
תכנית ניקיון רשותית

הניקיון ופינוי הפסולת  , בוצע מיפוי מקיף ויסודי של עבודות הגיזום2019במהלך שנת 

שדרוג חוזי התקשרות  , בעקבות תהליך מיפוי זה הוחלט על החלפת קבלנים. במושבות

.  והקמת פינות הפרדת פסולת ברחבי המושבות

.  בנוסף נבנתה תוכנית עבודה יומית שמוצגת במסמך זה לעיונכם

. נשמח לשיתוף הפעולה שלכם בשמירה על המרחב הציבורי נקי

יחד נשמור על בנימינה וגבעת עדה נקיות

שלומי גרנוב

מ"מנהל אגף שפ



ליקוט פסולת-תכנית עבודה
'יום א

היסמיןהראשונים

העומרהדקל

חי כולל חניית 

הגנים

הרותם

האלההזית

התירושהעומר

הסמדרניצנים

האשכולהיסמין

העינבחניון בית התרבות

סמטה כפולה בין הרימון  חניון הבריכה

לחיטה

'יום ב

האלההראשונים

האלוןהדקל

השסקחי כולל חניית הגנים

החורשהזית

הלבונההעומר

סמטת האיריסניצנים

סמטת הדגניתהיסמין

סמטת הנוריתחניון בית התרבות

סמטת הכלניתחניון הבריכה

סמטת הצבעוני

סמטת הנרקיס

'יום ג

התאנההראשונים

הרימון עד השקדהדקל

חי כולל חניית 

הגנים

הגפן

האגסהזית

האגוזהעומר

סמטת חבצלתניצנים

סמטת הרקפתהיסמין

סמטת החצבחניון בית התרבות

סמטת האיריתחניון הבריכה

סמטת הסביון

'יום ד

השקדהראשונים

סמטאות השקדהדקל

החרובחי כולל חניית הגנים

ס הרים לרחוב הרימון"מעבר ביהזית

הרימון מהשקד עד הדפנההעומר

החיטהניצנים

השעורההיסמין

הקמהחניון בית התרבות

מעלה הצברחניון הבריכה

השיבולתסמטת החמנית

הגורןהליבנה

סמטה כפולה בין הרימון  

לחיטה

סמטת הדגן

סמטת האלומה

'יום ה

הגבעההראשונים

דרך הברושיםהדקל

הגומאחי כולל חניית הגנים

הערבההזית

ההרדוףהעומר

משעול הנופרניצנים

האורניםהיסמין

הארזיםחניון בית התרבות

ההדרחניון הבריכה

כליל החורש

מלקט גבעת עדה  



'יום א

השושנהאזור התעשיה

השקדהתחנה

עץ האגוזהמלאכה

הבוסתןהאמן

ששת הימים עד הגפןהאסיף

החרש

'יום ב

החורשמרכז המושבה

הגורןהמייסדים

המורההכרמל

הגפןקרן היסוד

ששת הימים עד הנחלהזית עד הכרמל

התאנההאיכר עד הכרמל

הדקל עד הכרמל

הכיכר

'יום ג

האגסיםהתעשייהאזור 

העבודההתחנה

הנחלהמלאכה

הגיאהאמן

היובלהאסיף

האפיקהחרש

הפלג

המעיין

'יום ד

האיכר מרחוב הכרמלמרכז המושבה

הזית מרחוב הכרמלהמייסדים

הדקל מרחוב הכרמלהכרמל

נחלת זבוטינסקיקרן היסוד

הדגןהזית עד הכרמל

שביל החלבהאיכר עד הכרמל

הסמדרהדקל עד הכרמל

הכיכר

'יום ה

השישהתעשייהאזור 

הרופאהתחנה

ספירהמלאכה

הציפורןהאמן

הגזיתהאסיף

הפועלהחרש

השניים

האורן

השחר

מלקט בנימינה מזרח  

ליקוט פסולת



'יום א

ימי בנימינההעצמאות

בריכת המיםי"ניל

ההגנהא"דרך פיק

ע"הגדנהבושם

הנשיאהיסמין

התירוש

'יום ב

המורגכרמי בנימינה

הגדישהיין

האסיףהעינב

המגלהכרם

השריגהבציר

הברוש  עד הגביע

הקציר

'יום ג

גבעת חןהעצמאות

הנביאיםי"ניל

סיניהתלתן

החיטההשעורה

השדההשיבולת

האירית

'יום ד

האלוןגני בנימינה

החרובהתמר

הארזהשיטה

החרצית  ההדס

הדולבהאשל

הלוטםהצאלון

ההרדוףהמרווה

'יום ה

נחלת בנימינה, וורבוגהעצמאות

הסחלבי"ניל

הנדיבהחבצלת

הרותםהסיגלית

הכרכוםהאירוס

הכלניתהנורית

הרקפתהאופק

מלקט בנימינה מערב

ליקוט פסולת



טיאוט רחובות–תכנית עבודה 

שעות  רחוב  
כיכר , מועצה, המיסדים

יד לבנים
6:30-7:30

7:30-8:30אזור תעשיה
ימי בנימינה

הברוש
היין

העינב
הנשר
המורג
הגדיש
השריג
השחף

8:30-15:00

מערב בנימינה-'יום א

שעות  רחוב  
6:30-7:00י"דרך ניל

7:00-7:30חניית בית ספר הנדיב
7:30-8:30בית העלמין

דרך העצמאות מהנדיב עד הסיגלית
הנדיב, הסחלב
הכלנית, הכרכום
רקפת, נרקיס
הסיגלית, החבצלת
האלון, הארז

החרוב, החרצית
השיזף, ההדס
הצאלון, הדולב

הלוטם, השיטה
התמר, המרווה

8:30-15:00

נחלת בנימינה וורבורג-'יום ב



שעות  רחוב  
6:30-7:30אזור תעשייה

7:30-8:00בוטינסקי'נחלת ז
הגפנים

הכרמל עד הדקל
הדקל עד המייסדים

הגורן
החורש

האגסים
ששת הימים

שכונת בית הכרם
הרימון

קצה רחוב העבודה
השושנה
עץ האגוז
הבוסתן
הרופא

כיכר יד , מועצה, המיסדים
לבנים

8:30-15:00

מזרח בנימינה  –' יום ג

שעות  רחוב  
6:00-6:30כניסה להרחבה

6:30-7:00חי
7:00-8:00מעלה הצבר

8:00-9:00הרימון
השעורה, הליבנה

הקמה  , החיטה
האגס, הגפן

האלה, האלון
הרותם, השסק

הראשונים, הזית
השקד, הדקל
העינב,האגוז
האשכול, הסמדר
הגומא,הגבעה

הברושיםדרך , הערבה
ההרדוף, היקינטון

9:00-15:00

גבעת עדה  -'יום ד

טיאוט רחובות

לא מתבצע טיאוט רחובות בימי גשם* 

לא מתבצע טיאוט ברחובות ללא מדרכה  * 



שעות  רחוב  
6:30-7:00י"דרך ניל

7:00-8:00אזור תעשיה

(כביש)ההגנה 
(כביש)הנשיא 

היסמין
דרך העצמאות עד הנדיב

הנביאים
סיני

השדה
האירית
החיטה

8:00-14:00

14:00-15:00כיכר יד לבנים, מועצה

גבעת חן , שכונת יעקב-'יום ה

טיאוט רחובות


