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חיות



דבר המערכת
לפני כשנה, כשהתחלנו לגלגל את הרעיון להוציא גיליון בנושא בעלי חיים, הופיעו 

פתאום המוני פרפרים יפהפיים בכל רחבי הארץ, והבקשה הראשונה שלנו מן 
הקוראים הייתה לשלוח לנו תמונות שלהם )'נימפית החורשף' שמו של הפרפר הזה, 

הסתבר(. 

הקושי הגדול ביותר שלנו, כמערכת המגזין, הוא תמיד להשיג חומר. הפעם, 
לשמחתנו, ההיענות שלכם הייתה נפלאה, והתוצאות לפניכם: גיליון שכולו עוסק 
בבעלי חיים, ובו מגוון גדול של בעלי חיים, של נקודות מבט ושל חומר למחשבה. 

כצפוי, קיבלנו סיפורים רבים על כלבים, אבל למגוון כזה לא ציפינו: דני ענק, מלטזי 
פצפון, פודלים, כלב הרים פירניאי, דוג דה בורדו, דוברמן, ועוד ועוד. והסיפורים 

רבים ומגוונים.

גם סוסים מקבלים מקום של כבוד בגיליון זה. תוכלו לקרוא על סוסים בחווה שנועדה 
רק להנאת הסוסים והבעלים, על טילוף טבעי לסוסים )מה זה בכלל?( ועל סוסת 

מירוצים. מוזכרים בכתבות גם בעלי כנף למיניהם ששוטטו בחצרות: תרנגולים יפי 
כרבולת שהעירו את השכנים בבוקר, תרנגול שליווה את הילד לבית הספר וקאק 

שאימץ חבר.

יש סיפורים מצחיקים וסיפורים עצובים. מוזכרים חמור נשכן, קופה שובבה, נחשי 
צפע, איגואנה, תוכים, כבשים, כלבים שנשכו גנבים, רופא ילדים שרצה להיות 

וטרינר, וטרינר שרצה להיות רופא, ועוד...

הסתבר, שהנושא 'בעלי חיים' הוא הרבה יותר עמוק ורחב מכלבים וחתולים שנאספו 
מהרחוב או מאגודת צער בעלי חיים. הדבר העיקרי שעולה מרוב הכתבות הוא 

הקשר המיוחד מאוד בין בעלי החיים לבין בעליהם. אנשים מתארים בתים מלאי 
בעלי חיים, אהבה הדדית ללא סייג בינם לבין בעלי החיים שלהם, נאמנות, בעלי 

חיים שהם חלק בלתי נפרד מהמשפחה, גם  פרידות כואבות. אנשים מתפעלים גם 
מהתנהגותם של בעלי החיים בינם לבין עצמם ורואים בה רגשות של התאהבות, 

אהבה, נאמנות, קנאה ואפילו ֵאֶבל.

הודות להיענות הרבה שלכם, אנחנו מציגות לכם גיליון גדול ומגוון מאוד. זה המקום 
להודות לכל מי שכתב, התראיין, או שלח תמונות. זה גם המקום להתנצל בפני אלה 

ששלחו תמונות, שלא מופיעות כאן )בגלל קושי טכני(.

לקראת סגירת הגיליון הופיעו ברחבי הארץ טרמיטים מעופפים והמוני פרפרים 
קטנטנים, ואנחנו סוגרות מעגל ונזכרות שוב בפרפרים...

מאחלות לכם קריאה מרתקת.

המערכת

המערכת
ראיונות, כתיבה ועריכה: 

רותי טלמור, אורה רייס, נורית שער,

איילת  יוסף, יעל הבר-שוטן.

עיצוב וצילום: יעל הבר-שוטן
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שם פגשת את לינדה, אישתך?אהבה - זה כל הסיפור

"את לינדה הכרתי בהודו, בטיול אחרי הצבא. בהמשך, חיינו 

זמן מה בארץ ואז נסענו לארה"ב, שם המשכנו ללמוד ואחר כך 

גם לעסוק, כל אחד בתחום שלו. לינדה - כדוקטור בפיזיולוגיית 

לב-ריאות )מחקר ושיקום(, ואני - כווטרינר לחיות מחמד והמשך 

התמחות חלקית בפוריות סוסות )השתלת עוברים והפריה 

מלאכותית(. כעבור עשר שנים, בשנת 1999, חזרנו ארצה ובאנו 

לשדה ורבורג עם ילדינו יני וירדן. 

זה היה אחד הצעדים הטובים והמבורכים שעשינו בחיינו. 

במושב אני מרגיש כבתוך משפחה אחת גדולה. כמו שנהוג 

במשפחות טובות, פונים אלי לפעמים בבקשות כמו  'בוא 

תעיף מבט...' , אם מדובר בנחש דרוס, בחתול פגוע או בעיזה 

מיניקה עם גודש בעטינים...  בווטרינריה, כיום, יש התמחויות 

שונות, בדומה לרפואה ההומנית. בלימודים בארה"ב התמקדתי 

ברפואה ובכירורגיה של חיות מחמד וברפואת סוסים ובפוריותם. 

לפיכך, עיקר הידע שלי הוא בתחומים אלה ופחות בתחומי 

רפואה אחרים, כגון חיות אקזוטיות, זוחלים, ציפורים או 

מכרסמים...

בשדה ורבורג היכרתי אנשים מיוחדים מאוד שמתחברים 

לקהילה נפלאה ויוצאת דופן, מילדים עד מבוגרים... בעודנו 

מדברים, אני נזכר בתושבים ותיקים שכבר אינם איתנו, 

ומתגעגע."

בתשובה לשאלותינו, סיני מספר שיש לו קליניקה ותיקה בכפר 

סבא )"Dr. D"(, שפועלת משנת 2000. "בצוות שני רופאים 

ושלוש אסיסטנטיות. המרפאה פועלת משמונה בבוקר עד 

שמונה בערב וזמינה לקריאות חירום גם מעבר לשעות הקבלה. 

במקרים בהם יש צורך בטיפול נמרץ ובטיפולים במהלך הלילה, 

ובמצבים מסכני חיים, אנו מפנים למרפאת חירום, שם נמצא 

צוות ער במהלך הלילה שמנטר בעלי חיים במצבים חמורים 

ומטפל בהם.

המרפאה עוסקת בכל תחומי הרפואה של חיות מחמד - החל 

מרפואה מונעת, דרך  כירורגיה ואורטופדיה ועד לרפואת 

מומחים ". 

וסיני מוסיף: "היה לי חשוב להפוך את הקליניקה ל'בית חולים' 

קטן אשר מחד גיסא יכלול בתוכו את כל הנדרש על מנת 

שהפציינטים יקבלו את הטיפול הטוב ביותר, ומאידך גיסא יהיה 

מקום נעים ומשפחתי, אשר ישרה אווירה נעימה ומכילה גם 

לבעלים המודאגים. 

הקליניקה, שהיא בעצם בית חולים קטן, כוללת: חדר קבלה, 

שני חדרי בדיקה, חדר טיפולים, חדר ניתוח, חדר הדמיה 

וחדר אשפוז. המרפאה מצויידת באמצעי טיפול ואיבחון  כמו: 

מעבדות לבדיקות דם, שתן, צואה, בדיקות מיקרוסקופיות, 

א.ק.ג., מצלמת רנטגן דיגיטאלי ממוחשב, אנדוסקופיה/סיב 

אופטי, טיפול בחמצן, מכונת הנשמה, וציוד נוסף שהבאתי איתי 

מארה"ב. כל אילו מאפשרים לנו לתת מענה מיידי בעת הצורך, 

ללא תלות במקורות חיצוניים."

איזה חלק מעבודתך אתה אוהב במיוחד?

"אני מאמין ברפואה מונעת. לצערי, במקרים רבים, הבעלים 

מזהים בעיה בשלב מאוחר. ככל שהמחלה מבוססת יותר, כך 

קשה יותר למגר אותה. אני משקיע זמן רב בהנחיית הבעלים 

בנושא חיסונים ובזיהוי חריגות בשלבים ראשוניים. בעלי חיים, 

כמו ילדים קטנים, אינם מסוגלים לדווח על מחלות ועל בעיות 

שהם חווים.

לכן, אצלי, כל ביקור במרפאה נקבע מראש לרבע שעה לפחות. 

במהלך זמן הפגישה אני רוצה לשמוע מה הבעיה, לתשאל 

ולברר פרטים נוספים, לבצע בדיקה דיאגנוסטית מלאה ולקבל 

החלטה מה לעשות, להעניק טיפול ולעדכן את הבעלים בנוגע 

לתופעות לוואי העשויות להתעורר. גם 15 דקות לעיתים אינן 

מספיקות לכל אלה. )לצערי, אנחנו, בקופת חולים, זוכים לחמש 

דקות לכל היותר בחדר הרופא במקרה הטוב. כל רופא שיענה 

בכנות, יעיד שאין אפשרות להעניק רפואה הולמת בחמש 

דקות(."
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 חדר הניתוח

משני צידי דלת הכניסה לביתה של משפחת דברת, אנו 

מבחינות ב'מיטות-כלב' גדולות. "אלו של הכלבה שלנו, ֵטייסי", 

אומר הווטרינר, ד"ר סיני דברת, "שמאושפזת עכשיו בקליניקה 

שלי בכפר סבא. במשפחה שלנו, כמו אצל רוב המשפחות, כולנו 

מחוברים לחיות המחמד, שהופכות להיות חלק אינטגרלי ובלתי 

נפרד מהמשפחה."

נו אצל סיני: "טייסי החלימה,  לקראת הדפסת הגיליון התעדּכָ

חזרה הבייתה ומצבה טוב מתמיד."

אנחנו מבקשות מסיני להסביר את החשיבות של בעלי חיים 

למשפחה. 

סיני: "אצל אנשים בכלל ואצל ילדים בפרט, החיים עם בעל 

חיים והטיפול בו מלמדים אהבה, חמלה, התחשבות, אחריות 

וראיית האחר. זה הליך חינוכי חשוב לילדים ולהורים כאחד. 

בעלי חיים הם עוד מקום להשקעה רגשית מתגמלת, כי האהבה 

שלהם אינה תלויה בדבר. כשאני מגיע הביתה עייף מיום עבודה, 

בני הבית כבר עייפים, אולי אפילו ישנים. הכלבה שלי היא 

הראשונה שמקדמת את פניי בשמחה ובכישכוש זנב.

לצערנו, עקב תוחלת החיים הקצרה משלנו, דבר חשוב נוסף 

שלומד מי שמגדל בעל חיים הוא התמודדות עם פרידה. פרידה 

מבעל חיים שאיתו גדלת ואותו גידלת היא חוויה קשה, מעצבת 

ומעציבה, במיוחד לילדים. גם זה חלק מהחיים."

מתי החלטת להיות וטרינר?

"בגיל צעיר מאוד. גדלתי בקיבוץ קריית ענבים ותמיד היו סביבי 

בעלי חיים. כנער, עבדתי ברפת ובאורווה. כתלמיד, במקום 

להשקיע בלימודים העדפתי לבלות שעות בסביבת בעלי חיים 

ולטפל בהם: בשגרת היומיום האכלתי את הפרות וחלבתי 

אותן, במהלך ביקורי הווטרינר בקיבוץ, ליוויתי אותו וסייעתי לו, 

ובטיולים רכבתי על גב סוסים.

בצבא, במהלך קורס חובשים קרביים, הבנתי שכשהחומר 

 הלימודי מענין אותי, אני מסוגל ללמוד ואפילו ליהנות. 

)בהמשך החיים, אובחנתי כבעל הפרעת קשב, שהסבירה את 

יכולת הלמידה הסלקטיבית שלי כנער(.

כך, בתוספת פיתוח מיומנויות למידה באופן עצמאי, סיימתי 

בהצטיינות את לימודיי לתואר דוקטור לרפואה וטרינרית 

באוניברסיטת CSU שבקולורדו ארה"ב."

 בדיקה בקליניקה



יש אומרים שבעלי החיים דומים לבעליהם, אתה מסכים?

"ללא ספק בעלי החיים מייצגים אותנו הבעלים. לעיתים 

קרובות, התנהגותם של בעלי החיים משקפת את רמת האנרגיה 

בבית ובסביבה בה הם חיים, אם היא רגועה ושקטה או סוערת 

ואנרגטית". 

 "המוטו שאימצתי הוא: 

 helping people and their pets – טיפול באנשים 

ובחיות המחמד שלהם. חלק גדול מהסיפוק שלי נובע 

מהעזרה הבו-זמנית לבעלי החיים עצמם ולבעליהם."

מה דעתך לגבי עיקור וסירוס כלבים וחתולים?

"היום ידוע שעיקור בעלי חיים מונע תחלואה. סטטיסטית, 

אחת מתוך שבע )!( כלבות לא מעוקרות תחלה בסרטן העטין 

)סרטן דומה לסרטן השד בנשים(. מעבר לכך, תחלואה נפוצה 

יחסית בכלבות לא מעוקרות - אנדומיטרטטיס/פיומטרה, מחלה 

מסוכנת מאוד, שגם אותה אפשר למנוע באמצעות עיקור. ישנם 

עוד אספקטים רבים, שמעידים על חשיבות העיקור.  אחד מהם, 

שחשוב לציין, הוא מניעת הריונות לא רצויים, המובילים לכך 

 שגורים מהריונות שכאלה חולים ומתים תוך יסורים מיותרים. 

ניתן למנוע זאת באמצעות עיקור".  

מה עמדתך בשאלת המתת חסד?

"מדובר בנושא אמביוולנטי מבחינתי. אני עושה כל מאמץ 

לרפא, אם יש אפשרות כזו. במקרים בהם אין דרך לרפא, 

במקרים חשוכי מרפא, עומדת האפשרות לעשות חסד עם בעל 

החיים ולמנוע אומללות מיותרת. מצד אחד, זו זכות גדולה 

למנוע סבל מבעלי החיים. אבל, מצד שני, מדובר בהחלטה 

מאוד מורכבת, כאובה, וטעונה רגשית. עבור הבעלים, עבור 

הרופא וכמובן עבור בעל החיים עצמו.

כשמשפחה מאבדת בעל חיים יקר, החיים מתחלקים לשניים: 

לפני ואחרי, ועלינו מוטלת האחריות הכבדה והמעורבות הכל כך 

מחייבת בהיסטוריה המשפחתית הזו, של לפני – ואחרי". 

בסדר יומו העמוס ובין שעות העבודה המאוחרות והלא 

שיגרתיות שלו, מוצא סיני זמן ומשאבים גם  לתרומה לקהילה. 

עיניו בורקות כאשר הוא מדבר על פרוייקטים מיוחדים שבהם 

הוא לקח ולוקח חלק ללא תגמול כספי, אבל עם הרבה תגמול 

ריגשי. הוא מדגיש את החשיבות של הימצאות בעלי חיים 

במוסדות חינוך וטיפול, החל מבתי סוהר, דרך פנימיות של חסות 

הנוער, מוסדות לנוער בסיכון ועד מוסדות לעבריינים צעירים. 

סיני יזם קורס לאילוף כלבים במוסד לעבריינים צעירים וראה 

במו עיניו את ההשפעה החיובית על התהליך השיקומי של 

הנערים. 

"בכלל," אומר סיני, "אני רואה חשיבות רבה בהמצאותם של 

בעלי חיים בכל מסגרת חינוכית שהיא,  בכל טווחי קשת החינוך, 

החל בגני ילדים, דרך מכינות קדם צבאיות )אתמול ביקר 

אצלי במרפאה האץ', הכלב של מכינת 'מגדלור' לזכרם של 

ברק ועמיחי איטקיס ז"ל(, וכלה בבתי אבות, לרווחת הדיירים 

וכאמצעי לפעילות משותפת עם הנכדים שבאים לביקור.

בעלי החיים מרגיעים אנשים ומרככים אותם, נותנים להם 

תחושות של קשר ושל אהבה, וגם משמעות לחייהם." 

בהתרגשות ניכרת מספר סיני על חלקו, במשך מספר שנים, 

בהתנדבות, בהקמה ובניהול של פינת החי המיוחדת ב'אורנית', 

כחלק מהמערך האונקולוגי לילדים חולי סרטן, בבית החולים 

לילדים 'שניידר':

"...פינת חי נפלאה, המדמה סביבה טבעית באופן מושלם, 

באמצעים ויזואליים וּוֹוָקאִליים ובה יכולים לשהות ילדים עם רמת 

חיסון נמוכה, לגעת וללטף בעלי חיים, תוך שהם חשים כאילו 

הם נמצאים בטבע ממש, ברמת סיכון מינימאלית וללא חשיפה 

לחיידקים מסוכנים. )לילדים העוברים כימותרפיה והקרנות יש 

מערכת חיסונית לקויה, והחשיפה לחיידקים מסויימים עשויה 

להיות מסוכנת עבורם(.

תפקידי היה לנטר את בריאותם של בעלי החיים בפינת החי, על 

מנת להבטיח את בריאות הילדים. היה מרגש מאוד לראות את 

היחסים הנרקמים ביניהם ואת האושר על פני הילדים. גם ילדים 

שהיו מרותקים למיטה ולא יכלו להגיע לפינת החי, נהנו ממנה. 

במחלקה האונקולוגית האישפוזית עמד לרשותם ג'ויסטיק 

מחובר למצלמה, שאיפשר להם 'לשוטט' מרחוק בפינת החי, או 

להתמקד בחיה מסויימת ולראותה על גבי המסך."

ספר בבקשה על משהו חריג שקרה לך במרפאה.

"חתולים יכולים להיות מסוכנים מאוד ובלתי נשלטים. תמיד 

יש פחד שהם יצאו משליטה, ישתוללו, יעשו שמות במרפאה 

וישחיתו מכשירים יקרים. לפני מספר שבועות, חמקה מידינו 

חתולה כשפתחנו את הכלוב שבו הובאה אלינו. מרוב בהלה, 

החתולה השתוללה והתרוצצה ביללות בחדר הבדיקה תוך שהיא 

הופכת חפצים, קופצת ותולשת תמונות מהקירות ומשחיתה 

ציוד יקר. כולנו רדפנו אחריה. נאלצנו לסגור את המרפאה ואני 

נשרטתי וננשכתי תוך כדי מרדף, )אסור לווטרינר להישרט או 

להינשך. וטרינר חייב לשמור על בריאותו בסביבת בעלי החיים(. 

בסופו של דבר קראנו ללוכד חתולים מיקצועי שלכד את 

החתולה הפרועה והחזיר אותה לכלובה בשלום.

במקרה אחר, אישה הביאה למרפאה חתולה לחיסון, אך לא 

הסכימה להעביר אותה  לידי האסיסטנטית, למרות שידוליי. 

תוך כדי הזרקה, האישה ננשכה במפרק בסיס האגודל. המפרק 

הזדהם והתנפח והאישה אושפזה בבית החולים למשך חמישה 

ימים לקבלת אנטיביוטיקה בעירוי לווריד. הפה של בעלי החיים 

שורץ חיידקים לא סימפטיים. בניגוד לתפיסה הרווחת, שבעלי 

חיים מרפאים את פצעיהם באמצעות ליקוקים, אין לאפשר להם 

ללקק את פצעיהם, כיוון שלמעשה הם מזהמים את הפצעים 

בחיידקים אורליים, שעלולים להיות מסוכנים להם. גם בני אדם 

אמורים להישמר מליקוק של בעלי חיים ברקמות חשופות. 

החשש העיקרי בפצעי נשיכה של בעלי חיים אינו הפציעה 

עצמה, אלא הזיהום החמור שעלול להיגרם. טיפלתי אתמול 

בכלב שננשך עמוקות ע"י כלב אחר. הבעיה שלו לא הייתה 

הפצע, אלא הזיהום."

ביקשנו מסיני לסכם את הריאיון במשפט קצר. וכך סיכם סיני:

 "אהבה – זה כל הסיפור".
ֵטייסי
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התרשמו: נורית שטרנברג ונכדתה מיקה רום

אין ילד או מבוגר בשדה ורבורג שאינו מכיר את חוות הסוסים של 

בני יערי ואת "איפונה", שתי חוות ששמען יצא למרחוק.

