אזורי וימי פינוי אשפה וגז

אזור א'
פינוי אשפה בימי א' ,ג' ,ה'
כניסה לישוב ,מועדו הספורט ,חט"ב ,כביש גישה ,מרכז מסחרי.
ברחובות:

האשל ,הרימו ,הרות ,החיטה ,המור ,המרגנית ,הדגנית ,הארגמ,
התלת ,הליבנה ,האגוז ,התדהר ,האתרוג ,הלוטוס ,הפיקוס ,הדולב,
הליל ,הכרכו ,הסחלב ,הצבעוני ,החצב ,האלו ,החבצלת ,החרצית,
יקינטו ,מבוא השיז ,רח' הזית מפינת האלו!השיטה כל הסיבוב עד
הזית !האלו ,האור ,הוורד ,הפעמונית ,הנורית ,הסיגלית ,אמנו
ותמר ,מבוא הזית ,הארבל ,מירו ,אלכסנדר ,הגעתו ,פאר ,שניר,
תניני ,שורק ,צי ועצמו.

פינוי גז בימי ב' וה' )יש להוציא את הגז יו קוד(
ביה"כ הספרדי )סו רח' האור מצד ימי( ,בני עקיבא )צמוד לביה"כ( ,דר החורש,
מגרש הכדורגל ,חטה"ב ,דר הביטחו במקביל למבוא אורנית.
ברחובות:

האשל ,הרימו ,הרות ,החיטה ,המור ,המרגנית ,הדגנית ,הארגמ,
התלת ,הליבנה ,האגוז ,התדהר ,האתרוג ,הלוטוס ,הפיקוס ,הדולב,
הליל ,הכרכו ,הסחלב ,הצבעוני ,החצב ,האלו ,החבצלת ,החרצית,
האירוס ,היקינטו/האלו ,האור ,הוורד ,הפעמונית ,הנורית,
הסיגלית ,אמנו ותמר ,מבוא הזית ,ההרדו ,הסביו ,הצאלו ,הארז.

אזור ב'
פינוי אשפה :ימי ב' ,ד' ,ו'
ברחובות:

הזית ,הערבה ,הכלנית ,הרקפת ,הלוט ,הנרקיס ,ההדס ,לוע הארי,
הסייפ ,היקינטו ,ההרדו ,הסביו ,הצאלו ,הארז ,הפרג ,הטבק,
היסמי ,דר החורש ,התאנה ,הדקל ,הגפ ,השיז ,השיטה ,האלה,
מצומת ארצי עד האלו! השיטה ,הרקפת ,הכלנית ,השקד ,האירוס,
החרוב ,הצבר ,הברוש ,התבור ,דרגות ,רביבי ,דר האוד ,תות,
דובדב ,הכרמל ,איילו ,בוקק ,ד ,זיו ,ירד ,ירקו ,פרצי ,ערוגות,
קישו ,הר כנע ,הר הצופי ,החצבני ,ופולג.

פינוי גז :ימי ג' וו' )יש להוציא את הגז יו קוד(
מצפור )כניסה מרח' ההדס!לוע הארי( ,מ .מסחרי )נק' האשפה( ,תחזוקה )צמוד
למשרד הפקח( ,ביה"ס היסודי ,מעו נופר ,גמ"ח.
ברחובות:

הזית ,הכלנית )מכ' הזית!האלה( ,הרקפת )מכ' הזית!האלה( ,הלוט,
הנרקיס ,ההדס ,לוע הארי ,הסייפ ,יקינטו/הזית ,הפרג ,הטבק,
היסמי ,דר החורש ,התאנה ,הדקל ,השיז ,מבוא השיז ,השיטה,
הערבה ,האלה ,השקד ,החרוב ,הצבר ,הברוש ,התבור ,רביבי,
דרגות ,הגפ ,רביבי ,הגלבוע ,החרמו ,נעמ ,איילו ,בוקק ,ד ,זיו,
הר כנע ,חצבני ,הר הצופי ,פולג ,הכרמל ,הירד ,הירקו ,פרצי,
ערוגות ,הקישו ,הארבל ,מירו ,מבוא הארבל ,אלכסנדר ,הגעתו,
פאר ,שניר ,נחל תניני ,צי ,שורק ,עצמו.

