
 
          במועצה מקומית באר יעק

 אגף שפ''ע
 פינוי גזם ואשפה ביתית

אשפה פינוי  רחובות שכונה
 ביתית

גזם יום 
 הוצאה
 מותר

 יום א'  בריאות הנפש, שמואל הרופא, אסף הרופא בית חולים
 יום א' א', ה'  משק דרור 

 יום א'  ב', ד, ו דרך צה"ל דרך צה"ל

 בית העלמין
 

אחת  
 לשבועיים

 יום ד'

הבשור, הערבה, הירדן, הירקון, הקישון, הירמוך, דן, אביב, אלות,  גני מנחם
 ערוגות, חרוד, שלמה בן יוסף

 יום א א', ד'

 יום א א', ד' ז'בוטינסקי, נחום, אבא הלל סילבר, התפוז, הפרדס, האתרוג נווה דורון
מושבה 

 ותיקה
 יום א א' ד' החרמון, הגולן, התבור, 

חתני פרס 
 ישראל 

 יום ב ב', ד', ו' חתני פרס ישראלאהוד מנור, אפרים קישון, לאה גולדברג, נעמי שמר, 

מושב תלמי 
 מנשה

 יום ב א', ד' אליהו, האלה, הזית, הדובדבן, הדר, התמר, רימון, סמטת התפוח, 

הבנים, האנפה, הסנונית, הדרור, הזמיר, העפרוני, סמטת האנקור,  גבעת חוטר
 דיזינגוף 

 יום ג ג', ו'

דרך חיים, שלדג,   איילה, שחף, פשוש, דוכיפת, נחליאלי, צוקית המושבה
שקמה, שמחה הולצברג, דרך נס ציונה,  רדית, סלעית, פלמינגו, יסעור,

 ליכטנשטיין

 יום ג ג', ו'

פארק 
 המושבה

הברוש, אלונים, הדקל, שא נס, יצחק רבין, הרב שפירא, סמטת השקד, 
 סמטת צאלון 

א', ג', ה' 
 )עגלות(

 יום ג

 יום ג א', ג', ה' הנקר, צופית, רבין וילות
נאות גנים, שושנים, החצב, היסמין, כלנית, הרב עוזיאל, הרב קוק,  שכ' ותיקה

האיריס, הורד, חזון איש, ר' מאיר בעל הנס, הגפן, דוד הכהן, התאנה, 
 היוצר, סביון

 החבצלת, האורן, קרן היסוד
 

 בתי קרקע
 ב', ה' 

 יום ד

עוזיאל, שלמה בן בעל הנס, הגפן, דוד הכהן, יהודה, קרן היסוד,      הרב  שכ' ותיקה
 יוסף )בי"ס רמון(

 מוטמנים
 א', ג', ה'

צמרות 
 המושבה

טופז, שוהם, יהלום, לשם, ספיר, אודם, ברקת, החושן, נופך, ישפה, 
 שבו, 

א', ג', ה'  
 )עגלות(

 יום ה

 2, 4, 10,  12     -ספיר יום א'    פינוי דחסנים
 2, 3, 4, 5, 7, 9   - טופזיום ב'   
 1- הלום, י1, 12, 14, 16   -שוהם יום ג'    
 2 אלונים ,1, 3חושן  , 10רבין  3, 5 –הברוש יום ד'   
 1, 3, 5  - נופך    2, 31 -ברקת יום ה'   

 מכולה –קניון באר יעקב -בי"ח מטבח  -,קניון אסף סנטר -יום ה'/ו'  
     מחסן המועצה 

 

פעם  דחסנים
 בשבוע 

 

 ! יום שישי, חל איסור מוחלט להוציא גזם בכפוף לשינויים בהתאם לנסיבות                                

 נכללים : וגרוטאות הגדרת גזםב

 , קרטונים, ריהוט ישן וגרוטאות בגודל סביר.וןגינ •

 כמה ימים לפני ההוצאה. לתאם ולקבל אישור האגףפינוי גזם בכמות גדולה יש  •

 גזם מרוסק כגון דשא עלים וכדומה, חובה לאסוף בשקית ניילון. •

 וחל איסור מוחלט: אינו כוללזם ג

 גבוה ! פסולת בניין לא תאסף והמוציא פסולת בניין צפוי לקנס •

 לפנות ישירות לקבלני פינוי פסולת באופן פרטי. נדרשפסולת בניין  •

 צאה המותר !עצמו אלא רק ביום ההו אין להוציא גזם ביום הפינוי •

 מים., צנרת סעף, תמרורים, בריכות ביוב  מודי החשמל, טלפון, ארונותבסמוך לע אין להניח •

 ולא על דשא/חול/שתילים ! אין להניח גזם בגינות ציבוריות •

 המדרכה במקום בו תהיה גישה לכלי הרכב המפניםולהניחו על  ביום ההוצאה המותראת הגזם יש להוציא 
 !ושלא תסכן עוברי אורח בדרך 