אך האם ידעתם שאצלנו בכפר, מאחורי גדר עץ, נחבאת פינת 

חמד מאין כמוה?  גן עדן לסוסים, ואולי נכון יותר - ספא משוכלל 

להולכי על ארבע אציליים...

בין עשרות עצי פרי ונוי המצילים על שטח רחב, יש שבילים,  

פינות ישיבה חינניות ופסלים אומנותיים וכמה חתולים 

ביתיים. ביניהם נמצאים אורוות ומבנים ייעודיים מתוחזקים 

היטב, שמטרתם הבלעדית היא השבחת התנאים עבור 

חבריו הנאמנים של עופר.

לפני כ-20 שנה החל תחביב הסוסים אצל עופר לוסטיג. החלום 

שנולד אז התגבש והתגשם.

מאז ומתמיד הוא טיפח בעלי חיים. הוותיקים שבינינו ודאי זוכרים 

את גן התוכים שהיה בחצר הוריו עוד בהיותו נער. בשנים האחרונות, 

הקים עופר אורוות ורכש סוסים וידע רחב על גידולם. לצד עבודתו 

את  מרצו,  את  זמנו,  את  עופר  מקדיש  הכפר,  פני  ובטיפוח  בגינון 

אהבתו לבעלי חיים ואת יוזמתו לחווה המופלאה שבמשקו.

עיניו בורקות כשהוא מספר על החיות או מלטף אותן, והן משיבות 

לו אהבה ונאמנות.

בחווה סוסה בהריון, סייח קל רגליים, זוג סוסים גמדיים ועוד. החווה 

אינה משמשת ללימוד רכיבה או לטיפול בבני אדם. עופר הדייקן 

את  מביישים  היו  שלא  בתנאים  החיים  בעלי  את  מגדל  והקפדן 

הטובות שבאורוות, להנאתו.

משוכלל.  ספא  ממש   - הסוסים  לרחצת  מוקדשת  מיוחדת  פינה 

הסוסים עומדים בהנאה אין קץ ובסבלנות. התוצאה - פרווה נקייה 

ומבריקה, ושערות הרעמה והזנב מסורקות לתפארת.

לפנק, לפנק, לפנק ... סוסים

סייח בן יומו

הכניסה לחווה

פסלים מרהיבים

סוס פוני

עופר והסוסה
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"מעגלים." אמרה לי מישהי חכמה, "החיים הם מעגלים 

שחוזרים על עצמם תמיד. בגדלים שונים ובקצב שונה, אבל 

עדיין מעגלים." לאחרונה, נוכחתי בסגירת מעגל אישי שלי: 

לפני שנים, הגשמתי חלום של רכיבה על סוסים. במקביל 

לרכיבה, התחלתי להתאמן בשיטת הפילאטיס ושמתי לב לכך, 

שהחיבור לתנועה ולגוף באמצעות תרגול פילאטיס עוזר לי 

מאוד ברכיבה על הסוסים. לכן, המשכתי לתרגל פילאטיס, 

ומכיוון שאהבתי זאת מאוד, החלטתי להמשיך ולהעמיק: 

למדתי להדריך פילאטיס והתחלתי לעסוק בכך. בהמשך דרכי, 

חוויתי נפילה קשה עם סוס ונפצעתי, ומשום כך הגעתי לעולם 

הג׳ירוטוניק, שבתורו, הביא אותי לטילוף טבעי לסוסים. 

אז מה זה טילוף טבעי? ואיך הוא קשור אלי? האמת היא, 

שהנושא של סוסים לא מפורזלים, כלומר, סוסים 'יחפים' 

ומטופלים בשיטת טילוף טבעי )צורת הפרסה בטבע(, הגיע אלי 

די בהפתעה: 

דרכי הצטלבה לראשונה עם עולם הסוסים בגיל עשר, אצל 

רוזי ועודד לוי, הוריה של חברתי הגר )לימים - ניצן(, עם הסוסה 

ליידי. מאותו רגע,  נדבקתי ב'חיידק הסוסים'. חזרתי הביתה 

וביקשתי סוס לבת מצווה. 

לא קיבלתי, אבל לא שכחתי.

עברו להן כעשרים שנה והגעתי לבני יערי עם הבן שלי, מתוך 

מחשבה שעבודה עם סוסים תועיל לו, אך בני טען, ובצדק, 

שהבן עדיין צעיר מדי. לפני שהלכנו משם, שאלתי את בני, 

כבדרך אגב, אם הוא מלמד רכיבה גם מבוגרים. כשענה לי 

"בוודאי", לא היה לי ספק וקבעתי לעצמי שיעור.

מאז אני עם הסוסים. כששהיתי עם משפחתי בקליפורניה, 

ביליתי שעות רבות ברכיבה על סוסים, בסגנונות שונים. יום 

אחד, נפלתי עם הסוס והופניתי לטיפולים בשיטת ג׳ירוטוניק, 

ואז גיליתי עולם מופלא ומלא תוכן, שהפך לחלק בלתי נפרד 

מחיי. עולם זה עוזר לי בכל יום ללמוד את יכולותיי ולבטא אותן 

בצורה נהדרת, ואני אסירת תודה יום יום על הזכות שנפלה 

מאת הילה וייסברג

ראיתי את ההיסוס בגוף, את הנוקשות ברגליים. דמיינתי איך 

ארגיש אני אם איאלץ ללכת כל הזמן בתוך נעליים נוקשות, בלי 

יכולת תנועה של כף הרגל. אני, שרוב הזמן הולכת יחפה, שכל 

היום מפעילה את כפות הרגליים שלי, מרחיבה אותן, פורשת 

אותן, מכווצת אותן, זזה. התכווצתי בתוכי, כשהבנתי מה החיות 

היפות והנבונות האלו חוות כל יום וכמה זה לא הוגן לפרזל את 
פרסותיהן. החלטתי להוריד את 

הפרסות! ברגע שירדו  הפרסות, 

יכולתי לשמוע אנחת רווחה. עמדו 

מולי שני יצורים חדשים ומקסימים. 

זה היה מרגש מאוד מאוד. וכאן 

נסגר המעגל: שיטת הג'ירוטוניק, 

שאליה הגעתי בגלל הסוסים, 

והתובנות שלי כתוצאה מתרגולה, 

הובילו אותי בחזרה לעולם הסוסים. 

הרגשתי, שסוף סוף, אחרי כל כך 

הרבה מתנות לחיים שקיבלתי 

מהסוסים, אני מחזירה להם משהו.

בחלקי ללמד את השיטה הגאונית הזו.

לפני כעשר שנים, לאחר שחזרנו מקליפורניה, הגשמתי את 

לוסה  החלום של הילדה בת העשר ורכשתי את צ'יף – סוס ָאּפָ

)גזע של סוסים מנוקדים(, ומאז גם דבק בי הכינוי 'בילבי' )לא 

מכחישה, יש משהו...(. לפני כארבע שנים, הצטרפה הסוסה 

עדן כשותפה לאורווה, וכיום הצמד החמוד הזה מבלה את 

רוב ימיו במרעה במטע הפקאנים שלנו.

לאחר כמה שנים כבעלת סוסים, נתקלתי בקשיים בריאותיים 

חוזרים ונשנים בבעלי החיים המופלאים האלו. מבעיות צליעה 

ועד בעיות קשות במערכת העיכול. ההמלצה להוריד להם את 

הפרסות חזרה ועלתה, ותמיד הסתכלתי על זה מהצד במעט 

זלזול, ו...כן, במידה של התנשאות, שנבעה מבורות מוחלטת 

)כמו כל התנשאות, בעצם(. פתאום ‘נפל לי האסימון׳, וזאת 

בעקבות משפט של איש מקצוע, שהכריז ש"הסוסים הם חיות 

מקולקלות וכל הזמן חולות". הרגשתי חרדה נוראית. מה? יש 

לי שתי חיות מקולקלות? כלומר, מעכשיו אני צריכה לחשוש 

כל הזמן לבריאותן? לעקוב אחר כל תנועה חשודה? כל רביצה 

ממושכת מדי? 

טבע, סוסים לא  השכלתי מעט מקריאה והבנתי, שּבָ

מקולקלים בכלל, וההבדל הוא שבטבע הם יחפים, לא 

מפורזלים. יש עוד כמה הבדלים, למשל, בטבע לא עולים 

להם על הגב, אבל גם לזה יש פתרון של נעליים מיוחדות 

לרכיבה. התחלתי להתבונן בסוסים באופן שונה וראיתי איך 

הם הולכים על הברזלים שלהם, איך הם חושבים על כל צעד. 

בגדלים  תמיד,  עצמם  על  שחוזרים  מעגלים  הם  החיים 

שונים ובקצב אחר, אבל עדיין מעגלים. 

טילוף וליטוף

עדן , צילום: הילה וייסברג

עדן וצ׳יף, צילום: עמוס טלמור

צ׳יף, צילום: הילה וייסברג
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אני יושבת עם עליזה ולטר בסלון המחודש בבית שלה ושל דני. 
הקירות מלאים בציורים מעשה ידיה. ברבים מהם הנושא הוא 

סוסים, כלבים וחתולים. "את רוב תמונות הסוסים שציירתי 
נתתי לביתי הילה", אומרת עליזה. 

אני ממשיכה להתבונן סביב ומבחינה ביצירות נוספות של 
עליזה, מעיסת נייר. הרוב המכריע של היצירות, ניחשתם? - 

בעלי חיים, כמובן: פיל מרשים, קיפודים חמודים ו - איך לא? 
 - כלבים וחתולים.

עליזה מספרת: "האהבה שלי לבעלי חיים היא תורשתית, 
קיבלתי אותה עוד כשהייתי בבטן של אימא. אני לא זוכרת אף 
יום בחיי ללא חיית מחמד. הוריי  אהבו מאוד בעלי חיים. אבא 

היה מחובר בעיקר לסוסים, גם מהצד המקצועי שלו כאגרונום. 
מאימא יש לי כנראה את הרגש המיוחד לבעלי חיים. כשאני 

רואה בעל חיים, משהו נמס בתוכי. אני נמסה כמו חמאה על 
מחבת. אני נפתחת כולי לבעל החיים, בעיקר אם זה כלב או 

חתול. 

בניגוד לאימא, למדתי לא להיות משועבדת לחיות. 
זה לקח לי שנים רבות. אימא הייתה משועבדת ממש 

לשיגעונות של החיות שלה.

אם חתול החליט לצאת מהבית מדלת מסויימת ולחזור מחלון 

אחר, אימא הייתה פותחת את הדלת ואחר כך את החלון, 
הכול לפי רצון החתול. אם החתול החליט שהוא אוכל רק דגים 

 מהכנרת, קנו לו בשוק דגים מהכנרת.
המצב הזה נראה לי טבעי, כך גדלתי וכך המשכתי.

 כשהתחתנתי עם דני, הגעתי לבית החדש עם שני חתולים, 
פלוסי ולולו, שהחליטו לישון בינינו. רק אז, אחרי ההערות של 

דני, עלתה בי לראשונה המחשבה, שאולי בני אדם קודמים 
לחיות. זו הייתה מחשבה חדשה לגמרי בשבילי.

במהלך השנים, אספתי עוד ועוד חיות. בשיא גידלנו חמישה 
ר. הייתה תחרות בינינו לבין  כלבים, ארבעה חתולים ותוכי ְמַדּבֵ
החיות על מקום על הספה, מי תופס קודם. קשה היה לי לשים 

להם גבולות. ויתרתי על המקום שלי עבורם. היה לי ברור וטבעי 
לגמרי שחיות צריכות להיות חופשיות ולא קשורות. כשהשכנים 

טענו, שהכלב שלנו טורף את האווזים שלהם, זה נראה לי מוזר. 
לא ייתכן. הרי הכלב שלנו גדל עם ארנבת ואף פעם לא נגע בה 

לרעה. קשה היה לי להאמין שבחתול או בכלב יש משהו רע, 
תכונות לא טובות. לא האמנתי, עד שראיתי במו עיניי את כלבנו 

סוחב אווז בצוואר. 

לאט לאט החיים לימדו אותי. קיבלנו כלב שלא הסתדר עם 
כולם ונאלצנו לקשור אותו. אז גם הבנתי את הטענה של אנשי 
הכפר, שיש להם זכות ללכת על המדרכה בלי שכלבים יתקפו 

אותם. היום אני מבינה, שזה בסדר גמור שכל אחד יגדל 
את הכלב שלו בבית או בחצר, אבל חייבים לאפשר לאנשים 
להתהלך בחופשיות על המדרכה ללא פחד וללא 'מוקשים'...

היום יש לנו כלב אחד וששה חתולים שחיים מחוץ לבית. אני 
מאכילה אותם כל יום, ובכל זאת הם לא נותנים לי ללטף 

אותם, אלא נושפים עליי. בכלל 
לא איכפת לי. אני אוהבת 

אותם,  מקבלת אותם כפי שהם 
ומכבדת את המרחב שלהם, 

אף על פי שהם באים בדרישות".

לבקשתי, עליזה מספרת על 

התוכי שגידלה: "התוכי היה משהו אחר. זה התחיל בנסיעה של 
ר.  דני ושלי לגרמניה. ביקרנו חבר של דני, שהיה לו תוכי ְמַדּבֵ

מייד התאהבנו... סיפרנו לילדים וגם הם 'נדלקו'. חששנו 
מהמחיר הגבוה של התוכי ושל הכלוב ודחינו את הרכישה. 

באחת הנסיעות של דני הוא קיבל החזר כספי כלשהו ורון בן 
העשר שהיה איתו, הזכיר לו שעכשיו יש לו כסף לקנות תוכי. הם 
חזרו עם תוכי מסוג ז'אקו, אפור עם זנב אדום בשם ליאונרדו. 

ליאונרדו פיתח מייד שנאה אל דני והעדפה אליי, אף על פי שדני 
 הקדיש לו המון תשומת לב ולימד אותו לדבר. דני אמר לו: 

  .'I love you וליאונרדו חזר אחריו: 'תגיד 'I love you תגיד'
 .'I love you' :אבל לי הוא אמר, כשהוא מחקה את הקול שלי

ליאונרדו העדיף בלונדינים ובלונדיניות, ג'ינג'ים וג'ינג'יות ואת 
רוזל פינטוס, השכנה. אי אפשר היה להתייחס אליו כאל ציפור. 

הוא היה אישיות. הוא למד להשמיע את הקולות של הבית בזמן 
המתאים. בבוקר חיקה אותי וקרא "ילדים!", כשהעוזרת עבדה 

בבית, הוא השמיע צלילים של הזזת רהיטים, וכשצלצל הטלפון, 
הוא קרא 'ליסי!', בדיוק כמו דני. כשדיברתי בטלפון הוא היה 

מדבר ג'יבריש בקולי קולות ומפריע לי. היה קשה מאוד לנעול 
אותו. בזמנו החופשי הוא פתח כל מנעול. היה מעקם את מבנה 

הכלוב מלמעלה כמו מגדל פיזה ויוצא מהצד. הוא התעופף 
באופן חופשי בבית. בכל פעם שעשה משהו לא טוב, היה הולך 

אחורנית ואומר 'פוי, ליאונרדו!' או 'לא!!!'  היה לנו אז כלב בשם 
עוז. ליאונרדו נהג להתקרב אל הכלב, ללכת אחורנית ולהגיד 

'פוי ליאונרדו, לא!' ואז לחזור אליו, לנשוך אותו ולומר, 'לא! עוז, 
פוי!!!' עוז היה מתוסכל לגמרי בגללו. לא פעם נחת ליאונרדו 

בתוך הפה של הכלב. הצווחות שלו הבהילו את הכלב כל כך, 
שהוא לא עשה לו כלום. אלא  פתח את הפה והתוכי צנח על 
הרצפה רטוב כולו. ליאונרדו אהב מאוד מאוד מאוד לכרסם 

גלעיני מנגו, קליפות אבטיח וקלחי תירס. הוא אכל גרעיני 
חמנייה לא קלויים, אבל כשפיצחנו גרעינים קלויים, היה לוקח 

לנו מהפה. בעיקרון היה טבעוני, אבל אהב מאוד גם גלידה. 
הוא גרם לנזקים קשים: כרסם כל דבר, כולל חוטי חשמל, והרס 

טפטים. כמו ַאלף מסדרת הטלוויזיה שהוקרנה בזמנו. 

מאז שליאונרדו כבר לא איתנו, קירות הבית התמלאו בציורים 
ואני לא חושבת לרגע להביא תוכי חדש, כי הוא בוודאי היה נוחת 
על כולם והורס אותם. כשהגיע אלינו, לא ידענו שהתוכים האלה 
חיים מאה שנה. אצלנו, ליאונרדו חי מעל עשרים שנה, במהלכן 

חשבתי שאוריש את הבית רק למי שיסתדר איתו. הוא הצליח 
לצאת מן הבית שלוש פעמים. פעמיים 'קטפנו' אותו מאחד 

העצים, אבל בפעם השלישית, לפני כ-18 שנה, הוא פשוט 
התעופף החוצה ולא חזר. כך נפתרה השאלה למי להוריש את 

הבית... ליאונרדו לא פחד מאף אחד ומשום דבר, ולכן, לדעתי 
לא שרד.

במהלך השנים נפרדתי מכל-כך הרבה חיות מחמד. בעזרתן 
למדתי לרפא את כאב הפרידה.  בכיתי המון, למרות שאמרו לי 

שעל חיות לא בוכים )ומי יודע, אולי בזכות הדמעות שלי עלה 
מפלס הכינרת...(. עם הזמן למדתי, אחרי כל פרידה כזו, לזכור 

את החוויות הטובות שלנו יחד."

אהבה מהבטן
סיפרה: עליזה ולטר, רשמה וערכה: רותי טלמור

עבודת עיסת נייר של עליזה ולטר

ליאונרדו על כתפה של רוזל פינטוס

עליזה עם שולה ולואי
ליאונרדו



פוני, כלבת נחייה גימלאית בדיור מוגן אצל השטרנברגים

איגואנה בטרריום של משפחת שטרנברג

ויווה על עץ הפקאן

ד״ר מיכאל שטרנברג ז״ל החזיר את נשמתו לבורא במהלך הכנת 

הגיליון הנוכחי. טרם פטירתו, הספיק להעניק לנו כתבה זו ולהוציא 

ספר בשם 'סיפורי חיים וחיות', המתאר בהרחבה את סיפור חייו 

ובעיקר את אהבתו לבעלי חיים. 

יהי זכרו ברוך!
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"כאן נוכל לגדל בעלי חיים כאוות נפשנו," אמרתי כשראיתי 
לראשונה את חצר משק העזר שפורסם כמועמד למכירה. מאז 

ועד היום אני מגשים כאן את אהבתי לטבע וליצורים שונים. 

בעצם, אם אדייק, הסיפור התחיל עוד שנים רבות מאוד קודם 
לכן. בימים אלה, כשאני שוקד על כתיבת אוטוביוגרפיה וחולף 

בזיכרוני לאורך תחנות חיי - משפחה, עלייה לארץ ישראל, 
לימודים, נישואין, ילדים, עיסוק ארוך שנים ברפואה - אני נוכח 

במקומם החשוב של בעלי חיים בחיי. 

כבר בברלין, בהיותי פעוט, גיליתי עולם שלם שריתק אותי בחצר 
שהקיפה את ביתנו: חיפושיות, ציפורים בצמרות העצים וחלזונות 

בגומות ששימשו לעמודים של חבלי הכביסה. 

ההפלגה בעלייה ארצה שימחה אותי מאוד, שכן באוניה הפליגו 
גם פרדות. כשהגענו לנמל יפו, הקסימו אותי הגמלים ההולכים 

בשיירה על חוף הים, ועל גבם שקי זיפזיף. אך התגלית בהא 
הידיעה של אותם ימים בארץ ישראל הייתה גן החיות של הרב 
שורנשטיין ברחוב הירקון. הוא אימץ אותי ואני עזרתי בטיפול 

בגורי האריות)!( חווייה מיוחדת במינה לכל הדעות. 

