נימרוד ועפרי" .המלצה
חמה לכל מי שמחפש
חוויה משמעותית,
מתעניין בהגנת הסביבה
ורוצה לעשות תיקון ,ולו
קטן ,למען כדור הארץ
שבו אנו חיים"

בהמשך למסורת המשפחתית להמיר את טיול בר
המצווה בהתנדבות במקלט לבעלי חיים ,יצאו עפרי
ונימרוד מדר מניר אליהו ליעד הנבחר :מקלט לשיקום
קופים אי־שם בחווה נידחת בדרום אפריקה  ‰הם הגיעו
חדורי מטרה לתת את הנשמה ,זכו בתואר העובדים
המצטיינים ,לקחו את הבבונים לטיול יומי לנהר והרוויחו
חוויה בלתי נשכחת  ‰יומן מסע של אבא
נ ימ רו ד מ ד ר
ניר אליהו ,הקיבוץ שלנו,
גם תריסר שנים לאחר
השינוי באורחות החיים
הצליחה שנת בר המצווה לש־
מור על אופי חזק .למזלי זכיתי
לעבור אותה שוב ,הפעם כאבא,
ולגלות שהיא נשארה שנה מש־
מעותית ובעלת סמליות של מעבר
מעולם הילדים לעולם המבוגרים .בין
השאר מתחילים הנערים והנערות לה־
תנסות בעבודה בענפי המשק ,מצטר־
פים ל"חברת הילדים הבוגרת" ויוצאים
למשימות במעגלים שונים :תרומה
לסביבה ,חברה ומדינה ,מפגשי היכרות
והתנדבות ועוד.
בפן המתחדש של הקיבוץ  -זה הסובב
סביב הפרט והתא המשפחתי  -קיימו
רבים מהנערים והנערות מסיבות בר
ובת מצווש פרטיות ,כמו בני גילם מחוץ
לקיבוץ ,וחלקם המריאו ל"טיולי מצ־
ווה" בחו"ל .עפרי שלנו ,הבן השני מתוך
ארבעת ילדינו ,בחר להמשיך מסורת
שהחלה עם אחיו הגדול שנתיים לפני
כן  -להתנדב במקלט לבעלי חיים .עם
בכורנו שני נסענו למקלט לחיות בר
בזימבבווה ,והחוויה המעצימה שעברנו
עשתה חשק גם לעפרי .אך כמו שהפ־
תיע אותנו כשהתעקש לעלות לתורה
בבית כנסת בטקס אורתודוקסי ,גם כאן
הוא עמד על בחירת מקום ייחודי משלו
להתנדבות .התלבטנו בין מספר מרכזים
שמקבלים כמתנדבים גם קטינים  -בהם
מרכז לרביית דובי פנדה בסין ,דיור
מוגן לפילי עבודה בגמלאות בתאילנד
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ומקלט לקופים בדרום אפריקה  -ובסופו
של דבר בחרנו באפשרות האחרונה .מה
הכריע את הכף? זה המקום היחיד שה־
בטיח מגע ישיר ופיזי עם בעלי החיים,
והשפה .היה ברור שרק באנגלית נוכל
שנינו לתקשר עם אנשי המרכז ועם
המתנדבים .ואכן ,לקראת הנסיעה עשה
עפרי מאמצים גדולים לשפר את האנג־
לית שלו .כבר רווח נקי.

הנווט והנהג
רגע לאחר שיצאנו ללא פגע ממטר
הסוכריות בעלייה לתורה ,ארזנו וע־
לינו על המטוס ליעדנו  -המקלט
לשיקום קופים וחיות בר לצד הנהר
 Riversideשליד העיירה טצזאנין,
במחוז לימפופו שבדרום אפריקה .נח־
תנו ביוהנסבורג  -המטרופולין הגדול
במדינה ,שכרנו רכב ויצאנו לדרך.
כיאה לצוות משימה ,חילקנו תפקידים:
עפרי הצלם והנווט ,כולל תפעול מלא
של  ,wazeספר מפות וטלפון לווייני
לגיבוי באזורים ללא קליטה; ואני על
ההגה  -מנסה להתרגל לנהיגה בצד
שמאל של הכביש ומפעיל וישרים בכל
ניסיון לאותת .בשל המרחקים במדינה
הענקית ,וכדי להימנע מנהיגה בלילה
בכבישים המסוכנים ,חילקנו את המסע
בהלוך ובחזור לכמה ימים ועצרנו בת־
חנות בדרך שבהן נוכל ללמוד קצת על
הארץ המורכבת הזאת ,שבני דורי זו־
כרים שפעם חלקו מנהיגיה פרס נובל
לשלום עם רבין ,פרס וערפאת.

