ראש השנה תשע"ט8102-

עדכון בנושא פינוי גזם ,פסולת גושית
ואשפה לפני חגי תשרי תשע"ט
תושבים יקרים,
לקראת חגי תשרי הבאה עלינו לטובה ,המחלקה לאיכות החיים והסביבה נערכת לתגבור פינוי
הגזם ,הפסולת הגושית והאשפה בכל יישובי המועצה.
פינוי גזם לפני ראש השנה:
בשבוע שבין ה 8...02 -עד  8...02יתקיים פינוי גזם ופסולת גושית כרגיל ,כל יישוב ביום הקבוע
שלו .לאחר פינוי זה לא יהיה פינוי גזם נוסף עד לאחר החג.
הנכם מתבקשים להקפיד ולהוציא את הגזם והפסולת הגושית לפינות הגזם או לנקודות האיסוף
אשר נקבעו ע"י היישוב בערב שלפני הפינוי( .מצ"ב ,רשימת היישובים ויום הפינוי של כל יישוב).
לאחר מועד זה אין להוציא גזם .הפינוי הבא יהיה ביום הפינוי של היישוב ,לאחר ראש השנה.
פינוי גזם לפני יום כיפור:
בערב יום הכיפור ה 02...02 -יתבצע פינוי מצומצם.
פינוי גזם לפני סוכות:
בימים  81...02ו 81...02 -ובימים  11.2.02ו 0...02-לא יהיה פינוי גזם.
הפינוי של ימים אלו יתבצע בחוה"מ.
פינוי פסולת גושית:
התושבים מתבקשים לפנות את הפסולת הגושית (ריהוט ישן ,גרוטאות ,מכשירי חשמל שבורים
וכד') מבעוד מועד לפינות המיועדות לכך ביישובכם .נא לא לערבב גזם עם פסולת גושית!
הפסולת תפונה באותם זמנים כמו הגזם.
פסולת חקלאית ופסולת בניין:
חובה לפנות את הפסולת באופן עצמאי לאתר מורשה.
אין להשליך פסולת חקלאית ופסולת בניין לפינות הגזם והפסולת הגושית.
העבריין ייענש!
פינוי אשפה לפני ראש השנה:
בשבוע שבין ה 8...02 -עד  8...02האשפה תפונה כרגיל מכל יישוב ביום הקבוע שלו.
היישובים אשר יום הפינוי שלהם חל בערב החג  ....02ובחג ב ,01...02 -האשפה
תפונה ב 2...02 -בצאת השבת.
היישובים אשר יום הפינוי שלהם חל בחג ב ,00...02 -האשפה תפונה באותו ערב לאחר החג.
פינוי אשפה ביום כיפור:
ערב כיפור פינוי כרגיל ,וביום הכיפור עם צאת החג.
פינוי אשפה בסוכות:
במוצ"ש  88...02תפונה האשפה מהיישובים שבהם חל יום הפינוי (יום א' ו-ב'),
ובמוצ"ש  .8....02בחוה"מ יבוצע פינוי כרגיל.

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית הנגרמת מפינוי האשפה
בשעות לא שגרתיות ומודים לכם על שיתוף הפעולה.
שנה טובה ומועדים לשמחה
צוות המחלקה לאיכות חיים וסביבה

להלן טבלת ימי פינוי הגזם בישובים:

שם הישוב

יום בשבוע
ראשון

צור משה ,בני דרור ,ניצני עוז ,תנובות ,כפר הס

שני

ינוב ,גאולים

שלישי

גנות הדר ,נורדיה ,עין שריד

רביעי

משמרת ,עין ורד

חמישי

חרות ,שער אפרים

שישי

פורת ,עזריאל ,כפר יעבץ ,יע"ף

יחד נשמור על סביבה נקייה ונעימה
בנוסף ,עומד לרשותכם מוקד טלפוני  016או 1.-8.61811
 8178שעות ביממה!
בברכה,
צילה הדס
מנהלת היחידה המוניציפאלית