עם סיום בית הספר היסודי מצאתי את מקומי בגן הזואולוגי 
שהקים יהושע מרגולין ברחוב יהודה הלוי בתל אביב, שם עבדתי 

יום יום. זאבים, תנים, איילות, זוחלים ועופות שונים היו חבריי. 
לולא התעקשותו של מרגולין שאמשיך ללמוד, הייתי ודאי עובד 

בניקוי כלובים ובהאכלת בעלי חיים בגן חיות כלשהו עד היום. 
גם כשלמדתי בבית הספר בבן-שמן, נמנעתי מלימודים עיוניים 

ככל שיכולתי והתמכרתי לעבודה במשק החי. לאחר שרות צבאי 
בתקופת מלחמת השחרור, נסעתי לחו"ל לחפש מקום ללימודי 
וטרינריה. לא התקבלתי, אך מצאתי מקום בבית ספר לרפואה 

בלונדון. וכך הפכתי לרופא והתמחיתי ברפואת ילדים, גורי אדם, 
שעמם יצרתי קשר מצויין. לאורך הסטטוסקופ שעל צווארי, תמיד  

היו תלויות חיות פרווה זעירות שריתקו את הפציינטים הקטנים 
שלי והיו לנושא בלתי נדלה לשיחותיי עמם.

השנים חלפו ותמיד חיו לצידי גם בעלי חיים. המעבר לשדה 
ורבורג היה, כאמור, המשך טבעי לכך. בסביבה שלנו חיות בר 

רבות )לצערי, חלק מחיות הבר הולך ופוחת וחלקן  אף נכחד(: 
תנשמות, נחשים, לטאות, תנים מייללים, שועלים זריזים יפי 

זנב, שיירות של נמלים, עכבישים וחרקים רבים נוספים, קיפודים 
חמודים שמטרידים את מנוחת הכלבים, זיקיות, אילניות 

ירקרקות, צבים, עולם של ציפורים וציוציהן האופייניים, עורבים 
ועורבנים, דררות ומיינות. אני נהנה לצפות בהן, לצד האזנה 

למוזיקה קלסית ביום ובלילה בבית ובגינה. הכול טובל בשדות 
ובפרדסים בצבע ירוק על גווניו הרבים. 

לצד כל היופי הזה, לאורך 35 שנותינו בכפר, גידלנו בחצר ובבית 
בעלי חיים רבים שהעשירו את חיינו. אודות חלקם אספר: 

רוב הכלבים שאימצנו היו אסופים. חלקם בחר בנו, התנחל 
בביתנו. כך גם חתולים, בעיקר אלה האסרטיביים שביניהם, 

שהצליחו לחיות בדו-קיום רגוע יחסית עם הכלבים. גם בין 
הכלבים יש הירארכיה ברורה. יוצאת דופן היא פוני, כלבת 

נחייה גימלאית שאימצנו כשסיימה את שירותה עם אדם עיוור. 
בתהליך האילוף שעברה בצעירותה, למדה - בין השאר - לוותר 

על האגו הכלבי שלה והיא נוהגת בנימוס ובהתחשבות בלתי 
רגילים גם כשהיא במחיצת כלב נבחן או חתול סמור שיער. באי 
ביתנו מכירים היטב גם את אייקו, כלב הרים פירינאי, שמימדיו 

מעוררים יראה וכבוד. אימצנו שישה כלבים בו-זמנית, גורים 
שהושלכו ליד ביתנו בארגז קרטון. כל כלב ואופיו.

מאת ד״ר מיכאל שטרנברג ז״ל

גן עדן לחיות

כשפנו אליי בבקשה לקבל ל'דיור מוגן' סוסת מירוצים מבוגרת 
שרגליה ניזוקו, הסכמתי מייד והפכתי דיר לאורווה. הסוסה 

ג'יזל חיה עמנו כמה שנים ואף רכבתי עליה באיטיות ובעדינות 
בפרדסים, כיאה לשני גימלאים. 

בהמשך, גידלנו סוס אינדיאני, שנהג לברוח מפעם לפעם. אני 
זוכר כיצד לקחתי את מיקי ביתנו, שהייתה אז בת עשר, לחפש 
את הסוס שנעלם, ובאיזו שמחה צעדנו בחזרה לאורווה בגשם 

שוטף והסוס איתנו. במהלך השנים חברו אלינו שני חמורים. על 
אחד מהם רכבתי והוא, שחיבב אותי מאוד, לא הבחין בין נשיקה 

 לנשיכה, וכך לא פעם יצאתי חבול מגילויי החיבה שלו. 
יוחנן החמור נער נעירות של שמחה בכל פעם כשחזרתי 

במכוניתי מהעבודה.

ואיך אפשר בלי בעלי כנף? בניתי חצר-לול בה שוטטו תרנגולות 
לבנות וצבעוניות, תרנגולים מפוארים, אווזים, ברווזים וברברים. 
הם קרקרו, אספו במקורם זרעונים וירק ואף סיפקו ביצים לצרכי 
הבית. התרנגולים קראו השכם בבוקר למורת רוחם של השכנים 

אך אנו לא נזקקנו לשעון מעורר...

בכלוב גדול שבניתי בחצר חיו פינקים - ציפורי שיר צבעוניות. 
גידלנו גם מכרסמים - שרקנים וארנבות, וכל אלה שימחו את 

לבנו ואת לב הילדים. טרריום גדול בכניסה לביתנו החליף את 
ייעודו במהלך השנים. שם חיו בתורם סוגי נחשים, איגואנה 

וצ'ינצ'ילה. למדנו והתאמנו את הדיור לכל אחד מהם. 

אקווריום ובו דגים, קיים בביתנו שנים רבות. הוא משרה שלווה 
על המתבונן בו. אך יותר מזאת, כשאני מתקרב, הדגים  

המחכים למזונם שוחים לכיווני. כאילו רוקדים לקראתי בשמחה.

אחת עשרה שנים חיה בביתנו ויווה - קופת קפוצ'ין. היא הגיעה 
אלינו במסגרת פרוייקט הכשרת קופים לעזרת נכים. תיקצר 

היריעה לספר את עלילותיה. היא הייתה חכמה וחברותית, ממש 
בת בית. 

ויווה הייתה שובבה, סקרנית ועירנית. פעם אחת, גנבה 
שיניים תותבות של שכן והן לא נמצאו מעולם. בפעם 

אחרת, פירקה כרית נוצות והבית נראה כמו אחרי סופת 
שלגים... היא פירקה מצלמה, ואת הפילם )שלפני עידן 

הצילום הדיגיטלי( מצאנו אחרי שנים על גג הבית. 

בימי מלחמת המפרץ הסתבכה עם חבל ארוך על עץ הפקאן 

ונאלצנו לקרוא למכבי האש )היום 'לוחמי האש'( לשחררה 
בעזרת סולם גבוה. ויווה גרמה להרבה נזקים בביתנו ובבית 

השכנים )משפחת טובין(, אך כולם קיבלו זאת באהבה ובצחוק. 
הפרוייקט גווע מסיבות שונות וויווה נשארה אצלנו עד שנספתה 

בתאונת משחק עם אחד הכלבים בשכונה. קשה לתאר את 
העצב הנורא המלווה פרידה מבעל חיים אהוב. אך זו דרכו של 

הטבע. אתה עוקב אחר תהליכי הגדילה, איך הוא חי, אוכל, 
מזדווג ומתרבה, מגדל את צאצאיו, מביא אותם לעצמאות, 

מזדקן, נחלש ומפנה את מקומו לדור הבא. 

כדרך העולם, כל היצורים מחזירים את נשמתם לבורא, אך 
זכרם מרחף לעד בין עצי הפקאן ובלבנו. לשמחתי, כל ילדינו 

ספגו את האהבה לבעלי חיים ואת ההתעניינות בהם. מימד 
חשוב בחיים.
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בשעה ארבע לפנות בוקר, מצלצל השעון, ואנחנו חיש קל 

מתארגנים: צידנית עם בקבוקי מים, צידנית עם פירות וירקות 

ועוד תיק מלא בוטנים קלויים, עוגיות וקרקרים, הכול תוצרת 

בית. תרמיל, משקפת, מעיל, כובע, בגד ים, נעלי הליכה, והכי 

חשוב – מצלמה. הכי משוכללת ומשובחת. יוצאים בטרם שחר, 

כשהשמש עוד לא חושבת לשלוח את קרניה מעל לראשינו. 

רים. אנחנו מטיילים בכל סוף-שבוע בכל רחבי הארץ,  אנחנו ַצָפּ

מאילת בדרום ועד לחרמון בצפון, בכל עונות השנה. אנחנו 

נהנים לצאת לשטח, לגלות את הציפורים השונות ולצלם אותן, 

כל אחת בעונתה.

צפרים בארץ וברחבי העולם חולקים ביניהם מידע. קבוצות 

גדלות והולכות של צפרים פעילות מאוד בארץ, ומדריכים 

- בחלקם צעירים מאוד, אך בעלי ידע רב - מעשירים 

את הידע של כל מי שמתעניין בנושא. בקבוצות הצפרים 

שלנו משתתפים ילדים בני עשר, שהולכים איתנו יום 

שלם בשמחה. הם מכירים כל פרח, כל חרק וכל ציפור, 

ומצליחים לראות בעלי חיים שונים לפני כולנו.

מידע על ציפור מסוימת, שנראתה באזור מסוים, עובר 

כאש בשדה קוצים ברשתות השונות. תוך שעות ספורות 

מתייצבים צפרים מכל רחבי הארץ באזור המסויים שבו 

נצפתה אותה ציפור נדירה. מרבית הצפרים הם חובבים, 

ובכל זאת, לעתים קרובות, הם נוטשים את עיסוקיהם 

וממהרים לצפות בציפור הנדירה. 

לאחרונה, ראתה הצפרית שרה מירושלים שרקרק לבן גרון, שלא 

נראה מעודו בארץ, בקילומטר ה-20 באילת )בריכות המלח 

באילת(. רק כשהגיעה לביתה וצפתה בתמונות, הבינה שזאת 

הייתה תצפית יוצאת דופן. לא עבר יום ומיטב הצפרים והצלמים 

פשטו על הקילומטר ה-20 כדי לצפות בשרקרק המיוחד 

והמסקרן שהגיע בטעות לאילת.

מדי פעם, בחורף וגם בקיץ, מסיטות הרוחות ממסלולם מינים 

שונים של עופות שמעודם לא נראו בארץ. כאשר נצפית כאן 

 ציפור כזו, זה תמיד מפתיע, מרתק ומרגש מאוד. 

הזמן הטוב ביותר לצפות בציפורים הוא הבוקר המוקדם. הן 

מתעוררות, רוחצות את נוצותיהן, שולות כינים, שותות מים 

ואוכלות - כל ציפור את המאכל שלה - זרעונים, תולעים, חרקים, 

מכרסמים ועוד. כמו כן, אפשר לצפות בהן עם שקיעת השמש.

ישראל היא אחת המדינות העשירות במיני עופות ביחס 
לשטחה. ניצפו כאן 511 מינים שונים של ציפורים: 

ציפורי שיר, דורסים, ציפורי ים ונחלים וציפורים 
פליטות תרבות כמו היאורית המצרית, דררות ומיינות.

ארץ ישראל היא ארץ מעבר של הציפורים הנודדות מצפון 

אירופה, מרוסיה וממרכז אירופה, בדרכן אל אפריקה החמה 

בסתיו ובחורף, ובחזרה לאירופה באביב ובקיץ. הן עוצרות לפני 

או אחרי המדבר הגדול והים הרחב, אוכלות, שותות, נחות 

וממלאות את גופן בשומן שיעזור להן לעשות את כל הדרך 

הארוכה שלפניהן ללא מזון. 

חלק מהציפורים הנודדות נשאר בארץ עד הנדידה הבאה, חלקן 

מקנן כאן ומגדיל את האוכלוסייה המקומית. 

ציפורים אחרות באות מדרום אפריקה לקנן במצוקי הנגב 

שלנו בקיץ. עם הצאצאים החדשים הן חוזרות בסתיו לארצן. 

כל קיץ הן שבות לכאן ומקננות בדיוק באותו מצוק בו קיננו 

בשנה הקודמת, וכך יעשו גם צאצאיהן. 

בנוסף לכל הציפורים הנודדות, חיות כאן, כמובן, 

הציפורים המקומיות. ישנם מינים הנמצאים אך 

ורק בארץ ורק באזורים מסויימים כמו הסיטה 

בחרמון, הטריסטרמית באזור ים המלח והקטה בדרום, 

באזור ניצנה וצאלים.

חלק ניכר מהציפורים הן בסכנת הכחדה עולמית, חלקן 

בסיכון אזורי, בגלל מלחמות, מדבריות, בניה מתועשת, 

צפיפות אוכלוסייה והרס שמורות טבע. 

אנחנו נוסעים דרומה לשדה בוקר ומשם בדרכי עפר אל עין 

עקב, מעיין מים מקסים בלב המדבר היבש והחם. יש כאן 

שערות שולמית נוטפות מים, ָקנים ושיחים ירוקים בפינה 

הקסומה שגם מושכת אליה ציפורים, שועלים, תנים, ראמים 

ועוד בעלי חיים מן הסביבה. 

מהמעיין אנו מטפסים על סולמות ועולים בעליה תלולה וצרה 

אל רמת דיבשון, הצופה אל נחל צין ואל המדבר הגדול. בנקיקי 

הסלע ובמצוקים אפשר לראות עופות דורסים כמו נשרים, 

רחמים, בזים שונים, סלעיות, מדברונים ועוד. אנחנו מתיישבים 

בתוך צניר המצל עלינו, כדי שהשמש לא תקפח על ראשינו, 

נחים מהעלייה התלולה, מכינים את ציוד הצילום וצופים אל עבר 

הקניון והמדבר.  

מטיילים חולפים על פנינו ולא מבינים מה אנחנו מצלמים. הם 

מתעכבים ומקבלים הסבר. עוד חובבי צפרות מתייצבים לידינו 

והשיחה קולחת. מחליפים חוויות ומראים זה לזה תמונות, 

כשלפתע נשמע קולו של הבז השחור שאותו אנחנו מחפשים. 

כולנו נדרכים והעיניים תרות ומחפשות. הבז השחור מגיע 

בקיץ מדרום אפריקה למצוקי הנגב. זה עוף יפה תואר: המקור 

כתום, הרגלים כתומות וסביב העין - איפור כתום. גופו אפור 

ושחור ומעופו מהיר מאוד. הוא יפה תואר, אבל דורס אכזר. הבז 

השחור מקנן ומגדל כאן את גוזליו, וכשאלה מתבגרים, בסביבות 

אוקטובר, הם עוזבים אותנו וחוזרים לדרום אפריקה.  

המצלמות מתקתקות, הבזים חגים מולנו במהירות רבה, 

נעמדים על המצוק ופורשים כנפיים. לעיתים תופסים ואוכלים 

חרק כלשהו, לטאה, או ציפור קטנה. לעיתים אנו יכולים לצפות 

בהם בשעה שהם מזדווגים. כשיש גוזלים בקן בחרכי הסלעים, 

הבוגרים שומרים על הקן מפני הרחמים והעורבים, ומתחוללת 

מלחמה של ממש על הגנת הקן. 

לפני זמן מה צפינו במחזה מדהים: בז שחור התרומם 
מהקרקע עם מכרסם במקורו, אבל המכרסם נשמט 

מהמקור. הבז צלל במהירות ותפס אותו באוויר! 

כשהשמש כבר קופחת והטמפרטורה עולה, תנאי האור אינם 

טובים עוד לצילום, וכולנו נסוגים ויורדים מהרמה אל עין עקב. 

אנחנו ממשיכים לנסוע בדרכנו אל עין זיק ועין שביב, אף הם 

מעיינות מים הנובעים מעומק האדמה ומהווים ביחד נאת מדבר 

ירוקה אחת, עם עצי דקל גבוהים לרוב, קנים, אשלים ושאר 

שיחים ירוקים ואפרפרים. האדמה לחה ולעיתים שלוליות מים 

מבצבצות מבין הסלעים והירק. 

אנחנו פורשים מפה משובצת ומניחים עליה את מטעמי 

המטבח, אוכלים ונהנים מצילם של עצי צפצפה עתירי עלים 

המרשרשים מעל לראשינו. אחרי קפה, פיצוחים ועוגיות, אנחנו 

חוזרים לרכבים ונוסעים בדרכי המדבר אל עבר מדרשת שדה 

בוקר. לפתע אנחנו מבחינים במעוף של ציפורים שנראה 

כלהקת חסידות. כשאנו מתקרבים אט אט, נעצרת הנשימה. 13 

רחמים )לא חסידות! טעינו בגלל הגודל והצבע הדומים( בשדה 

ירוק וממטרות ממטירות מים מעליהם. הם ענקיים, ראשם לבן 

ונוצותיהם סמורות. הם מקפצים ומתעופפים ונהנים מהלחות 

ומהקרירות. שוב נשלפות המשקפות, המצלמות מתקתקות 

וכולנו אחוזי התרגשות. נדיר לראות רחמים רבים כל כך ביחד, 

ועוד על האדמה.  

עם ערב מגיעים הביתה, מתיישבים אל מול המסך וצופים 

בצילומים של היום המדהים הזה. המיטב שבצילומים נשלח 

לפייסבוק, שם מחכות עוד תמונות, אוצרם של צלמי ציפורים 

אחרים בחופים, בבריכות הדגים, באילת ובחרמון. שפע של 

ציפורים, צפרים וחוויות לרוב.

במשך השנים הרבות שבהן אנחנו נוסעים ברחבי המדינה, 

למדנו להכיר עופות, ציפורים, צפרים, נופים, צימרים, מסעדות 

ומקומות יפים לפיקניק. אנחנו גומאים קילומטרים רבים ברכב 

וברגל, שומרים על בריאות הגוף והנפש, ושמחים לחזור אל הקן 

היפה שלנו בשדה-ורבורג.

כתבה: אורה בועז, צילם: יוסי בועז

רים אנחנו ַצָפּ

אנפת לילה חופית מגלית



ישבו שני עורבים על ענף ברומו של עץ הפקן הגדול – מעשה יום 
יומי שלהם בסוף הסתיו.

התבוננו בנעשה בחצרו של האיש הזקן בשעת בוקר מוקדמת – 
שעה שהם, שני העורבים והזקן, אוהבים. השמש עדיין לא כיסתה 
את הבוקר עם אור וחום והם יכולים לחוש במלואה את התפאורה 

השקטה שבמעשה הבריאה.
בצעירותו, אהב האיש הזקן את השעות האלו כי הראש היה 

צלול ופתוח לרעיונות חדשים ולחשיבה 'יעילה'. בזקנתו, שעה זו 
ממחזרת זיכרונות ואין סוף פרקי עבר שמולידים 'חשבון נפש'.

ישבו שני העורבים השחורים על הענף הגבוה וניהלו שיח עורבים, 
בשפתם, על מיני המזונות שהם מאתרים שם למטה על הקרקע, 
ושעוד רגע ילקטו בזריזות: כמה פקנים קשי קליפה, תמרי בר של 

עץ הדקל הסמוך, תולעים בודדות, לפני שיעופו לחצר אחרת.
העורב הצעיר מבין השנים היה סקרן לדעת מפי חברו המבוגר, 

על החצר הזאת ובעיקר על האיש הזקן היושב שם למטה.
אמר הצעיר:

"ידידי, מניסיוני אני אומר לך שעלינו להיזהר מאיש זה... ובכלל, 
בני אנוש לא אוהבים אותנו. ראה כיצד הם אומרים שהם אוהבים 

את הציפורים, את שירתן, את יופיין, אבל אני אומר לך: את 
העורבים הם שונאים !! שונאים ממש !!

אנחנו העורבים, אומנם מוגדרים כ'ציפורי שיר', אבל לקולות 
שלנו הם קוראים 'צרחות' לא שפה ולא שירה – צרחות!!"

