
 בס"ד

 
 

 מועצה מקומית גדרה

 

 תושבים יקרים,
 

 בחגי תשרי  שינוים בימי פינוי אשפה וגזם ברחבי הישוב

 הקרבים ובאים עלינו לטובה)ראש השנה, כיפור, סוכות( 
 

יתבצעו שינויים בהסדרי פינוי אשפה וגזם בישוב כמו כן  בחגי תשרי הבאים עלינו לטובה

 .יתוגברו פינויי האשפה בכלל רחבי הישוב בימים ושעות לא שגרתיות

 

 :"פלחגי תשרי תש להלן מועדי הפינוי של האשפה הביתית
 

 הרגילה אזורי הפינוי עפ"י תוכנית ימי הפינוי לפני החגיםתאריך פינוי אשפה ביתית  מועד

 'ויום פינוי  יאזורל יום ו' 27.9.19 ראש השנה

 בערב 21:00משעה מוצ"ש  28.9.19

 29.9.19 ערב חג 'אועד למחרת יום 

 'ב' + יום אי יום לאזורי פינו

 בערב 21:00משעה מוצאי חג  יום ג' 1.10.19

 2.10.19' דועד למחרת יום 

 'ד' + יום גלאזורי פינוי יום 

 'גיום פינוי  יאזורל יום ג' 8.10.19 יום כיפור

 בערב 21:00משעה  יום ד' 9.10.19

 10.10.19 ערב חג 'הועד למחרת יום 

 'ה' + יום דלאזורי פינוי יום 

 

 

 

 סוכות

 'ויום פינוי  יאזורל יום ו' 11.10.19

 בערב 21:00משעה מוצ"ש  12.10.19

 13.10.19 ערב חג ראשון 'אועד למחרת יום 

 'ב' + יום אלאזורי פינוי יום 

 'ויום פינוי  יאזורל יום ו' 18.10.19

 בערב 21:00משעה מוצ"ש  19.10.19

 30.10.19 ערב חג שני 'אועד למחרת יום 

 'ב' + יום אזורי פינוי יום לא

 

 

 : ופסולת גושיתפינוי הגזם 

 כולל 23.9.19 שנימועד אחרון לפינוי הגזם יהיה ביום 

 .לרשות הרבים תהיה ערב לפני מועד הפינויוהפסולת גושית  הוצאת הגזם

 

  הוצאת גזם וגרוטאות, אסורהכולל  2.10.19ועד יום רביעי  24.9.19מיום שלישי 

 ו תלווה בקנסכל הוצאה כז

 

 

 פינוי פחים כתומים:

 'ד' + יום אלאזורי פינוי יום  - 4.10.19תאריך 



 בס"ד

 
 

 מועצה מקומית גדרה

 'ה' + יום בלאזורי פינוי יום  - 11.10.19תאריך 

 'ו' + יום גלאזורי פינוי יום  - 16.10.19תאריך 

 'ד' + יום אלאזורי פינוי יום  - 22.10.19תאריך 

 'היום  ' +בלאזורי פינוי יום  - 23.10.19תאריך 

 

 

 לידיעת התושבים:

 מס' שינויים במערך הפסולת המועברת למיחזור.  המקומית גדרה רשותרחבי הבבשנה האחרונה הוכנסו 

 .יח' 800-כ אצירה כתומים למיחזור אריזות מכליפוזרו  .1

 .יח' 35 - אצירה לקרטון מכליהוצבו  .2

 .יח' 86 - המיחזור לנייר מכליבוצע שיפוץ לכל  .3

שיתוף הפעולה של התושבים לבצע הפרדה של הפסולת ולהשתמש במיתקנים הנ"ל על מנת להגדיל  אנו מבקשים את

 את כמויות הפסולת המועברת למיחזור ולצמצם את כמויות המועברת להטמנה.

 

 
 
 
 

 עמכם הסליחה! –עקב החגים  מקובלותפינוי האשפה יתבצע בשעות לא 

 עגלות האשפה. אנא אפשרו לרכבי הפינוי גישה והימנעו מחסימת

 

 בברכת חג שמח ושנה טובה
 

 


