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תושבים ותושבות יקרים/ות,

מאמצע חודש מרץ, עברנו יחד תקופה לא פשוטה והדרך עוד ארוכה.
 אני בוחר להתמקד בנקודות החוזק, בדברים הטובים,  במה שיעזור לנו להרים את

הראש גבוה.
החיים בקטן – אם יש משהו שהקורונה הזו חייבה אותנו לעשות זה לצמצם: חתונות,
ארוחות, אירועים, פגישות וחופשות. משפע גדול ומובן מאיליו, פתאום יש משמעות

לחיבוק של סבא וסבתא, למפגש עם חברים, ליכולת לתכנן חופשה או לצאת
למסעדה. הדברים הקטנים הפכו לגדולים, הקורונה לימדה אותנו להתרגש מחדש,

להנות ולהעריך את הרגעים החשובים .
המשפחה -הקורונה הביאה לנו זמן איכות עם המשפחה הגרעינית, רק משפחה!
 אני גאה בעובדים ובתושבים בלב השרון– השלטון המקומי התגלה במלוא הדרו

במשבר הזה. הרשויות המקומיות פעלו, הנהיגו, הובילו את השירות הציבורי
בישראל. גם בימי הסגר הראשון, כשהעמימות הייתה גדולה , עובדי המועצה,

הועדים המקומיים, הצוותים החינוכיים, חברי המליאה, הנהגות ההורים המשיכו
לתת שירות בנחישות, במקצועיות, במסירות – מתוך הבנה של גודל השעה וחשיבות

המשימה. 
להמציא מחדש – איזו יצירתיות הייתה במועצה ובישובים שלנו!

 שירותי גבייה בכף היד, חבילות לחיילים שנשלחו לבסיסים בכל הארץ, ארוחות
וסלי מזון לקשישים ולמשפחות מעוטות יכולת, פעילויות, טקסים, חוגים ומפגשים

ביוטיוב ובזום, עזרה לחקלאים, חלוקת מחשבים לתלמידים, ערכות לילדים עם
צרכים מיוחדים, פעילות התנדבותית בכל הישובים, אין סוף של רעיונות יצירתיים

ומקוריים.
צניעות וענווה –הקורונה לא מבדילה בין מעמדות, עדות או אמונות. יש משהו שגדול

מכולנו, שמכתיב את סדר היום ואת הכללים. ואולי היינו צריכים שיעור כזה,
שממקד אותנו במה שחשוב באמת. 

בפתחה של השנה החדשה, רוצה להודות לכל השותפים במועצה ובישובים  על שנה
של עשייה מאתגרת, ייחודית ושונה. יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור, בסופה נצא
מחוזקים ומחזקים. שמרו על עצמכם בריאים ועל המועצה שלנו כמועצה ירוקה
תרתי משמע. הקשיבו להנחיות ונצלו את רגעי השקט ואת חגי תשרי המבורכים

לאחדות ואהבה.

שנה טובה וחג שמח
שלכם,עמיר ריטוב ראש המועצה



ביטחון

בשאלות בנושא קורונה בחירום, מוזמנים לפנות
לירון בלנרו פלג - מנהל מח' בטחון.

09-7960236
bitachon@lev-hasharon.com

במהלך חול המועד סוכות 
בין התאריכים - 4.10-8.10 משרדי המועצה יהיו סגורים, ניתן לקבל

שירות באמצעות מוקד המועצה הפועל 24/7
לפניות לא דחופות, ניתן להשאיר הודעה בווטסאפ   

  

מוקד מועצה 

09-7960200
mokdan@LEV-HASHARON.COM

054-9099106

מבקר המועצה
מבקר המועצה וממונה על תלונות ציבור

 משה שטיגליץ 

050-2188700, 073-2521534
moshes@lev-hasharon.com



בתי הספר והגנים יהיו סגורים במהלך הסגר. הלימודים יתקיימו במתכונת
"למידה מרחוק" למעט תלמידי החינוך המיוחד כפי שיתואם עם ההורים, 

 כיתות מב"ר ואתגר.
מחלקת החינוך תמשיך לעמוד לשירותכם גם בימי הסגר.

למידע נוסף ופרטי התקשרות הנוגעים למערכת החינוך במועצה בעת הסגר ניתן
לפנות למזכירות המחלקה.

09-7964644
shapach@lev-hasharon.com

יוזמה חדשה בשיתוף היחידה לביטחון קהילתי 

"מפגשים במושב"
במהלך החודש הקרוב נקיים מפגשי זום לכל מושב!

