
עורכות: חן חיימוביץ ושגית הורוביץ

שובו של 
הנמנמן

ליצור הקטנטן והמסתורי הזה, שמשקלו 16 
 גרם אף אחד בבית החולים לחיות בר לא ציפה.
בעל  יחיעם  מאזור  הגיע  שעבר,  בשבוע 
מועט  עליו  שהמידע  במיוחד  נדיר  חיים 
וכמעט לא ידוע כלל והמראה שלו מזכיר 
דיסני. מסרטי  מתוקות  דמויות   יותר 

מדובר בנמנמן העצים! 

תפוצתו במרכז אירופה ומזרחה, והוא מצוי 
 גם באסיה מטורקיה במערב עד סין במזרח. 
תפוצתו  גבול  היא  ישראל  ארץ  צפון 
הדרומי ביותר של נמנמן העצים, ותפוצתו 
מצוי  אלון  של  לחורשים  מוגבלת  בה 
ואלה ארץ-ישראלית בגליל העליון, בגליל 
התחתון. בגליל  גם  ולאחרונה   המערבי 
הצטמצמה  בישראל  הנמנמן  אוכלוסיית 
)כריתה,  בחורשים  פגיעה  בגלל  מאוד 
דרכים(  ופתיחת  רעייה  גיזום,  שרפות, 
נראה  לא  כמעט  למדי,  נדיר  הוא  והיום 
כליל.  שיעלם  סכנה  ויש   ובישראל 
נדהם  תו  או שמצא  יחיעם  תושב 
ל  ל כ ב ם  א ה ה  ה ת ע  ג ר ל ו ו  ת ו א ר ל
. ת י ל א ר ש י צ ר א ר  ב ת  י י ח ב ר  ב ו ד  מ

הוא סבל מקטיעה בזנב ומיד כשהגיע לבית 
החולים שלנו קיבל משככי כאבים, נוזלים 
ואנטיביוטיקה. לאחר שנרגע מעט הוא עבר 

ניתוח לקטיעת קצה הזנב כיוון שהאזור היה 
ניקרוטי וכשהמטפלים ראו שהתאוששותו 
מהירה. במשך מספר ימים האזור טופל 
 באנטיביוטיקה וספריי בצבע כסף נוגד זיהום.

לאחר מספר ימים, נראה שהוא מתאושש, 
הוא העלה 2 גרם במשקל גופו ובעיקר הפך 
ליצור החמקן ביותר שנראה אי פעם בבית 
 החולים ולכן הוחלט להשיבו לטבע בנחל כזיב.

שבטמפרטורה  כיוון  כך  נקרא  הנמנמן 
בתרדמת  הנמנמנים  שוקעים  נמוכה 
. ר ו ד כ כ ל  ב ר ו כ מ ם  פ ו ג ש כ ף  ר ו  ח
 בעת התרדמה, יורד חום גופם עד ל- 13 מעלות.

באירופה נמשכת התרדמה הזו במשך החורף 
כולו ובישראל היא נמשכת, כנראה, רק ימים 

אחדים במהלך החורף.

אין ספק שמדובר ביצור קסום ומסקרן במיוחד!

נמנמן עצים



לפני כחודשיים נמצאה קיפודת החולות 
ליבי עם עוד שישה אחים קטנים, מחוסרי 
בניין  בחניית  עיניים  ועצומי  קוצים 

בנס ציונה.

כל הגורים הקטנים, יתומים מהוריהם, ככל 
הנראה נלקחו מאזור המחילה שלהם, אולי 
 משום שמי שמצא אותם חשב שננטשו. 
אל  שבה  ולא  נפגעה  שאמם  ייתכן  אך 
המחילה והם שהרעב החל להציק להם, יצאו 
מהמחילה אל הלא נודע עד שנתקעו באזור 

ללא מוצא.

