ַעל ִבּעוּר ָח ֵמץ!
רשימת המכולות המיוחדת לשריפת חמץ ברחבי העיר
קריית הרצוג

רמת אהרן  -רמת אלחנן  -שיכון ה'

מרכז 2
הרב שך 18
שבטי ישראל 17-15
רמב"ם 24
בן פתחיה 18
נפחא  8פינת חיד"א
חבקוק 25
סוקולוב 47

הרב זוננפלד  26פינת עטיה 12
הרב יצחק מאיר הכהן 9-7
הרב פרדו  18פינת בן זומא 21
הרב כהנמן 33
גיבורי ישראל 37

על הכביש
ברחבה
רחבת התתי"ם
במפרץ החניה  -מול בית יעקב נווה מאיר
ליד פינת החי  -מעבר לגשר גבעת שמואל

במגרש
שבטי ישראל  -יציאה לגשר ז'בוטינסקי
פינת הלוחמים
על הכביש
במפרץ החניה
על הכביש
במפרץ החנייה – על הכביש

אברבנאל 35
אברבנאל 8
נורוק 20
קובלסקי 12
גניחובסקי 17
אברמסקי 26

ברחבה
בחניה
על הכביש
בחניה
על הכביש ליד הגן
על הכביש ליד בית הכנסת

פדרמן 1
נויפלד 15
הצבי בין  1ל3-

על החול ברחבה
על הכביש
מתנ"ס קרית הרצוג

מרכז 1
רבי עקיבא 148
הרב הרצוג 11
הרב חרל"פ 9
הרב קוק 22
ירושלים 58

במגרש  -פינת יונה הנביא
פינת שמואל הנביא  -על הכביש
מפרץ חנייה
מפרץ חנניה  -בין הרצוג לרב קוק
מפרץ החניה של המוניות

שלמה קוסטליץ

חבר מועצת העיר ומחזיק תיק התברואה

חשוב :על דעת רבני העיר שליט"א ,יש להימנע מזריקה מיותרת של דברים שאינם 'ביעור חמץ'
כמו אריזות ניילון ,נרתיקי לולב ,מיכלי פלסטיק ושאר דברי שראוי להשליכם לאשפה .הדבר
פוגע קשות בשכנים ומסוכן לבריאות ,מפריע לרבים ומונע ח"ו ביעור חמץ כראוי בשל עומס יתר
מיקומי הצבת המכולות נקבעו לאחר חשיבה ותכנון מיטבי של אפשרות הפיקוח והפינוי.
אין להזיז את המכולה לאחר הצבתה ללא יוצא מן הכלל

איזור מגידו
הרב וסרמן 2
קדושת יום טוב 10
אלישע 4
ברטנורא 8-6
חזון איש 60
הרב לנדא 3-1
עזרא -53מעונות ויז'ניץ 4

ויז'ניץ

פרדס כץ
הרב אבוחצירא 20
נורדאו מול 24
דנגור 10
החשמונאים 6

אברהם רובינשטיין
ראש העיר

ככר דסלר
שיכון סאטמר
מיסלעה )שטח אדמה(
ככר ברטנורא ליד הקיוסק
מגדל המים – מפרץ חניה
לנדא-נחמיה-חזו"א –ככר
מעונות ויז'ניץ – צמוד לקיר בית הספר

רחבת בית הכנסת
על הכביש
בחניה
במפרץ חניה

מתתיהו 12
שלמה המלך 20-18
אמרי ברוך  28סוף הרחוב
בן יעקב  9פינת בר יוחאי
עמרם גאון 5
אהבת שלום 17

נתי נחום

מנהל אגף התברואה והפיקוח

!

מחוייבים
,
ה
הז
הפסח
ליותר

ברחבה
שלמה המלך מול "יש חסד"
צמוד למגרש
על המדרכה
ליד הטמון
ויז'ניץ

