
כל המידע על ההיערכות לחג הפסח
בבית שמש



תושבי העיר היקרים!

שבהם  בימים  הנדרשת  והזהירות  הניקיון  לאווירת  כולנו  את  מחברים  שמתקרבים  הפסח  חג  ימי 

מצווים אנו לשמור את חג הפסח ככל מצוותו וחוקתו. גם באגף שפ"ע עובדים בימים אלו סביב השעון 

בכדי להכין את העיר נקייה ומצוחצחת לכבוד חג הפסח.

השנה האחרונה הביאה את אגף שפ"ע להתמודדות מורכבת. בעוד שהעיר בית שמש מתרחבת וגדלה, 

משתולל משבר עולמי בדמות הקורנה שכולנו בתפילה שיחלוף. בתקופה זו, של סגרים והגבלות, 

עובדי אגף שפ"ע המשיכו בפעילותם השוטפת ללא הפוגה )באישור המחוקק כמובן(, מתוך ידיעה כי 

השמירה על הניקיון והסביבה הינו חלק בלתי נפרד מהמלחמה נגד התפשטות נגיף הקורנה.

באגף שפ"ע לא עוצרים, אבל בכדי שכולנו נוכל לחיות בעיר נקייה שמכבד לגור בה, אנחנו חייבים 

את שיתוף הפעולה של כלל התושבים. העיר של כולנו והניקיון משותף לכולנו, ולכן שיתוף הפעולה 

הזה חשוב ביותר בכדי לשמור על חזות העיר, הניקיון והטיפוח.

בחוברת מידע זה שמנו דגש על הערכות של אגף שפ"ע לקראת חג הפסח. העברת המידע לציבור 

העבודה שלנו  תוכניות  את  בפניכם  מציגים  אנחנו  'שותפות',  נקודה של  מאותה  מגיעה  התושבים 

כשותפים, ומאמינים אנו בהמשך שיתוף הפעולה כמרכיב מרכזי ביותר במאמץ המשותף של כולנו 

לעשות את בית שמש נקייה יותר.

בעומדנו בימים אלו, שנה לאחר פרוץ מגפת הקורונה, נברך את תושבי עירנו בחג פסח "כשר בריא 

ושמח", בריאות היא תפילה ותקווה בכל עת, אך בתקופה זו יש לכך משמעות מיוחדת, ולכך אגף 

שפ"ע ימשיך לפעול בס"ד לנקות את העיר ולשמור על המרחב הציבור, ובמקביל בהזדמנות זו אנו 

קוראים לאלו שעדיין לא התחסנו כנגד הקורונה לעשות זאת במהרה, בכדי שביחד נוכל לצאת לדרך 

חדשה, בריאה, שמחה ונקייה.

בברכת פסח כשר בריא ושמח!

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

הרב שלמה ברילנט
ממונה אגף שפ"ע

בס"ד



מוקדי הצבת מכלים
לצורך ביעור חמץ

 מיקום מדוייק  רחוב  שכונה 
 פינת ראובן  מעפילי אגוז  

 פינת בן אליעזר ראובן  
 24 הרקפת  
 פינת היסמין הנרקיס  
 מרכז מסחרי כיכר נויימן  
 פינת בן לולו יהודה המכבי  
 ליד הגינה 31הרצל   
 6 נעימי-דרך רבין  
 פינת חבצלת  שושן   
 20מול  רבי ינאי  
    2בר אילן  
   בר אילן פינת קלמן מגן  
   בר אילן פינת אריה לוין  
   דוד רזיאל פינת רש"י  
 9-10מול  בן אליעזר   
 מול בית כנסת ברחבה  10 המשלט   
 על יד בית הכנסת 24 הרצל  
 לקראת סופו החרמון  
 ליד בית הכנסת התבור  
 ליד הגנים והעיקול הארבל  
 אזור המרכז סופר הצלחה שיינפלד  
   דן לנר  
   הנרקיס  פימת צפורן  
   אזור גבעת סביון  
   אזור האמפיתאטרון  

