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כתבה: שגית הורוביץ   

זו לא הפעם הראשונה שלבית החולים לחיות בר של 
הספארי ושל רשות הטבע והגנים מגיעה ארנבת שדה. 

רוב ארנבות השדה שהגיעו בעבר לבית החולים לא שרדו 
יותר מימים אחדים. נראה כי היה חסר משהו בתרכובת 
החלב שהעניקו להן בבית החולים, ולכן מספר ההשבות 

לטבע בקרב ארנבות שדה שהגיעו בגיל צעיר מאוד 
)בנות ימים אחדים( היה עד כה נמוך מאוד. את רוב 

ההצלחות בטיפול בארנבות שדה נחלנו רק כאשר הן הגיעו 
בגיל כמה שבועות.

ואולם, לאחרונה הגיעה אלינו מקיבוץ בית קשת ארנבת 
שדה קטנטנה, רק בת ימים אחדים, כשהיא סובלת משבר 
ברגלה. המטפלים בבית החולים מיהרו לחבוש ולקבע את 
הרגל הפגועה, אך שוב נדרשו לסוגיית האכלתה. תרכובת 

החלב המיוחדת לא הספיקה, ולאחר שבוע התברר כי 
היא אינה עולה במשקל כמצופה. בניסיון יצירתי להאכיל 

אותה, החליטו המטפלים בבית החולים לבדוק אם יש 
במקרה בפינת החי ארנבונת שהמליטה לאחרונה.

כאן המקום להסביר כי ארנבת שדה וארנבונת )הנקבה 
של הארנבון( אינן בעלי חיים זהים. החיה שבטבע נקראת 
"ארנבת שדה", ובפינות החי חיים ארנבונים - כך שהזכר 

מכונה "ארנבון" והנקבה היא "ארנבונת". ארנבונים 

וארנבונות חיים גם בטבע כחיות בר אך רק באזור ספרד 
ופורטוגל, לא באזור שלנו. כמו כן, השוני בין שני בעלי 

החיים הוא רב מאוד, לדוגמה ארנבונים נולדים קרחים 
ועם עיניים עצומות בעוד ארנבות השדה נולדות שעירות 

ובעלות עיניים פקוחות.
למרבה השמחה, בדיוק באותו בוקר המליטה אחת 

מנקבות הארנבונים בפינת החי של הספארי. האם והגורה 
הטרייה שלה הובהלו לבית החולים, ושם קיבלו כל 

השלוש – הארנבונת, הגורה שלה וארנבת השדה הקטנה, 
חדר אשפוז שקט המכונה "בית יולדות", ובו מצע של חול, 

המאפשר חפירת מחילות למסתור ולמנוחה.
כדי שהמטפלים יהיו בטוחים שארנבת השדה הקטנה 
יונקת מ"האימא" שהושאלה לה לצורך כך, הם נכנסו 

שלוש פעמים ביום לבית היולדות וקירבו את גורת ארנבת 
השדה אל הארנבונת מפינת החי. תוך שניות הקטנטנה 
מהטבע החלה לינוק מהארנבונת וכך המשיכה גם בכל 

ההנקות היזומות שערכו המטפלים. כמה ימים לאחר מכן, 
הרגישו המטפלים שהשתיים התרגלו זו לזו ושהארנבת 
יונקת מהארנבונת ללא כל קושי גם ללא סיועם - ולכן 

הפסיקו להיכנס למתחם.
בימים אלה רגלה השבורה של ארנבת השדה הקטנה 

מתחילה להחלים והיא מתפתחת יפה, ונראה כי בקרוב 
יהיה אפשר להשיבה לטבע. 
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