המפגש מלווה באנשי מקצוע מתחומים שונים ומגוונים, יחד נתמודד עם סוגיות
שונות מעולם ההורות . 

צוות השירות הפסיכולוגי זמין לפניות  בנושא ילדים ונוער .
בין השעות 8:00-14:00
נשמח להיות לעזרתכם!

מחלקת חינוך 

09-7960209
mhinnuch@lev-hasharon.com

השירות הפסיכולוגי 

054-9200133
liron@lev-hasharon.com



במחלקת גני הילדים 3 גני החינוך המיוחד עובדים במתכונת רגילה:
 

גן שושנה בלב – בכפר יעבץ
גן בכפר – במשמרת

גן דובדבן – בצור משה
 

הגננות והסייעות התגייסו לתת מענה לילדים באמצעות:
מפגשים בזום סרטונים והכנת ערכות לפעילות יצירתית לקראת החג, הערכות

יונחו בכניסה לגן והאיסוף של הערכות ייעשה ע"י ההורים.
 

פתיחת שמרטפיות לילדי הגנים גילאי 3-5 שהוריהם עובדים במערכת
הבריאות או מסגרות חינוך מיוחד.

ההורים מתבקשים להירשם בקישור שפורסם ובהתאם לצורך יפתחו
שמרטפיות.

במחלקת חינוך פועלות 3 שמרטפיות לגילאי 6-10 

בקריית חינוך "דרור"
"בכר רוסו"

 "בין ההדרים"

שמרטפיה 

https://forms.gle/U17sfUh66Xd2YXiG6



העובדים הסוציאליים עובדים בשתי קפסולות. נמצאים במחלקה בבוקר
ובשעות אחה"צ עד 19:00.

ניתן להתקשר למזכירת המחלקה בין השעות 8:30-15:30 לכל צורך.
החל מהשעה 16:00-24:00, ישנה כוננות קבועה של עו"ס כונן, לכל פנייה וצורך.

כל פנייה למוקד המועצה בנושא רווחה, תופנה לעו"ס הכונן.

המחלקה לשירותי רווחה וקהילה

09-7960205
Ofira@LEV-HASHARON.COM

שירות מרכז הורים 
שירותי מרכז הורים ילדים ינתנו באמצעות הזום והטלפון. תאום ישיר בין

המשפחות המטופלות לצוות המרכז.
 ניתן לפנות להילית בירנבאום מזכירת המרכז.

Merkazyh@matav.org.il

מרכז הורים מתבגרים יפעל באמצעות הזום והטלפון. תאום ישיר בין המשפחות
המטופלות לצוות המרכז. מנהלת המרכז עו"ס נילי פרידמן 

  09-7960247 
 nili@lev-hasharon.com



09-7960243
 eilana@lev-hasharon.co

תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי תעבוד הן באמצעות הזום והן באמצעות שיחות
טלפון. תאום ישיר בין המטופלים לצוות התחנה. מנהלת התחנה האזורית

לטיפול זוגי ומשפחתי אילנה נחום. 

תחנה לטיפול זוגי

 ניתן לפנות למרכזת היחידה עו"ס אתי גרינברג 

היחידה לשלום הזקן ומשפחתו

 09-7960266
 etig@lev-hasharon.com

התנדבות בלב השרון

תושבים המעוניינים להתנדב נדרשים למלא טופס ביטוח מתנדבים ולפעול עפ"י
הנחיות הפעלת מתנדבים בתקופה זו . מוזמנים ליצור קשר עם ועדות קהילה

בישוב מגוריהם או עם מנהלת יחידת ההתנדבות,

מרב מגן 058-5551449
merav@lev-hasharon.com



פתחו את הלב באמצעות עמותת "לב רחב" בלב השרון

מרב מגן 058-5551449
merav@lev-hasharon.com

המועצה האזורית לב השרון ועמותת "לב רחב" מחלקות מידי
חודש סלי מזון לנזקקים בישובי המועצה.

בעקבות ההתמודדות עם משבר הקורונה, משפחות רבות נקלעו למצב כלכלי
קשה וזקוקים לעזרתכם לרכישת סלי מזון לנזקקים ומחשבים ללימודים לילדי
BIT -0523261069  : בתי הספר. (התרומה מוכרת למס) ניתן לתרום באמצעות

העברה בנקאית לבנק לאומי סניף 835 מספר חשבון 1434955 
https://payboxapp.page.link/qnRNzoJaLagK1wfw6

בקשות לסיוע מהקרן ניתן להעביר לדוא"ל 
Levrahav10@gmail.com

דיסקרטיות מובטחת
הכספים יוענקו בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש.

