
ניקיון ופינוי אשפה וגזם
בחגי תשרי התשפ"ג

הודעת אגף שפ"ע
אגף שפ"ע יתגבר את פינוי הגזם, האשפה וניקיון הישוב לקראת חגי תשרי.על מנת 

לשמור על היישוב נקי במהלך החגים, להלן עדכון על השינוי במתכונת הפינוי 

פינוי גזם וגרוטאות
עד יום ה׳ 22.9.22 יבוצע פינוי של הגזם והגרוטאות כרגיל, בהתאם לימי הוצאת הגזם 

בכל שכונה. לאחר מועד זה ניתן להוציא גזם וגרוטאות רק בימים הבאים*:
יום ד׳ 28.9.22 – הוצאת גזם בשכונות ברושים, גבעולים, חמניות, טללים, עמק אילון, 

ורדים, יובלים, יעלים
יום ה׳ 29.9.22 – הוצאת גזם בשכונות אלונים, רקפות, הדסים, סחלבים, כרמים, הדרים
הוצאת גזם בשכונות ברושים, גבעולים, חמניות, טללים, רחוב הקשת,  יום א' 2.10.22 – 

עמק איילון, ורדים, יובלים ויעלים.
הוצאת גזם בשכונות אלונים, רקפות, הדסים, סחלבים, כרמים והדרים. יום ה' 6.10.22 – 

יום ג׳ 18.10.22 – חזרה למתכונת פעילות שגרתית.
*גזם וגרוטאות ניתן לפנות, באופן עצמאי, בין השעות 15:00-7:00 לנקודת הגזם בכניסה 

לבית עריף, או למיכלי אצירת הגזם והגרוטאות המוצבים בחניון המועצה התחתון, רח' החושן.
חוה"מ סוכות אין הוצאת גזם.

פינוי פחי אשפה וטמוני קרקע
ראש השנה

25.9.22-24.9.22 – יבוצע הפינוי של ימי א', ב' )כולל עבודת לילה(
25.9.22 פינוי טמוני קרקע

28.9.22-27.9.22 – יבוצע הפינוי של ימי ג', ד' )כולל עבודת לילה בצאת החג(
28.9.22– פינוי טמוני קרקע 

יום כיפור
3.10.22-4.10.22 - יבוצע הפינוי של ימים ג', ד' )כולל עבודת לילה(

4.10.22 - פינוי מוטמנים ופחים עיליים.

סוכות
9.10.22-8.10.22 – יבוצע הפינוי של ימים א', ב' )כולל עבודת לילה(

16.10.22-15.10.22– יבצוע הפינוי של ימים א', ב' )כולל עבודת לילה(

בשאר ימי חודש אוקטובר – פינוי אשפה כרגיל.

חלוקת סכך לתושבים
חלוקת הסכך לתושבים תתבצע בימים  א-ב 02-03/10/22 עד גמר כפות התמרים, 

בנקודות החלוקה הבאות: 
מגרש החנייה מול ביה"ס ניצנים

בחניון הסמוך למגרש כדורסל שלהבת
חניון גן החבל ליד בית הכנסת.

שכונת הדרים בחניה הגדולה מול הפארק העתידי

מועצת שוהם תצא לחופשת סוכות ביום א', י"ד תשרי 9.10.22.
חזרה לעבודה ביום ג', כ"ג תשרי, 18.10.22. המוקד העירוני 106 פועל כרגיל.


