
 

ראש השנה

24.9 מוצ"ש ועד כניסת החג– ישובים המפונים בימים א' ו- ב'

27.9 שלישי צאת החג ועד יום ד' - ישובים המפונים בימים ג' ו-

ד' 

כיפור

4.10 שלישי - אין שינויים 

5.10 רביעי צאת החג ועד יום ה' - ישובים המפונים בימים ד' וה'

סוכות – חג ראשון

9.10 ראשון - אין שינויים

10.10 שני צאת החג ועד יום ג'- ישובים המפונים בימים ב' ו- ג'

סוכות – חג שני

16.10 ראשון - אין שינויים

17.10 שני צאת החג ועד יום ג'- ישובים המפונים בימים ב' ו- ג'
 

 

אשפה ביתית

פסולת גושית - מועד ימסר מהוועד המקומי

תכנית פינוי אשפה ופסולת אריזות בתקופת החגים
תושבים יקרים,

מצורפים למענכם מועדי פינוי כלל סוגי הפסולת בתקופת חגי תשרי, נא שימו לב
והיערכו בהתאם לשינויים.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית הנגרמת מפינוי בשעות לא שגרתיות, ומודים
לכם על שיתוף הפעולה.

יחד נשמור על סביבה נקיה ונעימה. 



ראש השנה

25.9  ראשון (ערב חג) הפינוי יחל מוקדם מהרגיל בשעה 07:00 – חרות | משמרת | כפר הס |

 יעף | עזריאל | כפר יעבץ

28.9 רביעי - ינוב | תנובות | גאולים | שער אפרים | ניצני עוז | גנות הדר | נורדיה

29.9 חמישי - בני דרור | צור משה | עין ורד | עין שריד | פורת

כיפור

4.10 שלישי – ישובים הקבועים ביום ג'. 

6.10 חמישי -  בני דרור | צור משה | עין ורד | עין שריד | פורת

סוכות – חג ראשון

11.10 שלישי – חרות | משמרת | כפר הס | יעף | עזריאל | כפר יעבץ

12.10 רביעי - ינוב | תנובות | גאולים | שער אפרים | ניצני עוז | גנות הדר | נורדיה

13.10 חמישי - בני דרור | צור משה | עין ורד | עין שריד | פורת

 

פסולת אריזות 
(שקיות ופחים כתומים)

לרשותכם מוקד טלפוני פעיל 24/7 לדיווח על תקלות ומפגעים 
 בטלפון - 09-7960200, ובווצאפ המועצה - 054-9099106 

חג שמח ושנה טובה,
המחלקה לאיכות החיים והסביבה

גזם
ראש השנה

24.9 מוצ"ש – צור משה, ניצני עוז, ינוב, עין שריד, נורדיה, גנות הדר

25.9 ראשון (ערב חג) – בני דרור, גאולים

כיפור

2.10 ראשון – גאולים, עין שריד

3.10 שני – נורדיה, גנות הדר

4.10 שלישי – עין ורד, פורת, משמרת

סוכות – חג ראשון

8.10 מוצ"ש – צור משה, ניצני עוז, ינוב, בני דרור

9.10 ראשון ערב חג –  גאולים, עין שריד 

סוכות – חג שני

15.10 מוצ"ש - צור משה, ניצני עוז, ינוב, בני דרור

16.10 ראשון ערב חג – גאולים עין שריד

 
 

יתכנו שינויים – יש להתעדכן מול הועד המקומי


