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כתבה: שגית הורוביץ

לבית החולים לחיות בר שבספארי הגיעה 
לאחרונה נקבת קיפוד ממצפה חורשים 

שבגליל התחתון. כלב נשך אותה. לאחר 
צילומים ובדיקות ראשוניות, התברר כי היא 

סובלת משברים ברגל ובאגן. זוהי, לצערנו, 
תופעה נפוצה למדי - כלבים שאינם קשורים 
מסתובבים ללא בעליהם ותוקפים קיפודים, 

ציפורי שיר ואף צבים קטנים. לעתים יש 
מקרים שבהם דווקא הקיפודים הם שנכנסים 

לחצרות הבתים ונמשכים למזון הכלבים שמונח 
שם. הנוכחות שלהם מלחיצה את הכלב והוא 
ממהר לתקוף. הפתרון לכך פשוט - לשים את 

המזון של הכלב במקום גבוה יותר.

הקיפודה אושפזה והתחילה סדרה של 
טיפולים, ואט אט ניכר שיפור במצבה. בוקר 
אחד, כשבוע לאחר שאושפזה הקיפודה, גילו 
המטפלים להפתעתם שהיא נמצאת בתהליך 

מתקדם של המלטה. כשראו כי התהליך 
תקין, הם השאירו אותה לבד כדי לא להפריע 
לה. כשחזרו לאחר זמן מה, מצאו אותה נחה 

כשלידה שוכב, מתחמם מחום גופה, גור 
קטנטן שעיניו עצומות. לאחר שהקיפודה 

התאוששה, לקח צוות המטפלים את הגור 
לבדיקה ולשקילה. מצבו הגופני היה מצוין 

והוא שקל 20 גרם. זו הייתה הפעם הראשונה 
שבה התרחשה המלטה בתוככי בית החולים 

וההתרגשות הייתה רבה.
מאז, הטיפולים בקיפודה הפצועה נמשכים וכך 

גם המעקב אחר הגור הקטן. כעת הוא כבר 
בן שלושה שבועות, נראה חיוני מאוד וכבר 
מתחיל לפקוח את עיניו. כאשר הקיפודים 
נולדים הם מכוסים בקוצים לבנים ורכים 

ועיניהם סגורות, ובגיל שישה שבועות הם כבר 
עצמאים לחלוטין. 

ואולם, זה לא סוף הסיפור המרגש הזה. ימים 
אחדים לאחר ההמלטה הגיעו לבית החולים 

חמישה קיפודים יתומים. הם הגיעו מבית חנן 
לאחר שהקן של אמם נהרס בעקבות עבודות 

תשתית שנעשו במקום והיא נמלטה ממנו. 
החיפושים אחרי האם האובדת העלו חרס 

והחמישה הגיעו להמשך טיפול בבית החולים. 
המטפלים הציעו לנסות ולהצמידם לקיפודה 
שהמליטה. בטבע, נקבות הקיפוד ממליטות 

בדרך כלל שלושה עד ארבעה גורים והיא 
המליטה רק אחד, ולכן הם חשבו שזה אפשרי 

ושזה יהיה הכי טוב לגורים.
לשמחת כולם, מיהרה הקיפודה להיניק את 
חמשת הגורים ועד מהרה הם עלו במשקל 

ונראה היה כי הם מתפתחים נהדר. לא עבר 
שבוע וארבעה קיפודים רכים נוספים הגיעו 
ממושב בן עמי, הסמוך לנהריה. המטפלים 

החליטו לנסות להכניס גם אותם לחדר האשפוז 
של הקיפודה, וזו הפתיעה את כולם והחלה 

להיניק גם את ארבעת הגורים החדשים.
כעת היא נמצאת עם עשרת הגורים, מטפלת 

בהם ומיניקה את כולם, ועושה זאת בהצלחה 
גדולה. בקרוב היא תשוב לטבע עם כל ילדיה, 

הגור הפרטי והגורים המאומצים.

הכותבת היא דוברת הספארי ברמת גן

אחד הקיפודים הקטנים מתאושש לאטו  צילום: טיבור יגר 

הפתעה עם קוצים
איך קרה שקיפודה קטנה שננשכה על ידי כלב 
הגיעה לבית החולים לחיות בר והפכה לאימא 
המיניקה עשרה גורים


