
לילה דרמטי במיוחד עבר על מחלקת הפילים והצוות הווטרינרי של גן החיות. צוות בינלאומי 
מומחה הצטרף לצוות שלנו, כדי לבצע ניסיון נוסף של הזרעה מלאכותית בפילה "תמר". 

המבוגרים שבינכם זוכרים בודאי שזהו אינו הניסיון הראשון להגשים את החלום של פילון בגן 
כל  עושים  התנ"כי  החיות  ובגן  הכחדה  בסכנת  נמצאים  הנדירים,  האסיאניים  הפילים  החיות. 
שניתן כדי לסייע במחקר, בשימור ובריבוי של הפילות. בעבר, הצלחנו להביא להולדת הפילון 
"גבי", בעקבות מאמץ בינלאומי ניכר. אל הגן הגיע צוות וטרינרים מגרמניה, המתמחה ברבייה של 
וויפסנייד, באנגליה והצוות הירושלמי  פילות וקרנפות, תורם הזרע היה פיל אנגלי מגן החיות 

סייע בטיפול מסור בפילות ובהמלטה המפורסמת של "גבי" הפילון. 
"גבי" נולד בשנת 2005 והיה הפילון הראשון בארץ והעשירי בעולם שנולד מהזרעה מלאכותית. 
תקשורת מרחבי העולם עקבה אחר ההמלטה וכש"גבי" המפורסם התבגר, הוא הועבר לגן החיות 

גזיאנטפ שבתורכיה. 
הצוות שלנו המשיך לעקוב אחר הרבייה בפילות. הפילות התבגרו בינתיים ועמם התבגר גם "טדי" הפיל, השוכן בתצוגה הסמוכה. "טדי" היה אמור 
”לעשות את העבודה“ ולהביא להמלטה המיוחלת של פילון. לצערנו, אחרי מספר בדיקות רפואיות התגלו בעיות בפיריון של "טדי" ולכן נדרשנו  

ל"עזרה מבחוץ".
הצוות הווטרינרי של גן החיות עוקב אחרי מחזורי הרבייה של הפילות ברצף. כשההודעה הגיעה מירושלים שזהו המועד הנכון לביצוע ההזרעה, הוקפץ 
צוות הווטרינרים מגרמניה. בדרכם לארץ הם עברו בגן חיות ליד בבריסל, בלגיה ואספו משם את הזרע של פיל בן 21 הנקרא "שמונטי". הזרע, המועבר 

לארץ בתרמוס מקורר בחנקו נוזלי, חייב להגיע ליעדו תוך 12 שעות, כדי שלא יאבד את חיוניותו. 
הצוות עמד ביעד שהוצב לו. בלילה שקט וקר בנובמבר, נפגשו כולם בבית הפילים וערכו את ההזרעה בפילה "תמר". ”תמר“ (בת 33) היא הפילה 
הבכירה בקבוצה, אמו של "גבי" הפילון. הצוות התמקד בה, מכיוון שיש לה את סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר. ההזרעה עברה בשלום. הצוות 

הווטרינרי מקצועי ומיומן, צוות המחלקה מכיר את "תמר" ותומך בה באהבה ו"תמר" מרגישה נוח יחד עם הפילות האחרות בקבוצה.
למוניטור העוקב אחר  כל התהליך המורכב, הנעשה באמצעות סיבים אופטיים המחוברים 
התהליך, נערך ללא הרדמה. בזכות העבודה הייחודית הנערכת בגן החיות התנ"כי עם הפילות, 
במהלכה מאמנים את הפילות ועורכים כל תהליך ללא הרדמה, ניתן לסיים גם טיפול יוקרתי 

כזה מבלי לגרום לפילה לחץ מיותר.
הפילה רגילה לצוות המטפלים, ולאווירה הרגועה השוכנת בבית הפילים. הצוות מעודד את 
אוהבת  שהיא  בפינוקים  אותה  מפנק  הוא  מוגבהים.  שרפרפים  על  העומדת  "תמר"  הפילה 

לאכול ומלטף אותה וכל התהליך נערך מבלי לגרום לה כאב או לחץ.
כשעלה השחר, האיר יום חדש על גן החיות. מעטים ידעו על ההתרחשויות הליליות בבית 
מיום  שבועות  עשרה  שיחלפו  אחרי  רק  להצלחה.  לקוות  הוא  שנותר  מה  עכשיו,  הפילים. 
ההזרעה, נוכל לראות בבדיקות הדם של הפילה "תמר" עלייה (או לא) ברמת הורמוני ההיריון. 
אח"כ, צריך לחכות כ-20 חודשים נוספים עד ההמלטה המיוחלת. אנחנו מוכנים לחכות. יש 

דברים ששווה לחכות להם.
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* ”תמי“ ההיפופוטמית הגדולה מכולן *
* הזרעה מלאכותית לפילה ”תמר“ *
* חתולי הביצות חוזרים אל הטבע *

בשיתוף
הקרן 

לירושלים

נשמח לראותכם!

