
עורכות: חן חיימוביץ ושגית הורוביץ

הבחירות  יום  במהלך  הגיעו  הספארי  אל 
כ-10,000 מבקרים שלקחו חלק בהפנינג 

בחירות גדול חייתי וססגוני. 

להצביע  הבוחרים  נדרשו  הפעם  כידוע, 
למפלגה שתקים קואליציה עם כורש הנמר 

שזכה בבחירות מועד א' בספארי. 

בין  התהלך  האפשרויות,  את  בחן  הקהל 
בתחרותיות  ניהלו  אותם  דוכני התעמולה 
על  תשבחות  שהרעיפו  הספארי  מדריכי 
המועמדים ומנו את תכונותיהם המיוחדות. 
הקהל התלבט בין שוויון בנטל שהציעו חמורי 
העבודה בראשותו של החמור, לבין מפלגת 
גחון בראשות הצפע המצוי, שמריחה מרחוק 
שחיטות שלטונית ומתנגדת למדינת ההליכה. 
מפלגת "מעוף" של הנשר המקראי הציעה 
פוליטיקה אחרת לא שמאל, לא ימין-למעלה! 
ומפלגת "העיר היא ביתנו" בראשות הקיפוד 
המצוי הציעה גינות כושר לקיפודים שמנמנים 
ותמ"א 38 לכל הצבים. אך מי שניצח לבסוף 
הייתה זו מפלגת "הטופר הלאומי" בראשותו 
של הזאב שדוגלת במדיניות ביטחונית, לא 
בכנף רכה ומצהירה כי ציפורניים לא נועדו 

למניקור!

הטופר הלאומי - עם  32.1% )653 קולות(

מעוף - עם  24% )487 קולות(

גחון - עם 17% )346 קולות(

העיר ביתנו - עם 14% )286 קולות(

חמורי עבודה - עם 12.8% )261 קולות(

היה פתק פסול אחד.

ללא פלונטר
תוצאות הבחירות



"ונספור ציפורים 
נודדות..." 

הוא דוגר עליו. מידי פעם הוא ממשיך לנסות 
להיכנס למחילה של הנקבות ולכן המטפלים 
דואגים כל הזמן "לפטרל" באזור ובודקים את 
המצב. השתיים כבר סבלו בעבר מהצקות כאלה 
ופינגווינים אחרים ניסו לפלוש למחילה שלהן. 
הן כבר דגרו על ביצים שצ'ופצ'יקוני הטילה, 
אך הן היו תמיד לא פוריות. לפני כחצי שנה, 
המטפלים החליפו את הביצה שלהן בביצה מזוג 
אחר )פלג ובלוטי( שהביצים שלו פוריות אך אין 
לזוג מסוגלות לדגור עליהן והם תמיד מתייאשים 
באמצע תקופת הדגירה. אנחנו מקווים שכוכב 
יניח לבנות ויתרכז לעת עתה בכדור. באופן 
מפתיע מדובר בפינגווין בן 4 בלבד שעדיין לא 
מצא זוגיות אך בכל זאת מאוד רוצה לדגור כבר...

צילום: יובל סורג'ון

כמה סיפורים מבית החולים לחיות בר:
מלכישליו משומן

זה התחיל בשריפת ענק שפרצה במפעל שמן 
תעשיות שבחיפה.

במפעל הסמוך לנמל חיפה, היו באותו הזמן עשרות 
טונות של שמן וכדי למגר את השריפה העצומה 
הגיעו למקום 70 צוותים של לוחמי אש. גם ביום 
שלמחרת שהו במקום צוותים שהמשיכו להתיז 
קצף כיבוי על מוקדים שלא כובו ביום שהשריפה 

פרצה.

השריפה האיומה הזו כילתה תוצרת רבה של 
המפעל שכללה שמן למאכל וכן חומרים מסוכנים. 

אבל הנזק הסביבתי שנגרם כתוצאה מכך היה קשה 
לאין ערוך. שמן מזוהם וחומרי כיבוי זלגו למפרץ 
חיפה וגגות של מחסני האחסון העשויים אסבסט 
מסוכן בשטח של יותר מ-1000 מ"ר, עלו בלהבות. 
כך שנוצר במקום גם מפגע אסבסט חמור מאוד. 
מאות טונות של תוצרת המכילה שמן וחומרים 
דליקים עלתה באש והשריפה גרמה לזיהום אוויר 

בלתי סביר באזור, שהתפשט לכיוון הקריות.

