הפינה של

משולחן המזכירות
• בטיחות
השבוע ועד הישוב וחברי כיתת כוננות קיימנו פגישה עם
הרב”ש האזורי (עדי סיידא) .קיבלנו עדכון לגבי המצלמות
שהותקנו בישוב ,זמן קצר לאחר ההתקנה קיבלנו תמונות
של נהגים שמחבלים בשער הישוב( .הועבר לטיפול
המשטרה ).כמו כן היה דיון מאוד ערני בנושא גל הגניבות
שפוקד את ישובנו.
א -המשטרה פועלת בנושא ותציב אמצעי בילוש באזורנו.
ב -קיים חשד כי הגניבות מתבצעות מבפנים הווי אומר
גנבים המתחזים לאורחים או מתארחים אשר מבצעים את
הגניבה ועוזבים במוצ”ש.
 מבקשים עירנות של כולנו למתארחים חשודים.כגון :מתארחים בודדים ,מתארחים ששואלים שאלות על
הסביבה הקרובה ,לשים לב ללבוש הם מגעים מחופשים
ע”פ רוב הם יפספסו דבר מה ,לפתח שיח דתי ע”מ לוודא
שהאדם המתארח לא מתחזה.
מהתושבים נדרשת הגברת עירנות.
אנו בודקים אפשרות של תגבור הביטחון הישובי ע”י
תושבים (תצא הודעה בנפרד)
בכל חשד יש ליצור קשר עם הרב”ש 0549183070
ג -נושא שיפוץ מקלטים בטיפול ואושר תקציב לעניין.
• מועדון הישוב:
מועדון הישוב הינו מצרך נחוץ בישוב ומנגד
מביא הכנסות לישוב בהשכרתו.
יחד עם זאת הוא נדרש לתחזוקה רציפה.
אנו משתדלים לשמור על רמה סבירה
(ולאזן בין הכנסות להוצאת  +רווחיות).
לאחרונה ביצענו תיקון ללוח חשמל ראשי.
השבוע החלפנו  2מזגנים עקב תקלה.
בעתיד נמשיך לשדרג ע”מ לתת שירות טוב יותר לתושב.
• ניקיון:
 .1קיימנו ישיבה עם מספר תושבים מהישוב בנושא הזבל.
ביקשנו פגישה עם ראש המועצה בנושא בצירוף תושבי
הישוב שדנו איתנו בנושא.
אנו תקווה שלאחר הפגישה ועם הכוחת הנוספים
שהצטרפו נצליח להביא שינוי.
ככלל ע”פ בקשת התושבים באסיפה ועד הישוב חדל
מלפנות זבל על חשבון הישוב ובכל בעיה יש לפנות
למועצה ככול שיהיו יותר פניות ולחץ ציבורי אנו מאמינים
שנקבל שירות טוב יותר.
 .2ניקיון הישוב (לא פחי הזבל)
ועד הישוב ניתק את קשריו עם חברת הניקיון עקב אי
שביעות רצון.
מתקיים שייח עם קבלנים נוספים אנו תקווה שעד שבוע
הבא נוכל לדווח על קבלן ניקיון חדש שיתאים לצורכי
הניקיון בישוב.
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חתול בית

תת מין מבוית של חתול הבר .אורך גופו  50-55ס”מ ,אורך זנבו
כ 30 -ס”מ ומשקלו  2.5-5ק”ג.
חתול הבית בוית מחתול הבר והוא דומה לו במראהו הכללי.
שלא כמו כלב הבית ,שטופחו ממנו כ 800-גזעים  ,לא טופחו
מחתול הבית אלא עשרות אחדות בלבד של גזעים ,ושלא כמו
כלב הבית שגזעיו עשויים להיות שונים במראם זה מזה ,כל
הגזעים של חתול הבית דומים בגודלם ובצורתם  ,והם נבדלים
בעיקר בצבע פרוותם ובאורך שיערם.
גזעי חתול הבית נחלקים לשתי קבוצות ראשיות :גזעים ארוכי
שיער וגזעים קצרי שיער.
חתול הבית מצוי ברוב יישובי האדם בכל העולם .גם בישראל
נפוץ חתול הבית בכל הארץ ומעריכים את מספר חתולי
המחמד בה ביותר מ .50,000 -לצד חתולי הבית המטופלים
בידי בני אדם וחיים בבתיהם (חתולי מחמד) ,מצויים גם חתולי
בית החיים בסביבת האדם ואין להם בעלים (נקראים גם חתולי
רחוב או חתולי אשפתות) וחתולי בית החיים מחוץ לתחום
הנחשב כסביבת אדם ואשר אורחותיהם אינם תלויים תלות
ברורה באדם (נקראים חתולי פרא).
חתולי הבית ,פעילים בשעות הלילה  ,חתולי הבית פעילים
הן בשעות היום והן בשעות הלילה  ,וזאת כהתאמה לחייהם
בחברת האדם .חתול הבית ישן כ 16 -שעות ביממה ,אבל
שנתו אינה רצופה.
תפריטם של חתולי המחמד מבוסס בד”כ על כופתיות של מזון
יבש המכילות את כל צרכי המזון שלהם וכן שיירי מזון של
בני הבית ומוצרי חלב .חתולי הרחוב ניזונים בעיקר משיירי
מזון שמותיר האדם,ולעיתים הם נהנים מנדבת ליבם של
אוהבי חתולים .כמו כן הם צדים עכברים ,חולדות וציפורים.
חתולי פרא הם ציידים לכל דבר ,ועלולים לגרום נזקים כבדים
לאוכלוסיות של חיות הבר המקומיות.
חתול הבית בוית במצרים לפני כ 6,000 -שנה מחתול הבר.
התפתחות החקלאות הביאה להתרבות החולדות והעכברים
שאכלו מן התבואה שבבתים ובאסמים .והאדם לקח גורי חתול
וגידל אותם בביתו כדי שיצודו מכרסמים.
החתול אינו נזכר במקרא  ,אבל יש אזכורים אחדים שלו
בתלמוד .בין השאר נאמר בתלמוד כי “ חתול אינו מכיר את
קונו” (הוריות י”ג) ,וכי “חתול מותר להרגו ואסור לקיימו” (בבא
קמא פ’)  .נראה שאבותינו הכירו היטב את חתול הבית ,אבל
לא התלהבו ממנו במיוחד.

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

הפעם אבקש להמליץ על מסעדת גן עדן

שבצפת.
האוכל ביתי ונעשה במקום ,המסעדה עצמה מקסימה
וממוקמת בבית צפתי עתיק עם רצפות פסיפס ונוף
עוצר נשימה.
השירות אדיב והאוכל טעיםםם
ארוחת בוקר זוגית אומנם לא זולה 124-שקלים ,
אבל היא כוללת כ 12 -סוגי סלטים וגבינות ,חביתות,
סלט ירקות גדול וסלסילת לחם הבית ,לחמניות
פסטו ,לחמניות גבינות ופוקצ’ה ביתית טובה.
הארוחה גם כוללת שתיה קלה וחמה.
בקיצור -מומלץ!

למשמפזחל טוב

שחר ומתראדוחנה
לניש כי
ואי
הבת תמר

תהנו..

איציק סוויסה -משתתפים בצערך
בפטירת אחיך ,מן השמיים תנוחמו.

