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אזורי פינוי אשפה, גזם וטיטוא בימי א' ו- ד'
א.צ.ג. אורי צבי גרינברג, אבינדב ירוחם, אודם, אליעזר כהנוב, אם כל חי, אצ"ל, ארקין צבי, בן גפן, 
ברקת, גומברג שבתאי, ד"ר הסנר הוגו, ד"ר פון ויזל, דוד רזיאל, דוכיפת, דרור, הגורן, ההגנה, הורוביץ, 
הזית, החרוב, היקב, הכורמים, הנקין מרדכי, הרימון, זבוטיסקי, זיגמן, זמיר, זרקון, חבקין יצחק, חוחית, 
חושן, חזית הדרום, חזנוב, יהודה הגדרתי, יהלום, ישראל אילן הולצמן, ישראל ויינר, כצנלסון, לובצי, 
לוינסון, ליבוביץ, לשם, מלר יוסף צבי, משה ויהודית רוזנר, נבט משה, נהר שלום, נופך, ס. לובצקי, סופר 
שלום, סיגלביץ שרה, סנונית, ספיר, עופרים, פוקס, פטדה, פיינברג, פינס, פנינה, צוקרמן, קפלן יעקב 
רסנר אליעזר, רמז דוד, שבו, שד' בן גוריון מערב עד כיכר פינס, שד' רבין  מאיר הכהן, קרסיקוב אריה, ק

יצחק, שוהם, שכביץ, שלדג, שקד.

אזורי פינוי אשפה, גזם וטיטוא בימי ב' ו- ה'

אזורי פינוי אשפה, גזם וטיטוא בימי ג' ו- ו'

ניקיון מרכזים מסחריים וכבישים ראשיים (ויצמן, הביל"ויים, פינס, בן גוריון):  בימי א'-ו'.

16:00גזם יש להוציא יום לפני מועד הפינוי (כולל למכולת הגזם) בין השעות:  אחר הצהרים ל- 6 בבוקר בלבד.

אבא אחימאיר, אגוז, אורן, אירוס, אלה, אלון, אלמוגן, אלשייך פינק, ארז אריה רז (רייס), אשחר, אשל, 
אתרוג, בורג יוסף ברוש, דולב דפנה, דקל, דרך ארץ, דרך האילנות, דרך הנחלים, דרך הפרחים, הדרים, 
הולצברג שמחה, המציל היהודי, המר זבולון, הרב יחיא תעיזי זצ"ל, הרדוף, הרצוג חיים, זאב זאוברמן, 
חבקוק, חצב, חרצית, יסמין, יפה נוף, יקינטון, ישעיהו ישראל, כחלית, כלנית, כנפי נשרים, לוע הארי, 
ליבנה, לילך, מוסינזון יגאל, מרגנית, נורית, נחל איילון, נחל ארנון, נחל דן, נחל הבשור, נחל הירמוך, נחל 
הירקון, נחל ליטאני, נחל לכיש, נחל נעמן, נחל עדה, נחל ערוגות, נחל פראן, נחל צאלים, נחל קדרון, נחל 
שורק, נחל שניר, נחל תנינים, נרקים, ס. דרך ארץ, סביון, סחלב, סטרומה, ערבה, פיקוס פעמונית, פרג, 
פרחי בר, פרנקל אליהו, צאלה, צבעוני, ציפורן, צפניה, קבוץ גלויות, קטלב, קק"ל, רותם, שד' בן גוריון 

מזרח מכיכר פינס, שד' מנחם בגין, שד' ציונה צרפת, שושן, שיטה, שקמה.

אלי כהן, אעלה בתמר, אפרים, אשר, ביאליק, בן יצחק צבי, בעלי המלאכה, גמיל דוד
דן, דנציגר, הבילויים, הג"א, החומה, המהרי"ץ, הנשיא, העליה, העצמאות, הפרדס, הרב גמליאל יוסף, 
הרב יחיא סלימן תנעמי, הרב צוברי מאיר/בנימין, הרב שייבבה ישראל, הרמב"ם, הרצל, ויצמן, זבולון, 
חגי הנביא, יגאל אלון, יהודה, יהונתן, יואל, יונה הנביא, יששכר, לוי, לילינבלום, לרנר מרדכי, מגינים, 
מוצקין, מורי אהרון צברי,  מנחם דהרי, מרבד הקסמים, משעול הרבי מילובבישט, משעול הרש"ש, נחום, 
נירברג שניאור, נפתלי, סברדלוב, סמד, סמטת הג"א/לולו, סעידי שמחה, עמו, פייבל, צברי סעדיה, 
קוסובסקי דניאל, קפלינסקי משה, ראובן, רבי יהודה, שבזי, שבטי ישראל, שלום עליכם, שמעון, שפירא, 

שפרינצק, שרעבי מנשה, תרמ"ה.
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