העורב המבוגר שמע בקשב רב את דבריו.
"אומנם," אמר, "יש משהו בדבריך, אך לא כולם כאלה. אנשים 

שמתעניינים לדעת יותר עלינו, העורבים, רואים בנו ציפורים 
בעלות תכונות מיוחדות מאוד!"

"אילו  'תכונות'?" שאל הצעיר, תוך שימת דגש על גיחוך במילה 
האחרונה.

"אני שמעתי שאנשים חכמים, שקוראים להם 'חוקרים', גילו 
למשל שאנחנו העורבים חיות מאוד אינטליגנטיות ושיש עורבים 

שאפילו מסוגלים לחקות קולות של בני אדם – משהו כמו 
התוכים, אתה יודע... הציפורים הטיפשיות האלו..."

"לאא !!" אמר הצעיר. "אני שמעתי אפילו שבן אדם רשע ממש, 
עשה פעם סרט עלינו. אלוהים! איך הוא השמיץ אותנו! כאילו 

אנחנו, העורבים, תקפנו עיירה שלמה של בני אדם... אתה יכול 
להאמין שעורבים יעשו דבר כזה?? נדמה לי שקראו לו 'פיצ׳קוק', 

'איצ׳קוק', משהו כזה..."
"כן, שמעתי על הסרט הזה." אמר המבוגר. "לעומת זאת, מי 

ששואל אנשים מלומדים ממש, שקוראים להם 'צפרים', ילמד 
שעורב יגן על הגוזלים שלו בחירוף נפש, באומץ יוצא דופן, וזה 

יכול להביא לכך שעורב יתקוף כלבים ואפילו בני אדם, אם הוא 
חושב שהגוזלים שלו בסכנה. אתה מבין? אני לא בטוח שאצל בני 

אדם או אצל חיות אחרות תמצא תכונות כאלה."
העורב הצעיר שתק זמן מה. "שמע" אמר לפתע, "זה יפה מה 

שאתה מספר, אבל אני רואה שהרבה אנשים כועסים עלינו 
כל כך בגלל שלפעמים אנחנו עושים את צרכינו על המכוניות 

החונות שלהם, או על ריצפת הפרגולות היפות, פשוט אני רואה 
רצח בעיניים כשהם מסתכלים עלי. מה אנחנו יכולים לעשות? 

לחפש שירותים ציבוריים? הינה, אתה רואה? על ריצפת הפרגולה 
של הזקן, הכתמים האלה זה קקי של עורבים! מה אתה חושב 

שהזקן יחשוב? הא?"
העורב הזקן פתח קצת את מקורו )כך העורבים מחייכים( 

הסתכל על האיש הזקן שיושב למטה ואמר, "שמע ידידי, זה 
נכון שהרבה אנשים לא אוהבים אותנו כשאנחנו מלכלכים, אבל 

מעניין, שמעתי פעם את האיש הזקן הזה אומר לאשתו 'לא 
נורא, בסך הכול יש לנו מזל, תארי לעצמך מה היה קורה אם 

פרות, סוסים ופילים היו עפים', באמת לא נורא."
"ועוד משהו ששמעתי אותו פעם אומר, 'מה אנחנו רוצים 

מהציפורים? מהחיות? גם הם חלק מהטבע! כל מה שבטבע 
שייך גם להם! לא רק לנו! אנחנו מתייחסים ליצורים שבטבע 

כאילו כל מה שניברא, ניברא רק בשבילנו בלבד!!" 
"אותי מסקרן לדעת," המשיך העורב המבוגר "האם רק 

הזקן הזה חושב כך? או שבני אדם צריכים להזדקן על מנת 
להתחיל לחשוב כך?..."

העורב הצעיר התחיל להגיד משהו אבל אז נכנס לפתע 
לחצר אדם רכוב על מכסחת דשא רעשנית.

שני העורבים התעופפו בבהלה מן הענף ופנו בדרכם 
לחצר אחרת.

סיפור מאת פנחס קורן

הזקן והעורבים
מאת יואב שער

סיפורו של תרנגול 

נולדתי ברחוב פינסקר בתל אביב, וזה קרה מזמן מזמן. היינו 
משפחה של ארבע נפשות: אימא, אבא, אחותי רותי ואני, וגרנו 

בדירת חדר. באותה תקופה, היה מצב כלכלי קשה אצלנו ואצל 
כל מי שגר בסביבתנו. קיבלנו אוכל מוקצב ומועט, אבל רוב 

הזמן היינו שמחים ועליזים. היו לנו יחסי שכנות טובים, הדלתות 
של הבית אף פעם לא היו סגורות, לא היו גנבים, לא חששנו 

מכלום.

בחצר הבית היה טאבון שבו היינו אופים לחם, ובאותה חצר 
הסתובב ה'מלך', תרנגול גדול עם נוצות בכל מיני צבעים, יפה 

כזה, וקראו לו שוגרי.

כל בוקר, כשהייתי קם בדרכי לבית הספר בכיתה א' או ב', הייתי 
יוצא לחצר וקורא לשוגרי. הוא היה בא, הייתי מלטף אותו ונותן 

לו משהו לאכול - פרוסת לחם או חיטה, שהייתי לוקח מהמאפיה 
הסמוכה לביתנו. בדרך כלל שוגרי היה אוכל דוָרה )אוכל של 
תרנגולות(. הייתי מנקה לו את קופסת המים ודואג לו למים 

חדשים וטובים. יום יום, כאשר הייתי הולך לבית הספר, 
היה שוגרי מלווה אותי עד הכניסה לבית הספר וחוזר 

לחצר שלנו, תמיד בהליכה זקופה וגאה.

עם אור ראשון של בוקר הוא היה זוקף את ראשו 
וקורא בקול חזק "קוקוריקו" "קוקוריקו", כאילו 

מדבר אל כולם "בוקר טוב ! בוקר טוב !"

חג הפסח היה האהוב עלי ביותר. קודם כול, מורידים 
כלי אוכל מיוחדים ששומרים רק לפסח, והם יפים כל 

כך! מנקים את הבית שיהיה מבריק, עורכים את שולחן 
החג במפת שולחן יפה, וכל השולחן מכוסה בירק )חסה, 

פטרוזיליה וכרפס(.

הגיע ערב ליל הסדר ואנחנו יושבים סביב השולחן וקוראים 
את ההגדה ומגיע מועד נטילת ידיים לפני הארוחה. אחר כך 

אימא מוזגת לכל אחד - לאבא, לאימא, לאחותי רותי ולי - צלחת 
מרק גדושה ובכל אחת מהן חתיכת עוף מכובדת, ואני משתומם 

לי מאין כל השפע הזה. הארוחה הייתה טעימה ביותר וכולנו 
ליקקנו את האצבעות בהנאה ובהכרת תודה!

בתמימות של ילד, אני שואל את אימא, "אימא אני לא רואה את 
שוגרי כבר כמה ימים. את יודעת איפה הוא?" היא מסתכלת עלי 

ואומרת לי, "הינה אתה אוכל אותו. לא הייתה לנו ברירה. לא 
היה כסף לחגוג את החג". פרצתי בבכי ועזבתי את שולחן החג. 

הלכתי להתבודד בחצר ולא יכולתי להפסיק לבכות, כל כך כאב 
לי הלב. אחר כך לא אכלתי עוף במשך שנתיים. כעסתי! אבל גם 

הבנתי. 

זאת הייתה תקופה אחרת, ימים אחרים של מחסור ועוני, אבל 
גם של שמחה.
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מישהי שאני לא מכירה, נכנסה עם עוד כמה מכרים לבית שלי 
 ."It‘s a f...ing zoo" ,בפעם הראשונה ואמרה 

היא חשבה שאני לא שם ולא שומעת, אבל בדיוק נכנסתי לסלון... 
קצת מעליב? האמת היא, שבתחילה נעלבתי, אבל מהר מאוד 

הבנתי שהיא פשוט צודקת. באותו זמן, היו  לי ארבעה כלבים 
ושלושה חתולים בתוך הבית. היום, לאחר שנפרדנו מכלבה 

ומחתולה שהגיעו לגבורות, חיים איתנו בתוך הבית שלושה כלבים 
וארבעה חתולים. בחוץ – כאז כן עתה - חיים שני  סוסים, 14 

חתולי חוץ שאני מאכילה כל יום בבוקר ובערב ו-15 תרנגולות 
שמחות וטובות לב שמדי פעם עושות טובה ומטילות ביצה.

כשהתפרסם, שהפעם הנושא של גיליון "השדה" הוא בעלי חיים, 
היה ברור למערכת המגזין וגם לי, שאני אכתוב משהו. מגיל צעיר 
מאוד הייתי מחוברת לעולם החי. אני זוכרת את ילדותי משופעת 
בחיות בית – בעיקר כלבים וחתולים, אבל גם בעלי חיים נוספים, 

כגון יונים ששברו כנף, אותה תיקנתי עם מקלות של ארטיק. לא 
זכור לי מאיפה ידעתי לעשות את זה, אבל היה לי ברור שאני 

אהיה וטרינרית. זה לא קרה, והאמת היא שאני אוהבת את עיסוקי 
המקצועי ושמחה על כך שהחיות נשארו פשוט חלק ממשפחתי.

זו לא טעות, "משפחתי" היא המילה המתאימה. ילדתי 
שלושה ילדים )בני 23 כיום(, אבל יש לי עוד הרבה 'ילדים 

על ארבע', שהגיעו אלי בדרכים שונות, ועל חלקם אני 
רוצה לספר:

לולה

אור, בני, למד בבית הספר הדמוקרטי בכפר סבא בשכונת קפלן 
שממזרח לצופית. יום אחד, הסעתי אותו בחזרה הבייתה. נסענו, 

כרגיל, דרך ה'מוביל'. כאשר עמדנו לפנות שמאלה לכוון בית 
ברל והמושב, ראינו כלבה מסוג לברדור מעורב עומדת במרכז 

הכביש משמאלנו ומנסה לאכול שאריות של נבלה מהכביש. 
מימין הגיעה משאית בשיא המהירות ומשמאל - אוטובוס. בשלב 

הזה שמתי את הידיים על הפנים כי בדמיוני ראיתי את הכלבה 
נדרסת. אחרי שהמכוניות חלפו, הורדתי את הידיים וראיתי 

שהכלבה ברחה לשדה שליד הכביש. בלי לחשוב פעמיים, שאלתי 
את אור אם נותר לו כריך מהבוקר ואכן היה. לקחתי את הכריך 

וניגשתי אליה. הצעתי לה את הכריך והיא בלעה אותו בביס 
אחד, אבל בעדינות מפתיעה. אף על פי שהייתה מורעבת, היא 

הסתכלה עלי בעיניים טובות ומכירות תודה. הרמתי אותה לרכב 
ולקחתי אותה הביתה. בדרך חשבתי מה אומר לאופיר, בן זוגי, 
כי כבר היו לנו שלושה כלבים בבית, שניים קטנים ואחד גדול. 

החלטתי שנחפש לכלבה זו בית אחר, אבל בשנייה שאופיר ראה 
אותה, הוא חיבק אותה ואמר שהיא נשארת.

קראנו לה לולה. אצל הווטרינר התברר שהיא עדיין לא בת 
שנה. לא נמצא עליה שבב ונראה שהיא הגיעה מאחד הכפרים 

הערביים בסביבה. לולה הייתה כלבת פרא אמיתית, שניסתה 
לטרוף את הסוסים, את החתולים וכל חיה אחרת. לקחנו אותה 

לאילוף, אבל נראה שמה שהרגיע אותה בסופו של דבר היה 
העובדה שהיא התבגרה... 

היום לולה בת עשר בערך, מחוברת מאוד לאור ונחשבת לזקנת 
השבט. תחביביה הם לרוץ אחרי נקודות אור שמוקרנות מחפצים 

שמשקפים שמש, לעזור לי לנקות את האורווה ולעזור לאופיר 
לתקן דברים במשק. יותר מכול, היא אוהבת לאכול הכול!

גיזמו
כחצי שנה לאחר שאיבדנו כלבון חמוד בגלל כשל כלייתי פתאומי 

חריף, הרגשתי צורך לתת בית לכלב אחר במקומו. באותו זמן, 
פורסם פוסט בפייסבוק עם תמונות ועם סרטון של כלבון חמוד, 
מדובלל ועם פרצוף מצחיק ביותר, שמחפש בית. משהו בכלבון 
הזה משך את תשומת לבי. אולי היו אלה שמחת החיים וההיפר-

אקטיביות שלו, שבאו לידי ביטוי בסרטון שבו הוא קפץ ללא הרף 
מהמיטה לריצפה. 

קראנו לו גיזמו ודי מהר הבנו שלקחנו את הכלב הכי לא פרקטי 
שיש. הוא הודיע לכל חבורת החיות שמעכשיו הוא זה שנותן את 

הטון וקובע מה מתרחש בבית. הוא שומר על האוכל של כולם כל 
הזמן ותוקף כל מי שמנסה להיכנס למטבח או לפרוק את סלי 

הקניות. הוא די חסר שיניים. ליתר דיוק, יש לו כמה אבל הן כל כך 
עקומות שהן לא אפקטיביות, אבל זה לא מונע ממנו לתקוף כל 

כלב זר שמעז להסתובב בקרבת החצר שלנו. הוא לא נותן לזרים 
להיכנס לחדר השינה שלנו כי ברור שהוא ישן איתנו במיטה וזו 

הטריטוריה שלו. בקיצור, אמרתי – לא פרקטי. 

מאת הילה וייסברג

It's a F… Zoo

גיזמו

בוני

במהלך שהותו של גיזמו אצלנו, אימצתי שני גורי חתולים יונקים 
)זה כבר סיפור אחר(. גיזמו, במוזרותו, פחד מאוד מה'ציוצים' 

של החתולים, ובתחילה התחבא מתחת למיטה. כעבור כמה 
שעות יצא והתקרב אליהם בזהירות. גורי חתולים יונקים צריכים 

שאימא שלהם תלקק להם את הבטן ואת אזור המפשעה כדי 
שיעשו צרכים. ללא טיפול זה הם לא יכולים להתרוקן. בעבר 

הרחוק, כשהייתה לנו כלבת רוטוויילר, היא גידלה חתולה יונקת 
וליקקה אותה כדי לעזור לה. כשגיזמו התקרב, הצעתי לו ללקק 
את הגור והוא לקח על עצמו את משימת הצרכים של החתולים. 

לדעתי, משהו בריח השתן שלהם מושך את הכלבים כי הם די 
אוהבים את ה'עבודה'. הגורים, לעומת זאת, אימצו את 'אימא' 
גיזמו ועד היום יש ביניהם קשר חזק ואוהב, הם מתרפקים עליו 

ומלקקים זה את זה. 
גיזמו,  או בקיצור 'גיזי', הוא אחד ויחיד ואנחנו בטוחים שאם הוא 

לא היה, היה צורך להמציא אותו. הוא נותן את כל כולו למשפחה, 

הוא נוכח עבורנו בכל רגע נתון, מתבונן ומתרפק עלינו עם כל 
כובד משקלו. גיזי נמצא עמוק בתוך ליבנו והוא חלק בלתי נפרד 

ממרקם חיינו.

בלה
כאוהבת חיות מושבעת, אני חברה בדי הרבה קבוצות הצלה 

ואימוץ של כלבים. יום אחד פורסמה תמונת כלבה שחורה עם 
'צעיף' לבן על החזה בתוך כלוב. האם ידעתם שאף אחד כמעט 

לא מאמץ כלבים שחורים? נסעתי לנתניה לעמותה שנקראת 
"הרצליה אוהבת חיות". כן, זה השם המדויק... קשה להיכנס 

למתחם הזה. יש בו הרבה כלובים, ובתוכם הרבה כלבים נובחים 
"קחו אותי!" לפחות כך אני שמעתי, "קחו אותי! קחו אותי!" באתי 
בשבילה, היא הייתה עם עוד שני גורים בכלוב, וכמעט לקחתי את 

כולם. הייתה שם מתנדבת, אישה עם לב עצום שאמרה לי, "אל 
תקחי את זה קשה, את עשית את המצווה שלך בכך שאת נותנת 

לה בית, אין לה הרבה סיכויים כי היא שחורה ויש בה פיטבול או 
משהו בסגנון. אל תדאגי, יאמצו גם את האחרים." יצאתי משם 
עם דמעות, שילמתי עבור סל אימוץ ובלה הגיעה אלינו. נראה 

שבמקום שבו שהתה, בלה  קיבלה איזו בעיה בטנית כי לא 
הפסיקה לשלשל, ורק ניתוח ארוך הצליח להבריא אותה. 

בלה היא 'כלבה-נמר'. אנחנו מתבדחים שאנחנו נחמדים אליה 

כדי שלא תטרוף אותנו. כמובן שזה לא יקרה לעולם כי היא 
הילדה שלנו. היא מאוד מצחיקה אותנו כשהיא אורבת לגיזמו 

ו'צדה' אותו כדי שהוא ירדוף אחריה, היא מנשקת את לולה בפה 
ונותנת את הצוואר שלה במשחקי כלבים כדי ש'יטרפו' אותה.

כתבתי קודם )בקשר לגיזמו(, "עמוק בתוך ליבנו" ורציתי 
להתייחס למשפט זה. קראתי פעם שהשם "כלב" נובע מהמילה 

"לב" – כ-לב, כלומר בתוך הלב. הקשר בין כלבים לבני אדם 
התחיל מזמן. יש עדויות על החיבור בין כלבים לבני אדם מלפני 

כ-33,000 שנים! הייחוד בקשר הוא הרגישות הגבוהה של כלבים 
לתנועות בני האדם. כלבים מבלים את חייהם בקריאה של 

בני האדם במשפחתם. לאחרונה יש עדויות רבות על כלבים 
שהצילו את בעליהם כשגילו אצלם סרטן. חוש הריח של הכלבים 

מאפשר להם לזהות שינויים מזעריים בריח הגוף של האדם 
ולהבין שמשהו לא בסדר הרבה לפני שאנחנו יודעים על כך. 

כשאנחנו מלטפים כלב או חתול, לחץ הדם שלנו יורד ומופרשים 
נוירוטרנסמיטרים שגורמים לנו לרגיעה.

הרבה אנשים לא מוצאים מקום לבעלי חיים בחייהם , יש כאלה 
שלוקחים גור )רצוי גזעי ושיראה טוב( וכשהוא גדל או אפילו לפני 
כן, בשלב החינוך לצרכים שלפעמים מגיעים לשטיח או לריצפה, 

מתייאשים ו'נפטרים' ממנו. אבל, מי שלוקח בעל חיים ומאמץ 
אותו לתוך המשפחה, מקבל – עם העבודה הנוספת והטרחה - 

תוספת של אהבה ללא תנאי בכל רגע נתון, המון רגעים מצחיקים 
והרבה נחת. 

אני מאמינה ויודעת שחיות שנכנסות לביתי נכנסות לליבי 
ומרחיבות אותו. לדעתי, גידול חיות עוזר לנו לתקשר ברמות 
אחרות מעבר לרמה השפתית, גורם לנו להיות אנשים פחות 

אנוכיים, יותר רחבי לב, יותר מבינים. אנשים טובים. 
אז כן ,It‘s a f…ing zoo בבית שלי. בכל רגע נתון יש פה איזו 

חיה שישנה שרועה על השטיח )במקרה הטוב(, אבל אני מקבלת 
סיבה לחייך ולצחוק כל יום והרבה ליקוקי נישוק כל הזמן.

ממליצה לכולם להרחיב את ליבם ולאמץ חיה למשפחתם. 

לונה

הילה עם בוגו
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באחת השבתות האביביות לפני כארבע שנים אירע מפגש די 
דמיוני בחורשה במושב. במבט לאחור, מדובר היה במפגש גורלי 

בין שתי נשמות יקרות. דני, בן זוגי, היה אז בטיול רגלי עם אביו, 
כאשר לפתע נחת על הכתף שלו גוזל של קאק. כן, כן, ממש כך. 

