
 ביתית - ימי פינוי בחג                                                  

 

 יום שבת יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון
     27/09/2019 –  

 ביתיתפינוי 
 גבעת עדה

28/09/2019 –  
 ביתיתפינוי 

 מזרח בנימינה

29/09/2019   
 ערב ראש השנה

  ביתיתפינוי  –
 מערב בנימינה 

01/10/2019 
 ראש השנה

02/10/2019 
 ראש השנה
פינוי גבעת  

 עדה

02/10/2019  
 ביתיתפינוי 

 מזרח בנימינה

03/10/2019 –  
 ביתיתפינוי 

 מערב בנימינה

04/10/2019 –  
 ביתיתפינוי 

 גבעת עדה

 

06/10/2019 
  מזרחפינוי ביתי 

 בנימינה

07/10/2019  
פינוי ביתי  

 מערב
 בנימינה

08/10/2019   
 ערב יום כיפור 

  ביתיתפינוי  –
 גבעת עדה

09/10/2019 
 יום כיפור 

 פינוי ביתית
 בנימינה מזרח

10/10/2019 –  
 ביתיתפינוי 

 מערב בנימינה

11/10/2019 –  
 ביתיתפינוי 

 גבעת עדה

12/10/2019 –  
 ביתיתפינוי 

 מזרח בנימינה

13/10/2019   
 ערב סוכות

  ביתיתפינוי  –
 מערב בנימינה 

14/10/2019 
 חג סוכות

15/10/2019 
  דחול המוע
 סוכות

פינוי   – 
גבעת  ביתית

 עדה

16/10/2019 
  דחול המוע
 סוכות

פינוי ביתית 
 בנימינה מזרח

17/10/2019 
ד  חול המוע
 סוכות

  ביתיתפינוי  -
 מערב בנימינה

18/10/2019 
  דחול המוע
 סוכות

בינוי ביתית  
 גבעת עדה

19/10/2019 
  דחול המוע
 סוכות

פינוי ביתית 
 בנימינה מזרח

20/10/2019 –  
 2ערב חג סוכות 

פינוי ביתית 
 בנימינה מערב

21/10/2019  
 חג סוכות  –

22/10/2019  
 איסרו חג  –

 ביתיתפינוי 
 גבעת עדה

    

 

 



 גזם וגרוטאות – ימי פינוי בחג                                                  

 

 יום שבת יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון
     27/09/2019 –  

פינוי גזם גבעת 
 עדה

28/09/2019 –   

29/09/2019   
 ערב ראש השנה
פינוי גזם מזרח  

 בנימינה 

01/10/2019 
 ראש השנה

02/10/2019 
 ראש השנה

02/10/2019  
פינוי גזם  

 מזרח בנימינה

03/10/2019 –  
פינוי גזם מערב  

 בנימינה

04/10/2019 –  
פינוי גזם גבעת 

 עדה

 

 07/10/2019  
פינוי גזם   –

 מזרח בנימינה

08/10/2019   
 ערב יום כיפור 

פינוי גזם   –
 גבעת עדה

09/10/2019 
 יום כיפור 

10/10/2019 –  
פינוי גזם מערב  

 בנימינה

11/10/2019 –  
פינוי גזם גבעת 

 עדה

12/10/2019 –   

13/10/2019   
 ערב סוכות

פינוי גזם מזרח  
 בנימינה 

14/10/2019 
 חג סוכות

15/10/2019 
  מועדחול ה

 סוכות
פינוי גזם   – 

 גבעת עדה

16/10/2019 
  עדחול המו
 סוכות

17/10/2019 
  דחול המוע
 סוכות

פינוי גזם   -
 מערב בנימינה

18/10/2019 
  דחול המוע
 סוכות

19/10/2019 
  דחול המוע
 סוכות

20/10/2019 –  
 2ערב חג סוכות 

פינוי גזם מזרח  
 בנימינה

21/10/2019  
 חג סוכות  –

22/10/2019  
 איסרו חג  –

פינוי גזם  
 גבעת עדה

   פינוי גזם מערב 

 