שעות פתיחהשעות פתיחה
א'-ה' בשעות 17:00-9:00
ימי ו' בשעות 16:30-9:00

בשבת בשעות 17:00-10:00

חפשו אותנו

    בפייסבוק

חוויה לילית, פלאי פילים ותקווה גדולה

חוויה לילית בבית הפילים
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צוות המומחים והפילה תמר



The whole thing was like a sneaky midnight viewing of a Bond movie. After the phone 
call came in the middle of the night I left the house and drove to the zoo. I have a button 
that opens the gate automatically and I make sure it closes behind me. The Zoo looks 
different at night; all dark corners and strange sounds. There are no street lights or city 
lights so it’s pitch black and you can see a sky full of stars. Beautiful.  Following behind 
me were other cars. One of would be carrying the two doctors from Germany.  When I 
got to the hospital, I met some of the others and we drove up to the elephant house. 
When we got there we saw that all the equipment we had prepared earlier was already 
in place and the projector lights were set up. It looked like a stage setting. It actually 
could have been a Bond movie except here there were no bad guys and the mission was 
all good. We were going to make another attempt at AI – Artificial Insemination - of 

Tamar, the matriarch Asian Elephant. Drs. Thomas Hildebrant and Frank Goeritz began their journey a full day before we collected them 
from the airport at Ben Gurion around one o’clock in the morning. Earlier in the morning, they flewfrom Germany  to Belgium to collect 
sperm from a 21 year old male elephant named  Shamunti  at a Zoo near Brussels.  They took a good look at the sperm under a microscope 
to make sure it was healthy and active, added special cryo-preservatives to keep the sperm alive. The 
sperm can live for  12 hours from the time of collection to placement inside Tamar. The race was 
on, the clock was ticking.  As soon as they packed up their equipment they began the hour journey 
back to the Belgian airport. A second flight would bring them to Israel arriving late at night. A drive 
to the Zoo and the plan was to place that sperm deep into the Tamar’s uterus.  It sounds easier that 
it actually is as part of the procedure requires Tamar to stand atop four elephant sized footrests while 
one of the Docs sits beneath her. It takes a certain type of bravery to sit below a three and a half ton 
elephant undergoing an uncomfortable procedure. Thanks to the hard work and training techniques 
of our elephant team Tamar is used to it as it will be the fifth time she has undergone the procedure. 
One successful procedure produced Gabi, in 2005, who is now living in Gazientep, Turkey as part of 
an all male group. 
When the team was assembled and ready to begin one group checked the sperm to make sure it was still active and healthy looking while 
another group prepared Tamar for an ultrasound to make sure ovaries and uterus were ready to receive. This involves part the team getting 
Tamar up on her foot stools and settled, another group getting all dressed up in waterproof clothes and literally hosing her colon clean with 
a garden hose - which is quite messy for the team but 
apparently doesn’t bother Tamar at all. Then an ultrasound 
is inserted in now clean colon to check the status of her 
ovaries to make sure everything is ready to receive the 
sperm. Next an endoscope probe is inserted, by the man 
sitting under her belly, so that everyone can see the 
condition of her reproductive organs as they direct the 
endoscope and pipette to her cervix using the ultrasound as 
a guide. It is a dance that Thomas and Frank travel the 
world to perform and the do it well.  Once that is 
accomplished the cervix is deemed healthy the semen is 
placed inside. Time wise they made it in just under the wire; 
sperm was collected at 3 in the afternoon and made it to 
Tamar at 2 in the morning- 11 hours so time to spare.  
James Bond has nothing on them.
And now. . .  we wait. Progesterone levels will be followed 
by regular blood tests until we see her cycling normally 
meaning there is no pregnancy or staying high meaning she 
is pregnant. In which case we . . . . wait a long time as 
gestation in elephants is 22 months .

But don’t worry just check the website 
where we will keep you undated.
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The recent fires that swept through Israel also took a serious toll on the 
environment and on the animals living in the wild. Please be careful 
when lighting fires outside - an innocent mistake can lead to disaster!

השרפות האחרונות שהשתוללו ברחבי הארץ גרמו נזק רב לרכוש, אך גם 
לטבע ולחיות הבר. אנא היו זהירים כאשר אתם מדליקים אש בטבע. חוסר 

זהירות יכול לגרום לאסון נורא.

