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שיקום הדדי

חן בוץ
בתחילת החודש הצטרפתי לבת הדודה 
בחווה  אור  קרן  אצל  שמתנדבת  שלי 
השיקומית, וסייעתי באירוע שאורגן עבורה 
שנקרא 'שוק תן וקח עבור החווה השיקומית', 
אירוע שגם פורסם במקומוני מעריב. מה 
שהרגשתי אצלה בחווה באותו היום היה 
שווה את הריאיון, וגיליתי בחורה מדהימה.

תכירו את קרן אור סולומון, בת 32, מנהלת 
החווה השיקומית אשר מצילה ומשקמת בעלי 
חיים ניצולי התעללות והזנחה מהתעשיות 
השונות. בחווה נמצאים מעל 250 בעלי חיים 
מכל המינים: כלבים, חתולים, חמורים, עזים, 

תרנגולות, עורבים, ארנבונים, וחזיר אחד. 
הייחודיות של החווה שלה מתבטאת בשילוב 
מתנדבים על ספקטרום האוטיזם וילדים ונוער 

בסיכון, בטיפול בבע"ח.
איך הגעת מלימודים להקמת חווה משלך?
"בשנת 2012 פתחתי עסק של הפעלות 
החי  לעולם  אהבה  מתוך  לילדים  וחוגים 
והרצון לחנך לחמלה לכל יצור חי. הייתי 
ועוד.  קאנטרי  צהרונים,  בגנים,  מפעילה 
העברתי שיעורים וחוגים רבים עם בעלי חיים, 
ועם הזמן הגיעו אליי עוד ועוד בעלי חיים 
למסירה מאנשים שרכשו ומאסו בהם. בשנת 
2013 למדתי חינוך ושיקום בעזרת בעלי חיים 
באופן מקצועי, וכך גיליתי את הקשר המדהים 

שנוצר בין המטופל לבעל החיים.
המשפט שהוביל אותי והיה ההשראה ללוגו 
של העסק: 'חביבה עליי ביותר חברת בעלי 
ואינם  שאלות  שואלים  אינם  הם  החיים, 
מותחים ביקורת', ג'ורג' אליוט, וזה גם מה 
שמופיע על הלוגו. לאחר שנתיים, הפסקתי 
את הפעילות מהסוג הזה מתוך חשש לצער 
בעלי חיים ושימרתי את החוגים והשיעורים 
לחינוך וחמלה בבתי ספר ומועדוניות רווחה. 

בשנת 2016 פתחתי את החווה השיקומית 
הראשונה בכפר יונה מתוך חזון של הפסקת 
שינועי בעלי חיים ומקום מפלט שיקומי לבעלי 
חיים ובני אדם. נוכחתי לגלות עולם שלם 
של ילדים שלא מכירים בעלי חיים ולמדים 
להכיל ולאהוב את כל החברים. הפכתי את 
הקשר שנוצר בין המטופל לבעל החיים ליחסי 
מטופל למטופל: מה שאנו עושים הוא לטפל 

נרפים. הקשר  אנו  וכך  חיים פצוע  בבעל 
שנרקם ביניהם היה מדהים ולא יכולתי לבקש 

יותר טוב מזה". 

שיקום לחיות ובני אדם
לחווה בכפר יונה הגיעו המנוי מתנדבים, 
מבוגרים  הצופים,  חניכי  ילדים,  הורים, 
וצעירים, בעלי מקצוע, מתנדבים מכל הסוגים. 
אבל לאחר שנה קרן אור נאלצה להתפנות 
מכפר יונה, ולהעביר את החווה שלה לשטח 
סוף  היא מצאה עצמה מחפשת סלי  אחר. 
שטחים פנויים, חוות פנויות, מושבים עם 
משקים ומה לא. "נתקלנו בלי סוף בטריקת 
דלתות וטלפונים, ובעיקר מבטים שלא היה 
ניתן לפרש לשתי פנים". היא מספרת. "כמובן 
שלא ויתרנו והמשכנו לחפש. שבועיים לפני 
הפינוי, מצאנו משק חלומי בגודל ארבעה 
דונם, בתוך יער קסום ומוצלל, שאוהב בלי 

חיים ויזמים צעירים".
החווה של קרן אור מונה מעל 250 בעלי 
מהתעשיות  התעללות  עברו  כולם  חיים. 
השונות, זקוקים לשיקום והכי חשוב לאהבה 
ויחס אישי שמותאם להם. "הפעילות בחווה 
היא בהתנדבות מלאה וללא שכר מאף גורם", 

קרן אור מדגישה.
החווה שלך נקראת חווה שיקומית הדדית. 

