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 פינוי גזם 

 רחובות  שכונה 
יום הוצאת  

 גזם ה
פינוי  ם  יו 

 הגזם 

 גני מנחם 
הירדן, הירקון, הקישון, הירמוך, דן, אביב, אלות, הבשור, הערבה, ערוגות, חרוד,  

 ב  א  שלמה בן יוסף 

 ב  א  סילבר, התפוז, הפרדס, האתרוג, סמינר בנות ז'בוטינסקי, נחום, אבא הילל  נווה דורון 

 ב  א  חרמון, גולן, תבור  מושבה ותיקה
בריאות הנפש, יצחק שמיר, 

 א  א  דרך צה"ל  משק דרור, דרך צהל 

 ג  ב  אליהו, האלה, הזית, הדובדבן, הדר, התמר, רימון, סמטת התפוח מושב תלמי מנשה

 ו  ה  קישון, לאה גולדברג, טיילת חתני פרס ישראלאהוד מנור, אפרים  חתני פרס ישראל

 ד  ג  הבנים, האנפה, הסנונית, הדרור, הזמיר, העפרוני, סמטת האנקור, דיזנגוף  גבעת חוטר 
 המושבה החדשה 

איילה, שחף, פשוש, דוכיפת, נחניאלי, צוקית, צופית, דרך חיים, שלדג, פלמינגו,  
 ד  ג          הולצברג, ליכטנשטיין, תחנת רכבת, בית העלמין יסעור, סלעית, ורדית, שמחה 

 פארק המושבה 
אלונים, הדקל, שא נס, יצחק רבין, הרב שפירא, סמטת השקד, סמטת צאלון,  

 ד  ג  הברוש סמטת השקמה

 ד  ג  הנקר, צופית, רבין  וילות
 שכונה ותיקה

נאות גנים, שושנים, חצב, היסמין, כלנית, הרב עוזיאל, הרב קוק, האיריס,  
הורד, חזון איש, בע"הנס, הגפן, דוד הכהן, התאנה, היוצר, סביון, חבצלת,  

 ה  ד  האורן, גן רוטרי, קרן היסוד, מתחם שפ"ע )מכולה(

 ג  ב  ישפה, שבוטופז, שוהם, יהלום, לשם, ספיר, אודם, ברקת, חושן, נופך,  צמרות 

 ה  ד        שביט                                                 כוכב הצפון  ) מתחם י ב (
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 פינוי אשפה ביתית )פחי אשפה(                  
 ימים  רחובות  שכונה 

 גני מנחם 
הירדן, הירקון, הקישון, הירמוך, דן, אביב, אלות, הבשור, הערבה, ערוגות, חרוד, שלמה בן 

 א,  ד  יוסף 

 א,  ד  ז'בוטינסקי, נחום, אבא הילל סילבר, התפוז, הפרדס, האתרוג  נווה דורון

 א,  ד  גולן, תבור חרמון,  מושבה ותיקה 

בריאות הנפש, יצחק שמיר, משק 
 ב, ד, ו  דרך צה"ל  דרור, דרך צהל 

 א,  ד  אליהו, האלה, הזית, הדובדבן, הדר, התמר, רימון, סמטת התפוח  מושב תלמי מנשה 

 ב,  ד,  ו  אהוד מנור, אפרים קישון, לאה גולדברג  חתני פרס ישראל 
הבנים, האנפה, הסנונית, הדרור, הזמיר, העפרוני, סמטת האנקור, דיזנגוף, כלבייה, חוות גן  גבעת חוטר 

 ג,  ו                   תעדן, דשני
 
 

 המושבה החדשה 
יילה, שחף, פשוש, דוכיפת, נחניאלי, צוקית, צופית )דרך איילה(, דרך חיים, צופית )דרך א

 ה    - ב  יסעור, סלעית, ורדית, שקמה, שמחה הולצברג, ליכטנשטייןליכטנשטיין(, שלדג, פלמינגו, 

 א,  ג,  ה  אלונים, הדקל, שא נס, יצחק רבין, הרב שפירא, סמטת השקד, סמטת צאלון פארק המושבה 

 א,  ג,  ה  הנקר, צופית, רבין וילות 
 שכונה ותיקה 

קוק, האיריס, הורד, חזון איש, נאות גנים, שושנים, חצב, היסמין, כלנית, הרב עוזיאל, הרב 
 ב,  ה  רבי מאיר בעל הנס, הגפן, דוד הכהן, התאנה, היוצר, סביון, חבצלת, האורן, קרן היסוד 

 א,  ג,  ה  טופז, שוהם, יהלום, לשם, ספיר, אודם, ברקת, חושן, נופך, ישפה, שבו  צמרות 

 ב, ד, ו  שביט  כוכב הצפון )מתחם י"ב(

 ב, ד, ו  -ימים   -עיליים מוטמנים + מכלים  ❖

 תוכנית קיץ פעם בשבוע/ תוכנית חורף פעם בשבועיים  -פינוי דחסנים  ❖

 פעמים בשבוע  3  -( 1,100פחי בתי כנסת ) ❖
 


