עושים סדר בעיר

הנחיות כלליות:

ביעור חמץ:

להלן מוקדי חביות ביעור חמץ בחלוקה לפי שכונות.
אנא שמרו על הסדר ,הניקיון וכללי הבטיחות
לוגו אגף שפ"ע

תושבים יקרים,

אגף שפ"ע

הבערת אש לצרכי ביעור חמץ מותרת רק בתוך החביות על פי הפרסום המצורף.
לטובת כולנו הנכם מתבקשים לא לקיים שריפות מחוץ לחביות ,על מנת שלא להשחית את
השטחים הציבוריים שלנו ולשמור על הבטיחות.
החביות ייאספו ביום ו' ערב פסח בין השעות  12:00עד  .15:00באם נתקלתם בחבית ביעור חמץ
שלא פונתה צרו איתנו קשר ישיר באמצעות המוקד העירוני

להלן מוקדי שריפת חמץ בחלוקה לפי שכונות .אנא שמרו על הסדר ,הניקיון וכללי הבטיחות

רמה בית שמש א':
נהר הירדן מול 09
נהר הירדן (צמוד לדונה) פינת הירקון
נחל דולב מול 0
נחל דולב פינת איילון
נחל דולב מול 84
נחל איילון בחנייה של הפארק מול נ .נועם
נחל מאור 52
נחל לוז (ליד ת"ת בית שלום) 61
נחל לכיש מול 48
נחל לכיש ליד עזרת אחים
נחל נחשון 0
נחל מיכה  -בסוף הרחוב בחניה ליד 61
נחל רזיאל  5פינת נחל רפאים ליד ביה"כ זכרון משה
נחל אוריה אחרי 65
נחל אוריה (ע"י בי"כ תפארת חיים) פינת שורק
נחל ערוגות פינת שורק
נחל ערוגות אחרי 1
עין גדי פינת נ .חבר
הרב אליהו מול 6
הרב קוק מול 8

רמה בית שמש ב':
רבי פנחס בן יאיר מול 64
נהר הירדן (ליד ביה"ס) 59
נהר הירדן 54
נהר הירדן  ,26מול ר' יהודה הנשיא
נהר הירדן  ,62פינת ר' אלעזר
נהר הירדן פינת ריב"ל 5
רבי יהושעפינת ר' יהודה הנשיא
רבי יהודה הנשיא (ברחבה) 64
הלל מול 65
רבי עקיבא מול 8
רשב"ג מול 64
ריב"ל 60
ריב"ל פינת ריב"ז
ריב"ז מול 0
רבי אלעזר פינת מעלות הרמ"א
רבי צדוק פינת רבי טרפון

ימי פינוי גזם וגרוטאות:
יום שני

ימי פינוי גזם וגרוטאות:
יום שלישי

קנה בושם-גבעת ירושלים
לוי אשכול (מול )1
בן איש חי (מול )12
החיד"א (מול )2
בן איש חי 15
בן איש חי 14
בן איש חי 26
בן איש חי (מול )88
בן איש חי בכיכר ליד 50
בן איש חי מול  ,62מתחם בי"כ
בן איש חי מול 4
הרב צדקה ליד בי"ס בית יעקב
הרב אבא שאול 1

בעלזא -קרית חסידים
דובר שלום 64
דובר שלום מול מתחם בי"כ
קדושת אהרן 61
אוהל יהושע מול 1
האדמור מבעלזא 1
האדמור מבעלזא 64
תכלת מרדכי 1
ימי פינוי גזם וגרוטאות:
יום שני

ימי פינוי גזם וגרוטאות:
יום שלישי

גבעת שרת
סיני 65
בר אילן 11
בר אילן 16
בר אילן מול 62
מעפילי אגוז פינת ראובן
ראובן פינת בן אליעזר
הרקפת 58
הנרקיס פינת היסמין
רבי ינאי מול 59
ימי פינוי גזם וגרוטאות:
רח' הפרחים -יום שני
רח' הארזים והעצים  -יום שלישי
שכונת בר אילן-יום רביעי