Photos: Yaara (forest) Tamari

By: Dr. Elizabeth Kaufman
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תצוגות דורסים מסביב לעולם

 yael@jerusalemzoo.org.il 

בחופשת החנוכה, בחרתי  בגן  הנערך  העזניה  ביצי  לכבוד משחק תעלומת  הפעם, 
לכתוב על תצוגות דורסים בגני חיות. הדורסים הגדולים – הנשר, העזנייה והפרס 
מרשימים מאוד ולכן גני חיות רבים בעולם מציגים אותם בתצוגות תעופה גדולות, 
המאפשרות להם לפרוש את כנפיהם הגדולות ואף לעוף. תצוגות כאלה המציגות 

שלנו,  החיות  בגן  הדורסים  לתצוגת  בדומה  מינים,  מספר 
נפוצות בעיקר באירופה.

גדולה  בתצוגה  חיים  ברלין  של  המזרחי  החיות  בגן 
מאוד 15 מינים שונים של נשרים גדולים ומרשימים. 

התצוגה מעוצבת כמצוק גדול ומאפשרת תעופה. על 
המצוק ניתן לראות קיני נשרים. המזון ניתן לעופות 

המינים  אחד  מקרוב.  לראותם  שניתן  כך  לרשת,  קרוב 
הגדולה  השחורה  העזנייה  היא  ביותר  המרשימים 

והמרשימה, המזדמנת לישראל מעת לעת.
תצוגה דומה וגדולה אפילו יותר, מצאתי בגן החיות של מוסקבה – שם אפשר לראות את הנשרים השונים מקננים על המצוק. ספרתי יותר מ-20 
פרטים ממינים שונים של נשרים, עזניות (עזניות שחורות ועזניית נגב שנכחדו מהארץ) וכמובן הגדול מכולם – הפרס. מסופר על הנשיא התשיעי 
של מדינת ישראל, שמעון פרס ז"ל, שבעת סיור בנגב עם הזואולוג הנודע, היינריך מנדלסון ז"ל ראה בשמיים את הפרס הענקי.  שמעון פרס ששם 
משפחתו הקודם היה פרסקי, התלהב כל כך ששינה את שמו ל"פרס". היום ספק אם ניתן היה לחזות במראה כזה. הפרסים חיו וקיננו בישראל עד 

שנות השמונים של המאה ה-20, אך כיום הם מזדמנים נדירים. 
בדומה לצפרייה שלנו בגן החיות, גם בגן החיות של רוטרדם ניתן להיכנס אל תוך צפריית העופות הדורסים המרשימה.  בצפרייה ניתן למצוא הסברים 

על עופות אוכלי פגרים בטבע ועל מיני נשרים קטנים וגדולים. אחד המינים המיוחדים 
הנמצא בצפרייה הוא הנשר אפור הכיפה, מין בסכנת הכחדה חמורה, שנדיר למצאו אף 

בגני חיות, ומעטים מהם עוסקים ברבייה שלו. 
בגני חיות בארצות הברית מוצגים עופות דורסים בדרך כלל בנפרד. כאן ניתן למצוא 
קליפורני,  קונדור  או  אמריקה,  מדרום  המגיע  המלכותי,  הנשר  כמו  מרשימים  מינים 
שניצל מהכחדה בשל שיתוף פעולה בין גני חיות שונים כמו סן דייגו ולוס אנג'לס. אחד 
מגני החיות הבולטים ברבייה של עופות בכלל, ושל עופות דורסים בפרט, הוא גן החיות 
של  רבייה  גרעין  הוא  בדאלאס,  החיות  גן  של  הגדולות  ההצלחות  אחת  דאלאס.  של 
עזניית הנגב. בעולם קיימים 3 תתי מינים שונים של עזניית הנגב ותת המין שחי בעבר 
15 שנה של היעדרות,  2015, לאחר כמעט  ביוני  ב-1989.  לקנן בארץ  באזורנו, הפסיק 

הופיע פרט זכר של עזנייה באזור חי בר כרמל. 
יפה לראות מגוון גדול של עופות דורסים, מוצג ונגיש ממרחק קטן. אך בכל זאת, אין 
דבר מרשים יותר מלראות עוף דורס, הדואה בטבע בסביבתו הטבעית. חייבים לשמור 

על דורסי הארץ שעדיין נותרו עמנו. על כך נדבר בחופשת חנוכה... אל תחמיצו! 

