
   

 

 

 

 

 

עיריית רחובות עושה סדר: אגף חזות העיר 

 לקראת פסח מתגבר את פעולות הניקיון
  

מכולות ייעודיות לפינוי פסולת גזם ופסולת יבשה  11ברחבי העיר הוצבו  לראשונה לקראת החג, 

בכל ימות השבוע, כתגבור עבור התושבים * כמידי שנה, פעילות הניקיון של האגף תתוגבר 

את החמץ יש *  שמרות כפולות, על מנת לשמור על הניקיון והסדר לפני חג הפסחויבוצעו מ

 לכך  שהעירייה הקצתהלשרוף רק במגרשים 

 

במסגרת ההערכות לחג הפסח, יתגבר אגף חזות העיר את מערך הטיאוט, המנופים ומכונות 

תקצה הטיאוט, הטנדרים יעבדו במשמרות כפולות ותתווסף משמרת למכונת הדחס. העיריה 

 מכולות בשכונות העיר להשלכת גזם ופסולת יבשה. 11 -מגרשים לשריפת החמץ ויוצבו כ

 

המכולות יוצבו בשבוע הקרוב, במטרה לאפשר הוצאת פסולת לרחוב שלא בימי הפינוי. 

 התושבים יוכלו להוציא גזם ופסולת יבשה במהלך כל השבוע ולהשליכה למכולה.  המשמעות:

מיועדות לפסולת בנייה, וכי האכיפה תתוגבר בגין הוצאת גזם למרחב  יודגש כי המכולות אינן

הציבורי שלא ביום פינוי הגזם. כמו כן, הסדרי פינוי הגזם ישונו בעקבות ערבי החג: ביום שישי 

. ביום שישי 1/91ערב החג לא יתקיים פינוי גזם, את הגזם ליום זה יש לפנות ביום חמישי  1/91

 ן להוציא גזם ביום זה.לא יפונה גזם ואי 4/91

 

"במסגרת ההערכות לחג, תגברנו את  יניב מרקוביץ', סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר:

פעילות האגף ונאפשר לתושבים להוציא פסולת למכולות בכל ימות השבוע, כחלק מהצורך 

כיתוב שעולה במסגרת ההכנות הביתיות לחג. על המכולות הייעודיות שנציב בשכונות, יופיע ה

'פח לאיסוף גזם ופסולת יבשה, פסח כשר ושמח, אגף חזות העיר', כך שניתן יהיה לזהות אותן. 

לשמור על ניקיון המרחב למכולות, ולהקפיד מנע מהשלכת פסולות מחוץ יאני קורא לציבור לה

 הנות כולנו מעיר נקייה ואווירת חג נעימה". יהציבורי והמדרכות, על מנת שנוכל ל

 

"כמידי שנה העיריה נערכת לתגבר את פעולות הניקיון, על מנת  דורון מילברג, מנכ"ל העיריה:

שנוכל  להגיע לערב ליל הסדר כשהעיר מצוחצחת. בימים אלו כולנו מחדשים ומסדרים את 

הבתים לקראת החג ולכן, כמות הפסלות גדולה מהרגיל, כך שהעירייה תתגבר את פעילות הניקיון 



נקרא להישמע להוראות, לעקוב אחר השינויים בהסדרי הפינוי ולהימנע מהשלכת  אולם הציבור

 פסולת שלא לפי ההנחיות". 

 

משה סנה לכיוון   -רחובות החדשה  :רחובות הבאיםפוזרו ברחבי העיר בשכונות, בהמכולות י

נת מרדכי פי -יעקב הילל -ברחבת החנייה וייסגל , שיכון סלע –דובנוב  -המוטמן , רחובות הצעירה

שד'  –פינת דב הוז , אושיות  -פדובה ליד המוטמנים , אושיות –אנלביץ , שכונת אפריים 

רחבת חניית גני הילדים , כפר  –כהנמן  -בחניית מגרש הכדורסל , שכונת המדע –הקיבוצים 

רחבת  –חניית ביהס מעלות משולם , מרמורק  –שיטה מלבינה בשטח החול , מזרח העיר  –גבירול 

 . בחנייה החולית בסוף הרחוב -ת העלמין, אמרי חייםבי

 

 –רחוב ההגנה ליד בית הכנסת קרטשניף, רחוב אמרי חיים  מגרשים פתוחים לשריפת חמץ:

ע"י כולל אברכים " בר שאול", רחוב  – /בשטח הפתוח ליד המוטמנים, רחוב מרים מזרחי מס' 

ליד המוטמן, רחוב גולדין  – 4מוכר ספרים ליד מכולת האשפה, רחוב מנדלי  -11מרים מזרחי  מס' 

מגני  –צמוד לביה"ס מדעים, רחוב אורי כהן  –מגרש פתוח, רחוב גורודסקי, רחוב משה פורר  –

 הגליל ורחוב קאופמן 9 האמוראים.

 

 

 

 

 