אבל רק יום למחרת התברר כי גם ציפורים ששהו 
במקום נפגעו כתוצאה מהשריפה.

לבית החולים לחיות בר שלנו, הגיע בתחילה שלדג 
גמדי, עוף מים שטבל באותו הזמן במי הים התיכון 
בסמוך לנמל חיפה. השמן שנזל לתוך המים נקווה 
והחל להתפשט. השלדג שהוא עוף מים החל 
מתמלא בשמן ונוצותיו נדבקו והשחירו. הוא לא 
היה מסוגל לזוז ואנשי המשרד להגנת הסביבה 
שסיירו במקום ואמדו את הנזקים הקשים, הבחינו 

בו ומיהרו למשות אותו מתוך המים.

תוך זמן קצר הוא הועבר למתנדבי החיבולנס ואלו 

בסיבוב בוקר נצפתה ביצה מחוץ למחילה של 
סוקי וצ'ופצ'יקוני שתי הפינגוויניות הלסביות 
שלנו שמידי פעם מטילות ביצה )לא פורייה( 

אך עושות מאמצים גדולים לדגור עליה. 

הביצה שנמצאה הייתה מחוץ למחילה והדבר 
המפתיע היה שהיא נמצאה כשהפינגווין כוכב 

דוגר עליה. 

לאחר מספר רגעים, הבינה הדס שלנו ממחלקת 
ציפורים כי כוכב הפינגווין הצעיר גנב אותה 
מהנקבות. הביצה הוחזרה למחילה אל השתיים 
שהמשיכו במלאכת הדגירה. לאחר שכוכב ניסה 
כמה פעמים להיכנס למחילה שלהן ולגנוב שוב 
את הביצה המטפלים החליטו למצוא פתרון 
יצירתי. הם הביאו לו כדור נעים וביצתי ומאז 

ביצת הפתעה



מיהרו להביאו לבית החולים לחיות בר. המצב שלו 
היה כל כך קשה שתוך שעות אחדות מרגע הגיעו, 
הוא מת. לעופות מים ישנה שכבת הגנה על הנוצות 
שמגנה עליהם מפני חום וקור. ברגע שהמעטפת 
הזו נפגעת הם סובלים מהיפותרמיה -תת חום ולרוב 

לא שורדים.

כמה שעות לאחר מכן, בשעות אחר הצהרים, הגיע 
לבית החולים לחיות בר מלכישליו חלודי.

שמם של ציפורים אלו, נגזר משמו של העוף המוכר 
יותר השליו, אך פרט לדוגמת הנוצות הדומה, אין 
ביניהם כמעט דבר. הם אפילו לא שייכים לאותה 
משפחה. השליו שייך למשפחת הפסיונים ואילו 

המלכישליו למשפחת הרליתיים.

בניגוד לשלדג שנפל לתוך בריכת השמן שנקוותה 
בתוך הים, המלכישליו שאינו עוף ימי, נמצא בתוך 

בריכת שמן שנוצרה על הרציף.

הוא הגיע כשכל גופו ונוצותיו טבולים בשמן והוא 
לא מסוגל להזיז את כנפיו.

לשמחת ד"ר אלעד סמיט הווטרינר שבדק אותו, 
מדידת חום הראשונית, הצביעה על חום גוף תקין 
מה שעודד את המטפלים והבהיר כי הוא אינו 
סובל מהיפותרמיה. המטפלים הכניסו לתוך כלי 
עם מים סבון מסיר שומנים ובמשך דקות ארוכות 
ניקו אותו באמצעות פדי גזה רטובים במים ובסבון. 
למחרת היום הוא כבר היה חזק יותר, חלק משכבת 
השמן שעל נוצותיו הוסרה וניתן היה להכניסו 
לאמבטיית קצף של סבון ובה גם ראשו קורצף 

בעדינות באמצעות מברשת שיניים. 

לאחר כל סדרת ניקיונות, המלכישליו מוכנס 
להמשך התאוששות בחדרי האשפוז של בית 

החולים

ובמהלך הימים הקרובים הוא יעבור עוד ניקיונות 
מהסוג הזה.

נראה כי הוא יישאר זמן רב באשפוז בבית החולים 
מכיוון שהפגיעה הקשה הזו גרמה לנוצות רבות 
שלו להיתלש וגם כאשר כל השמן יוסר הוא לא 
יוכל לעוף עד שהן יצמחו והוא ישתקם לחלוטין.

