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הצבוע על שולחן הטיפולים בבית החולים תצלומים טיבור יגר

בחזרה לחיים

צבוע שנלכד ועבר התעללות קשה הגיע לבית החולים .לאחר תקופה ארוכה
מאוד של טיפולים וכנגד כל הסיכויים הוא הושב לאחרונה לטבע
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לפני כמה חודשים הבחין כוח צה"ל באזור גוש עציון בשני
אנשים המובילים בכוח צבוע בעזרת חוט ברזל הקשור
לצווארו .הצבוע ,שהיה כבול בשרשראות וקשור בפיו ,נראה
אומלל וסובל ,והכוח מיהר להזעיק למקום פקחים של
רשות הטבע והגנים .הצבוע הפצוע והמותש קיבל טיפול
ראשוני מווטרינר הרשות ד"ר רוני קינג ,והועבר מיד לבית
החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע והגנים.
שני החשודים ,שטענו כי הם קשרו אותו משום שניסו
להתגונן מפניו ,שוחררו לביתם .למחרת היום גילו אנשי
הרשות סרט מזעזע שהועלה לרשת האינטרנט ומגולל בתוכו
את מסכת ההתעללות הקשה שעבר הצבוע .פקחי הרשות
ביקשו מיד לעצור שוב את החשודים וכיום ,לאחר שאלה
שוחררו ממעצר בערבות גבוהה ,הם ממתינים למשפטם.
מיד כשהגיע הצבוע לבית החולים הוא הורדם כדי שאפשר
יהיה לערוך לו סדרת צילומים מקיפה בלי לסכן את
צוות המטפלים .בבדיקות התברר כי הוא סובל מיובש,
משפשופים ,משברים בשיניו ,מזיהום קשה בפיו ומשבר
באצבעות רגלו הקדמית ,שנוצר כתוצאה ממלכודת רגל.
בכל פעם שהמטפלים רצו לטפל בצבוע הם נאלצו להרדימו,
אך אט אט אפשר היה לראות שיפור במצבו  -הרגל הנפוחה
והמזוהמת הבריאה ,השבר התאחה וגם הפציעות הרבות
והקשות בפיו החלו להחלים .השמחה גברה כאשר העלו
אותו המטפלים על המשקל וגילו כי הוא גם עלה במשקל
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והתחזק .חודש וחצי שהה הצבוע בבית החולים ,ובמהלכם
עבר ניתוחים וטיפולים רבים עד לשיקום המיוחל.
יום ההשבה לטבע (שהיה קשה מאוד לדמיין אותו כאשר
הצבוע הגיע במצב כה קשה שבועות רבים קודם לכן)
נקבע ,ולבית החולים הגיעו עמוס סבח ,אקולוג מחוז יהודה
ושומרון ,ארז ברוכי ,פקח צפון מדבר יהודה וד"ר קינג.
הצבוע הורדם שוב ,אך הפעם הייתה זו הרדמה מרגשת,
ההרדמה האחרונה לפני שחרורו .בעוד הצבוע מורדם,
נערכו לו בדיקות אחרונות ונמצא כי גופו במצב מצוין .צמד
הפקחים ,בסיועו של ד"ר קינג ,התאימו לצבוע קולר מעקב
שיאפשר לפקחים להמשיך לעקוב אחר הצבוע בשטח עוד
תקופה ארוכה .קולר מעקב הוא בעצם משדר לווייני יקר
ומתוחכם שמספק לפקחים תמונת מצב בזמן אמת לגבי
מיקומו של הצבוע ומצבו ,ומאפשר להם ,במקרה הצורך ,גם
להעניק לו עזרה בעתיד.
אנשי הרשות חשבו שאחרי הסבל הרב שנגרם לצבוע רצוי
לא להשיבו אל גוש עציון אלא אל אזור רגוע יותר ,והחליטו
לנסוע לשמורת טבע בצפון מדבר יהודה .כאשר הגיעו
למקום כבר ירד הלילה .הארגז שבו שהה הצבוע נפתח ,אך
הוא חשש לצאת מתוכו והעדיף להתבצר בארגז הבטוח.
והטו אותו קדימה כדי
הפקחים הזיזו מעט את הארגז ִ
לעודדו לצאת ,ואחרי דקות אחדות הגיח הצבוע מהארגז,
התבונן באנשי הרשות ממושכות ,מבוהל ,הביט לעבר
המדבר ונעלם בחשכת הלילה .היום אנחנו יודעים שהוא
מסתובב בריא בטבע.

