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  שאלות שאחריו. וענו על ה ,קראו את הטקסט, ערכו "דיאלוג"

  גיא דור /בעלי חיים ביות 

  "מחיות בר אל חיות בית", מאת מיכל פורת ומיכל ברושי, "טבע וארץ") (על פי המאמר

התרגלנו לראות את הכלבים ואת החתולים החיים בסביבתנו. אנחנו מקבלים כמובן 

ואת סוס כבהמת משא את חלב הפרה הנמצא במקרר, את עזרתו של החמור  מאליו

  אדם.יום של ה- נפרד מחיי היום-המרוצים. החיות הפכו לחלק בלתי

האדם את בעלי החיים? לפני אלפי שנים היו כל בעלי החיים חיות בר.  יתִּביֵ כיצד ומתי 

, אלא נדד ממקום למקום ואכל קבע באותה תקופה רחוקה האדם לא חי ביישובי

במגורי . במשך הזמן התחיל האדם להתיישב נדודיוצמחים ובעלי חיים שצד במהלך 

ולגדל בעלי חיים. יש האומרים שבהתחלה לקח , ואז גם התחיל לעסוק בחקלאות בעק

מזונו, וכך  שאריותאליו האדם את הגורים של בעלי החיים, והם נדדו ִאתו ואכלו את 

  שהוא יכול להפיק מהם. הּתועלתהוא למד להכיר את בעלי החיים ואת 

יש האומרים שהביות של בעלי החיים התחיל כאשר אזורים שהיה בהם שפע של מזון, 

להתייבש, והורגש בהם מחסור במזון. בעלי החיים למדו לאכול את שאריות  התחילו

בקרבתם. כך או כך, תהליך הביות נמשך  לחיותונשארו  שרדוהמזון של בני האדם וכך 

  זמן רב.

בעלי החיים שהאדם גידל וטיפח, נעשו במשך השנים שונים מחיות הבר. האדם לימד 

סיפקו  המבויתותתם לצרכיו. חלק מהחיות את בעלי החיים לציית לו. הוא רתם או

לאדם מזון כגון: חלב, בשר, ביצים ודבש, וחלק סיפקו לו חומרים כגון צמר, עורות ועוד, 

  ששימשו לו ליצירת אריגים וחפצים שונים. 

אבל בני האדם בייתו בעלי חיים גם כדי שימלאו מטלות שונות כגון נשיאת משאות 

וכן כדי  –ידי השור והחמור -כמו חרישת השדה על – מפרכותכבדים וביצוע עבודות 

להשתמש בהם לצורך תחבורה. הגמל, למשל, נבחר להיות "ספינת המדבר" בשל 

  עמידתו בתנאי המדבר הקשים.

החיה המבויתת הקרובה ביותר לאדם היא הכלב, המלווה אותנו זה אלפי שנים. הודות 

הוא יכול לשמש כשומר, לגלות לחושי השמיעה והריח המפותחים ונאמנותו הרבה 

סמים וחומרי נפץ, להנחות עיוורים ומוגבלים, ואפשר גם לאלפו להיות ַמציל המאתר 

  .לכודיםאנשים 

ישנן כמה תכונות המאפיינות את החיות המבויתות. רוב בעלי החיים שבויתו קטנים 

תאימו מזנים מקבילים להם בטבע. נוסף על כך, האדם פיתח זנים של בעלי חיים שי

לתפקידם. כך, למשל, הוא עשה הבחנה בין סוסי מרוץ שצריכים להצטיין בקלילות, 

לבין סוסי עבודה שהם כבדים יותר וחזקים. רבים מבעלי החיים לא שמרו על התכונה 

לברוח כשהסכנה מתקרבת. הם התרגלו לכך שהאדם מגן  -המאפיינת את חיות הבר 

  ש אצלם.עליהם, ועקב כך יצר ההגנה העצמית נחל

נראה כי שיתוף הפעולה בין האדם לבין בעלי החיים יביא לפיתוח תהליך הביות גם 

    בעתיד.

 

 


