
צורן ורמת אמירבנה ביתך ואזוה"תלב המושבה (השיכון)אזור הכפרימי פינוי/אזורים
ב' ו'א' ד'ג' ו'ב' ה'פינוי אשפה ביתית בשגרה
ג'ד'ד'ב' פינוי גזם וגושית בשגרה

פינוי אשפה יום שני יבוצע ביום 
ראשון בלילה (להוציא במוצ"ש 

ובראשון)

פינוי גזם וגושית של יום שני יפונה 
ביום ראשון. (יש להוציא במוצ"ש)

פינוי אשפה יום שלישי יבוצע בשעות יום שני     06/09 (ערה"ש)
הבוקר המוקדמות  ביום שני ערה"ש

פינוי אשפה יבוצע בשעות הבוקר 
המוקדמות

יום שלישי 07/09 ( חג ראה"ש)

פינוי אשפה יבוצע במוצאי החגפינוי אשפה יבוצע במוצאי החגיום רביעי  08/09 ( חג ראה"ש)

פינוי גזם וגושית  יום רביעי יפונה פינוי אשפה כרגיל יום חמישי 09/09
 ביום חמישי

פינוי אשפה כרגיל יום שישי   10/09

פינוי גזם וגושית של  יום רביעי יפונה יום שלישי 14/09
ביום שלישי (יש להוציא בשני)

פינוי אשפה יבוצע בשעות הבוקר פינוי אשפה כרגיל  יום רביעי   15/09 (ערב כיפור)
המוקדמות

 פינוי אשפה יבוצע במוצאי יום כיפוריום חמישי  16/09 (יום כיפור)
פינוי אשפה כרגיל פינוי אשפה כרגיל יום שישי    17/09

פינוי אשפה יום שני יבוצע ביום 
ראשון בלילה

פינוי גזם וגושית של יום שני יפונה 
ביום ראשון (יש להוציא במוצ"ש)

פינוי אשפה יבוצע בשעות הבוקר   ייום שני      20/09 (ערב סוכות)
המוקדמות

פינוי אשפה יבוצע במוצאי החגיום שלישי  21/09 (חג סוכות)

פינוי גזם וגושית של  יום שני יפונה יום ראשון   26/09
פינוי אשפה כרגיל ביום ראשון (יש להוציא במוצ"ש)

יום שני       27/09 (הושענא 
רבה)

פינוי אשפה יבוצע בשעות הבוקר 
המוקדמות

פינוי אשפה יבוצע בשעות הבוקר 
המוקדמות

יום שלישי   28/09 (שמחת 
פינוי אשפה יבוצע במוצאי החגתורה  ושמיני עצרת)

       פינוי אשפה כרגילפינוי אשפה כרגיל יום רביעי     29/09

פינוי אשפה כרגיל יום חמישי    30/09
פינוי גזם וגושית  של יום שלישי 
יפונה ביום רביעי (יש להוציא 

בשלישי)

               פינוי אשפה וגזם חגי תשרי תשפ"ב - 2021

פינוי גזם וגושית של יום שלישי יפונה פינוי אשפה כרגיל יום ראשון 05/09
ביום ראשון (יש להוציא במוצ"ש)

פינוי גזם וגושית של יום שלישי יפונה פינוי אשפה כרגיל יום ראשון   19/09
ביום ראשון (יש להוציא במוצ"ש)

תושבים יקרים! הוצאת גזם ופסולת גושית 24 שעות לפני יום הפינוי. תודה על שיתוף הפעולה וחג שמח!


