
 * לכל שאלה ועניין!3106מוקד המועצה .                                                 מחלקת תברואה                                                                         ודיעיןמועצה אזורית חבל מ      ד"בס

 בשעות הלילה. בברכת שנה טובה לקראת החגים הבעל"ט יתבצעו שינויים בימי פינוי אשפה והגזם ויתבצעו פינויים  -  ביתית /פנוי אשפה

  6/102019יום ראשון   ם הכיפוריםיו
 ז' בתשרי   

 7/10/2019יום שני 
 ח' בתשרי 

 8/10/2019יום שלישי 
 בתשריט'  

 

 יום רביעי 
 -   בתשריי'  9/10/2019

במוצאי יום הכיפורים , החל 
ויימשך ליום  22.00מהשעה 

 10/10/2019חמישי

 11/10/2019יום שישי 
 בתשריי"ב 

 

 

ינתון, אחיסמך,מ. בן שמן, ג 
חדיד ,גבעת כח, כ.נ. בן שמן, 

 .טירת יהודה

לפיד, מ.מודיעים, 
כפר רות, שילת, כפר 

 טרומן, ברקת.

נחלים, רינתיה, מזור, נופך,בית 
נחמיה, בני עטרות, כפר דניאל, 

 גמזו, בית עריף. 

אחיסמך,מ. בן שמן, גינתון, 
חדיד ,גבעת כח, כ.נ. בן שמן, 

טירת 
 יהודה,לפיד,מ.מודיעים, כפר

רות, שילת, כפר טרומן, 
 .ברקת

נחלים, רינתיה, מזור, 
נופך,בית נחמיה, בני 
עטרות, כפר דניאל, 

 גמזו, בית עריף.

 

 12/10/2019מוצ"ש  סוכות
ויימשך ליום  20.00החל משעה  בתשריי"ג 

 13/10/2019ראשון

מוצאי החג  14/10/2019שני  יום
ויימשך   20.00מהשעה  החל

 ליום שלישי

 16/10/2019יום רביעי 
 חוהמ"ס

 

 17/10/2019יום חמישי 
 חוהמ"ס

 18/10/2019יום שישי 
 חוהמ"ס

אחיסמך,מ.בן שמן,גינתון, חדיד, גבעת כח, כ.נ בן  
 שמן, טירת יהודה.

לפיד, מ.מודיעים, כפר רות, 
 שילת, כפר טרומן, ברקת.

נחלים, רינתיה, מזור, נופך,בית 
נחמיה, בני עטרות, כפר דניאל, 

 עריף. גמזו, בית
 

אחיסמך, מ. בן שמן, גנתון, 
חדיד, גבעת כח, כ.נ. בן שמן, 

 טירת יהודה, בארות יצחק

לפיד, מ.מודיעים, כפר 
רות, שילת, כפר טרומן, 

 ברקת. 

נחלים, רינתיה,מזור, 
נופך,בית נחמיה, בני 
עטרות, כפר דניאל, 

 גמזו,בית עריף.

 20.00החל משעה  בתשריכ'   19/10/2019מוצ"ש   שמחת תורה
 ויימשך ליום ראשון 

במוצאי   21.10.2019יום שני 
ויימשך  20.00החג החל מהשעה 

 ליום שלישי

 25/10/2019יום שישי  24/10/2019יום חמישי  23/10/2019יום רביעי 

אחיסמך,מ.בן שמן,גינתון, חדיד, גבעת כח, כ.נ בן  
 שמן, טירת יהודה.

לפיד, מ.מודיעים, כפר רות, 
 ת, כפר טרומן, ברקת.שיל

נחלים, רינתיה, מזור, נופך,בית 
נחמיה, בני עטרות, כפר דניאל, 

 גמזו, בית עריף.

אחיסמך, מ. בן שמן, גנתון, 
חדיד, גבעת כח, כ.נ. בן שמן, 

 טירת יהודה, בארות יצחק

לפיד, מ.מודיעים, כפר 
רות, שילת, כפר טרומן, 

 ברקת.

נחלים, רינתיה,מזור, 
בני  נופך,בית נחמיה,

עטרות, כפר דניאל, 
 גמזו,בית עריף.