המשרד להגנת הסביבה הורה לחברת שמן תעשיות 
לסלק מהמפעל את החומרים המסוכנים וביטל 

את היתר הרעלים של החברה משום שהתברר 
כי החברה אינה ערוכה לטפל בשריפות ולכן צריך 
לקוות שלפחות אסונות אקולוגיים מסוג זה לא 

יקרו בעתיד.  

נחיתת חרום
לבית החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע 
והגנים, הגיע השבוע באופן נדיר אבל גם בדרך 
מקורית,  פרחון של רחם- דורס יום מדהים ביופיו.

רחם הוא דורס יום השייך למשפחת הניציים.

הרחם הגיע לבית החולים כשהוא שוקל כחצי 
ממשקל הגוף הרצוי לרחמים.  בשלב הזה של חייו 
הוא היה אמור לשקול מעט יותר מקילו אחד אך 

הרחם הצעיר שקל בסך הכל 700 ג"ר

הכל התחיל כשתושב אילת הבחין בדורס מיוחד 
שנחת בחצר ביתו.

המראה הזה היה נראה לו משונה. לא מדובר בדרור 
הבית, שחרור או בולבול ולכן הוא מיהר להזעיק 

את פקחי רשות הטבע והגנים.

אוהד הצופה, אקולוג רשות הטבע והגנים שהיה 
באזור, חש לחצר וזיהה את הרחם.



בתחילת החודש הצטרפו אלינו חמש מרות מגן 
חיות שבאתונה, יוון.  המרה הוא סוג של מכרסם 
ממשפחת הקביתיים, החיים בדרום אמריקה 
בערבות והם בעלי רגליים גדולות העוזרות להם 

לרוץ מהר.

הגיעו אלינו שלוש נקבות ושלושה זכרים והם 
החלו בהתאקלמות אצלנו בספארי וכבר השבוע 
נראה שהם מרגישים בבית. שלושה גורי מרות 
נצפו בחצר והרחיבו באופן דרמטי את המשפחה.

טרם ברור אם מדובר בזכרים או נקבות אך 
מטפלי מחלקת הטורפים נמצאים במעקב וזו 

בהחלט בשורה מאוד מרגשת!

מה רע?

כדי לא לאבד זמן יקר ולהבהילו במהירות לבית 
החולים לחיות בר שנמצא אצלנו בספארי, הוא 
החליט לנקוט בדרך מקורית ופנה לחברת ארקיע. זו 
לא הפעם הראשונה, החברה כבר מורגלת בפניות 
משונות כאלה ובבקשות חריגות מאנשי רשות 
הטבע שרוצים להעביר בעלי חיים פגועים מאזור 
הדרום היישר לבית החולים לחיות בר שלנו ולעשות 
זאת במהירות כדי להגדיל את סיכויי השרידות של 

בעל החיים.

לשמחתנו חברת ארקיע גם נרתמת למשימה בכל 
פעם בשמחה גדולה.

כאשר הגיע לבית החולים, התברר לנו כי מדובר 

בפרט צעיר, שככל הנראה עשה זה עתה את 
הנדידה הראשונה שלו מבלי שצבר לפני כן מספיק 

שומן.

הוא עבר בדיקות מקיפות בבית החולים בהם שמחנו 
לראות שהוא אינו סובל מפגיעות או שברים.

הוא חובר לעירוי נוזלים המכיל גם סוכרים וויטמינים 
ובימים הראשונים האכלנו אותו במנות קטנות 
וקצובות כדי להרגיל מחדש את הקיבה שלו למזון.

הוא השתפר מהר מאוד ולאחר מספר ימים בטיפול 
נמרץ, עבר לחצר גדולה בה המשיך לאכול היטב 
ולהתעופף. כאשר יהיה חזק מספיק יעבור לאקלום 

בחי בר כרמל.

צילום: נועה טולדנו

שני גורי קנגורו צפויים לצאת בקרוב מכיסיהן 
של היידי ואליס. היידי כזכור אמא טרייה לגור 
שכבר יצא מהכיס וניתן לראותו בחצר וכעת 
נצפה בכיסה גור נוסף. את הגור של אליס ניתן 
כבר לראות מציץ, בעיקר לקראת שעות הערב.

מתבשל..


