43
אם לשתיים -האחת עם זנב (ויינר מויאל ,ה)41 )43( .
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
מקומן של חיות המחמד במשפחה :תרומתן המשמעותית לתפקודה (גילשטרום ,ר)36 )48( .
יחסי אדם -חיה בתרבויות ,דתות ופילוסופיות שונות בעולם (וובר ,מ)5 )49( .
רגשות בבעלי חיים
התפיסה המשתנה של בעלי חיים כבעלי תחושות ורגשות (דנקן ,א .ג'.ה)35 )41( .
רכיבה טיפולית
הטיפול ברכיבה בנוער בסיכון החי בפנימייה והשפעתו על דימוי עצמי ,שליטה עצמית ואמון
(בקי ,ק ,.טרקל ,י .וטייכמן ,מ)17 )40( .
לצאת מה"בועה" ולהיכנס למרחב :תיאור תהליך יציאה מה"קונכיה" האוטיסטית והשתלבות
בחוות סוסים (איש-לב,ה ,.בן-דהן ,ה .ועמית,ר)25 )44( .

רווחת בעלי חיים
על כוחה של העשרה סביבתית בריפוי ומניעת מחלות בחיות מחמד (הראל ,נ)43 )38( .

תקנות החזקת בעלי חיים (וולפסון ,י)59 )40( .
התפיסה המשתנה של בעלי חיים כבעלי תחושות ורגשות (דנקן ,א .ג'.ה)35 )41( .
תרומת אמצעי העשרה לקידום רווחת בעלי חיים בשבי (ברקוביץ ,ג)42 )45( .
החוק להסדרת הפיקוח על הכלבים (וולפסון ,י)57 )45( .
בין המדען לחיית המעבדה :היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים (מרי ,ת)5 )46( .
מה אכפת לציפור? ההשלכות של החזקת ציפורים כחיות מחמד על רווחתן (מאורר ,ע)46( .
)52
דין חולדה כדין צ'ינצ'ילה :החובות המשפטיות החלות על מפעילי פינות חי (וולפסון ,י)50( .
)80
רנסאנס
חיות כסמלים מוסווים באמנות הרנסנאס :ציור "האביר" של קרפאצ'ו (כהן ,ס)49 )39( .
שימוש בבעלי חיים
הצדקת עמדות לגבי שימוש בבעלי חיים :מחקר איכותני של תפיסות ואמונות של אנשים
(נייט ,ש .וברנט ,ל)37 )40( .
"חומר הלימוד החבוי" :השימוש הפוגעני בבעלי חיים בהוראה והשפעותיו על תפיסות המוסר
וגישותיהם של סטודנטים למדעי החיים והרפואה (לוסקי ,ת)29 )41( .
שימפנזים
לימוד שימפנזים בשיטות של חיזוק חיובי תורם לרווחתם (פומרנץ ,א)21 )39( .
תיאוריית ההתקשרות
ה" "Rהנוספת :זוכרים ( )rememberingאת בעלי החיים (איליף ,ס.א)33 )39( .
השפעת אובדן חיות מחמד על בעליהן (גילשטרום ,ר)41 )47( .
הטיפול שנעזר בבעל חיים מבעד לפרספקטיבה שמציעה תיאוריית ההתקשרות (זלכה-מנו,
ס)32 )47( .
תפיסות ואמונות
הצדקת עמדות לגבי שימוש בבעלי חיים :מחקר איכותני של תפיסות ואמונות של אנשים
(נייט ,ש .וברנט ,ל)37 )40( .
התפיסה המשתנה של בעלי חיים כבעלי תחושות ורגשות (דנקן ,א .ג'.ה)35 )41( .
הבדלים מגדריים בקשר אדם-חיה :מאמר סקירה (הרצוג ,ה.א)36 )44( .
טיפול בעזרת בעלי חיים -הערכה מוסרית (צבל ,א)55 )50( .
תצפית
היבטים מעשיים בשילוב בעלי חיים בגן הילדים (אבישר ,ח)40 )46( .

לצוד את "האחר" החייתי :ספארי משפחות במזרח אפריקה בצל העידן המודרני (בן דוד ,ר.
()16 )49
תרפיה בעזרת דולפינים
תרפיה בעזרת דולפינים :נתונים פגומים ומסקנות פגומות עוד יותר (מרינו ,ל .ולילינפלד ,ס.
()35 )42
תגובה למאמר של מרינו ולילינפלד (דוניו ,ס)43 )42( .

