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הטיול שלי עם ארצי

כתבה: רויטל בן–יהודה  

ַהְלוַאי  "אוווווווף,  ְמַמְלֵמל 
לי  והיו  ּגִּבֹור  ֶמלְֶך  שהייתי 
עושים  שהיו  ְמָׁשְרִתים  הרבה 

כל מה שאני רוצה".
גם  יודע,  "אתה  צחק,  ארצי 
ַחּיִים  אין תמיד  ּגְדֹוִלים  ִלְמָלִכים 
טֹוִבים כל כך, ֲאִפּלּו אם יש להם 

הרבה ְמָׁשְרִתים".
"לא יכול להיות", אמרתי, וארצי 
מלך  ִלְפגֹוׁש  נִַּסע  "מחר   ענה: 
לו  שהיו  תראה  ואתה  ְּבַאְרמֹון, 
חיים ממש לא ְּפׁשּוִטים, וְֶאְפָׁשר 

לומר אפילו קשים".
"איזה מלך?", שאלתי את ארצי.

"אנחנו נוסעים ִלְפגֹוׁש את ַהֶּמלְֶך 
ַהַּבּנַאי - את הֹוְרד�ס", ענה ארצי. 
"אני יודע", אמרתי ְּבִבָּטחֹון, "בטח 
לא",  "דווקא  ְלֵקיָסְריָה".  נוסעים 
ִלְמָצָדה",  אולי  "אז  ארצי.  ענה 
ממש  שאני  ְלַהְראֹות  כדי  עניתי 

מכיר את הֹוְרד�ס.
"לא", אמר ארצי, "אנחנו הולכים 
לפגוש את הֹוְרד�ס ַּבָּמקֹום שהיה 
ַּכּנְִרֶאה הכי חשוב לו ובו הוא גם 
נוסעים  אנחנו   - ְלִהָּקֵבר  בחר 

ְלֶהרֹוְדיֹון".
שאלתי.  הֶהרֹוְדיֹון?",  זה  "איפה 
ענה  ִמּיְרּוָׁשַליִם",  רחוק  "לא 
כביש  פתחו  ִמּזְַמן  "ולא  ארצי, 
דקות  שבע  ֶׁשְּבתֹוְך  ככה  חדש, 

נגיע לשם".
כבר  ְלֶהרֹוְדיֹון.  נסענו  ַּבּבֹוֵקר 
הגבוה  ההר  את  ראיתי  ֵמָרחֹוק 

ארצי וגבע נוסעים בעקבות הֹוְרדּוס לֶהרֹוְדיֹון וגבע מגלה שגם למלך 
גדול כמו הֹוְרדּוס היו חיים לא פשוטים - אך מאוד ְמַענְיְנִים

בגינה א ישבנו  ואני  רצי 
ְלֶפַתע  בכדור.  ושחקנו 
ַלּגֵָדר  ֵמֵעֶבר  הכדור  עף 

וְִהְתּגְַלּגֵל לבית של השכן.
אתה  "אולי  אמרתי,  "ארצי", 
הפעם?"  הכדור  את  תביא 
החבר  אני  "גבע,  ענה:  וארצי 
ַהְּמָׁשֵרת  לא  שלך,  טוב  הכי 
להביא  ויצאתי  כעסתי  שלך". 
כשאני  ְּבַעְצִמי  הכדור  את 
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ארצי  ָהַאְרמֹון.  נמצא  שעליו 
הקים  הֹוְרד�ס  שהמלך  הסביר 
עם  חזק  ּוִמְבָצר  ארמון  כאן 
שבע  של  ְּבּגוַבּה  ְּכפּוָלה  חֹוָמה 
 קומות. בתוך ַהִּמְבנֶה הזה הקים 
ֶׁשִּמְּסִביבֹו  פרטי  ארמון  הֹוְרד�ס 
ֶמְרָחץ,  ֵּבית  גדולה,  ְּבֵרָכה  היו 
ִמָּסִביב  ועוד.  מ�קּוָרה  ְּבֵרָכה 
ואת  ְמפָֹאִרים  גנים  היו  ָלַאְרמֹון 
המים הביאו ְּבַאַּמת ַמיִם מיוחדת 

ִמֵּבית לֶֶחם.
ַחְדֵרי  בין  ִסּיְַרנּו  ואני  ארצי 
ָהעֶֹׁשר  את  וראינו  ָהַאְרמֹון 

הגדול של הֹוְרד�ס.
אמרת  "אבל  אמרתי,  "ארצי", 
שהוא לא היה ְמֻאָּׁשר ושהיו לו 

חיים קשים".

"נכון", אמר ארצי, "הֹוְרד�ס כל 
שהוא  אותו  ֶׁשּיַַהְרגּו  פחד  כך 
וְָהַרג  עצוב  הזמן  כל  היה 
וכך ְסִביבֹו  שהיה  מי  כל   את 

לא  רואה,  אתה  ּבֹוֵדד.  נְִׁשַאר 
כסף  המון  לו  שיש  מי  כל 

ּוְמָׁשְרִתים נֱֶהנֶה מהחיים".
את  מהגשר  לי  הראה  ארצי 
לי  וסיפר  הֹוְרד�ס  של  ַהֶּקֶבר 
אותו  מצאו  ִמּזְַמן  לא  ממש  כי 
שמחה  והייתה  ָהַאְרֵכיאֹולֹוגִים 
לא  אז  ֶׁשַעד  ֵּכיוָן  מאוד,  גדולה 
ְקבּוַרת  על  ַהִּסּפּור  אם  ידעו 

הֹוְרד�ס אמיתי .
ארצי  ּוִפְתאֹום  ַּבִּסּיּור  המשכנו 
"ארצי",  האדמה.  בתוך  נעלם 
קראתי לו, "ֲחזור, איפה אתה?". 