להציל תינוק בבון
אבל עיקר החוויה ,ללא צל של ספק,
היה במרכז לשיקום קופים וחיות בר
שלצד הנהר ריוורסייד waze .לא הכיר
את המקום ,אך מתברר שהוא קיים ונמ־
צא בתוככי חווה ופרדס הדרים .מדובר
בשיגעון משפחתי של זוג אפריקאנרים
על סף הפנסיה :ב־ 1992הציל בוב ונטר
תינוק בבון שאימו נורתה בידי חקלאי
מקומי .באותן שנים נחשבו בבונים מזי־
קים בני מוות ,והחקלאי תבע את בוב
בבית המשפט על שמנע ממנו להשלים
את העבודה .השופט ִאפשר לבוב לשקם
את תינוק הבבון ,אך בעת ההיא לא היה
שום מקום ולא הייתה פרקטיקה לשי־
קום קופי בבון .בוב ואשתו לין קיבלו
עליהם את המשימה  -בתחילה בביתם
שבפיטרסברג ,לאחר מכן עברו למרכז
לקופי גונון בטזצאנין ,ובהמשך הדרך
הקימו עמותה ,גייסו תרומות ,וב־1995
רכשו שטח אדמה בחוות ריוורסייד,
לשם עברו עם ילדיהם ויחד הקימו מרכז
חלוצי שברבות השנים קיבל הכרה מר־
שות חיות הבר של דרום אפריקה .הם
היו הראשונים לשקם קופי בבון ולהשי־
בם לטבע ,ומהר מאוד החלו לקבל פניות
לשיקום מכל רחבי המדינה .כשגברה
העבודה ,וכשהילדים עזבו בזה אחר זה
את הקן ,החלה העמותה להתבסס על
מתנדבים מרחבי העולם .מאז 2002
התנדבו אצלם קרוב לשלושת אלפים
מתנדבים מחמישים מדינות לערך,
ורבים מהם שבים וחוזרים לתקופות

נוספות .יש פה מתנדבים רבים ,בעיקר
מתנדבות ,מאירופה ומאמריקה .כן ,גם
לישראל יש שם מקום של כבוד .לזכות
המרכז נרשם גם שחרור הלהקה הגדולה
ביותר של קופי בבון לטבע  -קבוצה של
כתשעים קופים.
מדובר במעין חווה בתוך חווה :בית
המשפחה נמצא בפאתי החווה ,ובאזור
המרכזי  -הנמצא במרחק הליכה ממעונם
 יש מתחם למתנדבים ובו מטבח ,חדראוכל ,מועדון ,מרפאה ,תינוקייה ,כלו־
בי הסגר ומספר מכלאות בגדלים שו־
נים הנושאות שמות חבלי ארץ בדרום
אפריקה .שם משוכנים קופי בבון ,גונון
ירוק ,קופי סאמינגו וקופיפי הגלאגו,
הידועים יותר בכינוי "בוש בייבי".

מקלט משפחתי
מה שמיוחד במקלט הוא האווירה המ־
שפחתית שבוב ולין מנסים להנחיל.
בוב הוא האיש המטפל בחיות ובתחזוקה
וידוע כמטיף משוגע ,בעוד שלין מנהלת
את הכספים ,את הספרים ואת משאבי
האנוש .לין היא המסודרת והרגועה מה־
שניים .בכל פעם שמגיעים מתנדבים
חדשים מתקיימת ארוחה חגיגית ובה
מברכים ומכירים את המצטרפים .בימי
שישי נהוג לצאת יחד למסעדה סמוכה,
וחוגגים גם ימי הולדת .המסר הוא שא־
נחנו פה כולנו משפחה ,וגם אין Wi-
 Fiאז דברו זה עם זה .וזה עובד! שגרת
העבודה המפרכת ,עם הניתוק מהחוץ,
מצליחים לחבר צעירים מסיימי תיכון

להאכיל ,לטפל ולנקות .יום העבודה
מתחיל ברבע לשבע

או קולג' מאנגליה ומגרמניה ,עם העו־
בדים המקומיים ,עם ֵאם ושתי בנותיה
מפורטוגל ,עם אב ובנו מישראל ועם
מנהלי הפרויקט ,שהם למעשה מתנד־
בים חוזרים מאוסטרליה החיים בינתיים
בקנדה וחזרו לפה כבר בפעם השלישית.
בדרשות שלו בארוחת הערב בוב תמיד
מציין לשבח את ההורים הבאים עם יל־
דיהם ומעבירים את חשיבות השימור
לדור הבא ,שכן בעולם בכלל ובאפריקה
בפרט נמצאים מינים רבים של בעלי
חיים במצוקה ובסכנת הכחדה בשל
פעילות האדם ,כמו ציד והשתלטות על
אזורי מחייתם ,כולל בעלי חיים אייקו־
ניים שלכולנו היו צעצועים בדמותם -
קרנפים (נותרו פחות מ־ 30אלף בעולם
כולו) ,פילים (כל רבע שעה בממוצע
נורה פיל אפריקני בעבור החטים),
אריות (נותרו בין  20ל־ 30אלף פרטים
בטבע) וקופי אדם ,המצויים כולם בס־
כנת הכחדה חמורה ,עד כדי כך שרוב
מומחי השימור סבורים שבדור הבא כבר
לא נוכל לראותם בטבע.