לא ברור אם הגוזל נפל, או אולי הופל על ידי משפחתו, אבל 
היה ברור שהוא פגוע. הוא היה גוזל צעיר, צבעו שחור מעורבב 

עם אפור, ראשו מורכן, אחת מכנפיו נוטה הצידה, ובאופן כללי - 
מצבו היה ירוד. 

היו לדני, שבאותה עת היה גם הוא במצב ירוד בגלל מחלת 
הסרטן, שתי אפשרויות: האחת, להשאיר את הגוזל על הקרקע, 

בתקווה שמשפחתו תבוא לעזרתו, והשנייה, לקחת אותו הביתה, 
לנסות לטפל בו ואולי לשקם אותו. מאחר שנרָאה שאין לו סיכוי 
של ממש לשרוד, היה לדני קל מאוד לקבל את ההחלטה, וכך 

נכנס אקי לחיינו.

קראנו לו אקי, כי הוא היה קאק. לא זכורות לי חלופות נוספות 
לשמו, והוא דבק בו מיד. בשעות ובימים הראשונים היינו עסוקים 

בשאלות כגון, במה ואיך להאכיל אותו ואיפה לשכן אותו. הוא 
הגיע רעב, ולהפתעתנו ולשמחתנו גילינו שהאוכל של אנה, 

הכלבה שלנו, מוצא חן בעיניו מאוד. הוא נהג לתפוס אותו 
במקור, לטבול אותו בקערת המים ואז להרים את פיו למעלה, 

לנענע אותו נענועים קלים למטה ולמעלה עד שהאוכל היה 
מחליק פנימה והוא היה מצייץ ציוץ של סיפוק. סידור מתאים 

לבית עבורו היה קצת יותר מאתגר: ניסיון לשכן אותו בלול 

התרנגולות כמעט הסתיים בהתנקשות בחייו מצד התרנגולות. 
הבנו שלא יגור קאק עם תרנגולות. הוחלט לשכן אותו בארגז 

שאותו התאמנו לצרכיו, והצבנו במרפסת, במקום מוגן מכל רע.  

הוא אכל ושתה ללא בעיה, השתין וחירבן בכמויות נאות ונרָאה 
שהוא יצליח לשרוד היטב. ואולם, די מהר גילינו שלא רק שיש לו 

כנף פגועה אלא שיש לו עין אחת בלבד וגם היא, איך לומר, לא 
נראתה משהו. עשינו לו בדיקות ראיה כאלו ואחרות, עם מסלול 

מכשולים שהצבנו לו במרפסת, והבנו שאכן, אקי לקוי ראייה 
ביותר. מה עושים עם קאק שכזה? ניסינו למצוא לו בית אצל אבי 
הציפורים, שמשקם חיות בר פגועות, אך הוא, מששמע שמדובר 
בקאק, לא היה מעוניין בו. וכך, הוחלט שאקי יישאר איתנו, שהרי 

במובן מסוים בחר בדני, כשנחת לו על הכתף.

הוחלט לבנות לו בית קבע משלו, ודני ומעין עבדו על הפרויקט 
כמה ימים, שבהם התגורר אקי בינתיים בארגז הזמני. כשהיה 

ביתו, כלוב בנוי לתפארת עם שתי קומות, מוכן, הוא התאקלם בו 
נהדר, אם כי היה ברור שהכי הוא אוהב, להיות בחוץ בחברתנו.

הוא היה מסתובב במלוא הביטחון העצמי היכן שרק הנחנו 
אותו, כשואל, מה כבר יכול לקרות לי? הוא היה מקפץ, נתקל 
בכיסאות, בשולחן, בקירות, ובעצם בכל דבר שעמד בדרכו. 

אפילו בכלבה ובחתולות שלנו הוא היה נתקל, והן לא ידעו 'איך 
לאכול' אותו, תרתי משמע. הן למדו, שכשאנחנו בסביבה אסור 

להן לפגוע בו, והוא, מצידו, ביטא נינוחות מדהימה במחיצתן. 

הימים עברו, ואקי התחיל לגלות סימנים של רצון לעוף. הוא 
היה נעמד ומתחיל להניע את כנפיו, למעלה ולמטה במהירות 

גוברת והולכת. בהתחלה לא היה קורה כלום. הכנפיים היו עולות 
ויורדות והוא היה נותר על הדשא. ואז, יום אחד, לפתע פתאום, 

הוא מצא את עצמו באוויר. זה היה מחזה מדהים ומרגש, ואנחנו 

מאת דליה שטרנברג

אקי של דני

אקי ודני

אקי

כמו הורים גאים, מחאנו לו כפיים ועודדנו אותו, אבל כעבור 
אלפית השנייה הוא התרסק עם הראש לתוך הדשא. זה היה 

מבהיל. אבל, הוא התאושש במהרה וחזר על התעלול שוב ושוב 
כמוצא תחביב ממכר. למרות מגבלותיו הגופניות, הוא התחזק 
והשתפר בניסיונות התעופה שלו. יש לציין שהיה די קשוח, שכן, 

התרסקויותיו החוזרות ונשנות הותירו אותו עם צלקות כאלו 
ואחרות, שאותן נשא בגאווה של פרח טיס עם צרכים מיוחדים. 

ככל שעברו הימים, נראה היה שאקי זקוק למרחב 
תעופה גדול יותר וללא מכשולים, והחלטנו לקחת 

אותו לשדה הסמוך לבית העלמין. דני קשר לרגלו 
חבל דק, הרים אותו לאוויר, ושחרר אותו בתנופה 
למעלה. לרגע, קצר ביותר, זה נרָאה מבטיח. אקי 

התרומם אל על, השמיע קול, פרש כנף אחת והתחיל 
מסתובב בסיבובים מטה ללא כל שליטה, וטראח, התרסק 

לאדמה. אנה, הכלבה שלנו, רצה לקראתו, ואנחנו 
אחריה. הגענו בזמן, אם כי אקי כבר היה בתוך הלוע 

שלה. הוצאנו אותו ללא פגע, והחלטנו שלא לחזור 
לשיגורים נוספים בשדה הפתוח.

את מירב זמנו בילה אקי עם דני, שאליו פיתח 
החתמה מההתחלה. הוא אהב לשבת על הכתפיים של 
דני, להרעיף על ראשו נשיקות עם המקור שלו, ולחרבן 

בהתרגשות על בגדיו.

כשאקי גדל מעט והתחזק, דני החל לצאת איתו לטיולים קצרים 
ברחובות המושב, כשהוא ישוב על כתפיו, ובאופן מוזר הוא לרוב 

גם נשאר שם, צופה על העולם ממרום כתפיו של דני.

הימים עברו והעונות התחלפו. אקי הפך לבן משפחה, ולנוכחותו 
בביתנו היה אפקט קסום. כמעט כל יום התרחשו אירועים קטנים 

שהיו קשורים אליו. דני והוא הפכו לצמד חמד, ועל כך העידו 
הבגדים של דני שהיו מוכתמים בהפרשות 

של אקי. הקינאה של החתולות והכלבה 
באקי הייתה ניכרת, וכשהוא היה 
משוחרר, הן היו מתייצבות מייד 

באיזור ונלחמות על כל ליטוף 
ותשומת לב. 

החורף הגיע, והימים התקצרו. אקי גרם 
לנו להתקפי לב פעמיים באותם הימים, שלא 

באשמתו. בפעם הראשונה שזה קרה, אף אחד 
מאיתנו לא שם לב שהוא נשאר במרפסת ללא 

השגחה. כשכבר נזכרנו, היה חשוך מאוד ולא מצאנו 
אותו, לא במרפסת ולא על הדשא. התחלנו לקרוא לו 
ואחרי כמה דקות שמענו אותו. הוא הצליח להתרומם 

מעבר לגדר ולנחות על משטח בטון אצל השכנים. לא חשבנו 
שהוא מסוגל לזה בכלל. עברנו את הגדר ואספנו אותו. יומיים 
אחר כך, הוא שוב נעלם. שוב יצאנו לחצר, קראנו לו וחיפשנו 

אותו בכל פינה, כולל במקום שבו מצאנו אותו בפעם הקודמת, 
אבל לשווא. לא מצאנו אותו והלכנו לישון עם חשש גדול לחייו. 

השכם בבקר חידשנו את החיפושים, והפעם, הופתענו עוד יותר. 
מצאנו אותו בוואדי, הולך קדימה ואחורה מבלי להתקדם לשום 
מקום, מחכה לנו בכיליון אוזניים ועין אחת. איכשהו הוא הצליח 

להתרומם ולעבור את הבית של השכנים האחרים, ממערב 
לביתנו, ולנחות בשלום. לא חיכינו לפעם שלישית, ולמדנו 

להקפיד שלא להשאיר אותו בחוץ לבד ללא השגחה אפילו 
לדקה. 

הימים עברו ואלו היו ימים קשים בביתנו. דני היה חולה מאוד 
ובסוף השנה האזרחית של 2016 נפרד מאיתנו. החורף היה 

בעיצומו והיה קר. בתחילה לא היה ברור אם אקי קולט את 
היעדרו של דני. כל ערב כמעט הוא היה מבלה איתנו 
בסלון, מסתובב, מחרבן בלי הכרה, כשאנחנו בהיכון 

עם מגבון רך לנגב אחריו, עד שהיה מוצא לו פינה 
ובה נעמד לעתים למשך זמן מה. ברגעים אחרים, הוא 
היה מפחיד את החתולים בניסיונות תעופה חסרי כל סיכוי 

שהסתיימו לרוב בהתרסקות על הקיר. הוא הכניס חיים לבית 
האבל שלנו. 

ואולם, ככל שהימים עברו, אקי החל לגלות סימנים של אבל 
בעצמו. הוא אמנם נהנה מאוד להיות במחיצתנו ועלינו, ועל 

חברים שבאו לבקר, אבל התיאבון שלו התחיל לרדת. היו פעמים 
שהוא ממש התחמק מאיתנו כשבאנו להוציא אותו מהבית שלו 

כדי שיבלה איתנו בסלון. הוא צייץ פחות ופחות. החלטנו להעביר 
את הכלוב שלו בסמוך לכלוב של התרנגולות, כדי שאולי יהיה לו 
סוג של חברה בשעות הבוקר שבהן לא היינו בבית. זה לא ממש 

עזר. מצבו הלך והידרדר. ניסינו להאכילו שוב מהיד, אבל הוא 
לא היה מעוניין. הוא פשוט נראה מדוכא וחסר חיים. בוקר 
אחד, התעוררנו לקול להקה של קאקים ויצאנו לחצר. 

השמיים היו אפורים, והקאקים מילאו את האוויר 
בצווחות משונות, שפסקו כשניגשנו לכלוב של 

אקי. שם מצאנו אותו שוכב ללא רוח חיים, 
ראשו רכון ומכוסה בכנף הטובה שלו. 

עם צביטה בלב, הבאנו את 
אקי לקבורת עולמים בחצר 
שאותה דני טיפח ושבה אקי 

והוא בילו שעות רבות של 
קירבה ואהבה. 
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הייתי בת 23 ועבדתי במרפאה וטרינרית. בוקר אחד, הופיע 
במרפאה בחור צנום ונאה ובידו רצועה שבָקֶצָה הכלבה הכי 

יפה שראיתי אי פעם, בצבע חיטה ועל פניה 'מסיכה' שחורה. 
 במבטא צרפתי חינני הוא אמר: "צריך למסור את הכלבה. 

 אני רקדן בבת-שבע ולא נמצא בבית והיא אומללה, או-לה-לה".
כך אימצתי את כלבת הרוח הראשונה שלי, אורסולה דה 

קולנגר, כלבה גזעית, שהגיעה מבית גידל דה קולנגר בצרפת, 
יפה, משוגעת ומשגעת. 

לימים, היכרתי את גדי מחופית )אנשי כלבי הרוח המעטים 
בארץ מכירים זה את זה דרך הכלבים(, שהיו לו שני סאלוקים 

מדהימים, שנהגו לרוץ לבדם לחוף הים בבית ינאי ולתפוס 
טרמפ הבייתה עם השכן של גדי. 

לצערי הרב, אורסולה חלתה ונאלצתי להרדים אותה. גדי, 
שעזר לי לקבור אותה בדיונות של כפר ויתקין, הציע לי 

גורת סאלוקי. קראתי לה אלכסנדרה, וכך החל הרומן שלי 
עם הסאלוקים. 

כשבגרה אלכס, מצאתי לה זכר יפהפה בקלנסואה )זה 
הכלב היחיד שלא נחשב טמא מבחינת האיסלם, ובדואים רבים 

מחזיקים כלבים כאלה למטרות צייד ושמירה(, אולם היא סירבה 
לסאלוקי היפה. בעל הכלב הציג בפניה גור בן תשעה חודשים, 

שלא היה כל כך יפה, אבל היא נעתרה לו מייד וכעבור חודשיים 
המליטה ארבעה גורים יפהפיים. אחד הגורים נקנה על ידי 

משפחה מפינלנד. כל שנה, קיבלתי מהם בחג המולד תמונות 
של זעפרן אסלי, עם מעיל ומגפיים.

אצלי השארתי את הגורה הקטנה ביותר, שהייתה לבנה ועדינה 
וקראתי לה תותי. כשבגרה, זיווגתי אותה עם זכר שהיכרנו בחוף 

הים במכמורת, והיא המליטה שבעה גורים. מאיה, ביתי, הייתה 
אז בת חצי שנה. שניים מן הגורים מסרתי לבעלים של הזכר, 

וגדי לקח שני גורים אחרים, זכר ונקבה. מדי פעם שכח, וביקש 
לדעת בני כמה הם, ואז היה מתקשר ושואל: "בת כמה מאיה?"

אצלי נשארו שלושה גורים, שקראתי להם טלאל, לילה ובובלה 
)שלא ישכחו מאין באו...(. שנים רבות נהניתי מהם מאוד. נהגתי 

לצאת איתם לשדות הפתוחים של שדה ורבורג, ולצפות בהם 
רצים, אציליים ומאושרים, במרחבים. לצערי, לפני שבע שנים, 

בובלה הוכשה על ידי נחש צפע ולא שרדה. שני האחרים הם בני 
14 כיום, זקנים, יפים ואהובים. 

משפחת הסאלוקים מלווה אותי כשלושים שנה, ועדיין אני 
מוקסמת מהם בכל יום מחדש. 

מאת סימה גלם

משפחת הסאלוקים שלי

הסאלוקים הם כלבים מגזע עתיק, בן כ-5000 שנה. מוצאם 

במדבריות של מצרים העתיקה. במקור הם היו כלבי צייד 

שנהגו לצוד צבאים וארנבות. הם בעלי מבנה גוף אווירודינמי 

ויכולים להגיע למהירות של 60 קמ"ש. בתנועתם ובמבנה 

גופם הם דומים מאוד לצ'יטה האפריקאית.

אורסולה

זעפרן אסלי בפינלנד

טלאל, לילה ובובלה
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סיפור מאת פנחס קורן

שפת הליטוף
אך כלב נחייה הוא בסופו של דבר כלב, ואורך חייו כבוגר הוא 

לא יותר משמונה או עשר שנים, ואז... נפרדים. פרידה לא פחות 

קורעת לב מפרידה מאח, מבן משפחה אהוב, מחבר אמיתי. וזה 

קורה לו כל שמונה או תשע או עשר שנים.

ראיתי את רפי יושב בשקט ליד כלבו. היה ברור שאלו רגעיו 

האחרונים של הכלב. שנים הם היו ביחד. 

רפי וכלב הנחייה שלו הכירו "איש את רעהו" דרך 

החושים: הכלב הכיר כל צליל של קולו השקט של רפי, 

ורפי הכיר היטב את שפת הנביחות של כלבו.

גם חוש המישוש קישר ביניהם: הכלב הכיר ואהב את נגיעת היד 

של רפי. לפעמים מגע תקיף של דריכות ושל מתח, לפעמים - 

 ליטוף חם. רפי אהב את נגיעת הלשון של הכלב על גב ידו. 

הכלב היה מסוגל להכיר את ריחו של רפי ממרחקים. גם את 

מצבי רוחו. ברגעים האחרונים האלו רפי ליטף את עורפו של 

הכלב הזקן והמותש שעיניו הלכו וכבו. מישש כל שערה ושערה 

של פרוותו האפורה.

השניים, הכלב והעיוור בכו ללא דמעות עד שהכלב החזיר את 

נשמתו לבורא.

ימים עצובים עוברים עכשיו על רפי, וזה קורה לו מידי שמונה או 

עשר שנים.

רפי איבד את מאור עיניו בעת שירותו בצבא כלוחם במלחמת 

ששת הימים. מאז לא היה לו יום ללא געגועים לזמנים בהם 

היה משוטט חופשי בכל פינה פורחת, ביערות, בגבעות הכורכר, 

במידבר, בנחלים. כל שנות נעוריו כמו בלע את המראות 

שהטבע יצר, מראות שהשתנו מרגע לרגע, עם השתנות זווית 

קרני השמש או אור הכוכבים. עם חיוך עצוב, רפי זוכר לפעמים 

את המורה לפיזיקה בשנות בית הספר התיכון המאושרים, 

וכיצד הוא היה מתאמץ ללמד את המושג המופשט "חושך" 

כ"חוסר אור". אז, הוא למד זאת רק לבחינות, אך בעקבות 

הפציעה, הוא למד זאת על גופו. ומאז, לא עבר יום ללא געגוע 

ליכולת - הכול כך טבעית אצל כולם – להבדיל בין חושך לאור.

ואז, הופיעו אנשים טובים והכירו לו חברים מסוג אחר: כאלו 

שעיסוקם הבלעדי בחיים הוא לעזור לאנשים כמותו ולשמש 

להם כעיניים בכל שעות היום והלילה, לעזור להם להגיע 

לכל מקום, לחצות בבטחה צומת רחוב סואן, לקנות מצרכים 

בסופרמרקט, או לגשת לדואר. הם מאפשרים לו ולשכמותו 

להיות שוב בני אדם עצמאיים. רפי קיבל כלב נחייה.

מאז הוא כבר לא היה לבד בעולמו. היה לו קל מאוד להתחבר 

לחיה השקטה והחכמה הזאת. רפי למד, שבעצם אין הרבה בני 

אדם שיכולים להיות כל כך אמינים וסבלניים איתו כמו כלבו.

אילוסטרציה



התבקשתי להעלות על הכתב רעיון שהפצתי ב'נהגת מרוצים', 
קבוצת הוואטסאפ המקומית, שהפנתה אותי אל בני יערי, שהגיע 
)בחינם!( בצהרי שבת אחת, ללכוד נחש צפע שהיה בעימות עם 

חתולי החצר שלנו.

החתולים בחצר מזהים את הנחשים. בני יערי לוכד אותם. אבל 
ר', בו 'מוכרים'  מי ימנע את הופעתם שוב? הנחשים באים ל'סוּּפֶ

מכרסמים בשפע רב, 24/7.

אם נסגור את ה'סופר' שלנו, הנחשים יחליפו 'כרטיס מועדון' 
לסופר אחר, כמו כל צרכן נבון. לנחש יש הרי מוניטין כחכם 

מאוד.

ובכן, הבז המצוי - בשעות היום, והתנשמת - בשעות 
הלילה, הם נציגי הטבע הבאים לעזור לנו. הם ציידים 

מעופפים, ולכן הם מוגדרים כמדבירים ביולוגיים. אנחנו 
יכולים להיעזר בטבע במקום להילחם בו. ואז, על פי רוב, 
הטבע יעשה את שלו. כלומר, יעשה עבורנו את העבודה.  

אנחנו יכולים בקלות רבה לעודד את גידול אוכלוסיית התנשמות 
על ידי הצבת תיבות קינון על עצים גבוהים, על גגות של בניינים 

ציבוריים ושל בתים פרטיים בכפר, ובשדות הפתוחים על גבי 
עמודים ייעודיים.

