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מטה יהודה.
מועצה נקייה

שירותי פינוי אשפה 
בחגי תשרי

בברכת שנה טובה ונקייה, מחלקת קיימות ואיכות הסביבה מועצה אזורית מטה יהודה

 תושבים יקרים,
לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה, מטה יהודה 

תגברה את מערך פינויי האשפה בכלל יישובי המועצה. 

אחרי הכל איכות החיים שלכם מתחילה בסביבה נקיה!

בתאריך  א'  ביום  השנה,  ראש  חג  מוצאי 
20/09/2020 יבוצעו פינויים בישובים הבאים: 
רזיאל,  רמת  כסלון,  יערים,  גבעת  צובה, 
מסילת  אשתאול,  שחר,  טל  נחשון,  בקוע, 
ציון, אדרת, אביעזר, נווה מיכאל, עין נקובה,  
עגור לוזית,  שריגים,  הדסה,  צור  ראפה,   עין 

 28/09/2020 בתאריך  ב'  ביום  כיפור,  מוצאי 
יבוצעו פינויים בישובים הבאים: אורה, עמינדב, 
כפר אוריה, צלפון, גיזו, נווה שלום, נס הרים, 
מוצא,  תירוש,  גפן,  זכריה,  גיורא,  בר  מטע, 
ישעיהו,  גבעת  צפרירים,  נחושה,  זית,  בית 
מיכה. שדות  החמישה,  מעלה  ספיר,   אבן 

העבודות תתבצענה בשעות הלילה, יתכן שיגרם רעש כתוצאה מפינוי האשפה, 
עמכם הסליחה ותודה על סבלנותכם. להלן מועדי פינוי:
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