
 
 

 
 

                       

 
 
 

 

 בס"ד

 אדר התשע"ז 
     7802מרץ  80

 חג הפסח התשע"ז
 

 מס' נושאים: כםאנו מבקשים להביא לידיעת לקראת חג הפסח הבעל"ט, תושבים יקרים , 
 

 . פינוי אשפה: 1

 
  .את תדירות פינוי האשפה מהישובים לקראת החג נגביר בעז"ה

  אנו מבקשים מהתושבים להשליך אשפה לתוך המכולות ו/או העגלות תוך מודעות ומאמץ
  לניצול יעיל של נפח המכולות. השלכת פסולת מחוץ למכולות גורמת למטרד סביבתי. 

 ש את הבנתכם על הרעש מרא גם בשעות הלילה, נבקש אנו נפנה אשפה בשל העומס
 להרחיק את הרכבים ממכולות האשפה ם בשעות הלילהגשיגרם, כמו כן אנו מבקשים 

  . אליהם גישהאת הולאפשר 
 
 :.שטיפת עגלות אשפה2

תתבצע  שטיפת כלל עגלות האשפה, אנו מבקשים בימים אלה לא לחנות  02///7-7בתאריכים: 
 רכבים צמודים לעגלות.

 
 פינוי הגזם מתבצע בפינוי נפרד מהאשפה הרגילה.   . פינוי גזם:3

 לקראת חג הפסח נגביר את תדירות פינוי הגזם ואנו מבקשים מהתושבים להיערך בהתאם.

 .02///7, 02///7מועדי פינוי גזם: 

 הגזם מוגדר כצמחים, ענפים ועלים שנשרו או הוסרו בעת כריתה או גיזום.  -

 ות מבלי שיפריע לפינוי מכולות האשפה הרגילות. יש לרכז את הגזם בנקודות איסוף הקבוע -

 יש להקפיד להניח את הגזם במקום נגיש ולא מתחת לקוי חב' חשמל/בזק. -

 
 למכולה. בסמוך: גרוטאות, כגון: מכשירי חשמל או רהיטים גדולים, יש להניח . גרוטאות 4
 
 . פסולת בניין:5

לפנות את פסולת הבניין ע"י הקבלן או באופן אין להשליך פסולת בניין למכולות האשפה הרגילות. יש 
פסולת בניין מזיקה למערכת הדחס במשאית פינוי האשפה ועלולה לגרום  עצמאי לאתר מורשה. 

 לתקלות חמורות. 
 
 . כלובי קרטון:6
 ישודרגו כלל כלובי הקרטון בכלובים איכותיים ועמידים יותר לתנאי מזג האוויר באזורנו.  

 
 דפים ואביזרים המיועדים לגניזה בתוך מכולת אין לשים בשום אופןמו לב! שי .מכולות נייר:7
 חזור. מכולה עם גניזה לא תפונה! מועצה דתית דאגה למתקני גניזה בישובים.מ
 
אנא פנו את החמץ  07:88יבוצע בערב חג, יום שני, עד השעה המועצה  אשפה אחרון בכלפינוי  .8

 בהתאם.
דרך מזכרי פניות והארות צוות אגף התשתיות משתדל לעשות את המיטב לרווחתכם, נשמח לקבל  .9

 dinaa@hrhevron.co.il היישובים או במייל:

 
 אנא עזרו לנו לתת שירות בצורה בטוחה ונעימה.                 

 בברכת חג פסח כשר ושמח,                                
 עוזי בכר,                                                      

 מנהל אגף תשתיות ואיכה"ס                                         