משק בית של משפחת תנשמות אחת, אם תוזמן לגור בתיבת 
קינון שנכין עבורה, תצרוך בשנה אחת כאלפיים )!( מכרסמים 

עבור גוזליה )ארבעה עד שמונה גוזלים לכל 
משפחה(. 

אלפיים מכרסמים בשנה יֵרדו מ'מדפי הסופר', 
ויעברו ל'עגלת הקניות' של משפחת תנשמות 

אחת.

מי אם כן, רואה החשבון או הכלכלן אשר בינינו, 
שיעשה את החשבון של עלות מול תועלת 

בהשקעה הכספית הנדרשת עבור רכישת תיבות 
קינון להרכבה עצמית?

בקורס לחקלאות אורגנית, לפני שנים רבות, 
זכיתי לשמוע את מריו לוי מקיבוץ שדה אליהו, בהרצאה על בתי 

מאת בילי סטמפל

נחשים, תנשמות ועוד

אילוסטרציה
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מאת כוכי ברייט

זהירות! כלב נושך!

אומרים שהכלב הוא ידידו של אדם

אך כמו שיש מיני דגים בים

יש מיני כלבים גם.

רוטוויילר אינו הידיד האופטימלי

לפחות לפי מה שקרה לי.

הלכתי למוסך עם בעיה זעירה

שטופלה במיידי וללא תמורה.

כאות תודה עבור המחווה

הכינותי עוגה שתושם במזווה.

הרוטוויילר נבהל מהמחזה

ותקף את ברכי כמעט עד לחזה.

מסתבר שבעל המוסך עשה טובה לחבר

שנסע לחו"ל והבטיח לחזור מהר.

בסופו של דבר הפצע נתפר

וכל זכר לאירוע לא נותר

אך עד היום כשכלב בדרך

אני מרגישה את התפר בברך.

הקינון שהקיבוץ בנה עבור התנשמת הלבנה, שהיא מדבירה 
ביולוגית.  זהו פרוייקט שהצליח והתעצם, וקיים עד היום.

בסקר מכרסמים ארצי משנת 2010 נכתב, בין היתר:

 "...התנשמת הינה עוף דורס גנרליסט, הניזון ממגוון רחב 
של מיני טרף, אך מעדיף מכרסמים. הגמישות התזונתית של 
התנשמת מתבטאת בכך שהיא תגיב מהר לכל עלייה בכמות 
המכרסמים המזיקים בשדות )עכברים או נברנים(... נוכחותן 
בשדות חקלאיים מפעילה לחץ טריפה קבוע על המכרסמים 

ומתבטאת ברמות נמוכות יותר של מכרסמים, הן בשנים רגילות 
והן בשנות שיא..."

אני מציעה, שהכפר ירכוש תיבות קינון להרכבה עצמית, 
ובפעילות קהילתית משותפת באחד החגים, נרכיב אותן כולנו 

ביחד. ואז, בזמן המתאים )בסתיו(, נפזר אותן לקראת עונת 
הדגירה הבאה של התנשמת הלבנה. אני קוראת לאנשים בעלי 
יכולת אירגון וניהול לקחת על עצמם לפתח את המיזם הזה גם 

אצלנו. 

מיזם כזה כבר פותח בהצלחה רבה בתל אביב וביישובים רבים 
נוספים בארץ ובארצות השכנות לנו.

נכנסנו כבר לספר השיאים של גינס הודות לפרוייקט החסה. 
בואו ניכנס שוב לספר גינס, והפעם כיישוב הדואג לקיימות:

בראש ובראשונה, נפתור בעזרת התנשמות ו/או  הבזים  את 
בעיית הנחשים. 

שנית, אני מקווה, שמכאן נצמח ונתעצם ונהפוך לקהילה 
המאמצת אל חיקה חשיבה אחרת בדרך בה היא מתקיימת בחיי 

היומיום. 

בואו נצטרף לתנועה צומחת ומתרחבת של קהילות המפתחות 

חשיבה של קיימות, מתוך דאגה להווה ולעתיד שלנו. 

למשל, תמיד התגאיתי במי השתייה המצויינים שלנו. מה 
קרה להם בשנה האחרונה? האם ייתכן שבגלל חומרי הדברה 

החודרים למי התהום שאנו שותים, טעמם אינו עוד כפי שהיה? 

עשבייה חד שנתית קמלה ומתפוררת באופן טבעי. אבל, 
כשמרססים אותה באביב, כשהיא ירוקה עדיין, אנו מקבלים 

גדמים רוויי כימיקלים שממשיכים לעמוד זקופים. בשולי כביש 6 
ניתן לראות איך קוצרים צמחיית חורף. לשלף הנמוך שנשאר יש 
את היופי שלו. אפשר ורצוי לנהוג כך גם אצלנו, במקום להשקיע 

כספים בחומרי הדברה. 

לסיכום:

אני ממליצה מאוד להיכנס  לאתר בו תוכלו למצוא מידע מרתק 
ומקיף על התנשמות ועל בניית תיבות קינון עבורן:

*  מרכז הצפרות כפר רופין / מידע כללי ומחקרים / התנשמת 
www.birdwatching.org.il ידידת האדם

* פרטים על המיזם הלאומי לשימוש בתנשמות ובבזים 
 כמדבירים ביולוגיים בחקלאות שנת 2010, אפשר למצוא

 https://www.birds.org.il - באתר הצפרות הישראלי 
מידע על ציפורים / פרויקטים.

אילוסטרציה
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הצופיות 

כל מי שעובר ליד בית משפחת תבור, מבחין בחצר המקסימה 

והמטופחת, ולא פעם גם זוכה לראות ולשמוע את כלבי הפודל 

של המשפחה. בשעה נעימה לפנות ערב, אני יושבת עם דורית 

במרפסת הפתוחה שפונה אל החצר. אנחנו נפגשות כדי 

שדורית תספר לי על הפודלים שלהם, אבל לפני כן היא מראה 

לי עלה גדול של זוַּגיים, ומספרת שעליו היה קן של צופיות. היא 

מתארת איך הגיעו בני הזוג, הוא – עם נוצות ירקרקות זוהרות, 

היא – אפורה ומתוקה, ובדקו היטב את השטח, אפילו נכנסו 

לתוך הבית. לאחר בדיקה מדוקדקת, בחרו בני הזוג באותו 

עלה והתחילו – בעבודת צוות – לארוג את הקן. לאחר שיצרו 

את השלד, ריפדו אותו בנוצות ולאחר כשבועיים של היכרות 

והתאהבות, צצו שתי ביצים בקן. דורית ודווידי עקבו בהתרגשות 

אחר ההתפתחויות. הם עלו על סולם והציצו לתוך הקן. לאחר 

זמן מה החלו לבקוע ציוצים מתוך הקן והם ראו שני גוזלים 

קטנים, עיניהם עדיין עצומות וגופם עדיין מכוסה בקרום. הנקבה 

נשארה איתם בקן, וכל יום, פעם אחת בבוקר ופעם אחת אחר 

הצהריים, בא הזכר להחליף אותה. הוא לא ישב איתם בקן, אבל 

נשאר קרוב מאוד, השגיח, הביא אוכל, ואם היה צורך משך את 

תשומת לבו של אורח לא רצוי והביאו למקום אחר. הגוזלים 

צייצו, גדלו והתחילו לעוף. הם הציצו מקצה הקן, העזו עוד קצת, 

ו"פתאום", אומרת דורית, "נעלמו לי. שמחתי שיצאו לחייהם, 

אבל היה לי גם עצוב להיפרד מהם. כעבור כשבועיים, הופיעה 

כל המשפחה – אבא, אימא ושני הצעירים - ובמשך כמה ימים 

חגו מעל ראשינו ועפו להם. כעבור זמן נוסף, הגיעה להקה 

שלמה ובשנה שלאחר מכן כבר היו כאן חמישה קנים."

סיפרה: דורית תבור, רשמה וערכה: רותי טלמור

פודלים וצופיות

גוזל של צופית

דורית והפודלים

הפודלים 

לאחר שסיפרה לי על הצופיות, מתפנה דורית לדבר על הנושא 

שמעסיק אותה 24/7. 

כאשר הנכד של דורית ודווידי היה בן ארבע, קיבל מהוריו מתנה 

ליום ההולדת, כלבת פודל צחה כשלג, וקרא לה תותי. השמחה 

הייתה גדולה. תותי גדלה, יפתה ונבחה לא מעט.  כשבגרה, 

חיפשו עבורה זיווג )בגוגל כמובן( ומצאו עולה חדש מרוסיה, חום-

אדמדם ומקסים. הזיווג עלה יפה ותותי נכנסה להריון. ההמלטה 

הייתה סיפור בפני עצמו: הנכד היה לבד בבית ושמע יללות 

מתחת למיטה. הוא הזעיק את דורית, וכשהגיעה, ראתה את 

תותי - שלא היה לה מושג מה קורה לה – מתרוצצת בבית והגור 

שהמליטה נגרר אחריה עם חבל הטבור. דורית חתכה את חבל 

הטבור וכך, במשך שמונה שעות, המליטה תותי חמישה גורים. 

כדי לקבל הנחיות, צלצלה דורית לכלתה, שהיא רופאת נשים, וזו 

התקשרה לחברתה, שהיא וטרינרית...

דורית התאהבה בוויסקי, שהיה המנהיג מההתחלה, ובשמפניה, 

שהייתה קטנה וחלשה, ודורית דאגה לה שלא תקופח. 

"גם שמפניה הגיעה לפרקה ושודכה עם פודל חום, קצוץ זנב, 

שהגיע מתאילנד )שם עדיין קוצצים להם את הזנב(, בשם ג'וצ'י. 

זו הייתה אהבה שלא ראיתי מעולם. הכלבים קפצו מידי הבעלים, 

רצו, התנשקו, שיחקו ומימשו את אהבתם.

שמפניהל'ה המליטה שלושה גורים ונכנסה להריון עוד פעמיים, 

ובכל אחת מהן המליטה שלושה גורים. אנחנו לקחנו לעצמנו עוד 

שניים: את ברנדי, שהיה קצת חריג, וחששנו למסור אותו, ואת 

טקילה, שהיא שובבה מאוד. שאר הגורים חולקו בין משפחות 

שונות במושב.

במשפחה שלנו, כל ילד קיבל גור. כשכולם באים לארוחת 

שבת, הם מביאים איתם את הכלבים. 

מרתק לראות איך הם מתנהגים בחברה. הם מתרוצצים ביחד, 

ועושים 'באזזים' בחצר בלי סוף. מעניין לראות את הסדר ביניהם, 

איך הם מסתדרים: אחד נובח, מסתכל לצדדים, וכולם באים 

לעזור. מי הולך ראשון, איך הם מוותרים זה לזה, או לא... לחיות 

ביחד – אין דוגמה יפה מזו. הם אינם רבים ביניהם והם מקבלים 

כל כך יפה את המשפחה.

כאשר מישהו נוסע לחו"ל, הכלבים ב'קייטנה' אצלנו, וכולם 

 נהנים שבעתיים.

עם הכלבים יש סדר יום קבוע: טיול בוקר – שלושה או ארבעה 

קילומטרים; ארוחת בוקר על הנדנדה; ארוחת צהריים בבית; 

 אחר הצהריים קפה-תה שוב על הנדנדה, והולכים לישון."

דורית מתארת הנאה אדירה מן הקשר עם הכלבים ומתקשה 

למצוא את המילים שיתארו את הרגשתה. "כשאנחנו חוזרים 

הבייתה, איזו שמחה! איזו אהבה! כאילו אנחנו האנשים החשובים 

ביותר. כשאני חולה, הם לא זזים מהמיטה שלי. יושבים בשקט. 

אני מרגישה את הדאגה שלהם.

משפחת בריגל שגיא מאמצת את הגורה מייפל 

טיול בוקר
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כרגע יש לנו ארבעה פודלים. שני ה'בנים' מאוהבים בי ושתי 

ה'בנות' – בדווידי. כך יוצא שהבנים רואים איתי טלנובלות 

בטלויזיה, והבנות, עם דווידי – כדורגל...

הפודלים קטנים מאוד. זה מאפשר להחזיק אותם עלינו בלי 

קושי. הכבד ביותר הוא ויסקי, שמשקלו חמישה קילוגרם. נוח 

מאוד לגדל אותם. הם אינם משירים שיער. לכן נבחר הסוג 

הזה מלכתחילה. אין שערה אחת בבית על הבגד או במיטה. 

למדתי ספרות כלבים, ואני מספרת אותם בעצמי. רק כשאני 

מספרת אותם, השערות נדבקות לי לבגדים.

טקילה הייתה בהריון והיה לה סינדרום 'גור אחד', שגדל יותר 

מדי ולכן עברה ניתוח קיסרי. 

לו יכולתי, הייתי לוקחת עוד פודל, אבל חמישה – זה כבר 

נראה מוזר, לא? אם רוצים לתת לכלבים את הטיפול 

הטוב ביותר, זה יקר מאוד. צריך גם תכנון המשפחה. 

הכלבים יודעים המון מילים והם ממושמעים מאוד. למשל, 

אם אומרים להם ללכת לחדר, הם מבינים ועושים זאת. אבל, 

)ודורית מדגימה( אם אומרים לויסקי 'בוא להסתפר', הוא מיד 

בורח, כי אינו אוהב את התהליך. 

כשאני שואלת 'מי רוצה לאכול?' כולם קופצים בשמחה. לכל 

אחד מהם יש צלחת ומיטה משלו."

דורית מרגישה, שכל משפחה שקיבלה מהם כלב, מגדירה את 

הזמן 'לפני ואחרי'. אחת המשפחות, שקיבלה את מייפל קוראת 

לה 'אושר', כי הילדים כל כך אוהבים אותה.

בגלל שמות הכלבים, שואלים את דורית אם היא מרבה בשתיית 

משקאות חריפים, אבל היא נשבעת שהיא שותה רק חצי כוס יין 

בפסח ובראש השנה...

ביום העצמאות, 'תותי', הסבתא-רבתא חלתה. דורית והחתן 

היו ביחד בבית החולים לחיות, והבינו שהמצב סופני. בדמעות, 

מתוך הבנה שבמקרה כזה מותר החיה מן האדם, ביקשו המתת 

חסד. "יש לנו בית קברות קטן בחצר. קברנו שם את תותי ואת 

סופי. כל שנה הילדים מביאים לשם פרח ומשחק של כלבים״, 

אומרת דורית בצער. בעקבות מותה של תותי, חזר צ'יסר 

למשפחתה של דגנית, שנשארה ללא כלב.

דורית מוסיפה: "תמיד היה לנו כלב כלשהו, אבל עכשיו אני 

פנויה יותר לראות את הכלבים ולחיות איתם. העולם שקיים 

בין הכלב והאדם – מי שלא חווה את זה, הפסיד משהו, כמו מי 

שלא התאהב או מישהי שלא ילדה. זה עולם כל כך רגשי, קרוב 

ומנחם. ולו רק המגע.

לגדל אותם זו לא מצווה אלא מהות חיים."

לכל אחד יש צלחת ומיטה

הכלבים נרגשים כשכל המשפחה מגיעה לארוחת שישי

את כלבתנו ריינּבֹו אימצנו כשהייתה גורה בת מספר שבועות. 
אימא של ריינבו היא כלבת ריצבק חומה ואבא שלה לברדור 

לבן. הזיווג הזה הוליד כלבה שחורה עם שיער קצר ופס בצורת 
ריצ'רץ' שמעטר את גבה. כך יצא , שריינבו נראית כמו כלב 
ריצבק שחור ומתנהגת כמו לברדור גאה. היא אוהבת מאוד 

להשתובב עם ילדים ויש לה תיאבון בלתי נלאה.

 קראנו לה ריינבו )קשת באנגלית( כי לכלבת הבית הראשונה 
שלנו קראו קשת. היא הייתה כלבת זאב חביבה ויפהפיה, 

שאימצנו בשנת 1998, ממש כשהגענו לשיכון ב' בשדה ורבורג. 
היינו בין התושבים הראשונים בשיכון, כשעדיין לא הושלמו 

התשתיות  ומרבית הבתים היו בבניה או שעדיין לא התחילו 
לבנות אותם. קשת  ויתר הכלבים המעטים שגרו כאן נהנו 

מחופש מוחלט והסתובבו חופשי בין החצרות. הילדים היחידים 
שהיו בגן שעשועים היו שלנו ונוכחות הכלבים לא הפריעה להם.

מאוחר יותר, כשהתאכלסה השכונה, נאלצנו לקשור את קשת 
במשך רוב שעות היום, כדי שלא תפחיד את ילדי השכנים או 

תיָתפס חלילה על ידי לוכד הכלבים. היה לה קשה מאוד להיות 

קשורה, לא פעם קפצה על דלתות הבית או מיררה בבכי. 

אחרי שמתה קשת, חיכינו זמן רב לפני שהחלטנו לאמץ כלב 
חדש, וזו בהחלט הייתה אחת הסיבות. אבל אז גדלו הילדים 

הקטנים ושמענו על גורי ריצבק מעורב בלברדור שנולדו ברמות 
השבים והחלטנו לקפוץ שוב להרפתקה של צירוף כלב חדש 

למשפחה.

בהתחלה חשבנו, שאם נסגור את המרפסת הגדולה, הכלבה 
תישאר שם. אבל ריינבו הייתה שובבה וסקרנית ומהר מאוד 

הצליחה למצוא דרכים לצאת מהמרפסת ומהחצר והיינו 
מוצאים אותה מטיילת בשכונה. 

במקרה שמענו על גדר אלקטרונית והחלטנו לנסות. את הקולר 
והמנגנון רכשתי בחנות המתמחה בציוד לבעלי חיים יחד עם 

המלצה למאלף כלבים שיתקין אותה. המאלף עבד בחצר 
במשך כיומיים: חפר בגינה, קדח בשביל הגישה וטמן את הכבל 

החשמלי באדמה. אחר כך לימד את ריינבו להסתגל לקולר. 
הוא רתם אותה ברצועה, טייל איתה מסביב לחצר והרגיל אותה 

לאמוד את המרחק מהגדר, שעד אליו היא יכולה להגיע מבלי 
להרגיש ברטט הלא נעים של הזרם החשמלי. מהר מאוד ריינבו 

למדה את התחום הבטוח שלה והתרגלה לא לצאת מהחצר 
גם כשיש מולה פיתויים, כמו למשל אוכל שהיא מאוד אוהבת 

לנשנש...

עבר זמן רב. ריינבו גדלה, היא כבר בת שבע שנים, והיא מלכת 
החצר. במשך היום היא מסתובבת חופשיה בחצר ויכולה להגיע 

לכל פולש או חתול שחודר לטריטוריה שלה. הגדר כבר מזמן 
טבועה במוחה. לא תמיד אנחנו טורחים בכלל לשים לה את 

הקולר. 

גם כשאנחנו יוצאים בלעדיה, ריינבו יודעת שללא רצועה 
ומלווה אחראי לא כדאי לה לצאת. היא פשוט לא חושבת 

בכלל לצאת לבדה.

מאת אילת יוסף

הגדר הווירטואלית של ריינבו

ריינבו
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בחדר ההמתנה בקליניקה/סטודיו של גידי )גדעון( ויעל סגל, 
מקבלים את פני הבאים התוכי יוסי שבכלוב – בציוצים, תוך 

לעיסת עלי מרווה רפואית שמפיצה ריח נעים, והכלב אֹוִלי 
)ַמלֵטזי לבן, קטן, מתולתל וחמוד( – בקפיצות ובנביחות 

שמחה. "לאֹוִלי יש אישיות רבת פנים", אומר גידי. "יש לו נפש 
משפחתית מאוד, הוא חייב להיות בחברה כל הזמן. כשביצעתי 

עבודה בווילה ברמת השרון לפני כמה שנים, שמעתי יללות 
ומצאתי במרתף כלב מלוכלך 

ואומלל. מסתבר, ששתי הילדות 
במשפחה ביקשו וקיבלו כלב, אבל 
הן לא התעניינו בו, והוא היה סגור 
בשירותים כל היום והטיפול היחיד 

לו זכה היה מכות מידי המטפלת... 
בעל הבית שמח מאוד כשהצעתי 
לקחת את הכלב, ומסר לי את כל 

הציוד היקר שרכש עבורו. עידן, 
הבן שלנו, שהיה אז בן 12 בערך, 

שמח מאוד ואֹוִלי הפך לתושב קבע 
במיטה שלו. אֹוִלי יודע להעריך את האהבה שהוא מקבל אצלנו, 
אך עדיין חשדן כלפי זרים. בתחילה הוא חשש מאוד מעיתונים. 
כל פעם שהייתי מוציא עיתון מן הסל, הוא היה נעלם, אולי מפני 

שהיו מכים אותו בעזרת עיתון. כדי שיפחד פחות, ריפדנו את 
איזור המחיה שלו בעיתונים ישנים. הוא אמנם נרגע, אבל עדיין 

חשש ממגזינים... 