 6-מול מס'  לוי אשכול חפציבה
 75מול  בן איש חי  
 5מול  החיד"א  
 63 בן איש חי  
 51 בן איש חי  
 44מול  בן איש חי   
 29בכיכר ליד  בן איש חי  
 מתחם בי"כ 15מול  בן איש חי   
 ליד ביה"ס בית יעקב הרב צדקה  

 1 רבי חיים הלוי קריה חרדית
 ברחבה 37מול  חזון איש שפת אמת מזרח שמש

 15 אור שמח  
 35 אור שמח  
 6 אור שמח  
 10 חזון איש שפת אמת  
 פינת אמרי אמת 1 בית ישראל  
 15 בית ישראל  
 22מול  בן קיסמא  
 15מול  בן קיסמא  
 16 בן עזאי  
 7 בן עזאי  

 18 רבי פנחס בן יאיר רמה ב'
   20נהר הירדן)ליד ביה"ס   
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 18 רבי פנחס בן יאיר רמה ב'
   20נהר הירדן)ליד ביה"ס   
   28נהר הירדן)ליד ביה"ס   
 מול רבי יהודה הנשיא 51 נהר הירדן  
 פינת אלעזר 15 נהר הירדן  
 2פינת ריב"ל  נהר הירדן  
 פינת רבי יהודה הנשיא רבי יהושע  
 13 רבי יהודה הנשיא  
 12 הילל  
 4 רבי עקיבא  
 18 רשב"ג  
 19 ריב"ל  
 פינת ריב"ז ריב"ל  
 9מול  ריב"ז  
 פינת מעלות הרמ"א רבי אלעזר  
 פינת רבי טרפון רבי צדוק  
   רבי טרפון  
   רבי לויטס  

 16 קדושת אהרון בעל"ז 
 5 דובר שלום ]מול בתי הכנסת[  
 6מול  אוהל יהושע  
 7 האדמור מבעלז  
 13 האדמור מבעלז  
 7 תכלת מרדכי  

 90מול  נהר הירדן רמה א
 פינת הירקון נהר הירדן)דונה(  
 90מול  נחל דולב  
  48מול  נחל דולב   
 מול נחל נועם חנייה-נחל איילון  
 25 נחל מאור  
 16 נחל לוז ליד ת"ת בית שלום  
 34מול  נחל לכיש  
 ליד עזרת אחים נחל לכיש  
 17בחניה ליד  נחל מיכה סוף הרח  
 ליד ביהכ"כ זכרון משה  נחל רזיאל  
   פינת נחל רפאים  
 12אחרי  נחל אוריה  
   נחל אוריה)ע"י בי"כ   
 12לפני  קישון   
 פינת שורק נחל ערוגות  
 7אחרי  נחל ערוגות  
 פינת נ.חבר עין גדי  
 פינת טבריה חל עין גדי פינת טבריהנ  
 1מול  הרב אליהו  
 48מול  הרב קוק  
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 בסוף עידו הנביא 1רמה ג 
 9 נחום הנביא  
 34מול  נריה הנביא  
 מול חב"ד חבקוק הנביא  
 37מול  חבקוק הנביא  
 מחוץ למקווה נשים יואל הנביא  
 5 חגי הנביא  
 א 20ול מ ירמיהו הנביא פינת משה רבנו  
 11 משה רבנו  
 67מול  יחזקאל הנביא  
 פינת אחיה השילוני  יחזקאל הנביא  
 7מול  יונה בן אמיתי  
 פינת אלישע יונה בן אמיתי  

 2פינת עובדיה  11מול  דבורה הנביאה 2רמה ג 
   13מרים הנביאה מול   
 14 חולדה הנביאה  
   שמואל הנביא  
   עמוס הנביא  
   15בדיה הנביא מול עו  
 27 מרים הנביאה   

