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 (עד אוקטובר 15.5.18-החל מ) 2018קיץ  פחי אשפה תכנית פינוי

 פח כתום פח ירוק פח חום שם היישוב

 חמישי שישי +ו'ג' אביחיל

 שני שישי ד'א'+ אמץ

 שישי שלישי +ה'ב' אלישיב

 שישי ראשון ד'א'+ אחיטוב

 שישי שישי +ו'ג' בחן

 חמישי שישי +ו'ג' בת חן

 שני רביעי ד'א'+ בארותיים

 שני רביעי ד'א'+ בורגתא

 שלישי רביעי ד'א'+ בית חרות

 חמישי שני ד'א'+ בית ינאי

 שלישי חמישי +ה'ב' בית יצחק

 שלישי רביעי ד'א'+ ביתן אהרון

 שני ראשון ד'א'+ בית הלוי

 שני רביעי +ו'ג' בת חפר

 שישי ראשון +ה'ב' גאולי תימן

 (םשלישי)אחת לשבועיי שישי ד'א'+ גח"א

 (םשלישי)אחת לשבועיי שישי ד'א'+ גח"מ

 חמישי שישי +ו'ג' גבעת שפירא

 שני חמישי ד'א'+ גן יאשיה

 שלישי רביעי +ה'ב' הדר עם

 שלישי שישי קומפוסטרים המעפיל

 שלישי רביעי ד'א'+ ויתקין

 חמישי שישי +ו'ג' חבצלת השרון

 שלישי שלישי +ה'ב' חיבת ציון

 שלישי רביעי ד'א'+ חופית
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 פח כתום פח ירוק פח חום שם היישוב

 שני ראשון ד'א'+ חניאל

 שלישי שלישי +ה'ב' חרב לאת

 שני ראשון +ו'ג' יד חנה

כפר הרואה+בית 
 חזון

 שלישי שלישי +ה'ב'

 שלישי שישי +ה'ב' כפר חוגלה

 שלישי חמישי +ה'ב' כפר חיים

 שלישי רביעי +ה'ב' כפר ידידיה

 שלישי ראשון ד'א'+ כפר מונאש

 חמישי שני ד'א'+ מכמורת

 (םשלישי)אחת לשבועיי שני ד'א'+ משמר השרון

 שלישי רביעי ד'א'+ עולש

 (םשלישי)אחת לשבועיי שישי ד'א'+ עין החורש

 חמישי חמישי +ו'ג' צוקי ים

 שישי חמישי +ו'ג' שושנת העמקים

 (םשלישי)אחת לשבועיי שני ד'א'+ קיבוץ העוגן

 (םשלישי)אחת לשבועיי שני ד'א'+ מעברות קיבוץ

 שלישי חמישי ד'א'+ נעורים

שלישי   + חמישי +ה'ב' פארק תעשיות   

 