מרכז היום-עמותת דורות בלב השרון
 

במהלך הסגר מרכז היום פתוח ופעיל  במתכונתו הרגילה תוך
הקפדה על הוראות התו הסגול ע"פ החלטת משרד הרווחה.

טלפונים: משרד-09-7965850
נייד -050-2783000

 
במהלך הסגר  וכמובן בימים כתיקונם הקהילה התומכת מהווה כתובת

לכל פניה של החברים בקהילה.

קהילה תומכת –עמותת דורות בלב השרון

טלפון אב הקהילה:050-3848154
טלפון חירום וסיוע של המוקד הרפואי: 03-5680770



המחלקה לשירותי רווחה וקהילה



המחלקה לאיכות החיים והסביבה

יום כיפור 
 25.9  (יום ו') בישובים: צור משה, ניצני עוז, בני דרור איסוף חלקי

בתיאום מול הוועד המקומי.
27.9 (יום א') - בישובים : גאולים, ינוב, עין שריד.

     
  חול המועד סוכות - עבודה במתכונת מצומצמת.

יום כיפור 
26.9 (מוצ"ש) בישובים:  כפר הס, חרות, משמרת, גנות הדר, נורדיה,

יעבץ, יעף. מתנצלים מראש על הפינוי בשעות הלא שגרתיות.
      27.9 (יום א') בישובים: צור משה, פורת, עין שריד, עין ורד, בני דרור.

   
  חול המועד סוכות  - במתכונת רגילה.

פינוי גזם

פינוי אשפה

יום כיפור  
      ביום שני ה- 28.9, לא יהיה פינוי שקיות כתומות.

29.9 (יום ג') פינוי כתום בישובים: בחרות, משמרת, כפר הס, עזריאל, יעף
וכפר יעבץ.

30.9 (יום ד') פינוי כתום  בישובים: שער אפרים, ניצני עוז, גאולים, תנובות,
ינוב, נורדיה וגנות הדר.

1.10 (יום חמישי) פינוי כתום  בישובים: צור משה, עין שריד, עין ורד, בני
דרור ופורת.

 חול המועד סוכות – אין שינוי בפינויים.

פינוי אריזות כתומות



רישוי וקידום עסקים

פיקוח 

 מחלקת רישוי וקידום עסקים תמשיך להעניק שירות טלפוני ודוא"ל גם
בזמן הסגר. לפתיחת תיק רישוי עסק, מידע בנושא הנחיות קורונה ונושאים

שונים, ניתן לפנות 
לנעמה צדוק בערוצי התקשורת הבאים:

גם בימי הסגר פקחי המועצה יאכפו בתחומי הגזם, האשפה, החניה, תברואה,
כלבים משוטטים, רישוי עסקים ואכיפת הנחיות קורונה.

לדיווח על מפגע או בעיה נא לפנות למוקד המועצה.

שלוחה ישירה: 09-7960270
השארת הודעה במוקד המועצה: 09-7960200

pikuah@lev-hasharon.com

 09-7960200
  mokdan@lev-hasharon.com

https://www.lev-hasharon.com/198/

השירות עבור כריתה או העתקה של עצים פועל כרגיל. הטפסים ואמצעי
התשלום באתר המועצה בלינק: 

התשלום באשראי בלבד.

פקיד יערות



בשל הוראת משרד הבריאות ומתוך דאגה לשלום התושבים, לא תתקיים
קבלת קהל במשרדי המועצה.

!  MAST באפשרותכם לקבל את כלל השירותים הדיגיטליים דרך פלטפורמת
https://www.mast.co.il/11995/services באמצעות הקישור

מחלקת גביה

שרותי הועדה לתכנון ובניה:
טיפול בבקשות להיתרים, קידום תכניות בנין עיר - נמשכים ללא שינוי. 

פגישות בנושאים אלה יתקיימו רק בזום.
יציאה של מפקחים לשטח - למקרים דחופים על פי מדיניות האכיפה של הועדה.

הוועדה לתכנון ובניה

gvia10@lev-hasharon.com
מענה טלפוני במחלקה ימים א-ה 

בין השעות :08:00-15:30  - 09-7960200   
 מענה טלפוני במוקד : א-ה בין השעות 08:00-20:00

טלפון מוקד : 076-5300923

http://www.vaada.lev-hasharon.com/Pages/default.aspx



מחלקת נוער וחינוך משלים

נוער לב השרון 

מחלקת נוער וחינוך משלים פועלת גם במהלך הסגר. 
ומפעילה באמצעות המדורים השונים פעילויות זום מגוונות לנוער ולכלל

הקהילה. 

