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 כ"ג אדר ב תשע"ט 

 2019מרץ  30

 2019 בחג הפסחפחים ימי פינוי 

 
המועצה מתגברת בפינוי  כפול  של הפח 

  :19/4-/14/04הירוק בשבוע שלפני החג 
אי לכך צוות העובדים המפנים יעבדו שעות 

 נוספות, חלקן יהיו בלילות והשכם בבוקר. 
 

פינויים בחול המועד21/04-26/4/19: 
מתקיימים כרגיל . םהפינויי  

במידה של פח מלא או בקשה לפינוי נוסף 
 לפניות הנ"ל .  ייעודית ת משאית קיימ

כמו כן התושבים מתבקשים להציב את 
 הפחים מחוץ לחצרם 

 
 בברכת חג שמח

 מחלקת איכות סביבה, קיימות ותברואה
 
 
 
 

http://www.hefer.org.il/
http://www.hefer.org.il/


   

תפעולאגף   

 
 ליד מדרשת רופין  4025000  חפר עמק אזורית מועצה

 לשירותך 107| מוקד  09-9614861|  פקס:  09-8981524: אגף תפעולטל' 

www.hefer.org.il 

 19/04/19-14/04הטבלה מתייחסת לפינוי הכפול בשבוע שלפני החג 

 פח כתום פח ירוק פח חום שם היישוב

 חמישי שלישי + שישי ג' אביחיל 

 שני שלישי + שישי ד' אמץ 

 שישי שלישי + שישי ב' אלישיב

 שישי שלישי + שישי ד' אחיטוב

 שישי שלישי + שישי ד' בחן

 חמישי שלישי + שישי ג' בת חן

 שני ראשון+ רביעי א' בארותיים

 שני ראשון+ רביעי א' בורגתא 

 שלישי ראשון+ רביעי א' בית חרות

 חמישי שני+ חמישי ג' בית ינאי 

 שלישי שני+ חמישי ה' בית יצחק 

 שלישי ראשון+ רביעי א' ביתן אהרון

 שני ראשון+ רביעי א' בית הלוי

 שני ראשון+ רביעי ד' בת חפר

 שישי ראשון+ רביעי ב' גאולי תימן

 שלישי)אחת לשבועיים( שלישי + שישי א' גח"א  

 שלישי)אחת לשבועיים( שלישי + שישי א' גח"מ  

 חמישי שלישי + שישי ג' גבעת שפירא

חמישישני+  ד' גן יאשיה  שני 

 שלישי ראשון+ רביעי ה' הדר עם

 שלישי שלישי + שישי קומפוסטרים המעפיל 

 שלישי ראשון+ רביעי א' ויתקין

 חמישי שלישי + שישי ג' חבצלת השרון

 שלישי שלישי + שישי ב' חיבת ציון 

 שלישי ראשון+ רביעי א' חופית

 שני ראשון+ רביעי א' חניאל

שישישלישי +  ב' חרב לאת  שלישי 

 שני ראשון+ רביעי ד' יד חנה

 שלישי שלישי + שישי ב' כפר הרואה+בית חזון

 שלישי ראשון+ רביעי ב' כפר חוגלה 

 שלישי ראשון + חמישי ב' כפר חיים 

 שלישי ראשון+ רביעי ה' כפר ידידיה

 שלישי ראשון+ רביעי א' כפר מונאש 

 חמישי שני+ חמישי ג' מכמורת

השרוןמשמר   שלישי)אחת לשבועיים( שני+ חמישי א' 

 שלישי ראשון+ רביעי א' עולש 

 שלישי)אחת לשבועיים( שלישי + שישי א' עין החורש 

 חמישי שני+ חמישי ג' צוקי ים

 שישי שני+ חמישי ג' שושנת העמקים

 שלישי)אחת לשבועיים( שני+ חמישי א' קיבוץ העוגן

חמישישני+  א' קיבוץ מעברות  שלישי)אחת לשבועיים( 

שלישי   שני+ חמישי א'+ג' נעורים   

שלישי   + חמישי ב'+ה' פארק תעשיות     
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