
 

 

 

 

 2019ספטמבר                           

 

 פינוי אשפה וגזםמועדי  -הערכות לחגי תשרי תש"ף 

 

ריבוי ימי השבתון בתקופה זו, אנו מעדכנים את מועדי פינוי ואוקטובר( -עם בוא חגי תשרי )ספטמבר
 והגזם לתקופה זו.האשפה 

חגים, ועל כן אנו ה בתקופת גם תומטופח הנקי אורניתהמועצה עושה ככל יכולתה כדי לשמור על 
 .כםזקוקים לשיתוף הפעולה של

 

 פינוי פחי אשפה בייתים בתקופת החגים:מועדי 

 ערב ראש השנה( יתבצע פינוי פחי אשפה בכל הישוב 29.9-28במוצ"ש וביום א' ) - ראש השנה ,
 ברצף )לילה ויום(.

  ,(, יתבצע פינוי פחי אשפה בכל הישוב ברצף )לילה ויום(.1-2.10ד' )-ג' ו יוםבמוצאי החג 
 

 לילה ויום(.ברצף  (, יאספו פחי האשפה בכל הישוב108-7.ג' )-ב' ו ערב כיפור, יום - יום כיפור( 
 

 ערב חג ראשון של סוכות(, יתבצע פינוי פחי אשפה בכל 13.10-12במוצ"ש וביום א' ) - סוכות ,
 הישוב ברצף )לילה ויום(.

 

 (, פינוי פחי אשפה יהיה כרגיל.18.10עד  15.10בימים ג' עד ו' ) - חול המועד סוכות 
 

 יתבצע פינוי פחי אשפה בכל  -ה( , ערב חג שמחת תור20.10-19במוצ"ש וביום א' ) - שמחת תורה
 הישוב ברצף )לילה ויום(.

 
 הנכם מתבקשים לא לחסום את המעברים למשאית האשפה 

 .והלילהבכל שעות היום 
 

 

 אשפה:הנחיות להשלכת 

 פסולת ביתית יש לזרוק לתוך פחי האשפה בלבד, בשקיות סגורות. .1

 אין להניח שקיות ליד פח האשפה, אלא בתוכו. .2

תפונה האשפה בשעות לא שגרתיות, קרי בשעות הלילה המאוחרות ולפנות  בתקופת החגים .3
 בוקר וזאת על מנת להספיק לפנות את האשפה מכל הישוב.

 הבנה.ה ונודה עלאנו מתנצלים על אי הנוחות שעלולה להיגרם 

 



 

 

 

 :1בהתאם לאזורי הפינוי פינוי גזם וגרוטאות

 

 ככל האפשר מהוצאת גזם בתקופת החגים. ווהימנע ואנא התחשב 

 .חל איסור מוחלט לזרוק פסולת בניין / פחי צבע לפחי אשפה ביתיים או בסביבתם 

 

 :(בהתאם לאזורי הפינוי) בתקופת החגים גזם וגרוטאותמועדי פינוי 

 2.10-ועד יום ד' ה 29.9-מערב ראש השנה ועד למחרת צאת החג )מיום א' ה - ראש השנה 
 .2לא יהיה פינוי גזם ביישוב - בבוקר(

 בבוקר( 10.10-ועד יום ה' ה 8.10-מערב יום כיפור ועד למחרת צאת החג )מיום ג' ה - יום כיפור 

 .3לא יהיה פינוי גזם ביישוב -

 בבוקר(  15.10-ועד יום ג' ה 13.10-מערב חג סוכות ועד למחרת צאת החג )מיום א' ה - חג סוכות
 .4לא יהיה פינוי גזם ביישוב -

 (, פינוי גזם יהיה כרגיל.18.10עד  15.10בימים ג' עד ו' ) - חול המועד סוכות 

 22.10-ועד יום ג' ה 20.10-מערב שמחת תורה ועד למחרת צאת החג )מיום א' ה - שמחת תורה 

 .5לא יהיה פינוי גזם ביישוב - בבוקר(

 

 הפינוי בהתאם לימיחל איסור מוחלט להוציא פסולת גזם וגרוטאות שלא 

 פקחי המועצה יבצעו אכיפה מתוגברת בנושא

 השלנו נקי אורניתאנא שמרו על 

 5774374-03בטל :  - 24/7יישובי לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד 

 בברכת שנה טובה ומתוקה

 שפ"ע מחלקת

                                                           
בין רחוב הזית  -מרחוב הזית ומערבה, אזור מרכזי  -מרחוב התבור ומזרחה, אזור מערבי  -: אזור מזרחי אזורי הפינוי 1

 .כאןלתבור. לפירוט של רחובות ואזורי הפינוי לחצו 
 -, אזור מערבי 24.9-יום שלישי ה -הפינוי יעשה ביום למחרת(: אזור מזרחי ) להוצאת גזם לפני ראש השנהאחרון  יום 2

 .26.9-יום חמישי ה -, מרכז הישוב 25.9-יום רביעי ה
החל מצאת  1.10-יום שלישי ה -אזור מזרחי  )הפינוי יעשה ביום למחרת(: ניתן להוציא בימים הבאים לאחר ראש שנה

 .3.10-יום חמישי ה -מרכז הישוב , 2.10-יום רביעי ה -החג, אזור מערבי 
יום  -, אזור מערבי 5.10-מוצ"ש ה -)הפינוי יעשה ביום למחרת(: אזור מזרחי  להוצאת גזם לפני יום כיפוראחרון  יום 3

  .3.10-יום חמישי ה -, מרכז הישוב 6.10-ראשון ה
רביעי יום  -מערבי , אזור 1012.-המוצ"ש  -אזור מזרחי )הפינוי יעשה ביום למחרת(:  להוצאת גזם סוכותלפני אחרון  יום 4

 .10.10-יום חמישי ה -, מרכז הישוב החל מצאת החג 9.10-ה
 -, אזור מערבי 15.10-יום שלישי ה -)הפינוי יעשה ביום למחרת(: אזור מזרחי  להוצאת גזם שמחת תורהלפני אחרון  יום 5

 .17.10-יום חמישי ה -, מרכז הישוב 16.10-יום רביעי ה
, אזור 22.10-יום שלישי ה -אזור מזרחי  )הפינוי יעשה ביום למחרת(: ניתן להוציא בימים הבאים שמחת תורהלאחר 

 .25.10-יום חמישי ה -, מרכז הישוב 24.10-יום רביעי ה -מערבי 
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