 
 
 

 ראש השנה

כ"ח  28/9/19מוצ"ש
 אלול 

 21.00החל מהשעה 
ויימשך עד יום ראשון 

29/9/19 

 יום שני ושלישי
חג ראש  30/9/2019, 1/10 

 "פהשנה תש

 1/10/2019יום שלישי 
במוצאי החג החל משעה 

ויימשך עד יום  21.00
 2/10/2019רביעי 

  3/10/2019יום חמישי
 

 "פד' תשרי תש
 

 

 ה' תשרי  4/10/2019 יום שישי 

אחיסמך,מ. בן שמן,  
עת גינתון, חדיד ,גב

כח, כ.נ. בן שמן, טירת 
יהודה,לפיד,מ.מודיעי

ם, כפר רות, שילת, 
 כפר טרומן, ברקת, 

 

 
 
 

 ראש השנה         ראש השנה

נחלים, רנתיה, מזור, נופך, 
בית נחמיה, בני עטרות, 
בארות יצחק, גמזו, בית 

עריף, כפר דניאל, 
אחיסמך, מ.בן שמן, 

גינתון, חדיד,גבעת כח, 
 ודה.כ.פ.בן שמן, טירת יה

 

לפיד, מ.מודיעים, כפר רות, 
 שילת, כפר טרומן, ברקת.

בית נחמיה, בני עטרות, כפר נחלים, רינתיה, מזור, נופך,
  דניאל, גמזו, בית עריף.



      מועצה אזורית חבל מודיעין  בס"ד 

 מחלקת תברואה                                                                                                                         

 * בכל שאלה ועניין!3106מוקד המועצה                                                                            ה טובה ומוצלחתבברכת שנ את הגזם יש להוציא ערב יום הפינוי. -  פנוי גזם

   ת תברואה קמחל-בברכת שנה טובה                                                    

 יום חמישי
 26/9 

 יום שישי
 27/9 

 29/9יום ראשון 
ערב חג ראש 

 השנה
 

 יום שני 
10/9 

 יום שלישי
1/10 

 יום רביעי
2/10 
 

 יום חמישי 
3/10 
 

 ייום שיש
4/10 

  

בני עטרות, טירת 
יהודה, מזור, 

 נופך, לפיד.
 

נחלים, רינתיה, 
 בארות יצחק.

אחיסמך, מ. בן 
שמן, כ.נ. בן 
שמן, גינתון, 

שילת, כפר רות, 
 מ. מודיעים.

חג ראש 
 השנה

גמזו, ברקת,  חג ראש השנה
גבעת כח, כפר 
דניאל, חדיד, 

בית נחמיה, 
טרומן , בית 

 עריף.

 בני עטרות,
מזור, נופך, 

טירת יהודה, 
 לפיד.

נחלים, רינתיה, 
 בארות יצחק

  

 יום ראשון 
6/10 

 יום שני
 7/10 

 

 יום שלישי 
8/10 

 יום רביעי
9/10 

 

 יום חמישי
10/10 

 יום שישי
11/10 

 יום ראשון
 13/10 

 יום שני
 14/10 

 
 

  

כפר רות, שילת, 
מ.מודיעים, 

 גינתון

אחיסמך, מ. בן 
שמן,כ.נ. בן שמן, 

 ית נחמיה.ב

 חדיד, בית עריף,
כפר טרומן, 

 גימזו, כפר דניאל

יום 
 הכיפורים

 לפיד, מזור, נופך,
גבעת כח, ברקת, 

 טירת יהודה

 רינתיה, נחלים,
בארות יצחק, 

 בני עטרות

 שילת, ,כפר רות
מ. מודיעים, 

אחיסמך, גינתון, 
. בן שמן, מ.בן נכ.

 שמן

 
  חג סוכות

  

 יום שלישי
15/10 

 
  חוהמ"ס

 רביעי יום 
16/10 

 
 חוהמ"ס

 יום חמישי
17/10 

 
 חוהמ"ס

 יום שישי
18/10 

 
 חוהמ"ס

 יום ראשון
20/10 

 
  הושענא רבה

 יום שני
21/10 

 

 יום שלישי
22/10 

 
  אסרו חג

 יום רביעי
23/10 

יום חמישי 
24/10 

 יום שישי
25/10 

 כפר טרומן,חדיד,
 בית נחמיה,

 בית עריף

ברקת, גבעת 
כח,כפר דניאל, 

 גמזו.

ד, טירת לפי
יהודה, מזור, 

 נופך

בארות 
יצחק, 

רינתיה, 
נחלים, בני 

 עטרות.

כפר רות, שילת, 
מ. מודיעים, 

 אחיסמך, גינתון,
 כ.נ. בן שמן

  מושב בן שמן.

כפר טרומן,  שמחת תורה 
חדיד, בית 

 נחמיה, בית עריף

גבעת  ברקת,
כח, כפר דניאל, 

 גמזו

לפיד , טירת 
מזור, יהודה, 

 נופך

בארות יצחק, 
נתיה, נחלים, רי

 בני עטרות.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