09-7960230
limorr@lev-hasharon.com

מדור הנוער בלב השרון פועל באמצעות רכזי נוער, רכזי גיל תיכון וש"ש.
המדור ממשיך לפעול גם בימי הסגר ונמצא בקשר הדוק עם בני הנוער.
אנו פועלים במרחבים הווירטואליים  ובמרחבים הציבוריים ומקדמים

פרויקטים התנדבותיים עם בני הנוער  בהתאם להנחיות.
אנו זמינים עבורכם ועבור בני הנוער לכל דבר ועניין.

נשמח לסייע ולהפיג את הבדידות .
נוער לב השרון אתם לא לבד!

09-7960230
noar@lev-hasharon.com



צעירים

צעירי לב השרון 18+
 

אנו כאן בשבילכם. 
מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא או צורך ונשתדל לסייע ככל האפשר

 

 

merav@lev-hasharon.com
  09-7960230/ 058-5551449

היחידה לביטחון קהילתי

נמשיך לסייע הן לבני הנוער והן להורים בהתמודדויות השונות
העולות מתקופת הסגר. הלמידה מרחוק, סדר יום, בדידות וכד' .

סדנאות להורים בזום.

דפי מידע וסיוע להתמודדויות עם שינויים.

סיירות הורים פעילות ונמצאות בשטח.

"נפגשים במושב" - יוזמה משותפת עם השפ"ח.

   054-9200133        073-2521529
liron@lev-hasharon.com



meidaat.library@gmail.com   09-7613702/3  :ספריית מידעת
zurmoshe.lib@gmail.co      09-8945183:ספריית צור משה
libhess@gmail.com                 09-9558186  :ספריית כפר הס

einveredlib1@gmail.com          09-7961020 :ספריית עין ורד
herut.library@gmail.com 09-7965191 :ספריית חרות-משמרת

משאילים מרחוק ספר, בימים של סגר
דיגיטלי או כריכה קשה, שייעשה כייף בנשמה.

 לאור הנחיות משרד הבריאות וההגבלות החדשות, ספריות לב השרון תהיינה
סגורות לקהל.

מדור ספריות לב השרון במחלקת נוער וחינוך משלים במועצה אזורית לב-השרון,
ובעזרת הוועדים המקומיים נערכים להשאלת ספרים מרחוק בזמן הסגר.

מדור חוגים ופנאי

תרבות ופנאי
ממשיכים ליצור תרבות גם  במהלך הסגר .

פעילויות תרבות מגוונות אשר יתקיימו באופן מקוון ובחלקן יגיעו
עד אליכם באופן שוטף!

ניתן להתעדכן באופן שותף  בפייסבוק באתר המועצה .

ספר בסגר - מדור ספריות

09-7960231
tarbuth@lev-hasharon.com

michal@LEV-HASHARON.COM

מדור חוגים ופנאי פועל במתכונת מצומצמת.
בתקופה זו יתקיימו מספר חוגים באופן מקוון .

לאחר החגים תתקיים הערכה מחודשת ואנו נפעל בהתאם להנחיות. 

חוגים

בשיתוף מדור מורשת ישראל
ומדור חוגים ופנאי 

09-7960231



העמותה לספורט הפועל לב השרון
פועלת תחת הנחיות של התו הסגול ושל הסגר.

בשלב זה ועד הודעה חדשה, הליגות התחרותיות פועלות
והחוגים סגורים.

בשאלות מוזמנים לפנות ל:

ניר - מחלקת כדורסל - 052-2519191
חנן - מחלקת כדורגל  052-4317095
יהודה - אקרוג'ים - 054-3123142

העמותה לספורט 

בריאות - פריסת בתי מרקחת באזור



לצפיה במספר החולים המעודכנים ולצבע המושב
היכנס לקישור

/https://www.facebook.com/125044980895819/posts/3354906071243011

בשבוע האחרון חלה עליה משמעותית במספר הנדבקים.
זה הזמן לשמור על הנחיות הסגר ולהישאר מועצה ירוקה.

https://www.facebook.com/watch/?
v=742212253011832&extid=xRmY4X32CQhKUWTk

שומרים על קשר בכל הערוצים
מוזמנים להמשיך ולהתעדכן 

לתלמידי "דרור" יש מה לומר לכם.

https://www.facebook.com/malevhasharon

/https://www.lev-hasharon.com