למה בחרת בשם?
"החווה נוסדה מתוך חזון לסייע לבעלי 
החיים ולבני האדם אשר זקוקים לנו, חווה 
שיקומית הדדית, לבעלי החיים ולבני האדם. 
בחווה יש מגוון רחב של בעלי חיים הזקוקים 

לשיקום. כלבי בר, כלבים נכים ועיוורים, 
כלבים וחתולים ניצולי התעללות והזנחה, 
מכרסמים וציפורים ניצולי פינות חי מזניחות, 
חתולים של אף אחד, תרנגולות ניצולות 
תעשיית הלולים והבשר, חזית מתעשיית הבזר, 
יונים מקוסמי, עיזים שנועדו לשחיטה, חמורים 
מאלטיזאכנים ומה לא. כל החיות מגיעים 
דרך עמותות פעילות להצלת בעלי חיים, 
אנשים פרטיים שמצאו אותם או חילוצים של 
הרשויות. המטרה היא לכינס לביתם ולהצטרף 
לעולמם. רק כאשר בעל החיים בוחר לשתף 
פעולה, נוצרת אינטראקציה טיפולית ביניהם. 
הטיפול הוא דרך עולמם של בעלי החיים: דרך 
הטיפול בהם, המטופלים משתקמים בעצמם".

המטופלים הם מאוכלוסיות מגוונות: חינוך 
מיוחד, ילדים ונוער בסיכון, קשישים, ניצולי 
שואה, ילדים עם קשיים חברתיים ובעלי קשיים 
התנהגותיים, קושי בהתמודדות עם שינויים, 
פחד מבעלי חיים וכלבים בפרט, אוכלוסיות 
רווחה, נפגעות תקיפה מינית, נוער ומבוגרים 

בהליכי גמילה והרשימה עוד ארוכה.
אז איך נראה יום בחייך?

"אני מתעוררת בבוקר מוקדם, שותה קפה 
מהיר תוך כדי מעלה למיילים והודעות מליל 
אמש, ויוצאת החוצה לטפל בדיירי החווה. אני 
מתחילה עם בעלי הכנף – תרנגולות ויונים – 
אותם אני משחררת החוצה לאכול. לאחר מכן, 
צריך להגיע לבייב החזיר כדי להביא לו את 
האוכל שלו אחרת הוא מנסה לקחת מהמטבח 
שלי כל מה שהוא רוצה. משם אני ממשיכה 
לסיור בחווה ופותחת את כל הכלובים אחד 

אחרי השני כדי לשחרר את כל החיות החוצה 
לשטח. המחזה הוא מרהיב כאשר את רואה כל 
כך הרבה בעלי חיים מסתובבים בחופשיות 
שיש  כמובן  הנאה.  של  קריאות  וקוראים 
ניקיונות, אוכל ומים טריים, סבב טיפולים 
ותרופות, ויחס אישי ומפנק לכל אחד מהם. 
אחרי כל זה, אני יוצאת לסידורי החווה, קניות 
מזון, וטרינרים ועוד. שעתיים אני עובדת בחוץ 
וחוזרת הביתה למשמרת ערב של האכלות, 
תרופות, סגירת כלובים וכל מה שכרוך בכך. 
אם יש גוזלים או תינוקות צעירים, זה כולל 
האכלות כל שעתיים לארבע שעות במזרקים. 
גם כשאני מחוץ לחווה, היא מצולמת 24/7 
במצלמות אבטחה אז אי אפשר באמת להתנתק.

למידה מחדש
במהלך תיאור היום שלה, סלומון מספרת 
לי פה ושם על בעלי חיים עם סיפור מרגש 
שהגיעו אליה ושדורשים ממנה יחס כמו של 
אמא לגורים או לגוזלים שלה. אבל ישנו סיפור 
אחד שמרגש את קרן אור במיוחד: הכלבה ניקי.
"ניקי כלבה מופלאה שאומצה למשפחה 
נורמטיבית: זוג צעיר, ילד ואחד שבדרך. 
בהתחלה היא הייתה כל העולם שלהם, השקיעו 
בה ועם השנים התעייפו. במקום לקחת אותה 
לטייל עם רצועה, שחררו אותה לטייל ברחבי 

העיר לבדה עד שיום אחד נדרסה.
ניקי הייתה עם שתי רגליים מתפקדות, 
אחת נכרתה בעקבות התאונה ואחת נוספת 
שלא שימשה אותה כי לא עברה פיזיותרפיה. 
כמובן  זורקים.  התקלקל,  כשהצעצוע 
שכששמענו על הנטישה של ניקי, הגענו 

לאסוף אותה. לא אשכח את התגובה של הבעל: 
טפיחה על הגב מלווה ב'הילדה תתגעגע, 
אבל החיים משתנים'. לא מצאתי טיפה של 
אכפתיות או עצבות על הנטישה הזאת. לקחנו 
אותה לחווה כבויה וכואבת, מיללת משברון לב 
וכאבים, בקושי דורכת על רגליים חלשות, רזון 
בלתי מוסבר וקרחות באגן. ניקי שברה לנו את 
הלב. היא התיישבה ליד הדלת וייללה בבקשה 
לחזור הביתה. אנחנו רק התיישבנו לידה, 
חיבקנו וניגבנו בשקט את הדמעות שלנו. היום 
ניקי היא הכלבה הכי שמחה שתראי. אחרי המון 
חום ואהבה, טיפול רפואי, מעקב והתמדה, ניקי 
שלנו דורכת על הרגל המתנדנדת האחורית, 
מקפצת, רצה ואפילו נעמדת על שתי רגליים 
אחוריות בלבד! טוב, רק אם תחזיקו חטיף. 
אני מצטערת  להגיד כמה  יכולה  רק  אני 
שניקי עברה את מסכת הייסורים הזאת, אני 
מודה לעמותת 'כלבים שבצל' שהוציאו אותך 
מהכלביה עם עוד 20 כלבים אחרים ודאגו לך 

לבית לפני חמש שנים וגם היום".
מה מניע אותך להמשיך?