סידור עבודה
ממש כמו המתנדבים של פעם בקיבוץ,
יש במקלט מעין תורנות סידור עבודה.
מתחילים ברבע לשבע בבוקר ,ואחרי
קפה משותף הולכים להכין את המזון
(קיצוצי מצ'טה של פירות ,ירקות ולחם),
לנקות כלובים ,לטפל בקופים במרפאה,
להניק את התינוקות ולחלק אוכל למ־
כלאות ולקופים שבהסגר .ויש גם מט־

לות שגרתיות פחות ,כמו תפיסת חגבים
וצרצרים ברשת פרפרים  -שיהיה מזון
לקופיפי הגלאגו ,איסוף גללי חמורים
לטובת ערימת הקומפוסט ,קציר עשבים
כדי שהקופים הצעירים יוכלו לטעום
ולהכיר את הצמחייה שיפגשו בעתיד
בטבע ,וגם מיון בננות ועגבניות רקו־
בות .אבל גולת הכותרת היומית האהובה
על כולם היא ה־ ,baboon walkהטיול
לנהר עם הבבונים הצעירים .ב־12:00
בצהריים עולים המתנדבים על poo
( shirtssחולצות שאפשר ללכלך) ולו�ק
חים את קבוצת הבבונים הצעירים לסיור
אל אפיק משני של נהר לטאבה ,הסמוך
לחווה .בזמן ההליכה שומרים על סדר
תנועה בשיירה ,כמו שנוהגים הבבונים
בטבע .הצעירים מעדיפים לתפוס טרמפ
על המתנדבות (משום מה הם חוששים
מהגברים) ,והבוגרים יותר הולכים בסדר
תנועה .ליד הנהר עוצרים למנוחה ול־
משחק ,והבבונים יכולים לטבול במים,
לטפס על העצים ,לשחק בינם לבין
עצמם או עם המתנדבים  -והם עושים
זאת בשמחה גדולה .הבבונים הקטנים
התגלו כשובבים גדולים .הם סקרנים
ומחפשים מעשי קונדס ,כמו לחטוף למ־
תנדבים את בקבוקי המים ,את משקפי
השמש ,את הכפכפים או אפילו מפתחות
וחפצים מהכיסים .לעיתים הם רבים
בינם לבין עצמם ,ותוך כדי כך מייצרים
את ההיררכיה הפנימית בתוך הלהקה.
רוב הקופים המובאים למרכז הם צעי־
רים .על חלקם ריחמו ציידים לאחר שה־
רגו את האם או את שני ההורים .אחרים

ניסו לגדל כחיות מחמד והבינו שזה לא
מתאים .יש בבונים שנמצאו חולים או
פצועים בשטח ,ואת היתומים הללו מש־
קמים על ידי שילובם בקבוצה וניסיון
לגדל אותם בלהקה ,שבהמשך התוכ־
נית תשוחרר לחופשי .יש כמה שלבים:
מתינוקות צעירים המסתובבים בחיתול
זעיר ושותים מבקבוק ,אותם לוקחים
המתנדבים לישון איתם בחדרים בתור־
נות בכל לילה; בתינוקייה יש קבוצה של
קופים בני מספר חודשים ,ואותם מנסים
ללמד להתנהג כמו להקה בטבע; קבוצה
נוספת של בבונים גדולים יותר אשר
עוד ניתן לקיים אינטראקציה איתם אך
רק בתוך המכלאה; והשלב האחרון לפני
השחרור בחזרה לטבע  -במכלאה גדולה
המדמה סביבת סבך אופיינית שבה מת־
נהלת הלהקה ללא התערבות אדם.
כל המתחמים מגודרים בגדרות חש־
מליות שתפקידן הוא הן לשמור על
הבבונים שלא יברחו ,והן שילמדו לה־
תרחק מגדרות אם וכאשר ישוחררו
לחופשי .זו התניה חשובה ,כיוון שמחוץ
לשמורות הטבע יהיו גדרות בדרך כלל
מסביב למגורי אדם או חוות חקלאיות.
בשני המקרים ,קופים שיחצו את הגד־
רות הללו יסתכנו בהרג ,ולכן חשוב שי־
למדו להיזהר מגדרות חשמליות ומבני
אדם מחוץ לשמורות הטבע.