מיד לאחר שהחבורה הקטנטנה נמצאה, כל 
השבעה, הועברו לבית החולים לחיות בר 
של הספארי ורשות הטבע והגנים ושם כדי 
לספק להם כל שעה וחצי מזון, הם נלקחו 
לביתה של סיהן פלג מושיוף בת שירות 

לאומי ומטפלת בבית החולים.
לא  משתדלים  אנחנו  האחרונות  בשנים 
להוציא את בעלי החיים מהאשפוז  אך 
במקרה של ליבי ואחיה, הם היו זקוקים 
ולטיפול מאוד צמוד גם  להאכלות רבות 
בשעות הלילה ובשעות הבוקר המוקדמות.
 , ד ו א מ ה  ש ק ב  צ מ ב ה  ת י י ה י  ב י ל
ם  ג ו ל  ו כ א ל ה  ת ש ק ת ה ה  ל ח ת ה ב
. ה ר ו מ ח ם  י י נ י ע ת  ק ל ד מ ה  ל ב  ס
לאחר כשבועיים בהם הקיפודים שהו אצל 
סיהן, המצב שלהם התחיל להידרדר עד 
שמתו. זה היה עצוב ומצער ודווקא היא, ליבי 

הקטנה והפגועה הייתה היחידה ששרדה.

היא לא רק הייתה הכי קטנה בשגר, אלא 
בעין  חמורה  מדלקת  סבלה  גם  כאמור 
בעין  ולטפל  אותה  לטשטש  צורך  והיה 
בכך  הבחינה  סיהן  מהר,  די  המודלקת. 
שקצב  מיניאטורית  בקיפודה  שמדובר 

קוראים 
לה ליבי

ליבי הקיפודה צילום: עדי אדלסהיימר

גדילתה איטי מאוד. היא אמנם ממשיכה 
להתפתח והמשקל שלה עולה, אבל זה קורה 
לאט וכעת כשהיא כבר בת חודשיים היא 
 עדיין קטנה מאוד ביחס לקיפודים בני גילה.
בנוסף, היא סובלת מפגיעה בעין כתוצאה 
מהדלקת ונראה כי כתוצאה מכך הראייה 

שלה תיפגע.
מה שהדאיג את המטפלים לאורך התקופה 
אפילו, היא העובדה שהקוצים שלה לא גדלו 
כמעט והיה ברור שאם לא יגדלו היא לא 
תוכל לשוב אל הטבע משום שבלעדיהם, 
היא חסרת הגנה. כדי שתתאושש ותתפתח, 
הוחלט להעשיר את הטיפול בטיפול משלים 
ומיכל בן צבי, מטפלת בבית החולים שמעניקה 
החיים  לבעלי  אלטרנטיביים  טיפולים 
המאושפזים, נכנסה לתמונה והחלה לרקוח 
עבור ליבי משחות מיוחדות על בסיס שמן 
 פשתן המסייע גם להתקרחות אצל בני אדם. 
כעת, אחרי מספר ימים של טיפול עקבי, 
כבר נראה כי הטיפול מתחיל לעזור והקוצים 

הקטנטנים מתחילים לצמוח.

מתוקה  דה  קיפו שהיא  ספק  ן  אי
מלהסתכל  ורק  קטנה  כך  כל  ביותר, 
. ה ב ה א מ ץ  ו ו כ ת מ ב  ל ה ה  י ל  ע
לטבע  אותה  כמובן להשיב  היא  המטרה 
ההחתמה,  הקטנת  של  תהליך  תוך 
משהייתה  שנוצרה  אדם  לבני  ההרגלה 
בן  וכמו ם  המטפלי עם  הממושכת 
המסור  והטיפול  המשחות  שאכן  לקוות 
מושלם. באופן  הקוצים  לגדילת   יסייעו 
אבל עד אז יש עוד דרך ארוכה. בינתיים 

אנחנו נמסים מאהבה..



הקיץ הגיע ואתו כמו בכל שנה, מתקיים 
בספארי מחנה הטיפול והתצפית לנוער 

שוחר טבע ובעלי חיים. 

