מועצה אזורית לב השרון
בני דרור – גאולים – גנות הדר – חרות – ינוב – כפר הס – כפר יעבץ – מרכז כפרי יעף –
משמרת – נורדיה – ניצני עוז – עזריאל – עין ורד – עין שריד – פורת – צור משה –
שער אפרים  -תנובות

09/09/20
תושבים יקרים,

איגרת הנחיות :פינוי אשפה וגזם ,מחזור ופסולת גושית לפני חגי ישראל התשפ"א

לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה ,המחלקה לאיכות החיים והסביבה נערכת לפינוי הגזם,
מחזור אריזות ,פסולת גושית ואשפה בכל יישובי המועצה.
פינוי גזם:
נבקשכם להימנע מלהשליך גזם בחגי תשרי ( )18.9-10.10ואין לבצע גיזומים עד לאחר חג
הסוכות בכל הישובים.
פינוי פסולת גושית:
התושבים מתבקשים לפנות את הפסולת הגושית (ריהוט ישן ,גרוטאות ,מזרנים וכד') עפ"י
הנחיית הועד המקומי בישובכם.

לתשומת ליבכם:


פסולת עסקית ,חקלאית ופסולת בניין  -המועצה אינה מפנה כלל ואחריות הפינוי על
התושב או העסק !



לפינות הגזם יש להשליך גזם נקי בלבד !

העבריין ייענש!
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להלן לו"ז הפינוי בישובים בימי החגים:
פינוי גזם:
ראש השנה
 17.9חרות ,שער אפרים ,תנובות ,כפר הס.
איסוף חלקי בתיאום מול הועד המקומי בישובים :צור משה ,ניצני עוז ,בני דרור .
 18.9יעבץ ,יעף ,עזריאל.
 20.9צור משה ,ניצני עוז ,בני דרור איסוף השלמות בתיאום מול הועד המקומי.
יום כיפור
 25.9בישובים :צור משה ,ניצני עוז ,בני דרור איסוף חלקי בתיאום מול הועד המקומי
 27.9גאולים ,ינוב ,עין שריד
סוכות
חול המועד  -עבודה במתכונת מצומצמת.

פינוי אשפה:
ראש השנה
 18.9שער אפרים ,ניצני עוז ,תנובות  ,ינוב ,גאולים ,נורדיה ,נעורים ,עזריאל.
( 20.9מוצ"ש) כפר הס ,חרות ,משמרת ,גנות הדר ,נורדיה.
יום כיפור
( 26.9מוצ"ש) כפר הס ,חרות ,משמרת ,גנות הדר ,נורדיה ,יעבץ ,יעף ,נעורים.
 27.9צור משה ,פורת ,עין שריד ,עין ורד ,בני דרור.
סוכות
חול המועד  -במתכונת רגילה.
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פינוי אריזות (שקיות כתומות):

ראש השנה – אין שינוי בפינויים
יום כיפור – ביום שני ה ,28.9 -לא יהיה פינוי שקיות כתומות
 29.9פינוי כתום בחרות ,משמרת ,כפר הס ,עזריאל ,יעף ויעבץ.
 30.9פינוי כתום שער אפרים ,ניצני עוז ,גאולים ,תנובות ,ינוב ,נורדיה וגנות הדר.
 1.10פינוי כתום צור משה ,עין שריד ,עין ורד ,בני דרור ופורת.
סוכות – אין שינוי בפינויים

במידה ויהיו שינויים נעדכן בהתאם.
ישובים שאינם מופיעים במסמך זה ,יפונו במתכונת הרגילה.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית הנגרמת מפינוי האשפה בשעות לא שגרתיות
ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
יחד נשמור על סביבה נקייה ונעימה
בנוסף ,עומד לרשותכם מוקד טלפוני  24 09-7960200שעות ביממה!

בברכת חג שמח ושנה טובה.

בברכה,

נעמה צדוק
מ.מ .מנהל היחידה המוניציפאלית
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