מאבק ב"זיקה"
ומניעת מטרדי יתושים
נגיף הזיקה עלול לעבור מאדם לאדם באמצעות עקיצה של נקבות יתוש
הנמר האסייתי ,הנפוץ בארץ .על מנת למנוע התרבות יתושים ,יש צורך
לייבש כל מקור מים עומדים בסביבת המגורים .נקבות היתוש מטילות
את ביציהן במקווי מים קטנים מאוד ,דוגמת אגרטלים ,תחתיות עציצים
ומרזבים סתומים.
היחידה הסביבתית ואגף איכות הסביבה מקיימים פעילות הדברה
מתוגברת בקולטני מים וריכוזי מים בשטחים פתוחים ומבצעים פעילות
ניטור קבועה.
פעילות משולבת של התושבים עם גורמי המועצה תקטין את מטרדי
היתושים ותמזער את הסיכון האפשרי להעברת מחלות.
חשוב להדגיש כי יתוש יכול להיות נשא של הנגיף רק במידה ועקץ אדם
שנושא את הנגיף .רק לאחר מכן ,הוא יכול להעבירו בעקיצה לאדם נוסף.

גינת כלבים חדשה
ברח' קדם
גינת כלבים חדשים נפתחה ,לנוחותכם ,ברח‘ קדם ,בסמוך למתחם
המיני פיץ‘ וגינת השעשועים.
לשירותכם  4גינות נוספות :גן החבל ,טיילת גן העמק ,גינת סחלבים,
ומדרון הקשת בשכונת חמניות.
עשו שימוש בגינות הכלבים והמנעו מטיול עם הכלבים כשהם
חופשיים  -לבטחון התושבים ובטחון הכלבים.

פינוי גזם בשוהם -
פעילות אכיפה
איסור נסיעת רוכבי אופנוע
בשבילי ההליכה של שוהם!

מתחילת פברואר מופעלת בשוהם מתכונת חדשה של פינוי גזם
וגרוטאות אחת לשבוע בכל שכונה .בתקופה זו חולקו התראות לתושבים
שהניחו גזם על המדרכה שלא ביום הפינוי.

שבילי ההליכה של שוהם מיועדים להולכי רגל ולרוכבי אופניים בלבד,
ונסיעת כלי רכב ממונעים בו מסכנת חיי אדם ואסורה.

הנכם מתבקשים להוציא גזם וגרוטאות למדרכה ביום הקודם ליום
הפינוי בשכונתכם בלבד .הוצאת גזם בניגוד להנחייה זו תיאכף בקנס.
גובה הקנס ₪ 320

המועצה הוציאה השבוע הנחייה לבעלי עסקי מזון ,העושים שימוש בשירות
משלוחים ,להורות להם להימנע מנסיעה בשבילי ההליכה.
המועצה והמשטרה יגבירו את פעילות האכיפה ויחולקו דו"חות קנס למפירי
החוק.
אנו קוראים לתושבים הצועדים בשביל ,ולשכנים לשבילים לסייע למועצה
במאמצי הפיקוח והאכיפה ולצלם רוכבי אופנוע העוברים על החוק ולהעביר
אל אגף איכות הסביבה תמונות בהן ניתן לראות את מספר הרישוי של
האופנוע ,לאגף איכות הסביבה ,לדוא“לjacky@shoham.muni.il :

לבירור יום הפינוי בשכונתכם ניתן לפנות למוקד העירוני .106
לנוחותכם ניתן לפנות גזם עצמאית למכולת הגזם בחנייה האחורית
של המועצה (רח' החושן) או לנקודת פינוי הגזם סמוך לרח' מודיעים
בכביש הגישה לבית עריף.

ביחד נשמור על שהם נקייה ויפה.

מפגש למשפחות צעירות
יום חמישי ,19.5.16 ,שעה  ,20:30מרכז אתגר,
רח' המצפה 36
זוגות צעירים ומשפחות צעירות מוזמנים למפגש ,במסגרת אירועי שנת
הילדים בשוהם.

בתכנית:
 nדברי פתיחה :ראש המועצה ,מר גיל ליבנה
 nפתרונות דיור חדשים ופיתוח עתידי של היישוב  -מ״מ וסגן ראש המועצה,
מר איתן פטיגרו
 nמסגרות חינוך התומכות בגיל הרך  -מנהלת מדור קדם יסודי ,הגב' ענת
אפרים ומנהלת תחום הגיל הרך בחברה העירונית חמש ,הגב' מירי מלק.
 nיזמות ותעסוקה קרובה  -מנכ"לית החברה הכלכלית לשוהם ,הגב' דינה
פרומוביץ.
על מנת שנוכל להיערך לבואכם ,נבקשכם להירשם מראש למפגש בדוא"ל:
dganit@shoham.muni.il

רק קרש אחד למדורה  -חוגגים ל"ג בעומר ושומרים על הסביבה:
 nמדורות צנועות  -הבעירו מדורה קטנה לזמן קצר.
 nאין לכרות עצים חיים ומתים.
 nהבעירו המדורה בתוך גומה באדמה ,אותה תכסו לאחר מכן.
 nאין לשרוף במדורה מוצרי פלסטיק או צמיגים.
 nאין להשתמש בחומרים מאיצי התלקחות.
 nחשוב לכבות המדורה היטב.
 nאין להשאיר שיירי מזון ופסולת בשטח.

מדורות ניתן להבעיר רק בשטחים שנבדקו ונמצאו מתאימים ובטוחים:
רח' לפיד פינת מודיעים | רח' לפיד מול תיבות הדואר | רחוב מודיעים מול גן מודיעים
 nאזורים אלו ינוקו מעשביה ויהיו בטוחים לשימוש.
 nלא תותר הבערת מדורות בשבילים ההקפיים של שהם.
 nמומלץ כי בכל מדורה יהיה ליווי של מבוגר.

רוצים לחגוג קצת אחרת?
תוכלו להחליף את מדורת ל"ג בעומר בפעילות ערכית בתחום מורשת החג או בפעילות אתגרית .כל אשכול גנים או שכבת כיתות (א'-ג') ,אשר יתארגנו
למדורה משותפת ,יקבלו מהמועצה השתתפות כספית להפעלה( .ניתן לפנות למדרשת שהם לקבלת הצעות ורעיונות לפעילות).
את הבקשות יש להגיש לאגף החינוך ,עד לתאריך ה19/5/16 -

לפרטים ,אגף החינוך ,טל'  . 03-9723076כל הקודם זוכה!

לפרטיםwww.shoham.muni.il 03-9723051 :