"אני כאן", צעק לי ארצי, "ְּבתֹוְך 
ַהְּמִחילֹות של לֹוֲחֵמי ַּבר ּכֹוְכָבא". 
"לא  שאלתי,  ְמִחילֹות?",  "אילו 
ְמִחילֹות".  כאן  שיש  לי  ִסַּפְרָּת 
ֹראׁשֹו של ארצי ֵהִציץ ֵמַהּיְִריָדה 
ַלְּמִחיָלה.  אחריו  אותי  ומשך 
סיפר  ָהֲאָדָמה  בתוך  ַּבִּטּיּול 
הֹוְרד�ס  של  מותו  ֶׁשַאֲחֵרי  לי 
הארמון  על  ַהּיְהּוִדים  ִהְׁשַּתְּלטּו 
ּוִבְתקּוַפת ֶמֶרד ַּבר ּכֹוְכָבא ָחְצבּו 
ָהָהר  ְּבֶבֶטן  ַהּיְהּוִדים  ַהּלֹוֲחִמים 
ְמִחילֹות,  של  ְמסֶֹעֶפת  ַמֲעֶרכֶת 
שם הם ִהְתַחְּבאּו ּוִמָּׁשם נְִלֲחמּו.

הטיול,  בסוף  אמרתי  "ארצי", 
כל  לא  חיים  היו  אולי  "ְלהֹוְרד�ס 
מאוד  היו  הם  אבל  טֹוִבים,  כך 

ְמַענְיְנִים".
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בלב העיר רעננה, ביום קיץ חם, 
צעדו להם לאיטם ברחוב הראשי 

ארבעה קיפודי חולות קטנטנים, 
עצומי עיניים, רכי קוצים. המראה 

ַהּסּוֵריָאִליְסִטי הזה תפס את 
עיניהם של העוברים והשבים עד 

שאחד מהם, שהבין שמקומם 
של הקיפודים הקטנים אינו כאן, 

הרים אותם והעבירם היישר לבית 
החולים לחיות בר של הספארי 

ורשות הטבע והגנים.
כשעה לאחר מכן התבררה הסיבה 

הטרגית לצעידה המשונה הזו. 
בקרבת מקום נמצאה קיפודה 

בוגרת דרוסה על הכביש - ככל 
הנראה הייתה זו אמם של הגורים.

קיפודים בני יומם אינם אמורים 
לצעוד ברחובות שטופי שמש, 

סואנים ומרובי כלי רכב אימתניים. 
בדרך כלל הם אינם יוצאים 
מהמחילה שלהם בשבועות 

הראשונים להיוולדם, ונתונים 
לחסדיה של אמם שנוהגת לצאת 

מהמחילה מדי פעם, לאכול 
ולשוב אליהם לאחר מכן. כנראה 

שהפעם, כאשר האם בוששה 
לבוא והרעב החל לקנן בקיבתם 
הקטנה של היצורים הקוצניים, 

הם יצאו מהמחילה בחיפוש אחר 
 האם האבודה ברחבי העיר.

יש להניח שמחילתם הייתה 
בקרבת מקום, שכן בעבר אזור 
מחייתם כלל בעיקר את חולות 
קיסריה בצפון עד חולות מערב 

הנגב בדרום. אולם בשנים 
האחרונות שטחי המחייה של 

הקיפודים הצטמצמו מאוד, 
ואנו רואים יותר ויותר קיפודים 

שנכנסים לשולי הערים, ממליטים 
ומגדלים את משפחתם שם.

כאשר הובאו הקיפודים הרכים 
לבית החולים לחיות בר הם 

נשקלו והוכנסו לקופסה קטנה 
וחמימה. כל אחד מהם שקל 

פחות מ–20 גרם. עינת מטלון, 
ָהָאִסיְסֶטנְִטית של בית החולים, 

לקחה אותם תחת חסותה 
והאכילה אותם כל שעתיים 

במזון שהורכב במיוחד עבורם, 
וכלל תערובת של חלב מסוגים 

שונים, עם מעט מזון בשרי. 
מטלון אף הרבתה להתעורר 

בלילות כדי להאכילם. 
ככל שהימים חלפו, הגורים 

הקטנים גדלו, עיניהם נפקחו 
והקוצים שעל גבם התחזקו. 

כעת הם כבר אינם נזקקים 
לארוחות תכופות כל כך, הם 

גדלים ומתחזקים ובקרוב יעברו 
לכלוב אקלום בסמוך למקום שבו 
נמצאו, כדי שבעתיד, כשיתבגרו, 
ניתן יהיה להשיבם לטבע ולאזור 

שממנו באו.

שגית הורוביץ, ספארי רמת גן

מדרכה וקוץ בה
איך הגיעו ארבעה גורי קיפודים קטנים לרחוב ראשי ברעננה

וכיצד ניצלו חייהם
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תפזורת
 מצאו 12 מקומות בארץ 

המוזכרים בגיליון זה 
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מצאו את ההבדלים
ארצי וגבע טיילו ביער ריחן וצילמו את בית היערן. 

להפתעתם גילו שהתמונות נראות קצת שונות זו מזו. 
עזרו להם למצוא את חמשת ההבדלים ביניהן


