
הפינה של
רכזת נוער שמשון

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

ירבוע גדול 
גופו  אורך  בינוני,  מכרסם 
כ- 16 ס”מ , אורך זנבו כ- 
ומשקלו הממוצע  ס”מ   22

150 גרם.
הרגליים האחוריות גדולות 
הקדמיות,  מהרגליים   4 פי 
לניתור  ומשתמשות 

3 אצבעות וכף הרגל מכוסה  והליכה. ברגליים האחוריות יש 
ומונע שקיעה  הירבוע  הדריכה של  את שטח  המגדיל  שיער 
בחול. ברגליים הקדמיות יש 5 אצבעות ו, המשמשות לחפירה 

לאיסוף מזון ולניקוי הגוף.
צבע הפרווה אפור- חום בהיר, הזנב ארוך יותר ומסייע בישיבה 
ובתנועה.. שני שלישים מן הזנב מכוסים שיער קצר צהבהב , 

והשליש האחורי מכוסה שיער שחציו שחור וחציו לבן.
העיניים גדולות, החרטום מקוצר ודמוי את , ויש עליו “שפם” 

של שערות חישה ארוכות.
הוא נפוץ בצפון אפריקה ובדרום מערב אסיה, ממרוקו במערב 
ועד סיני וישראל במזרח. בישראל הוא מצוי בצפון הנגב ופעיל 
בעיקר בשעות הלילה, ובעיקר בלילות ירח. בימים הוא נחבא 
במחילתו. היום הוא נמצא בסכנת הכחדה בישראל והוא בעל 

חיים מוגן שאסור לצוד אותו ולסחור בו. 

דגנית גרידיש- משתתפים בצערך
בפטירת אמך, מן השמיים תנוחמו.

בשעה טובה ומוצלחת
סיימנו ב”ה לימוד הלכות שבת, עם 

ספר מנוחת אהבה והתחלנו ביום 

שלישי בהלכות בין אדם לחברו.

הצבור מוזמן להשתתף בשעורים 

שמתקיימים בימי שלישי מיד 
אחרי ערבית.

שיעורים פרטיים בלשון
לקראת הבגרות- ביישוב! 

מועבר על ידי בוגרת 
תואר ראשון בהוראת לשון

וניסיון בהגשה לבגרות.

לפרטים אורית 0543196483

מזל טוב
בן לנועהלהולדת הנכדיחזקאל ושרונהלמשפחת שוורצברג 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 8702במאי  70
 לכל התושבים,

 
 

 אסיפה כלליתהזמנה להנדון: 
 
 

סיון ב 'ח ום שלישיהנכם מוזמנים לאסיפה כללית בי
)נא לדייק(  21:20בשעה  .2250.5202 חשע"ת

 במועדון הישוב5
 

 על סדר היום:
  

  מיסי אגודה 
  8702תקציב אישור  
  קבלת חברים חדשים לאגודה 

 אוריאל ונעמי שלזינגר
 עדי ואביעד זיגדון

 ניקיון וחזות היישוב 
  סקירה כללית 
 

בשעה שנקבעה,  חברי האגודהבמידה ולא יהיו נוכחים רוב 
 תדחה האסיפה בשעה ותתקיים בכל פורום  שיהיה נוכח.

 
 
 

 בברכה
 במזכירות הישו

  
 
 

בבית כנסת המרכזישחרית של החגמיד לאחר תפילת וקריאת עשרת הדברותתפילת ילדים 

שבת “קו לחיים”

הייתה שבת 
מדהימה!!!! 

שמחה שזכיתי 
להיות חלק מהישוב 

המיוחד הזה!!!
תודה רבה 

על כל התמיכה,
העזרה והעידוד.

רעות


