
שמשוןהפינה של

בברכת חברים,
ד”ר שמשון ביתנון

עוז

מה קרה לזאבי המדבר 
שהפכו תוקפנים כלפי 

בני האדם? הזאב 
“המקומי” – קוים 

לדמותו
הזאב הוא טורף ממשפחת הכלביים והמין הגדול ביותר 

המשפחה זו.
תזונה- למרות שיוכם לסדרת הטורפים תזונתם של הזאבים 

כוללת גם מזונות רבים מהצומח לצד מזונות מן החי והם 
ניזונים גם משאריות ופסולת משולחנו של האדם.

משקל ומוצא- הזאבים ברחבי העולם מגוונים מאוד ושונים 
מאוד במראה ובגודל. שונות זו קיימת גם בקרב זאבי הארץ 

בצפון ובדרום.
בעבר זאבים שכנו בכל בתי הגידול בארץ למעט מצוקים 

וביצות. בשנים האחרונות, חלה מגמת גדילה בהיקפים שלהם, 
ביחד עם מגמה זו גבר החיכוך עם החקלאים ועם מגדלי בקר 

בעיקר בצפון שסבלו מטריפות רבות.    
לאחרונה התרחשו באזור שמורת עין גדי ומצדה 12 אירועים 

קיצוניים של תקיפה ויצירת מגע בין זאבים ומטיילים. 
אירועים חריגים ביחס למין זה שבד”כ חושש מאוד ממגע 

עם בני אדם ושומר על מרחק ביטחון מאיתנו. יש הסוברים 
שהמקור להתנהגות חריגה זו הוא ההרגלה שעברו הזאבים 

לנוכחות אדם.
בכדי למנוע סיכון מיותר הן לאדם והן לזאבים יש להחזיר 

להם את הרתיעה הטבעית מפני קרבה לאדם, ובכך יכול 
לסייע כל אחד באמצעות סדרת פעולות פשוטה:

עשה
• קח איתך כל שארית מזון ופסולת לפח מסודר וסגור היטב

• בעת לינה בחניוני שטח הקפד על אריזה של כל מוצרי 
המזון ואחסון שלהם ברכבים

• אם מתקרב אליך בעל חיים הרחק אותו בתנועות ידיים 
ובהשמעת קולות רמים.

אל תעשה:
• אל תאכיל בעל חיים

• אל תשאיר פסולת בשטח
• אל תשאיר אוכל לא ארוז לבוקר

• אל תעודד בעל חיים להתקרב אליך – הפחד הטבעי שלהם 
הוא הנכס החשוב ביותר שלהם על מנת לשרוד!

מזל טוב
לאירוסי בנם אוראלמוטי וברכהלמשפחת כהן

מזל טוב
למשפחת כהן

בני ולילך
של הבן ידידיהלרגל בר המצווה

מזל טוב
למשפחת דהן

מוניקה ואסי

לנישואי ביתם מעיין

בשבוע האחרון היו מספר פריצות לדירות 

ולעסקים בגזרתנו מאזור אמירים, שפר, 

כפר שמאי ועד לכרם בן זמרה לכן חשוב 

מאוד להיות ערניים לכל אדם חשוד 

ביישוב. כמו כן, אם יש רכב חשוד בבקשה 

לרשום מספר רכב באותו רגע ולהעביר אליי

תודה מראש,

עדי סיידא משק בטחוני 054-918-3070

להשכרה

דירת קרקע 3 חדרי שינה 

+מרפסת , משופצת .

לפרטים: דודו חדד 

0506731000

חניכים מצטיינים- 
ליפז דיעי ואחיה יחזקאלי!!

המדריכים ושיר הקומונרית.

מיטיבי לסת
מיכל בורנשטיין

בפינה זו נביא מתכונים והמלצות על מסעדות.

ובתאבון..
מחכים לראות את כולם!!!

פעולות השבת יתקיימו 
השבת בשעה 15:00

לכבוד חנוכה המתקרב אביא הפעם מתכון מהיר וקליל 
לסופגניות ללא שמרים וללא התפחות- רק לערבב ולטגן.
חשוב: ליצור כדורים ממש קטנים )קצת יותר מכדור פינג 

פונג( כדי שהסופגניה תתבשל גם מבפנים ולא תישאר נוזלית.
הרכיבים:

2.5 כוסות קמח תופח
2 גביעי אשל

2 ביצים
2 סוכר וניל

3 כפות סוכר
אופן ההכנה:

מערבלים את כל הרכיבים במהירות בינונית- גבוהה עד 
שמתקבלת בלילה חלקה ואחידה ומחכים רבע שעה.

מחממים שמן בסיר ובעזרת 2 כפות )אפשר אחת של גלידה 
ואחת רגילה( יוצקים כמויות קטנות של בלילה לתוך השמן.

הסופגניות מתהפכות ותופחות לבד תוך כדי הטיגון.
כשמשחים מ- 2 הצדדים מוציאים וממלאים בריבה/ שוקולד 

ושאר התוספות.
בוזקים אבקת סוכר מעל..

עם סיומו של חודש ארגון 
זה הזמן להודות לכל העוסקים:

רעות הרכזת נוער, ליטל, שיר חדד, המדריכים, המדריכות, 
צוות חב”ב, בוגרים, בוגרות, חניכים, חניכות, הורים 

וכל מי שתמך ועזר ופירגן .
אז מה היה לנו...

יישר כח להורי המדריכים וחב”ב שבאו ביום חמישי והפתיעו עם ארוחה לכולם.
ארוחת ערב שבת משותפת...

ארוחות שיבטיות...
סעודה שלישית של עוז...

היה מרנין לראות את כל היישוב מגיע בשבת לקידוש 
ולאחר מכן לחזות ביצירות שעל קירות הסניף.

הריקוד במוצאי שבת של החניכים והחניכות של עוז היה משמח ומלבב.
ההצגה וההפקות של חניכי וחניכות בני עקיבא היו יפות ומחכימות.

נועם מדמון שמצחיק יישוב שלם...
ישר כח לכולם....

לאחר שכולם נשארו לנקות את אולם הספורט, בחצות במוצ”ש 
יצאו להשבעה שהיתה כיפית מאוד .

פינטבול לילה בהגושרים, ארוחה טובה...
בטוח ששכחנו לכתוב עוד דברים שהיו....

איזה כיף... 

“באנו להפיץ את בר יוחאי”
אשרינו שזכינו שאלו הילדים והנערים שלנו. גאים בהם.


