כמו בשנה שעברה – השנה שוב נאחד את מדורות ביעור החמץ במרכזים שכונתיים בתוך מכולות
מתכת .מצורפת רשימת הנקודות בהם תציב המועצה מכולות גדולות שישמשו לביעור חמץ.
התושבים מתבקשים לרכז את החמץ למכולות אלו בלבד .לתשומת לבכם  -אין להדליק אש
במקומות אש במקומות שלא אושרו מראש.

רשימת המקומות:

 .1שכונת הרימון  -מול בית הכנסת הרב תכליתי
 .2שכונת התאנה  -בצומת התאנה  -הגואל ,על משטח פינוי האשפה.
 .3שכונת הגפן  -מול בית הכנסת המרכזי (בית אהרון)
 .4חניון המח"ר  -בכניסה לחניון  -מול פארק העשור.
 .5שכונת הדקל  -רח' נצח י-ם  -מול בית מס'  ,8סמוך לפארק השעשועים.
 .6שכונת הדקל  -סוף רח' נחמיה  -ליד הכיכר.
 .7שכונת הדקל  -דקל ג' ,שד' דוד המלך ליד תחנת ההסעה מול פארק הג'ונגל.
 .8שכונת הדקל  -רח' זרובבל  -במפגש עם דרך הביטחון.
 .9שכונת הזית  -צומת זית שמן ויונתן החשמונאי  -על השביל המוביל לבית כנסת משכן
ציפורה.
 .10שכונת הזית  -רח' יהודה המכבי  -המנורה ,על המדרכה.
 .11שכונת הזית  -רח' פיטום הקטורת  -מתחם המכולת
 .12שכונת הזית  -רח' מתתיהו הכהן ,בחניית גני הילדים.
 .13שכונת הזית  -צומת פיטום הקטורת  -הציפורן ,בשטח הכורכר שיורד לדרך הביטחון.
 .14בשכונת התמר  -ליד בית הספר
תוכן
הנדסה בשכונת הדגן  -בכיכר הכניסה לשכונה.
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על מנת להגיע לחג הפסח עם עיר נקיה:

פינוי אשפה :בעיקרון ימי ראשון שלישי וחמישי
תגבור :יום שני  ,26.3יום רביעי 28.3
פינוי גזם וגרוטאות :בעיקרון ימי חמישי
תגבור :יום שני  ,26.3יום שישי 30.3
תושבים מתבקשים להוציא גזם וגרוטאות ערב לפני האיסוף.
חג אביב שמח ופורח
אגף שפ"ע
יד
עלהספר
בית
האגף לשיפור פני העיר

בכיכר
בכניסה לדגן

בשטח ליד הכיכר

על ד בשטח
רך
היורדת הביטחון
פיטום מאחורי
הקטורת

על מנת להגיע לפסח עם עיר נקיה:

פינוי גזם וגרוטאות :ימי חמישי ,תגבור :יום שני  * 26.3יום שישי 30.3

פינוי אשפה :ימי ראשון ,שלישי וחמישי ,תגבור :יום שני  * 26.3יום רביעי 28.3
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יש להוציא גזם וגרוטאות ערב לפני האיסוף.

www.efrat.muni.il

הצטרפו אלינו ב-

 :לקבוצת "מועצה מקומית אפרת"

חג פסח כשר ושמח! אגף שפ"ע
יום חמישי ,ט"ז בשבט 1.2.2018 -