 2 גרוסמן  רמת אברהם
 2 הרב אדלשטיין   

   מרדכי אליהו משקפיים
   קוק פינת שפירא  

   רחוב לורנץ בסוף מע"ר
   8רבינא  רמה ד

 
   אביי מתחם קרוונים
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   אביי מתחם קרוונים

 

 מיקום מדוייק  רחוב  שכונה 
 פינת ראובן  מעפילי אגוז  

 פינת בן אליעזר ראובן  
 24 הרקפת  
 פינת היסמין הנרקיס  
 מרכז מסחרי כיכר נויימן  
 פינת בן לולו יהודה המכבי  
 ליד הגינה 31הרצל   
 6 נעימי-דרך רבין  
 פינת חבצלת  שושן   
 20מול  רבי ינאי  
    2בר אילן  
   בר אילן פינת קלמן מגן  
   בר אילן פינת אריה לוין  
   דוד רזיאל פינת רש"י  
 9-10מול  בן אליעזר   
 מול בית כנסת ברחבה  10 המשלט   
 על יד בית הכנסת 24 הרצל  
 לקראת סופו החרמון  
 ליד בית הכנסת התבור  
 ליד הגנים והעיקול הארבל  
 אזור המרכז סופר הצלחה שיינפלד  
   דן לנר  
   הנרקיס  פימת צפורן  
   אזור גבעת סביון  
   אזור האמפיתאטרון  

 6-מול מס'  לוי אשכול חפציבה
 75מול  בן איש חי  
 5מול  החיד"א  
 63 בן איש חי  
 51 בן איש חי  
 44מול  בן איש חי   
 29בכיכר ליד  בן איש חי  
 מתחם בי"כ 15מול  בן איש חי   
 ליד ביה"ס בית יעקב הרב צדקה  

 1 רבי חיים הלוי קריה חרדית
 ברחבה 37מול  חזון איש שפת אמת מזרח שמש

 15 אור שמח  
 35 אור שמח  
 6 אור שמח  
 10 חזון איש שפת אמת  
 פינת אמרי אמת 1 בית ישראל  
 15 בית ישראל  
 22מול  בן קיסמא  
 15מול  בן קיסמא  
 16 בן עזאי  
 7 בן עזאי  

 18 רבי פנחס בן יאיר רמה ב'
   20נהר הירדן)ליד ביה"ס   

שכונה

וותיקה 
וגבעת 
שרת 

שכונהמיקום מדוייקרחוב

חפציבה

מיקום מדוייקרחוב

קריה חרדית
מזרח שמש

רמה ב'

בעל"ז

רמה א'

רמה ג' 1

רמה ג' 2

רמת אברהם

משקפיים

רמה ד'
מע"ר



1. עיריית בית שמש באמצעות מינהל תפעול עושה מאמץ לפנות את האשפה והפסולת

הגושית בימים לפני החג ובמהלך חול המועד פסח וזאת על מנת שנוכל לשמור על עירנו נקייה.

2. מינהל תפעול יתגבר בצורה משמעותית את סבבי הפינויים.

3. התושבים מתבקשים להקפיד להוציא את הגזם בהתאם לימי הפינוי עד לתאריך 24/3 י"א ניסן.

4. בימים חמישי – שישי, 26/3 – 25/3 , י"א – י"ד ניסן לא תותר הוצאת גזם בכל העיר בכל האזורים.

5. חול המועד פסח 29/3 – 1/4 – טז'- י"א ניסן תותר הוצאת גזם בכל רחבי העיר.

1 . בימים ג'- ד'  23-24/3  י' - י"א ניסן, פינוי האשפה יפעל כרגיל.

2 . בלילה בין יום ה' –ו' , 25/3, י"ב ניסן, העירייה תפנה אשפה במשך כל הלילה.

ייתכן ויהיו רעשים, הציבור מתבקש לקבל זאת בהבנה.

לבקשת רבני העיר כל החמץ שייזרק לאשפה בכל רחבי העיר עד 25/3, י"ב ניסן תשפ"א בשעה 23:00 

יופנה עוד לפני החג ע"י עובדי העיריה.