עם השנים, הפך אֹוִלי למעין עוזר שלי. הוא נמצא אצלי 
בקליניקה כל יום. כשבא ילד עם צרכים מיוחדים, אני מעלה את 
אֹוִלי למיטת הטיפולים, ובזמן שהילד עסוק איתו, אני יכול לטפל 

בו. אֹוִלי מרגיש אם מישהו עצוב, ואז הוא מילל. לפני כשלוש 
שנים, גיליתי שאֹוִלי מתנהג אחרת כשבא מישהו שיש לו מחלה 

קשה. ההתנהגות שלו מסמנת לי, שאמליץ למטופל ללכת 
להיבדק." 

גידי מספר על חוויותיו עם בעלי חיים 
בעת השירות הצבאי: "הכלב קוֶּטר, 

תערובת של דוברמן ורועה גרמני, עבר 
איתי חלק גדול משירות החובה בצבא. 

נהגתי לקחת אותו בצ'ימידן על הגב. הוא 
קיבל את שמו משום שתמיד קיטר. היה 
לו מה להגיד על כל דבר. הוא היה נאמן 

בצורה יוצאת דופן. היה מנחש מראש מה 
אני עומד לעשות ופועל לפי זה. 

בצבא ניסו להכניס לשירות ָלאמֹוֹת. 
זו חיה מדהימה, ממושמעת מאוד, עומדת, הולכת, נשכבת, 

הכול לפי החייל שהולך לפניה. היא אינה פוחדת ואפשר להטיס 
ולהצניח אותה. ָלאמֹוֹת השתתפו בהרבה מסעות בהרים 

במלחמת לבנון הראשונה. הן מסוגלות לסחוב מטען כבד מאוד. 
הבעיה היא, שאם הלאמה נשכבת, היא לא מסוגלת לקום עם 

כל המטען הכבד והיה צורך לפרוק הכול ולהטעין מחדש כשהיא 
עומדת. כששכבנו במארבים, שימשו הלאמות להגנה מפני הקור 

וגם מפני אמצעי זיהוי תרמיים, בזכות הפרווה העבה שלהן.

באותה מלחמה, מצאתי גור כלבים שאיבד את רגלו ואימצתי 
אותו. הרופא הגדודי תפר את הגדם ואני טיפלתי בו ונקשרתי 
אליו. כל הזמן היה איתי בבטן הנגמ"ש או על גבו, וליווה אותי 

בכל פעילות. הוא לא פחד מקולות הירי. החבר'ה קראו לו סגל 
על שמי. הייתה הפגזה, ואנחנו קפצנו מהנגמ"ש כדי להסתתר. 

משום מה, חשבתי שיהיה יותר בטוח עבורו בנגמ"ש, והוריתי 
לו להישאר. לצערי הרב, הנגמ"ש חטף פגיעה ישירה והכלבלב 

נהרג. 

בזמן אחר, שיחקנו כדורגל בבסיס. במגרש מגודר לידינו היו 
אימונים של כלבי תקיפה של צה"ל. הכדור שלנו עבר את הגדר, 
ובלי לחשוב פעמיים קפצתי ועברתי את הגדר הגבוהה. שמעתי 

את מאמן הכלבים צועק 'אל תזוז!' 

סיפר: גידי סגל, ראיינה וערכה: רותי טלמור

גן החיות של משפחת סגל

ְסֶקר הגדול יואב ועידן עם הכלב ּבַ

תוכי יוסי

הרמתי את העיניים וראיתי שצופים בי כעשרים כלבים 
אימתניים מסוג פיטבול, אמסטף ודוברמן. לא נבהלתי. 

קראתי להם, והם התקרבו אלי בזהירות, רחרחו, ותוך 
כמה דקות נשכבו כדי שאגרד להם בבטן. 

כשהגיע המאמן, לבוש בגדי הגנה עבים, הם רצו לעברו ותקפו 
אותו. יצאתי בשלום בזכות הגישה שלי לכלבים. אני אוהב אותם, 
ויודע שאף על פי שמאמנים אותם לרצח, אם עומד לידם מישהו 

קר רוח שמצליח ליצור קשר עם המנהיג, הוא לא ייפגע. אבל 
המפקדים שלי לא השתכנעו. קיבלתי נזיפה ורותקתי לבסיס 

 לארבעה שבועות.

כל החיים שלי אני מלווה בבעלי חיים. כשהיינו קטנים, אחותי 
רונית ואני, שמר עלינו פלוטו, שהיה כלב מדובלל, מעורב, 

שילוב של פודל עם מי-יודע-מה. הוא הלך איתנו לכל מקום. גם 
כשהלכנו לגן של שרה יונגרמן, הוא ליווה אותנו ולפעמים נשאר 
שם עד סוף יום הפעילות וצעד איתנו חזרה הבייתה. עם הכלב 

הזה הבנתי, שאם הוא נובח, זה לא אומר שהוא לא מדבר...

יום אחד, יצאה אימי מהלול עם עשרה מגשי ביצים, 
לא שמה לב לאזהרות ונפלה עם הביצים על פלוטו, 

שבחר להוציא את נשמתו באותו מקום זמן קצר לפני 
כן. זה היה אירוע עצוב ומצחיק כאחד. 

ההורים איפשרו לנו לגדל בעלי חיים בחצר, וכך היו 
לנו ברווזים, בריכיות, תרנגולות, אגמיות, טווסים 

ומנדרינים. בוקר אחד מצאנו את כל הלול מפורק. 
מסתבר שבלילה חדרה נמיה ללול ועשתה בו שמות. 

דמבו, הכלב הכנעני, סגר איתה את החשבון. היה 
לדמבו 'רומן' מעניין עם חתול הבית הגי'נג'י. ג'ינג'י 

היה חתול גדול, ה'ערס' השכונתי, שנהג לריב עם 
כל חתולי השכנים. כשהסתבך עם חתול חזק ממנו, 
הצליח למשוך אותו לשטח של דמבו, וזה 'טיפל' בו. 

לא הרג אותו, רק הפחיד. 

שנים אחרי כן, אותו דמבו נהג לרוץ אחרי האופניים שלי 
כשנסעתי לעבודה במוסך בהוד השרון. דמבו רץ אחריי, ישב 
כל היום בלי לזוז בפינה מוצלת במוסך ואז רץ הביתה אחרי 
האופניים. כשהיה בבית, התלווה לבני המשפחה לכל מקום 

שהלכו. עברו עוד שנים, ולי כבר היה מחסן של כלי גינון יקרים 
בחצר. בוקר אחד, מצאנו את דמבו, שהיה כבר זקן, פצוע על 

המדרכה ליד הכביש. מישהו ראה שרכב דרס אותו בכוונה. 
לקחנו אותו לווטרינר הידוע, ד"ר קלמפנר בהוד השרון. דמבו 

שנא אותו שנאת מוות, אבל הפעם כשכש בזנבו, כי ידע 
שהווטרינר יוכל לעזור לו. ואכן, הוא טופל ונשאר בחיים. נעלנו 
אותו במחסן הכלים כדי שיוכל לנוח ולהחלים. למחרת מוקדם 
בבוקר, נכנס לחצר ג'יפ של משמר הגבול והשוטרים שאלו על 

הכלב וביקשו לראות אותו. מסתבר, שהם תפסו אדם פצוע, 
שטען שניסה לגנוב כלים מהמחסן שלנו, ושהכלב תקף אותו. 

ואכן, במחסן הייתה שלולית דם גדולה. בדיעבד הסתבר, 
שהגנבים באו יום קודם, דרסו את הכלב בכוונה, ומכיוון שסברו 

שהוא מת, באו לבצע את הגניבה המתוכננת. דמבו חי איתנו 
עוד כמה שנים. יום אחד, שני ורז, שהיו קטנים אז, שיחקו איתו 
בגן השעשועים ליד הספריה. כשחזרו הביתה, נשכב דמבו על 

השטיח וחלף מן העולם. 

את ליידי, כלבה מסוג רועה גרמני ענק, קיבלנו מצער בעלי 
חיים כשהיא בהריון. גידלנו את הגורים וחילקנו לשכנים ולחברים 

בכפר. היא נהגה לשכב ליד התנור בפוזה אצילית, בשילוב 
הרגליים הקדמיות. הילדים נהגו להניח עליה את הראש ולצפות 

בטלוויזיה. 

תמיד היו לנו כמה כלבים, לפחות שלושה. בשיא, היו שמונה. 
חלקם נאספו מהרחוב וחלקם אומצו מאגודות למיניהן. היה 

ממש מקסים לראות איך נוצרו חברויות בין כלבים, למשל בין 

בוב בת 19

סימונה - רואה רק צללים

-32--33-

מגזין שדה ורבורג - ינואר 2020  |  חיות השדה



ויסקי, דוג דה בורדו גזעי עם מחלת לב, לבין קליפורד, דני 
שחור ענק. לקליפורד הייתה נשמה של משורר. בלילות נהג 

להצטרף ליללות התנים. הוא טיפח את ויסקי ודאג שלא יאכלו לו 
את האוכל, בגלל שהיה חלש. כשיצאנו לטיול, היה מחזיק בפיו 

את הקולר של ויסקי, שלא ילך לאיבוד. יום אחד גילינו, שוויסקי, 
שהיה מטופל בכדורים רבים בכל יום, הלך לעולמו. ראינו על 

קליפורד, שהוא מתאבל, כאילו משהו בו מת. כעבור שבוע ימים 
מת גם הוא. הבנו, עד כמה המושג 'החבר הטוב ביותר של...', 

שאנחנו מייחסים אותו לעצמנו, מסביר את העובדה, שבטבע, 
כלבים חיים בקבוצות, ואם לא מנסים לשבור את המנהיגות, 

זוכים להגנה.

נכון להיום, נמצאים אצלנו: אחד – אֹוִלי. שניה - ּבֹוּב בת 19, 
שהגיעה כגורה וחשבנו שהיא גור, שלישית - יוִּלי בת ה-17, 

שמישהו השאיר אצלנו לחודש לפני כשש שנים, רביעית - פנדה, 
שהגיעה ביוזמתה עם ריתמה של כלב נחייה. מסתבר, שהיא 

נפל של בית ספר לנחייה באשדות יעקב. נחייה היא לא יודעת 
והיא גם לא ממש ממושמעת. חמישית – סימונה מדימונה. 

סימונה, כלבה מסוג גולדן מעורב, ניצלה ממעבדה להבהרת 
עיניים. בגלל הניסויים שנעשו בה, היא רואה רק צללים. מכל 

הכלבים, היא היחידה שקשורה גם כשהיא בתוך החצר. גילינו, 
שכך היא מרגישה שיש לה תפקיד של שמירה, וזה מרגיע אותה. 

אם לא – היא בורחת ונתפסת על ידי הפקח."

 בשלב מסויים, נכנס עידן, בנם של גידי ויעל, ומצטרף לשיחה. 
גידי מזכיר, שגם ויסקי היה של עידן. עידן נזכר איך ויסקי אהב 

לתפוס ולאכול זבובים שהציקו לו, ואיך נעקץ, כשלא שם לב 
ְסֶקר )דני ענק  שהוא אוכל דבורה. הוא נזכר איך, בטיולים, ּבַ

מנומר, נקרא על שם הספר 'כלבם של בני בסקרוויל'( היה רץ 

אליו ולא עוצר, אלא מפיל אותו, דוחף את ראשו לתוך החול 
ומרייר מעליו. "בזכותו, הפסקתי לישון אצל ההורים", אומר עידן. 

גידי ועידן נכנסים זה לדברי זה, נזכרים בנוסטלגיה בעוד ועוד 
סיפורי חיות ומספרים על התוכים שגידלו: תוק תוק היה תוכי 
ירוק מסוג קווקר, כמו דררה אבל קטן יותר. בזמן מבצע 'צוק 
איתן', כשיורט טיל מעלינו, התוכי מת מדום לב מרוב בהלה. 

שוקי היה קוקטיל שדיבר. הוא היה אומר 'בוקר טוב', וגם 'צריך 
פיפי', כשמישהו נכנס לשירותים. גם הוא מת מבהלה, כשקפץ 

חתול על הכלוב שלו. את התוכי יוסי מצאו כששכב פרוש כנפיים 
על הדשא בפארק בהרצליה, והביאו לכאן לשיקום. הוא הביע 

חיבה לשיר 'תוכי יוסי' ששר אריק איינשטיין והתחיל לומר 'יוסי', 
וכך קיבל את שמו. הוא אוהב גם שירים ומארשים רוסיים, 

ומצטרף אליהם בשריקות. אבל, הוא לא אוהב שמתקרבים אליו, 
וכשעידן בא להאכיל אותו, הוא תוקף אותו. גידי מספר, שיום 

אחד נכנס עכבר, ויוסי, שהיה מחוץ לכלוב באותו זמן, צנח עליו 
כמו נשר. עידן מספר על יונה פצועה שהביא מהבסיס הצבאי 

בו הוא משרת, כדי לטפל בה. ללא ספק, האהבה לחיות עוברת 
מדור לדור במשפחת סגל. גידי מספר, שבעבר היו לרז מעל 

לשלושים חתולים וכשהיה הולך למקום כלשהו, היה מלווה אותו 
כל ה'גדוד', כמו הילדים שהלכו בעקבות החלילן מהמלין. לָשני 

היה סוס פוני.

גידי מסכם ואומר שבמהלך השנים עברו במשפחה עשרות 
חתולים, עשרות כלבים, שני סוסים, שבעה או שמונה תוכים ולא 

מעט שרקנים. 

המשותף לכולם הוא, ש"אלה היו חיות שהרגישו אותנו 
ואנחנו הרגשנו אותן. הדבר המשמעותי ביותר היה 

הנאמנות, גם של החתולים, למרות הטענה שהם אינם 
נאמנים."

בכל הסיפורים, גידי מדגיש את הנאמנות שמפגינים בעלי חיים 
שנאספו מאשפתות וזכו לבית חם ומכבד במשפחתו. "כלב 

מרגיש שאוהבים אותו, ונותן אלפי מונים בחזרה." 

בחצר משחקים - פנדה השחורה, יולי החומה, ואוליבר הלבן 

איך הכול התחיל?

גדלתי במושב מוקף בשדות רחבי ידיים, עם שבילי עפר לרוב 
ובלי מדרכות וגדרות. מעטים היו הילדים בגילי, כך שטבעי היה 

שאתחבר לבעלי החיים שיהיו לי כתחליף לחברים. תמיד חלמתי 
לרכב על סוסים, ואז, בגיל עשר, ניתנה לי ההזדמנות לראשונה.

הסוסה היידי

למשפחת בן-דע הייתה סוסה בשם היידי. נעמי, ֵאם המשפחה, 
הזמינה אותי ואת מולי טובין, שהיה בן שמונה, לרכב על הסוסה. 

נעמי רתמה את הסוסה לאוכף ולרסן. עלינו שנינו על הסוסה, 
אני, הגדול – מלפנים ומולי – מאחור. נעמי אמרה לנו: "פשוט 
תלכו בפרדס לכיוון אחד, וכשתרצו לחזור, פשוט תסובבו את 

היידי". היא רק לא אמרה לנו שבדרך חזרה הסוסה תדהר מהר 
לאורווה... פגשנו כמה ענפים ותפוזים בדרך, אבל הגענו בשלום. 

חבולים ושרוטים, אך מרוצים!

הסוסים של אדם

היה איש במושב ושמו אדם הוניגשטוק, שהיה קונה סוסים 
צעירים, מאלף אותם ומוכר אותם, כתוספת לפרנסה. אני, 
שהייתי כבר מנוסה )הרי כבר רכבתי על היידי כמה פעמים 

וחזרתי שלם(, ביקשתי מאדם לרכב אצלו והבטחתי בתמורה 
לעשות כל שיבקש. רכבתי על סוסים צעירים, נפלתי פעמים 

רבות, אך קמתי והמשכתי. באחת הפעמים כשרכבתי, נקרעה 
חגורת האוכף ומצאתי את עצמי על הקרקע עם אוכף וללא 

הסוס שברח. חבוט ומוכה חזרתי לאורווה עם האוכף על הגב, 
ממש כמו בסרטים... כשראה אותי אדם חוזר ללא הסוס, לא 

שאל לשלומי, אלא שאל בכעס: "איפה הסוס? ולמה חזרת 
בלעדיו?" וכך, חזרתי למקום הנפילה 

לחפש את הסוס. גיששנו אחר עקבותיו, 
ומצאנו אותו אוכל באחו להנאתו. אחר 

כבוד הובלנו אותו חזרה לאורווה. כך היה 
פעם, ומה שלא הרג אותנו, חיזק אותנו. 

רכבתי עוד תקופה ארוכה על סוסים 
שונים במושב ובאזור, עד שרכשתי לי 

סוסים משלי. היום בבעלותי חוות סוסים 
שעוסקת באילוף סוסים ובלימוד רכיבה.

נחשי צפע 

תמיד הייתה בי תשוקה לסוסים בפרט 
ולבעלי חיים בכלל, כולל נחשי צפע... 

במושב סובבים אותנו בעלי חיים לרוב. 
כאוהב טבע, תמיד הסתובבתי, חיפשתי, הסתקרנתי... חיות 
רבות פגשתי: קיפודים, צבים, גיריות, נמיות, אפילו חזירי בר 

היו פה. הכרתי  ציפורים שונות, חוגלות, בזים, דוכיפת, שחרור, 
עורבני, יונקי דבש, תנשמות, ציפורים נודדות ועוד ועוד... וגם 
נחשים. בחלקם לא ארסיים, כמו זעמן שחור, זעמן מטבעות, 

תלום קשקשים, זיתני ועוד.

נחש אחד ארסי חי באזורנו, צפע ארץ ישראלי. לאחרונה, נחשי 
הצפע נראים מדי פעם  - יותר מאשר בעבר - ליד הבתים.

עד כמה שידוע לי, בקבוצת הוואטסאפ של נשות 
המושב, 'נהגת מירוצים', מישהי ביקשה עזרה בגלל נחש 

שביקר בחצר שלה, מישהי הציעה לה לפנות אליי, ומאז 
אני הכתובת לתפיסת נחשי צפע במושב...

אבל הקשר שלי עם נחשי הצפע התחיל הרבה לפני כן. משק 
חקלאי הוא מוקד משיכה לעכברים ולחולדות, ואלה מושכים את 
הנחשים. כשהייתי נער, נפגשנו הרבה בנחשי צפע, ואם הצלחנו 

– פשוט הרגנו אותם: מחצנו את ראשם בטוריה. עד שיום אחד 
לא יכולתי להרוג אותם עוד והחלטתי לתפוס את הנחש חי. 

הצלחתי להבריח אותו לתוך קופסת פלסטיק גדולה, סגרתי את 
 המכסה )לא לפני שדאגתי שיהיה לנחש אוויר(. 

הייתי בערך בן 16. עליתי על הטרקטור ונסעתי לפעולת נוער 
שהתקיימה באותו יום. הגעתי, ירדתי עם הנחש בקופסה וכל 

החניכים ברחו...