הקיץ הגיע ואתו כמו בכל שנה, מתקיים 
והתצפית  ל  הטיפו מחנה  בספארי 
הנוער  בני  חיים.  בעלי  שוחר  לנוער 
למשך  ומצטרפים  לזוגות  מתחלקים 
הספארי. של  מהמחלקות  לאחר   שבוע 
ת  ד מ ו ל ש ר  ע ו נ ה י  נ ב ת  צ ו ב ק
ירפות,  ' והג הפילים  על  ומתצפתת 
. ת ד ח ו י מ ה  ר ש ע ה ם  ר ו ב ע ה  נ י כ  ה
המיועדים  פלסטיק  כדורי  לקחו  הם 
להכנת נרות ולהכנת מובייל תלוי וחיברו 
מראש. שהוכן  במבוק  למתקן   אותם 
שבכלי  העגולים  הקטנים  לפתחים 
גזר  הכניסו  הנוער  בני  הפלסטיק, 
אדם  תלה  היפה,  המתקן  ואת  ותערובת 
 מטפל הג'ירפות על עמוד האכלה בחצר.
ונראו  מקום  בקרבת  עמדו  הג'ירפות 
החדש. ל  י בי מהמו נרגשות  ד   מאו

לאט לא, הן החלו להתקרב אל המתקן התלוי 
ותוך רגע דיאנה ודדי הג'ירפים הצעירים, 
לכיוונו. לשונותיהן  את  לשרבב   החלו 

כדי לאכול מתוכו את הגזר והתערובת הן היו 
חייבות למתוח את הצוואר, להכניס את לשונן 
ולהשתמש בה באופן שהן אינן רגילות לעשות 
 בדרך כלל כאשר הן נהנות מהעשרות אחרות.
כך למעשה המתקן המיוחד גרם לג'ירפות 
לא לאכול את המזון על ידי תלישה, אלא 
ולאמן  ללשון  התעמלות  ממש  לעשות 
 שרירים שהן פחות נזקקות להן בדרך כלל.
ן  בלשו משתמשות  ירפות  הג' בטבע 
העצים  ענפי  את  למשוך  כדי  ובשיניים, 
לתוך הפה. את השבירה והלעיסה, הן עושות 

באמצעות השיניים. לעיתים הן אוכלות על 
ידי מריטה של העלים ואז פעולת הבאת 
הלשון. ידי  על  נעשית  הפה  אל   המזון 

כל סוג של מזון, דורש צורת אכילה אחרת 
 ופעילות שונה של שרירי הפה, הלשון והצוואר.
הג'ירפות  ליצור מצב שבו  כדי  בספארי, 
המטפלים  השרירים,  בכל  משתמשות 
נותנים להן העשרות מגוונות ומשתנות שכל 
אחת מעודדת וגם מאלצת אותן להשתמש 
בשרירים אחרים. כך למשל באכילת גזם 
מתוך חבית תלויה או בגזם תלוי לגובה, 
הן משתמשות יותר בשיניים ובאכילה כזו 
מתוך מתקנים מיוחדים בעלי חורים עגולים 
הלשון. שרירי  את  מאמצות  הן   וקטנים, 

כאשר נתלתה העשרת המובייל החדשה 
בחצר, ניתן היה לראות שדיאנה ודדי דדון 
הצעירים הם אלה שלקחו חלק פעיל יותר ולא 
נרתעו מהמתקן החדש והג'ירפות המבוגרות 
יותר חששו בתחילה. לאט לאט החלו גם הן 
 להשתלב ולקחת חלק ואפילו הצליחו בכך. 
כדי לסייע להן נתלו עוד העשרות כאלה 
בחלקים אחרים של החצר וכך לא הייתה 
 תחרות קשה מידי על המתקן בנקודה אחת.
נוספת.  העשרה  לייצר  הוחלט  למחרת 
הפעם הוכנסו לתוך סלסלה עגולה כדורים 
אבטיח.  רבעי  שני  גם  ואיתם   צבעוניים 
גם במקרה הזה, הג'ירפות היו צריכות להתאמץ 
האבטיח של  מטעמו  ליהנות  כדי   מאוד 
והווה  מאוד  מאתגר  היה  זה  יום  בכל 
הרבה עבורם עניין רב בעיקר אפשר להן 
להתאמן ולאמן שרירים שעלולים להיות 

פחות פעילים. 