עזניות שחורות בגן החיות במוסקבה

עזניית הנגב וגוזל בגן החיות של דאלאס

לראות  כדי  היא  החורף  לחודשי  להמתין  הסיבות  אחת 
ופעילות.  עירניות  בתצוגה,  האדומות  הפנדות  את 
ניתן לראות את  בתמונתו הנהדרת של ארז שיינר 
בימים  (YIN), כשהיא מכורבלת על הענף.  "יין"  הפנדה 
הן  כאילו  ונראה  פעילות  האדומות  הפנדות  הקרירים 
שמחות לפגוש את הקהל. כדאי לבקר בתצוגה ולראות 

את שלושתן – "יין", יאנג" ו"טיקה".

הפנדות אוכלות בימים א'–ה' בשעה 16:15
בימי ו' בשעה 15:30.

מומלץ מאוד.
תודה לארז שיינר על התמונה הנהדרת. המשיכו ושלחו לנו תמונות 

יפות ומיוחדות שצולמו בגן החיות.

באדיבות גן החיות דאלאס



      זוג המרמוסטים הננסיים בביתן חיות קטנות המליט תאומים בפעם השלישית. 
בתצוגה שוקקת החיים שבביתן חיות קטנות, ניתן לראות את ארבעת האחים הבוגרים 

משחקים בסקרנות עם הגורים הקטנטנים. 

    גורת הסיאמנגים "נאסים" גדלה על אי הסיאמנגים. מקסים לראות כיצד היא 
עצמאית  להרגיש  מתחילה  הגורה  האי.  הגבוהים שעל  הצפצפה  עצי  על  לטפס  לומדת 
ומעזה לשחק לבדה, אך תמיד תחת השגחת המבוגרים, המוכיחים את עצמם כהורים 

נפלאים.

הדלק צהוב הגרון ניתן לראות כעת את שני ההורים והגור המתבגר.      בתצוגת 
למרות כל חששות הצוות הגור מסתדר מצוין עם האב והתצוגה מלאה בפעילות.

המים  מילוי  הגן, מתקדם תהליך  של  ונבנה בשטח ההרחבה  ההולך  באקווריום      
במיכלים הענקיים. באקווריום, שיהווה אטרקציה ייחודית ונפרדת מגן החיות, נוכל לראות דגי ענק, כרישים ויצורים ימיים רבים ומגוונים. הפתיחה 

המיועדת תהיה באמצע שנת 2017.

      4 ראמים לבנים הועברו לחי בר יטבתה. הראמים הלבנים נכחדו מהארץ בתחילת 
במקום  לבנות  כדי  בערבה,  הראמים  את  משחררת  והגנים  הטבע  רשות  ה-20.  המאה 
במקום,  הרבייה  גרעין  את  לחזק  כדי  הועברו  אלה  פרטים  מתרבה.  מקומית  אוכלוסייה 

כשהכוונה היא להשיב לטבע את צאצאיהם של הראמים הירושלמים.

      2 חתולי הביצות שגדלו מאחורי הקלעים בגן החיות, הושבו אל הטבע סמוך לאגם 
הצוות הקפיד  נטושים.  לאחר שנמצאו  כגורים  הגן  אל  הובאו  ברוך שבצפון. השניים  כפר 
לגדלם כחיות בר והם למדו לצוד את מזונם לבד, כהכנה להשבה אל הטבע. לצערנו, כעבור 

5 ימים מהשחרור נמצא אחד הגורים מת.  נחזיק אצבעות לגור השני, בתקווה שישרוד.

שחקני החיזוק

חדשות בקצרה

צילום: אורי קבסהשחרור חתולי הביצות

צילום: יוני וכסלרהמרמוסטים הננסיים

החורף הגיע. בשבועות האחרונים הגיעו אלינו סוף סוף הגשם, הרוחות והקור.  מטפלי הדובים 
להיכנס  הדובים  יחליטו  מתי  לדעת  קשה  האחרונים.  בחודשים  בדריכות  אחריהם  עוקבים 
למספר  לתרדמה,  הדובים  נכנסים  בטבע,  כמו  החיות,  בגן  חורף.  בתרדמת  ולשקוע  הביתה 
הם  בטבע,  גם  הקלעים.  מאחורי  בקש  מרופד  חמים  חדר  להם  מכינים  המטפלים  חודשים. 

