שומרים על שהם נקיה
מאבק ב"זיקה"
ומניעת מטרדי יתושים
עם בוא עונת הקיץ מתרבים היתושים ,שבעקיצתם עלולים ,לעיתים ,גם
להיות נשאי מחלות .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.

עדכון על שינוי בימי ניקיון
מדרכות ואיסוף גזם

מועצת שוהם עברה למתכונת חדשה של ניקיון המדרכות ופינוי הגזם
והגרוטאות ביישוב .על פי תכנית זו ,מרוכז פינוי הגזם והגרוטאות ליום
פינוי אחד מדי שבוע בכל שכונה .ימי ניקיון המדרכות יבוצעו ביום העוקב
לפינוי ,וביום נוסף ,לפני סוף השבוע.
כנובע מתכנית הניקיון החדשה ,ניתן יהיה לראות את ערימות הגזם
והגרוטאות על המדרכות רק ביום הפינוי וביום הקודם לו .בשאר הימים יהיו
המדרכות נקיות ,פנויות ממפגעי גרוטאות וגזם ויישוב יהיה נעים למראה.

שכונות
אלונים ,הדסים ,כרמים,
סחלבים ,רקפות
ברושים ,גבעולים,
חמניות ,טללים
ורדים ,יובלים ,יעלים,
עמק איילון

יום פינוי גזם וגרוטאות ימי ניקיון מדרכות
רביעי

שני ,חמישי

שני

שלישי ,שישי

שלישי

ראשון ,רביעי

לתשומת לבכם
יש להוציא גזם וגרוטאות ביום הקודם ליום הפינוי בשכונתכם.
יש להקפיד על איסוף גזם רך ועלים בשקיות בלבד .המועצה אינה אוספת
מרבדי דשא .יש לפנותם עצמאית לאתר מורשה.
גרוטאות וריהוט הנובעים משיפוץ או מפינוי תכולת בית ,כגון מטבחים,
ארונות או מערכות ריהוט ,יש לפנות למכולה ולאתר הטמנה מורשה.
תושבים אשר מתכננים לבצע גיזום בהיקף נרחב ,מתבקשים לפנות מראש
לאגף איכות הסביבה לתיאום איסוף ופינוי בטלפון 03-9723051

נקודת איסוף גזם
ניתן לפנות גזם באופן עצמאי ,בכל ימות השבוע ,לנקודת איסוף הגזם ברח'
מודיעים בכביש הגישה למושב בית עריף.

פינוי גזם על ידי גננים
גננים אשר עובדים ביום שאינו יום הפינוי בשכונה ,נדרשים לאסוף את הגזם
לנקודת איסוף הגזם ברח' מודיעים.

מחזור קרטונים
אריזות קרטון יש לפנות למיכלי מחזור הקרטון הנמצאים במרכזי המחזור
השכונתיים.

קול קורא להגשת בקשות
תמיכה במיזמים
ופרוייקטים לפיתוח
קשרי החוץ של שהם
מצגת זכרון

טקס יום הזכרון
לשואה ולגבורה
במסגרת טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה ,תוקרן גם השנה מצגת ובה
שמות הנספים בשואה ,יקירי המשפחות בשוהם.
תושבים המעוניינים להנציח זכרם של יקיריהם יעבירו את השמות אל
דוברת המועצה בדוא"לdganit@shoham.muni.il :
(אין צורך להעביר שמות שנכללו במצגת בשנה שעברה)
לתשומת לבכם
ניתן עדיין להגיש מועמדות להדלקת משואות בטקס יום הזכרון לשואה
ולגבורה ובטקס יום העצמאות תשע"ו  -פרטים באתר חמש:
www.hamesh.co.il

חוגגים פורים שמח
ושומרים על שעות המנוחה

חדש!
תמיכה של עד  15אלף ₪
ביוזמות ייחודיות
תושבים וגופים המעוניינים לקבל את תמיכת המועצה ,באמצעות
הוועדה לקשרי חוץ במועצה המקומית שהם מוזמנים\ות להגיש
בקשה באמצעות טופס המצוי באתר:

www.shoham.muni.il

עדיפות תינתן ל:
מיזמים בעלי פוטנציאל למינוף ופיתוח קשרי חוץ לשהם
לטווח ארוך.

תושבים יקרים
אנו מאחלים לכם חג פורים שמח,
ומבקשים כי לצד החגיגות
תשמרו גם על שעות המנוחה
הקבועות בחוק:
 lא'-שבת בין השעות .16:00-14:00
 lא'-ה' משעה  23:00ועד  7:00למחרת.
 lשישי ,מוצ"ש וחגים משעה 24:00
ועד  7:00למחרת.

תודה וחג שמח!

מועד אחרון להגשת בקשה20.3.16 :
אל רכזת הועדה ,הגב' ענת דותן באמצעות דוא"ל:
 anat@shoham.muni.ilאו בפקס.03-9723018 :
וועדת קשרי חוץ ,תמיין את הבקשות עפ"י תבחינים שנקבעו
מבעוד מועד ,אותם ניתן למצוא באתר המועצה:
www.shoham.muni.il
לפרטים נוספים יש לפנות לענת דותן בטל' .03-9723010

בברכה,
פלג רשף
יו"ר וועדת קש"ח ומשלחות שהם

לפרטיםwww.shoham.muni.il 03-9723051 :