ג׳י-רף גבוה

הכנסו ללינק וצפו 
בג׳ירפות בפעולה!

https://www.youtube.com/watch?v=YxyurthdLpk&feature=youtu.be


בשבוע שעבר נבנתה סככה חדשה בחצר 
ליהנות  שיוכלו  האפריקניים  הפילים 

ממנה בימי הקיץ השמשיים.

מיקומה של הסככה, שנבנתה בהשקעה רבה 
תוך יומיים בלבד וגובהה עולה על 10 מטרים, 
מאפשרת צל לאורך כל היום ועל גביה ישנם 

חורים שמונעים מהעלים להצטבר.

לאחר  נרשמו  במיוחד  מרגשים  רגעים 
יציאת הפילות לחצר אביבה ובהטי שכבר 
שנים רבות ידוע שהן לא מחבבות אחת את 
השנייה. עם  יציאתן לחצר, השתיים חששו 
מאוד להתקרב ולעמוד תחת הסככה. כל 
חידוש דורש הרגלה נינוחה ולכן המטפלים 
הניחו תחתיה הרבה ענפים ירוקים וטריים. 
אט אט בהטי ואביבה החלו להתקרב עד 
שבסופו של דבר נעמדו זו לצד זו. החום 
הכבד והסככה הענקית החדשה, מלבד הרבה 

צל הצליחו להביא גם לקירוב לבבות.

סככה בחצר הפילים

לקראת הסרט החדש של מלך האריות 
נרשמה התרגשות גדולה בארץ ובעולם, 

כזו שלא פסחה גם על עובדי הספארי. 
השטח  ממחלקת  מטפלת  איל,  יפעת 
האפריקני החליטה להכין העשרה מיוחדת 
ברוח החג. מקופסת קרטון של מסך טלוויזיה 
יצרה את רקע הסרט המוכר בצבעי שקיעה 
וצללי בעלי חיים והעמידה את זה בחצר 
האריות שלנו. בקדמת אותה ההעשרה פיזרה 
יפעת קפה ותבלינים שאנו מכירים מהעבר 

כאהובים במיוחד על הלביאות והאריות.
מיד עם יציאתם לחצר, האריות התפלאו 
נוכח ההפתעה החדשה בחצר ומיד החלו 
להתקרב ולבחון אותה. בתחילה חששו מעט 
ועד מהרה קפצו על הקרטון, שיחקו איתו 

ופירקו אותו עד תום.

סלאם, 
מלך האריות!

מלך האריות צילום: אלעד הרשקוביץ

אביבה בהטי
והצל



בתחילת החודש, טנגו, דב ההימלאיה 
האהוב שלנו נמצא מת בחצרו. 

הוא הגיע אלינו ביולי 1988 מגן חיות בוורשה 
שבפולין יחד עם פסה. שניהם היו בני חצי 
שנה והצטרפו לפיפי ופרודו, שתי הנקבות 

שהיו בספארי.

ובעיקר  לכולנו  וייזכר   31 בן  היה  טנגו 
לפינוקים  ובאהבתו  בעדינותו  למטפליו 
הקטנים של החיים כמו: הטבילה היומית 
בבריכה, חסה טרייה, בוטנים, אנפה מזדמנת 
וכמובן שינה על הגב.  למרות גודלו היה לו 

אופי מתוק ונינוח במיוחד. מתגעגעים...

בשורות מצערות...

נשכח  בלתי  סיפור  לכם  יש 
מהביקור בספארי? צפיתם ברגע 

מיוחד בין בעלי החיים? 
צילמתם תמונה של פעם בחיים?

אתכם  להזמין  מתרגשים  אנחנו 
לספר על חוויה מרגשת אצלנו בגן 
התמונות  וכן  הסיפורים  החיות. 
יפורסמו ב"חדשות הספארי" בפינה 

חדשה שכולה מוקדשת לכם!

מבקרים יקרים,