מעבירים את החודשים הקרים כשהם מכורבלים במאורה, ובקושי יוצאים לאכול.
באופן כללי, נכנסים הדובים לתרדמה כשהימים מתקצרים (מחשיך בשעות מוקדמות) והופכים 
דובים  מחלקת  מטפלי  קרים.  להיות 
אך  כרגיל,  אוכל,  להם  להציע  ממשיכים 
נראים  שהדובים  לראות  ניתן  לאט  לאט 
יום  ואז,  לאכול.  רוצים  ואינם  מנומנמים 
אחד, כשפותחים המטפלים את הדלת של 
לא  פשוט  הדובים   – בבוקר  הדובים  בית 

רוצים לצאת! הם רוצים להמשיך ולישון...
ותמצאו  הדובים  את  לבקר  תגיעו  אם  אז 
הלכו  הדובים  תתאכזבו.  אל  ריקה,  תצוגה 

לישון, ובאביב הם ישובו אלינו בחזרה...
צילום: עדי פיליפסבורן

להתראות לדובים
נכנסים לתרדמת חורף



 13:30

15:00 - 12:30

שישי בשמש

רבים שלחו לנו פתרונות לחידון הקודם. בין הפותרים, עלו בהגרלה וזכו בפרס סול חביליו וטל ויערה איצקוביץ מי-ם.

תעלומת ביצי העזניה האבודות – קיצור דרך

yael@jerusalemzoo.org.il  

בואו לגן בחופשת החנוכה כדי לעזור לנו לפתור את התעלומת המרתקת של ביצי העזניה האבודות, 
לפגוש את פרופסור נשרזון וחבריו ולהציל את העזניה מהכחדה.

זהו הרמז הראשון שלכם. אם תפתרו את החידה, ותביאו אתכם את העיתון עם הפתרון, תקבלו 
את ביצת העזניה הראשונה בעמדת המידע שבכניסה לגן. כך תוכלו להשיג את כולם במסלול...

פרופסור שימרון, שנחטף, מנסה להציל את העזניה – דורס גדול שנכחד מהארץ.
כדי להיות מוכנים למשחק ומומחים בעופות דורסים, חברו בקו כל הגדרה של דורס לשמו.

מדבקה

נשר מקראי

חיויאי הנחשיםאוח

עזניית הנגב

בז אדום

> דורס גדול (מוטת כנפיים כ-2 מטר), אותו מדגירים בגן החיות ומשיבים לטבע.

> עוף דורס המתמחה באכילת זוחלים ובמיוחד נחשים. נוצות הכנפיים והגחון שלו לבנות.

> דורס הלילה הגדול ביותר בארץ. בגן החיות תצוגה של פרטים שהגיעו אל הגן פצועים.

> דורס ענק וחזק (מוטת כנפיים כ-3 מטר) שנכחד מהארץ, חי בעבר בנגב וקינן על עצים.

> דורס קטן שצבעיו יפים – אפורים ואדומים. בסכנת הכחדה, בעבר קינן על גגות בירושלים.



חנוכה בגן החיות
בינואר  1 30-26 בדצמבר,  מיוחדות  פעילויות 

תעלומת 

ביצי העזניה 

האבודות

תעלומה  לפתור  לנו  לעזור  בואו 
דמויות  בשחקנים,  מלווה  מרתקת 

ומשחק מאתגר.

הפעילות תתקיים
בימים ב'-ה'

29-26 בדצמבר
בשעות 15:00-10:00.

באנו חושך 
לגרש

המלווה  המשפחה,  לכל  סדנה 
והשקר  האמת  על  חיים,  בבעלי 
- החיים  בעלי  לגבי  במיתוסים 
המסוכן?  ומי  הטוב  מי  האכזר,  מי 
חרקים  בנחשים,  המלווה  הסדנה, 

ופרוקי רגליים.

מתקיימת בימים ב', ג', ד'
28-26 בדצמבר 

בשעה 13:00 
וביום א' 1 בינואר 

בשעה 12:00 
באמפיתאטרון של גן 

הפסלים.

פגוש את 
המטפל

מפגשים מרתקים עם מטפלי הגן 
איך מטפלים בכאב שיניים לפיל 

ואיך מלמדים את הפינגווינים לשחות?

המפגשים מתקיימים 
בימים ב' - ה', א'

בשעה 14:30
באודיטוריום.

פיניאטות 

הפתעות טעימות ומאתגרות לבעלי החיים.לבעלי החיים
מיד לאחר ההאכלות, במהלך כל היום.

ג'אגלינג, אש 

ולוליינות
מופעים לכל המשפחה

ביום ה' 29 בדצמבר וביום א' 1 בינואר 
בשעות 13:30, 14:30

באמפיתאטרון של גן הפסלים.

בכל ימי החופשה יתקיימו ברצף האכלות מודרכות, אימוני פילים והדרכות שונות
* כל הפעילויות מותנות במזג האויר *