מועדי פינוי גזם 
לקראת חג הפסח

מועדי פינוי אשפה 
לקראת חג הפסח

הנחיות כלליות 
לביעור חמץ
ביעור חמץ יתבצע אך ורק בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר יפרסמו מעת לעת.

יש לזרוק את החמץ לאש ולא להתעכב מעבר לאמירת התפילה, יש להקפיד על מרחק שמירה של שתי מטר מאדם לאדם 
אין להביא ילדים כלל וכלל על מנת שלא תיווצר התקהלות.

א. המיכלים יוצבו ביום רביעי 25 במרץ, י"ב ניסן תשפ"א בלילה. ויאספו ביום י"ג ניסן בסוף זמן ביעור חמץ בשעה 11:30.
ב. הציבור מתבקש לשרוף את החמץ רק במיכלים אלו ולא בשטחים אחרים.

ג. יש להקפיד להשליך רק פריטי מזון הקשורים למצווה, חל איסור להשליך פריטים אחרים. הנושא ייאכף.
ד. יש להקפיד על בטיחות האש, אין להשתמש בחומרי דלק כלשהם להבערת האש.

ה. עובדי העירייה יבצעו פיקוח ואכיפה קפדניים במוקדי ביעור החמץ. נבקשכם להקפיד על הכללים ולמנוע אי נעימות.



לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה מצורפות הנחיות שיאפשרו לקיים את מצוות הגעלת הכלים בבטיחות 
במרחב הציבורי ברחבי העיר.

בעמדות ההגעלה ישנה סכנה ממשית, ולכן התנאים המובאים בעלון זה מטרתם בראש ובראשונה לשמור עליכם, 
התושבים, וכדי למנוע נזקים למרחב הציבורי ולאפשר את קיום המצווה בשמחה ובבטחה.

הגעלת כלים תתבצע אך ורק בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר יפרסמו מעת לעת.
על מנת שלא תיווצר התקהלות, יש להקפיד על מרחק שמירה של שתי מטר מאדם לאדם.

1. יש להמציא אישור טכנאי גז מורשה המאשר את כלל הציוד המופעל במקום.
2. יותר שימוש במכלי גז של חברות מורשות בלבד.

3. יש לדאוג למרחק בטיחות של בלוני הגז ממקום הבערה )בין 1.7 ל – 3 מ'(.
4. מיכל המים יוצב על חצובת ברזל חזקה ורחבה בגודל המיכל.

5. יש לדאוג למטף כיבוי )אבקה( 12 ק"ג בכל נקודה.
6. אין להקים נק' הגעלה בתוך המבנה ולהרחיק מכל מתקן דליק אחר.

7. יש לגדר את מתקן ההגעלה ומקום הבעירה בגדר של 1 מ' בכל כיוון.
8. אין לחסום מעברים ציבוריים ויש לדאוג למעבר חופשי להולכי רגל במדרכות.

9. נקודות ההגעלה תופעלנה ע"י בוגר מעל גיל 18 שיהיה נוכח במקום בכל זמן ההפעלה.
10. אין לגרום נזק לתשתיות המרחב הציבורי )אספלט, גדרות, קירות, מבנים וכל מתקן עירוני אשר מוצב במרחב הציבורי(.

ניתן להתעדכן באתר המועצה הדתית לגבי הזמנים והמיקום.
מינהל פיקוח עירוני בשת"פ עם כיבוי האש יבצעו סיורים וביקורות אחר נק' ההגעלה ברחבי העיר, החל מיום שלישי 17, 

למרץ, ד' ניסן תשפ"א כדי לוודא שהדברים נעשים בבטיחות ולא מסכנים את הציבור.

הגעלת כלים 
ברחבי העיר



ראש העיר
ד״ר עליזה בלוך

ממונה אגף שפ״ע
הרב שלמה ברילנט

בברכה,

קרטונים

פסולת בניין

פסולת ביתית

האחריות לניקיון של כולנו
זה בידיים שלנו!

www.betshemesh.muni.il
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