ערב לזכר יצחק רבין ז"ל
יום ג',15.11.16 ,
שעה  ,19:00בית התרבות

חהכניסה
ופשית

הרצאתו של דביר קריב,
חוקר שב"כ לשעבר
ומחבר הספר "יצחק
רבין – הסיפור שלא
סופר" – על דקות הרצח
והשלכותיו הבטחוניות
והחברתיות.
מעגלי הידברות בנושא
דמוקרטיה וחברה.

הערב מיועד לבני נוער (י'-י"ב).

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.
 אגף איכות הסביבה מבצע 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.
 בתקופה זו הטמפרטורות עדין חמימות ונוחות בעיקר ליתושים.
הגשם שירד לאחרונה יצר מוקדי מים – יש לרוקן מיכלים שהתמלאו
במים ,עציצים ,אגרטלים ,בריכות עזובות ועוד ,זה גם הזמן להשליך
גרוטאות אשר משמשות מקום מסתור למזיקים ומכרסמים שונים.

חשוב להדגיש

"הולכות על זה"

כי יתוש יכול להיות נשא של הנגיף רק במידה
ועקץ אדם שנושא את הנגיף .רק לאחר מכן ,הוא עלול להעבירו בעקיצה
לאדם נוסף.

"ניידת וחכמה"

שינוי מתווה האבטחה היישובית
על מנת לתת מענה לצורכי האבטחה היישובית בשוהם בוצע מעבר משמירה סטטית
במחסומים ,שלא הוכיחה את יעילותה ,לאבטחה היקפית ניידת ברחבי היישוב ,באמצעות
 5ניידות הפועלות לסירוגין .בנוסף ,שערי הכניסה ליישוב מצולמים ומוקלטים .24/7
במסגרת "עיר בריאה" ועידוד ספורט נשים ,מוזמנות
נשות שוהם לאימון כושר פונקציונלי " "Do Itעם
המדריכים עידו ועדן במתחם הכושר החדש גן החבל
המפגשים בתאריכים:
 5.11בשעה 20:00
 11.11יום ההליכה הבינלאומי ,בשעה  8:00בבקר
 12.11בשעה 20:00
 19.11בשעה 20:00
 26.11בשעה 20:00

ה
על בהסישתתפות
פנוס מקום
לל י
א תשלום

מלגות לסטודנטים 2016/17
המועצה מקומית שהם מעודדת השכלה גבוהה
ותרומה לקהילה ,ומזמינה סטודנטים תושבי
שהם להגיש בקשות לקבלת מלגת לימודים.
התבחינים לקבלת המלגה וטופס הגשת בקשה
מצויים באתר המועצה
www.shoham.muni.il
מועד אחרון להגשת בקשה30.11.16 :

יתרונות:





כח אדם מיומן ,צעיר בעל רקע קרבי.
ביצוע סיורים ברחובות היישוב ובסמוך לבתי התושבים.
אפשרות לביצוע מחסומי פתע ,מעקבים ותצפיות
מתנה מענה מיידי לאירועים ברחבי היישוב.

24/7

ניידת שיטור
כל ימות השנה

7:30-16:45
 3ניידות סיור
בכל ימי הלימודים

23:00-5:00
לפרטים נוספים ניתן לפנות
לשלוה בטל' .03-9723076

מוקד חמש www.hamesh.co.il 03-9723001

ניידת סיור
כל לילות השנה

המוקד העירוני www.shoham.muni.il 106