צמודים 24/7
ברמת אב ובן הייתה לנו חוויה בלתי
נשכחת ואינטנסיבית מאוד .גם לפני
ששיגרנו את עצמנו למשימה המיוחדת
הזאת היה בינינו קשר חזק ,אבל כמה
שבועות של  24/7מחוץ לשגרת היום־
יום של עבודה ולימודים אפשרו קשר
אינטימי וצמוד  -מרגע ההשכמה ,בקפה
הראשון של הבוקר וטקס בליעת הכדו־
רים נגד מלריה ,וכמובן ביעד ששמנו
לעצמנו :להיות משמעותיים ולעשות
הבדל בכל תפקיד שיוטל עלינו .ואכן
זכינו בתעודת העובדים המצטיינים,
ועפרי אף זכה בתואר "מגן הבבונים",
אחרי שהציל בבון תינוק ממלתעות
הרועה הגרמני של המשפחה ,שסבר
שמדובר בגור חתולים .והיו גם המק־

לחת והכביסה האפריקנית (כיור קטן)
בסוף כל יום עבודה מפרך .אחת לשבוע
היינו יוצאים בארגז הטנדר של המר־
כז לעיר הסמוכה כדי לקנות מצרכים
וליצור קשר עם המשפחה המתגעגעת
בישראל.
בתקופת עבודתנו במקלט הקופים
שברנו שיא צעדים עם מעל  27אלף
צעדים בממוצע ליום ,וסך הכול כ־240
קילומטר ברגל (!) .היינו שותפים לק־
ליטת קוף גונון שהוטס מפורט אליזבת',
וכן לשחרור לחופשי של שלושה קופי־
פי גלאגו .השחרור לטבע של קבוצת
הבבונים הוא עניין מורכב יותר ,וממתין
הן למציאת מקום מתאים ,בשמורת טבע
המרוחקת מיישובי אדם ,והן למימון,
שכן מדובר באופרציה יקרה של הקמת
מכלאה זמנית באזור השחרור ואקלום
של הקופים במשך מספר חודשים בטרם
שחרורם לחופשי .המקלט ממומן כולו
מתשלום של המתנדבים (נוסף על הע־
בודה) ומתרומות ,ואף שהוא מוכר על
ידי רשויות הטבע של דרום אפריקה,
אין הן מממנות אותו .זו הסיבה שניכר
מאמץ לעשות שימוש מושכל באמצ־
עים ,כולל ִמחזור מלא של כל החומרים,
רכישת הפירות והירקות מסחורה סוג ב'
של בתי אריזה ,או סחורה שפג תוקפה
במרכולים ובחנויות ,וכן ביצוע של רוב
המלאכות  -כולל מסגרוּת ובניין -
בכוחות עצמיים של עובדי המקום.
בימים אלו עתיד המרכז אינו ברור.
מדיניות ממשלת דרום אפריקה מאפ־
שרת תביעות בעלוּת של שחורים על
אדמות בבעלות חקלאים לבנים .חלקים
משטחי החווה מצויים בתביעת בעלות
כזו ,והנושא מצוי בהליך משפטי שצפוי
לארוך שנים .עם זאת ,ההכרה שמקבל
המרכז הביאה את רשות הטבע בדרום
אפריקה לפנות למשפחת ונטר בבקשה
לקלוט למרכז כ־ 500בבונים שיפונו
מאזור הר השולחן בכף התקווה הטו־
בה ,שם התרחבות הבנייה בקייפטאון
מאיימת על סביבתם הטבעית .אולם
פרויקט זה הוא בקנה מידה עצום ,ויחייב
גם השתתפות של הממשלה במימון
המהלך .אז אולי יש תקווה לעתיד בטוח
יותר למקום המופלא הזה.

סוף דבר
חזרנו לכביסה הישראלית ולשגרה
הקיבוצית קצת אחרי שהתחילה שנת
הלימודים .משימת בר המצווה שקיבלנו
עלינו היתה מלאת משמעות ,והחוויה
תישאר איתנו עוד שנים רבות .לנוכח
שיעורי הפשיעה הגבוהים בדרום אפ־
ריקה ,חשוב לציין כי אף שמדובר
בארץ יפהפייה עם תושבים
ידידותיים ,מי שמחליט
לנסוע חייב להתכונן היטב
ולהקפיד לשהות במקומות
מאובטחים.
התנדבות מעין זו מומלצת
בחום לכל מי שמחפש חוויה
מתעניין
משמעותית,
בהגנת הסביבה ורוצה
לעשות תיקון ,ולו קטן,
למען כדור הארץ שבו
אנו חיים .על הדרך,
בביקור במדינות עולם
שלישי ,לומדים להע־
ריך את כל מה שמובן
לנו מאליו במדינת
ישראל בכלל ובקיבוץ
בפרט.

עפרי בחווה.
הציל את אחד
הבבונים

 ˆ 15.11.2019ידיעות הקיבוץ

19