מאת בני יערי, צילום נועם שושני

סוסים, נחשים ועוד 

בני יערי בחוות הסוסים
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מאת יעל הבר-שוטן

הנוסע המתמיד

פיסטוק 

את החורף הקפוא, שלג בחוץ ומינוס 16 מעלות. פיסטוק היה 

איתנו בבית, פחות הסתובב חופשי בחוץ, אבל מדי פעם פתחנו 

לו חלון והוא קיפץ לו בשלג. כשנסענו לבקר את המשפחה 

בישראל, טיפלו בו במסירות בנות בית חב״ד החמודות שגרו 

בדיוק מולנו והקפידו לתת לו, כמובן, אוכל כשר ולא את אוכל 

החתולים שקנינו לו בסופר הליטאי.

מליטא חזרנו ארצה, עברנו שוב דירות, פעם למושב בדרום 

ופעם לרעננה, עד שהגענו לכאן - לשדה ורבורג. כאן פיסטוק 

מצא את הפינה שלו די מהר. הוא נהג לשבת על המסלעה 

בגינה, בכניסה לבית ולחכות לנו כל יום עד שחזרנו הביתה 

מהעבודה.

לפיסטוק היתה חוכמת רחוב, שהקסימה אותנו בכל פעם 

מחדש. הוא תפס מדי פעם חיות שונות, הביא לנו אותן והציג 

אותן לראווה: ציפורים, חרדונים, עכבישים, ג'וקים, עכברים, 

חולדות ואפילו נחש קטן פעם אחת.

בשלב מסויים, שמנו לו קולר יפה עם פעמון קטן, וכשהוא רצה 

להיכנס לבית או לצאת ממנו, הוא לא היה מיילל ומנדנד, אלא 

רק מנער את ראשו פעמיים והפעמון היה מצלצל. זה היה הסימן 

שלו שניגש אליו. הפעמון גם הקשה עליו לתפוס חיות, כי ברגע 

שזינק על טרפו, הפעמון צלצל והסגיר אותו לקורבן המיועד, 

שלרוב הספיק לברוח.

בשדה ורבורג ילדתי את שלוש בנותיי ופיסטוק ידע שאסור לו 

להתקרב אליהן יותר מידיי או, חלילה, לשרוט אותן. הן היו קטנות 

ואהבו אותו מאוד מאוד. מטבע הדברים, מאז נולדו הבנות, היה 

לי פחות זמן אליו, ללטף אותו ולאהוב אותו כמו פעם. הייתי כל 

כולי עם הבנות הקטנות והתינוקת החדשה שנולדה. אני חושבת 

שזה העציב אותו אבל הוא הבין.

יום אחד פיסטוק נעלם, ומניסיוני, כשחיה נעלמת, זה סימן רע. 

לאחר שחיפשנו אותו במשך שעות, מצאנו אותו בשדה סמוך 

לביתנו, מת, בלי סיבה נראית לעין, בלי סימן ובלי רמז. ערכנו 

לו לוויה מכובדת, אמרנו עליו דברים יפים וטמנו אותו באדמה. 

הבנות קטפו פרחים ושמו לו על הקבר. הייתי רוצה להאמין שמת 

מהר ובלי כאב.

הוא קבור קרוב ליד ביתנו כבר ארבע וחצי שנים. לקח לי הרבה 

זמן להבין שהוא איננו עוד ושפה הוא יישאר תמיד. הנוסע 

המתמיד שלי נסע עוד נסיעה אחת אחרונה, לבדו.
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את פיסטוק פגשתי לראשונה ליד דירתנו בחיפה, גור קטן בן 

כמה שבועות, אחד משישה גורים שהמליטה חתולת רחוב 

כעוסה, שניסיתי לאמץ ללא הצלחה. החתולה פחדה מאוד מבני 

אדם ולא נתנה לנו להתקרב אליה, אבל, די מהר, הגורים שלה 

כן התקרבו אלינו ואהבו מאוד לקבל אוכל, ליטופים ונשיקות.

כחודש לאחר מכן, עברנו לדירה אחרת והייתי צריכה לבחור 

חתול אחד שיצטרף אלינו, כי לאמץ שישה גורים לא היה אפשרי. 

בחרתי בפיסטוק. הוא היה חתלתול יפהפה, אפור-לבן עם 

עיניים ירוקות בורקות, שתמיד שמח לקבל את פנינו, ורץ וקיפץ 

בקלילות לצידנו כשחזרנו הביתה מהעבודה. היה בזה משהו 

מאוד חינני ששבה את ליבי.

בדירה החדשה, התברר, חיכה לנו חתול רחוב נוסף. גם הוא היה 

גור קטן שהעריץ את פיסטוק מהרגע הראשון. הוא נהג ללכת 

אחריו ולעשות כמותו, כמו ילד קטן שמחקה את אחיו הגדול. 

קראנו לו בזוקה.

כמעט שנתיים גרנו עם שניהם בדירה בחיפה באידיליה, ואז שוב 

עברנו דירה, הפעם ל...קפריסין. 

הכנתי את כל המסמכים כנדרש: אישורי כניסה ממשרד 

הבריאות, אישורים וטרינריים, חיסונים וכו', והטסנו אותם 

איתנו. זאת היתה טיסה מאוחרת וקשה מאוד עבורם. גם 

עבורי היה קשה מאוד לראותם חסרי אונים בתוך כלוב קטן 

במשך שעות בלי יכולת לצאת. למרות שנתתי להם כדור 

טישטוש, הם היו מתוחים מאוד ורבו זה עם זה בכלוב הקטן. 

עם נחיתתנו בקפריסין, התנפל עלינו נציג השירות הווטרינרי 

בשדה התעופה. כמעט לקחו לנו את החתולים, בטענה שאין לנו 

את כל האישורים, ודרשו שנשלם כופר בסך 750 דולר, במזומן 

בלבד)!(, אחרת ישאירו את שניהם בהסגר בשדה התעופה.

כמובן ששילמנו מיד ושיחררו אותם, וכך נסענו לבית החדש 

שלנו, שהיה ממוקם ממש מול הים.

בהתחלה החתולים שהו רק בבית ואחר כך למדו לצאת ולשחק 

בחוץ, בגינה שבין הבית לחוף הים. כל השכנים שלנו אהבו אותם 

מאוד. הרגשנו בטוחים מאוד ולא פחדנו שמישהו יפרוץ לבית. 

לכן השארנו תמיד דלת או חלון פתוחים כל היום וכל הלילה, 

והחתולים נכנסו ויצאו בחופשיות, ואכלו המון דגים ופירות ים 

כיאה למקומיים.

בזוקה נעלם פעם אחת ולא חזר. חיפשנו בכל מקום במשך ימים 

ולצערנו הבנו שכנראה נדרס. מאז רק פיסטוק נשאר איתנו, 

וקיבל את מלוא תשומת הלב שלנו.

בביקור אצל וטרינר קפריסאי, פיסטוק קיבל חיסון וזכה 

לקבל גם דרכון אירופאי. מי היה מאמין -  לחתול שלי יש 

אזרחות כפולה, דרכון אירופאי ודרכון ישראלי...

לאחר כמה שנים בקפריסין, עברנו למדינה רחוקה חדשה. 

פיסטוק עבר את ביקורת הגבולות עם הדרכון האירופאי החדש 

שלו ללא בעיה והגיע איתנו עד ליטא, שם גרנו תקופה. עברנו 

פיסטוק ובזוקה בחיפה 

פיסטוק מבלה בחצר ליד הים בקפריסין 

יעל ופיסטוק 



לפנינו סיפור על קנאתה הבוערת של כלבה שענתה לשם 

צ'יּפ, וגרה בזכות ולא בחסד מזה שנים רבות בדירתה ב'כפר-

קשיש', וחתול, שנשא את השם אדולף, והובא אל הדירה 

בה היא גרה. נציין כי שמות בעלי החיים, האנשים והמקומות 

המופיעים בסיפורנו הם בדויים, וזאת כדי שלא יעלה על דעתם 

של הגיבורים הרעיון להגיש תביעה פרטית, ייצוגית ו/או פלילית. 

נוסיף ונדגיש, שמלבד השמות כאמור, הסיפור כולו אמת.

העיר כפר קשיש, מוקפת במושבים ובקיבוצים. באחד מיישובים 

אלה, אשר נקרא לו 'שדה-תלמים', גרה משפחת גרניט ולה בת 

צעירה בשם דקל. בצעירותה, חילקה דקל עיתונים עוד בטרם 

הנץ החמה בשכונות של כפר קשיש. באחד מסיבובי החלוקה, 

גילתה דקל גורת כלבים מסתובבת אבודה ברחובה של קרת. 

ליבה לא אפשר לה להתעלם מהגורה והיא אספה אותה אל 

חיקה, והביאה אותה באהבה רבה אל ביתה שבכפר. הגורה 

זכתה לשם צ'יּפ.

לימים, בגרה דקל ועברה להתגורר בעיר השכנה כפר קשיש, 

כארבעה קילומטרים מהכפר בו נולדה ומהבית בו גדלה. איתה 

הלכה גם צ'יּפ. באחד מטיוליה של דקל עם צ'יּפ ברחובות 

העיר, גילתה שני גורי חתולים מייללים ועזובים בתוך גל אשפה. 

גם במקרה זה, נאספו החתולים אל ביתה. אחד החתולים מת 

כעבור ימים אחדים, ואילו הנותר חי ופרח, ומסיבות שונות זכה 

לשם 'אדולף'.

מציאותו של הנ"ל בסביבתה הטבעית של צ'יּפ לא מצאה חן 

בעיניה, וזאת, בלשון המעטה. את מורת הרוח לא טרחה הכלבה 

להסתיר במשך תקופה ארוכה.

באחד מימי החורף הנדירים במקומותינו, הגשם נוקש על הגגות 

ועל החלונות, ושוטף רחובות, יושב הזוג גרניט ספון בביתו בשדה 

תלמים ומקשיב למוזיקה החורפית שבחוץ. לפתע, נקישה 

בדלת! על הסף ניצבת נערה, רטובה עד לשד עצמותיה, בידה 

רצועה ובקצה האחר של הרצועה - צ'יּפ. "ראיתי אותה", כך 

הנערה, "מסתובבת ברחוב. לקחתי את הרצועה והיא הובילה 

אותי לכאן". מיד מתקשרים בני הזוג לדקל בתם בשאלה, "האם 

צ'יּפ נמצאת איתך"? לאחר מספר דקות  של המתנה, התשובה  

שלילית, כמובן. 

נראה שלצ'יּפ נמאס מאדולף, ודווקא ביום סוער וגשום החליטה 

לעשות מעשה, לנקוט צעדים: לחמוק מהדירה בקומה הרביעית, 

לצעוד ארבעה קילומטרים בגשם שוטף, וכמו לאסי, לשוב 

הביתה.

זאת מסקנתנו, כי מפיה של הכלבה, לא הצלחנו להציל דבר.
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צ'יּפ שבה הבייתה
מאת אורי שחם

צילום  עופרי בראל

אילוסטרציה

אילוסטרציה

מאת נירה שטרן

מה אוכל התרנגול?
שתי רגליה הקדמיות, ובשניה - את האחוריות, 

ומשכיב אותה על משטח הבטון שליד הדיר. 
אבי קשר את הרגלים, וחג הגז התחיל. בשנים 

הראשונות היו לגוזז מספריים ענקיות שאיתן היה 
גוזז את הצמר. מידי פעם, היה פוצע את הכבשה 

בחתך קטן, ולכן היה מוכן שם מבעוד מועד יוד 
לחיטוי הפצע. עם השנים, השתכללו המספריים, 

ובשנים האחרונות השתמש הגוזז במספריים 
חשמליים, כמו אצל הספר שעושה תספורת 

'גלח' במספרה. את הצמר היו ממלאים בשקים, 
ומוכרים אותו לערבים, שניקו אותו והכינו ממנו 

 שמיכות.

 הוא הסתובב בגאווה בחצר והדיר היה לו לבית. הוא היה אוכל 
את התערובת מהאבוס יחד עם הכבשים, ולקינוח היה קופץ כל 

פעם על כבשה אחרת, ומנקה לה את האף...

 כך צ'וצ'קו הלך וגדל, ונהיה ענק. הוא ממש הרגיש 
כ'בעל הבית' בחצר, ולא אהב שהסתובבו אצלו בטריטוריה. 

אימי הייתה יוצאת לתלות כביסה עם מקל גדול, מחשש פן 
צ'וצ'קו יקפוץ עליה ויפיל אותה....

מעניין שכאשר אורי ואני גרנו בשכירות אצל רוחה ואפרים הראל, 
לפני שבנינו את ביתנו, היה גם אצלם תרנגול גדול וצבעוני 

בחצר. 'צ'וצ'קו מספר שתיים' הסתובב בגאווה ובקפיצה חזקה 
הפיל אל האדמה את ביתנו הקטנה, נועה.

על זה נאמר "איך שגלגל מסתובב לו..."

את ילדותי ביליתי בנהלל, 
בסביבה ירוקה שוקקת חיים 

ובעלי חיים. ברוב החצרות היו 
רפתות עם פרות דשנות, לולי 
תרנגולות ותרנגולי הודו. ורק 

אצלנו, בחצר הקטנה שליד 
הבית, לא היו בעלי חיים. אחותי 

ואני לא היינו מרוצות, וביקשנו 
מאבינו שיביא גם לחצר שלנו 

בעלי חיים, כמו לשאר החברים, 
כדי שיהיה גם אצלנו שמח.

יום אחד נסע אבא למושבה 
כינרת והביא שלוש כבשים 

חמודות מהדיר הגדול של דוד 
יואב.

אין לתאר את השמחה והצהלה 
של האחיות ליברמן הצעירות. 

יצאנו מיד לדיר עם חליליות, והתחלנו לנגן. כמובן שהכבשים 
לא התלוננו על הזיופים ועל איכות הצלילים, ואנחנו המשכנו 

להנעים להן בנגינה. 

בינתיים, התעסוקה עם הכבשים בדיר מצאה חן בעיני אבא 
שלנו, ומידי פעם הביא עוד כבשה או שתיים, עד שהדיר הכיל 

כעשרים עד שלושים ראש. עבור אבי זה היה תחביב נחמד, 
שמילא אותו בשמחה וסיפק לו תעסוקה בשעות הפנאי. אנחנו, 

הבנות, הרגשנו שוות ערך בין החברים.

כך התמלאו חיינו בחוויות מחיי הכבשים. כשפתחנו את דלת 
הבית שפונה לחצר, הכבשים היו פוצחות במקהלה עליזה, 
כשההברה "ֶמההה" נשמעת בצלילי בס, אלט וסופרן. היה 

חשוב לא לפתוח את הדלת בין שתיים לארבע, בה החקלאים 
נחים )למרות שאינם 'יֶקים'(. 

אבי היה מקפיד לצאת לדיר בבוקר, לפני העבודה, כדי להאכיל 
את הכבשים, ורק אחר הצהרים, לאחר המנוחה, הן קיבלו 

ארוחה שניה ואחרונה. בערב, כשהדלקנו את האור בדיר, שוב 
פצחה המקהלה במגוון עשיר של צלילים עמוקים ומסתלסלים, 

וגם בצלילים דקים וצפצפניים. עד היום אני מצליחה לחקות 
את צלילי הפעיות יפה למדי...

לקראת הקיץ, כששכבת הצמר המחמם שלגופן של הכבשים 
כבר הייתה עבה, הגיע הגוזז מהכפר השכן, מזאריב. אבא 

שלי היה נכנס לדיר, תופס את אחת הכבשים ומוציא אותה 
ל'תספורת'. בתנועה מיומנת היה הגוזז תופס ביד אחת את 

תופעה מוזרה הייתה אצל הכבשים: האף שלהן 

רוב הזמן היה מלא נזלת. צ'וצ'קו היה הפיתרון 

המושלם לטיפול בבעיה. הוא היה תרנגול יפה, 

בצבעים עזים של חום, כתום ולבן, עם כרבולת 

אדומה וזקופה לראשו.



גורי של משפחת ויצמן
כשהיה צעיר היה קופץ על פגושי רכבים, 

כיום אחד הכלבים הזקנים במושב,
הגיע לגיל 120 לפי חיי כלב,

ועדיין בכושר, צועד בשדות דרך קבע, 
נקווה שעוד שנים רבות לפניו.

בלה האהובה של משפ׳ רייס 
בלה הלכה לעולמה בחג סוכות האחרון 

בגיל 11 שנים.

לילי של יובל אמירי
כלבת שיצו. היא הצעצוע של הבית

הכלבייה של אמתי רייס 
הכלבים נוסעים איתו לכל מקום.

פנדה שנפטר ובת זוגו צ׳ס
של מיקה מאי ועמית גולן

חומוס של דרור חיים 
חתול קטנטן וחמוד שאספנו מהשדרה 

ואימצנו בחום. הוא אוהב לקפץ, לשחק 
בכדור ובתופסת, והכי הוא אוהב לגרגר 

כשמלטפים אותו.

תוכי ירוק
צילם דותן רייס

לפניכם לקט מן התמונות שקיבלנו מכם. תודה לכל מי שצילם, שיתף ושלח.
קיבלנו המון תמונות מקסימות. לצערנו, חלקן לא היו באיכות )טכנית( ראוייה להדפסה ולא יכולנו להשתמש בהן.  

לקט תמונות של חיות שדה ורבורג

ווקי של שרה בוגן 
ווקי, 'כלב הזקונים' שלנו , מאד פיקח 

ומביא הרבה joy  לחיינו.

חתול של משפחת לביא 
החתול היפהפה הזה נעלם, לצערנו. 

מקווים שיימצא בקרוב.

חתול במנוחה
צילמה שרה בוגן כחובבת צילום אשר 

מחפשת מצבים מיוחדים.

באזיל החתול
של אורנה

אוליבר )אֹוִלי( אומץ ע״י  משפחת סגל 
יש לו נפש משפחתית מאוד, הוא חייב 

להיות בחברה כל הזמן.

דמקה של נתי הרניק 
יופי מלכותי 

סוזי של משפחת יבין פרטל עם בן 
אומצה לפני שנה.

ברי של משפחת יבין פרטל 
מקפץ על שלוש רגליים בשלג ואין סיכוי 

שתשיגו אותו בריצה.

לולה - כלבת פרא אמיתית 
של משפחת וייסברג
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בחוגי האמנות שלנו יש דגש גדול מאוד על יצירה מתוך עולמו של הילד, לכן ציור ופיסול של חיות מלווים 
אותנו לאורך השנים בחוגים.

החיות יכולות להיות ריאלסטיות או פרי דמיונם של הילדים.
הטכניקות איתן אנו עובדים בחוג הן מגוונות. לדוגמה, בשיעורים האחרונים הילדים בכיתות ד-ו יצרו ציור 

חיות עם קרעי מסקינטייפ, אשר חיקו משיכות מכחול וכך יצרו את דימוי החיה שבחרו. 
בהמשך צבעו בצבעי מים וגירים את הרקע.

אנו גם מפסלים חיות מחימר, עיסת נייר , פלסטלינה או חומרים מן הטבע. 
לפעמים יוצרים מתוך התבוננות או מהדמיון, בצבעים מגוונים כמו פחם, 

גירים, אקריליק, צבעי מים או דיו  בהתאם לבחירותיהם.
מפעים ומרגש אותי בכל פעם מחדש, לראות את רגשותיו של הילד  

משתקפים בחיה שבחר ליצור.

דניאל:
"בחרתי חתול. זאת חיה שאני מאוד מתחברת אליה ואני  

חושבת שהיא מאוד יפה". 

מעין:
"בחרתי בתרנגול מפני שאני אוהב את הנוצות היפות 

והמרשימות שלו"

עדי:
"בחרתי בינשוף. זאת חיה עוצמתית והיא מסתובבת 

בלילה. יש לה נוצות יפות".

תמר: 
"בחרתי בתרנגול כי הוא חיה יפה. עם צבעים יפים".

ילדים יוצרים  חיות
מאת ליאת בריגל-שגיא - חוגי אמנות בשדה ורבורג
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נתראה בגיליון הבא !