הנחיות כלליות:
ביעור חמץ:

רמה בית שמש ג':
נריה הנביא לפני 5
נריה הנביא מול 48
חבקוק הנביא מול חב"ד
חבקוק הנביא מול 41
יואל הנביא פינת מלאכי
חגי הנביא 2
ירמיהו הנביא מול  59א
משה רבינו מול  59א
יחזקאל הנביא ליד 52
יחזקאל הנביא מול 11
יחזקאל הנביא פינת אחיה השילוני
יונה בן אמיתי מול 1
יונה בן אמיתי פינת אלישע
תפארת נפתלי 51
דבורה הנביאה פינת עובדיה
דבורה הנביאה מול 55
מרים הנביאה מול 64
חולדה הנביאה מול 5
ימי פינוי גזם וגרוטאות:
יום שני

הקריה החרדית -ממזרח שמש
רבי חיים הלוי 6
חזון איש פינת שפת אמת מול 41
ברחבה
אור שמח 62
אור שמח מול 42
אור שמח מול 1
חזון איש 69
בית ישראל  ,6פינת אמרי אמת
בית ישראל 62
בן קיסמא מול 55
בן קיסמא מול 62
בן עזאי 61
בן עזאי 1
ימי פינוי גזם וגרוטאות:
יום שני

בית שמש הותיקה
כיכר נוימן במרכז המסחרי
יהודה המכבי פינת בן לולו
הרצל  46ליד הגינה
דרך רבין – נעימי 1
ימי פינוי גזם וגרוטאות:
האזור הישן -יום שני
מגדל המים -יום שלישי
רמת לחי  -יום רביעי

פינוי גזם וגרוטאות:

פינוי גזם ופסולת גדולה יתבצע בימים ראשון עד רביעי על פי המפורט .ביום חמישי וערב חג
לא יתבצע איסוף .נא להוציא את הגזם ערב קודם ליום האיסוף.

פינוי אשפה:

בשבוע שלפני פסח יש תגבור של פינוי האשפה ,קבלו בסבלנות את רעש ותנועת המשאיות.
ביום שישי ,ערב החג ,יתבצע פינוי (לאחר מבצע לילי) ויסתיים בשעות הבוקר .אנו מבקשים
מהתושבים להשליך את האשפה הביתית עד  10:00בבוקר.

פסולת אלקטרונית:

בשיתוף היחידה איכות הסביבה ,מרכזי מחזור לפסולת אלקטרונית יוצבו בתאריכים 7.4.19
ו' בניסן עד  14.4.19יג' בניסן בנקודות להלן:
רח' ראובן ליד סופר הצלחה
מסוף האשפה העירוני ליד תחנת הרכבת
נחל איילון פינת נחל דולב
רח' אחיה השילוני  2רמה ג'
עמדות חלוקת מזון יש לפתוח בתיאום ואישור מחלקת הפיקוח02-9909937 :
תושבים נכבדים,
לשכת ראש העיר ,אגף שפ"ע ועובדי העירייה המסורים נערכו היערכות מוקדמת למבצע פסח
תשע"ט .תוגברו ימי ומועדי פינוי האשפה וניתן דגש לניקיון העיר כאשר הצוות עמל רבות לביצוע
המשימות והאתגרים לקראת חג הפסח כאשר המטרה הינה עיר נקייה ויפה! אנו תקוה כי עמדנו
במשימה ותודתנו נתונה לכם התושבים ,לעובדי העירייה ובייחוד לעובדי אגף שפ"ע המסורים
שעושים לילות כימים ועמלים במשמרות במתכונת  24שעות ביממה עד לכניסת החג.

מאחלים לכם חג פסח כשר ושמח!
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

שמואל גרינברג
משנה לרה"ע
ממונה אגף שפ"ע