"הכח והאמונה שאנחנו יוצרים פה שינוי. 
אנשים לא מודעים לאינטליגנציה הרגשית 
שיש לכל בעל חיים, לחכמה, לתקשור ולרצון 
לאהבה. המון אנשים שמגיעים לחווה נדהמים 
לראות את המקום, גודלו ויופיו, אבל בעיקר 

נדהמים לראות כמה בעלי החיים אנושיים".
את  וראתה  באירוע  חלק  שלקחה  כמי 
החווה מקרוב, ואני אינני שייכת לאף אחת 
מהאוכלוסיות המיוחדות, יש תחושה נפלאה 
של טוהר וחופש. מן אוטופיה קטנה בעולם 
שבו אנו חיים. אפילו הכלובים שבהם החיות 

שוהות במהלך הלילה כדי לשמור על בטחונן 
לא נראים כמקום נוראי, אלא כמקום ששומר 
עליהם. הבית שלהם, שאליו הם מזמינים 

אותנו, בני האדם.
"אנשים תמיד נכנסים בתחושה של וואו. 
החווה נמצאת בתוך מטע זיתים גדול ונסתרת 
ושלווה, כולם  רוגע  אווירת  יש  מן העין, 
חופשיים ולפיכך כולם מאושרים", סולומון 
מוסיפה. "ברגע ששחררנו את בעלי החיים, 
הם מאמינים בנו ורוצים את קרבתנו. לבד הם 
יוצרים את האנטראקציה הסקרנית, ולבד הם 
מחליטים לחזור כל לילה לכלובים המוגנים".
יש הבדל בין חיית משק כמו בייב החזיר 

לבין הכלבים בחווה?
"אין הרבה הבדל ביניהם. אמנם עם הכלבים 
נוצר חיבור משמעותי ניכר כי הם בעלי החיים 
הכי מבויתים בחווה, אבל נוכחנו ללמוד שכל 
בעל חיים הוא חבר, רגיש עם רצונות משלו, 
צרכים משלו – נפשיים ופיזיים כאחד. חשוב 
לציין הכלבים הם חלק מהבית, הם ישנים 
במיטות שלהם וחיות המשק ישנות בחוץ כל 
אחת בביתה. אבל שלא תטעו, קרה שמיכלי 

ועיזי שלנו ניסו להיכנס יום אחד ולנוח על 
הספה. הייתה גם גדיה יונקת שישנה בסלסלה 
מכורבלת בשמיכה לידנו, כי תינוק הוא תינוק 
והוא זקוק לתמיכה". עוד סולומון מוסיפה כי: 
הם מסתדרים מעולה יחד. יש לנו הרבה מאוד 

זנים שבמקומות אחרים לא היו מסתדרים".
יש לך תכניות לעתיד?

"החלום הוא הקמת מקום קבע משלנו, 
שיהווה מפלט שיקומי עם מגורים לילדים 
ונוער בסיכון, מקום שיכלול כמה סניפים 
בכל הארץ שכל אחד יהיה בית מחסה עבור 

בעלי החיים והילדים המיוחדים".
כדי לתרום לקרן אור ולסייע לה להמשיך 
להחזיק את האוטופיה הזו, ניתן דרך העברה 
בנקאית לחשבון על שם חוות קרן-אור (ע"ר) 
בנק הפועלים סניף 675 חשבון 421470, 
וניתן גם להתנדב ולעזור בטיפול השוטף, 
וגני שעשועים,  בבניה של גינות לעזים 
בניית כלובים לעורבים החדשים ועוד. הכי 

חשוב הוא בניית המרפאה שלהם.
אל תשכחו שכל תרומה או עזרה שווה 

הצלה של עולם ומלואו.

יש קרן אור 
לבעלי חיים

קרן אור סולומון מנהלת 
חווה שיקומית שמצילה 

ומשקמת בעלי חיים 
ניצולי התעללות והזנחה 
מהתעשיות השונות ב 
"מה שאנו עושים הוא 
לטפל בבעל חיים פצוע 
וכך אנו נרפים. הקשר 
שנרקם ביניהם היה 

מדהים ולא יכולתי לבקש 
יותר טוב מזה"

קרן אור. 250 בעלי 
חיים מכל המינים

צילומים: עינת בורשטיין, 
חנית לנדסמן עומר וולבוטר

הכלבה ניקי

בייב החזיר


