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 לכבוד:

 מזכירי הישובים

 בחגי תשרי תשפ"לו"ז פינוי אשפה בישובים במהלך הנדון: 

 מזכירי הישובים ותושבים שלום. 

על בעיקר יוצאים השנה חגי תשרי מצורפת טבלת שינויים במועדי פינוי האשפה במהלך חודש ספטמבר. 

 .יום כיפור(י )רביעי )ראש השנה( ושלישיום וכן , ניימי ש

 המשמעויות:

 

 שם הקו
יום ותאריך של פינוי 

 שבוטל
 מועד חלופי לפינוי בישוב ישוב בו חל השינוי החג

 כלל ישובי המועצה ראש השנה שלישי ורביעי 27-28/9 כתומים
 ימים חמישי 29-30/9

 ושישי

          

 שם הקו
יום ותאריך של פינוי 

 שבוטל
 מועד חלופי לפינוי בישוב ישוב בו חל השינוי החג

 4/10יום שלישי  קיבוץ שדה בוקר יום כיפור יום רביעי 5/10 מדרשה

 14/10יום שישי  נווה בוקר סוכות יום שני 10/10 מדרשה

 21/10שישי  יום נווה בוקר שמחת תורה יום שני 17/10 מדרשה

 23/9יום שישי  נווה בוקר א ראש השנה יום שני 26/9 מדרשה 

          

 שם הקו
יום ותאריך של פינוי 

 שבוטל
 מועד חלופי לפינוי בישוב ישוב בו חל השינוי החג

 28/9יום רביעי  רביבים ורתמים  ב ראש השנה יום שלישי 27/9 משאבים

 6/10יום חמישי  אשלים יום כיפור יום רביעי 5/10 משאבים

          

 שם הקו
יום ותאריך של פינוי 

 שבוטל
 מועד חלופי לפינוי בישוב ישוב בו חל השינוי החג

  25/9יום ראשון  כמהין ובאר מילכה א ראש השנה יום שני 26/9 פתחה

 4/10יום שלישי  קדש ברנע יום כיפור יום רביעי 5/10 פתחה

 9/10יום ראשון  כמהין ובאר מילכה סוכות יום שני 10/10 פתחה

 16/10יום ראשון  כמהין ובאר מילכה שמחת תורה יום שני 17/10 פתחה
 

 .בכל ישוב יים*פינוי גזם וגושית יעשו פעם בשבוע

 ,ו יינתן מענה לפניות דחופות בלבדוב בשבילכםמוקד רמת הנגב זמין 

 .050-8215732 שליחת הודעות וואצאפ למס' / 106ניתן לחייג למוקד למספר 
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 ברכים את כולכם בשנה טובה וברוכה,מ 

 כה,בבר

 יעל גרינוולד

 רכזת תחום אשפה

 העתקים:

 מנכ"לית המועצה -הילה קפלן

 מנהל אגף שפ"ה -אסף עמיחי


