לאביות של אריאל
של\ש וטרינריותישראו*יות
כי אריאל,
מרפא

אריה בן

משפחת!

שר\ש,

שהוטס!לברזיל,
בי

״המאמצת״

ממחלה

אבחנ!
חשוכת

ממשיכה לקוות לנס

מביתהחולים הווטרינרילהוראה
שהפך
אריאל ,אריח בןשלוש,
בשנים האחרונות לדמות מוכרת של האוניברסיטה העברית וד״ריעל
בברזיל ,זכה לאחתנה שילו ,מומחיתלהרדמהוטרינרית.
ואהודה
הצוות
הישראלי איבחן כיאריאל
לתשומת לב מיוחדת ,אפילו
מישראל.
סובל ממחלהניוונית חשוכה מרפא
של חוט השדרה .שמיר הסבירה כי
לפני כשנה איבד אדיאל את
ברגליו,ומטפליו פנו ״מהבדיקות שערכנועלה שהמחלה
התחושה
לעזרתה של ד״ר מירב שמיד ,שלאריאל
קטלניתוניתוחלא
יועיל.
בטבע הוא היה נכחד מזמן,ובכל גן
לנוירולוגיה
מומחיתבינלאומית
וטרינרית מבית הספרלרפואה חיות כבר היו מרדימים אותו .אבל
אריאל ,נוצרים
של
וטרינרית
האוניברסיטה בני משפחתו של
לנס״.
לברזיל אדוקים ,ממשיכיםלקוות
העברית ברחובות ,שהגיעה
בחורש

שעבר עם ד״ר אורית חי,

ייאוונוניק
ייאוו

אד׳אי והנוטפותהברזילאית" .ננ נע היה

ננחד מזמן"

הווטרינריות מישראל טיפלו באריה הברזילאי המפורסם

האריה הפך לגיבור בברזיל  ,לאחר שמשפחה אימצה אותו  ,אחרי שאמו הוחזקה ע"י ברון
סמים  .כשחלה  ,הוטסו רופאות מישראל בניסיון להצילו
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האריה מברזיל מת ממחלה  .ד"ר מירב שמיר,נוירולוגית,האוני'' העברית .
מירב מילר  :עכשיו לסיפור על האריה  .האריה שהפך למפורסם אחרי שנולד וגדל בבית של משפחה בברזיל  .מחלה נדירה שבה
לקה האריה-אריאל שמו הביאה לוטרינריות מישראל שניסו להציל את חייו  .את הסיפור הזה מביא כתבנו איתי ורד .
איתי ורד  :הסיפור של אריאל מתחיל בסוחרי הסמים הידועים לשמצה של דרום אמריקה .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :כנראה אנשי הקרטל הסמים מגדלים חתולים גדולים  ,טיגריסים ואריות עד גיל מסויים  .ובאיזה שהוא שלב
הם נפטרים מהם .
איתי ורד  :סוחרי הסמים תפסו את אימא של אריאל  ,שהם הושלכו לכלא העבירו השלטונות את הלביאה שהתברר שבהריון לחווה
של רקל וארי  ,לא הרחק מסאן פאולו ברזיל .
זוג עם שלושה ילדים שפשוט אוהבים חתולים גדולים והצילו שישה עשר טיגריסים וארבעה אריות כולם אצלם בחצר  .אבל אריאל
היה מיוחד  .כשנולד אמו דחתה אותו .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :הוא גדל איתם בחדר במיטה כמו תינוק נוסף  .כולל האכלות עם בקבוק עד גיל  ,עד
עכשיו הוא שותה עם בקבוק שהוא שותה וזה  ,זהו  ,נוצר ממש הפך לבן משפחה לגמרי .
*: ...
איתי ורד  :גם כשגדל וכבר לא היה גור אלא אריה בוגר  ,אריאל לא עבר לכלובים שבחוץ .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :אם אתה רוצה לדמיין את זה  ,זה ממש כמו חתול  ,הוא הולך וכשהוא עובר לידם
הוא עושה כזה וי על הרגל  ,אבל זה לא רק על הרגל למטה כמו חתול  ,אלא זה כל הגוף .
איתי ורד  :וי של מאתיים
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :כן .
איתי ורד  :חמישים קילו .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :עכשיו יש לו מזרון בחדר של ההורים ובחדר של הבת  ,הוא מחליט איפה הוא ישן ,
הוא פשוט הולך ישן  ,הם הולכים לישון והאריה ישן איתם בחדר .
הם מדברים אליו  ,הוא עונה להם  .הם שואלים אותו משהו בפורטוגזית שאני לא מבינה אבל הוא כנראה מבין  .אומרים
לו משהו והוא עונה להם .
איתי ורד  :וכל זה קורה בבית עם ילדים שגם חברים באים לבקר לפעמים .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :אם השיניים והציפורניים  ,כאילו יש לו את כל פוטנציאל ההרס והפגיעה שקיים לאריה אחר  ,אבל
אין לו את המוטיבציה .
איתי ורד  :כוכבת טלוויזיה שמעה על אריאל  ,היא הזמינה אותו לתוכנית שלה ומאז הוא הפך סלב בברזיל  .אבל לפני
שנה כשהיה אריאל בן שנתיים הגיע התפנית בעלילת סינדרלה .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :הם שיחקו אותו עם כדור בחצר ובאיזה שהוא שלב הם שמו לב שהוא צולע על
רגל אחת .
איתי ורד  :מה שהחל בצליעה הפך בהדרגה לשיתוק  .טובי המומחים בדקו אותו  ,כל ברזיל עקבה בדאגה אחר ההידרדרות במצבו .
פתחו לו דף בפייסבוק לגיוס תרומות  ,אבל אריאל היה משותק  .לפני חודש מימנה דוגמנית העל גרזיאלה ברטה את הבאתה
של ד"ר שמיר מישראל נוירולוגית מומחית שכבר טיפלה בעשרות אריות .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :למשל כשעשינו לו סיטי שם לקח שתיים עשרה שעות לעשות כי אי אפשר היה להרדים
אותו בגלל מצבו הבריאותי הרעוע  .אז האימא שלה נכנסה איתי לסיטי שזה אגב אסור לעשות  ,זה המון קרינה והיא
לא הייתה מוכנה להשאיר אותו לבד ונתנה לו למצוץ את היד שלה והוא היה רגוע ועל כך עברנו איתו
את הבדיקה .
איתי ורד  :אחרי סדרה של בדיקות נוירולוגיות התברר שאריאל סובל ממחלה ניוונית בעמוד השדרה שאין לה מרפא .
ד"ר מירב שמיר  ,נוירולוגית  :אז כל הביקור היה  ,היה עצוב כי הם הביאו אותנו ואתה יודע מה  ,ראית גם
עליו שהוא מצפה  ,ראית גם עליו  .הוא קיבל אותנו בזה  ,והאמת היא כשעזבנו הרגשת שהוא הבין שזה  ,שהסיכוי .. .

באמת ואני לא בן אדם מיסטי  ,אני לגמרי עם רגליים על הקרקע .
אבל הוא ממש הרגיש  ,הרגשנו שהוא  ,הוא מבין שזה נגזר  ,נגזר דינו .
איתי ורד  :כל כך רצינו שהסיפור של אריאל יהיה סוף טוב  ,שיגיע נס אבל הבוקר קצת אחרי שראיינו את
ד"ר שמיר הוא מת  .באתר האינטרנט שלו כתבו אריאל עלה לשמים הוא היה אריה מקסים ונוח אוהב ואהוב .

