מועצה אזורית לב השרון

מידעון לשירותי
המועצה האזורית
לב השרון
בסגר שלישי
דצמבר 2020

תושבים .ות יקרים.ות
בתשעת החודשים האחרונים ,אנו מנהלים ומתנהלים בתקופה
מאתגרת ומלאה בשינויים מהירים.
המועצה נערכת ומתאימה את עצמה להנחיות בנושא הקורונה.
בהתאם להערכות מצב יומיות ולהנחיות משרד הבריאות
ולהמלצותיו ,אנו ממשיכים להעניק לתושבים את מלוא השירותים
המוניציפאליים.
לקראת הסגר השלישי האמור להתחיל ביום א  27/12/20בשעה
 17:00ריכזנו עבורכם את כל המידע ,העדכונים והשירותים
הרלוונטיים במהלך הסגר.
מועצה אזורית לב השרון היא מועצה ירוקה והרבה מכך זה בזכות
האחריות של התושבים והועדים המקומיים .רק ביחד ,תוך גילוי
משמעת ,אחריות וערבות הדדית ,עם הקפדה על הנחיות משרד
הבריאות -נוכל לצלוח את התקופה הזו בהקדם.
אני מבקש להודות לכם על הסבלנות ואורך הרוח ועל ההירתמות,
וכן להודות לכל עובדי המועצה המסורים אשר ממשיכים לשרת את
התושבים נאמנה.
תודה לשותפים ,מליאת המועצה והועדים המקומיים בישובים ,על
שיתוף פעולה הראוי לכל הערכה בתקופה מאתגרת זו .יש לנו עוד
דרך ארוכה לעבור עד להשפעת החיסונים ובנתיים שמרו על עצמכם
בריאים  ,הרשמו להתחסן ומי יתן ויהיה זה הסגר האחרון!
שלכם,
עמיר ריטוב
ראש המועצה

מוקד מועצה
שירות באמצעות מוקד המועצה הפועל 24/7
לפניות לא דחופות ,ניתן להשאיר הודעה בווטסאפ
054-9099106

09-7960200
mokdan@LEV-HASHARON.COM

ביטחון
בשאלות בנושא קורונה בחירום ,מוזמנים לפנות
לירון בלנרו פלג  -מנהל מח' בטחון.
09-7960236
bitachon@lev-hasharon.com

מבקר המועצה
מבקר המועצה וממונה על תלונות ציבור
משה שטיגליץ
050-2188700, 073-2521534
moshes@lev-hasharon.com

מחלקת חינוך
גני הילדים יפעלו במתכונת הנהוגה.
ילדי החט"צ -כיתה ד' ,כיתות יא'-יב'  -ילמדו במתכונת הנהוגה.
כיתות ה'-י'  -ילמדו "למידה מרחוק" בהתאם למערכת שתופץ
ע"י כל בית ספר.
כיתות מב"ר ואת"גר -יפעלו בהתאם למערכת שתפורסם
לתלמידים.
תלמידי החינוך המיוחד  -בהתאם לעדכון מהמסגרת שימסר
להורי התלמיד.
מחלקת החינוך תמשיך לעמוד לשירותכם גם בימי הסגר.
למידע נוסף ופרטי התקשרות הנוגעים למערכת החינוך במועצה
בעת הסגר ניתן לפנות למזכירות המחלקה.

09-7960209
mhinnuch@lev-hasharon.com

צהרונים ומעונות
בהתאם למתווה שפורסם ,מעונות היום והצהרונים יפעלו במהלך הסגר.
במתכונת שהייתה נהוגה תחת הגבלה עד כה.
09-7960261
zaharonim@lev-hasharon.com

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

09-7964644
shapach@lev-hasharon.com

תחבורה
מערך ההסעות בלב השרון ימשיך לפעול ולהסיע את
תלמידי בתי הספר:
תלמידי החט"צ -ד' ,תלמידי יא'-יב' ,תלמידי מב"ר
ואתג"ר ותלמידי החינוך המיוחד.

09-7966016
brachad@lev-hasharon.com

המחלקה לשירותי רווחה וקהילה
העובדים הסוציאליים עובדים בשתי קפסולות.
נמצאים במחלקה בבוקר ובשעות אחה"צ עד השעה .19:00
כניסת לקוחות למחלקה ,בהתאם להנחיות משרד הרווחה ,בתיאום מראש
בלבד ,תוך הקפדה על כללי התו הסגול.
לא יתקיימו ביקורי בית למעט מצבי חרום.
ניתן להתקשר למזכירות המחלקה בין
השעות  8:30-15:30לכל צורך.
בין השעות  ,24:00 – 16:00מתקיימת
כוננות קבועה של עו"ס כונן ,לכל פנייה וצורך.
כל פנייה למוקד המועצה בנושא רווחה ,תופנה לעו"ס הכונן.
מועדוני הגיל השלישי בישובים יהיו סגורים ויפעלו במתכונת של הפעלה
מרחוק.
מועדונית הרווחה תישאר סגורה תופעל במתכונת של הפעלה מרחוק.

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

תחנה לטיפול זוגי
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.
09-7960243
eilana@lev-hasharon.co

היחידה לשלום הזקן ומשפחתו
ניתן לפנות למרכזת היחידה עו"ס אתי גרינברג
09-7960266
etig@lev-hasharon.com

התנדבות בלב השרון
תושבים המעוניינים להתנדב 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
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
בתי הספר) .התרומה מוכרת למס( ניתן לתרום באמצעות BIT -0523261069 :
העברה בנקאית לבנק לאומי סניף  835מספר 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.

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

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 :משרד09-7965850-
נייד 050-2783000-

קהילה תומכת –עמותת דורות בלב השרון
במהלך הסגר וכמובן בימים כתיקונם הקהילה התומכת מהווה כתובת
לכל פניה של החברים בקהילה.

טלפון אב הקהילה050-3848154:
טלפון חירום וסיוע של המוקד הרפואי03-5680770 :

המחלקה לשירותי רווחה וקהילה

המחלקה לאיכות החיים והסביבה
רישוי וקידום עסקים
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:

שלוחה ישירה09-7960270 :
השארת הודעה במוקד המועצה09-7960200 :
pikuah@lev-hasharon.com

פיקוח
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.

09-7960200
mokdan@lev-hasharon.com

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

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

מחלקת גביה
בשל הוראת משרד הבריאות ומתוך דאגה לשלום התושבים ,לא תתקיים
קבלת קהל במשרדי המועצה.
באפשרותכם לקבל את כלל השירותים הדיגיטליים דרך פלטפורמת ! MAST
באמצעות הקישור https://www.mast.co.il/11995/services
gvia10@lev-hasharon.com
מענה טלפוני במחלקה ימים א-ה
בין השעות 09-7960200 - 08:00-15:30:
מענה טלפוני במוקד  :א-ה בין השעות 08:00-20:00
טלפון מוקד 076-5300923 :

הוועדה לתכנון ובניה
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.

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

מחלקת נוער וחינוך משלים
מחלקת נוער וחינוך משלים פועלת גם במהלך הסגר.
ומפעילה באמצעות המדורים השונים פעילויות זום
מגוונות לנוער ולכלל הקהילה.
09-7960230
limorr@lev-hasharon.com

נוער לב השרון
מדור הנוער ינהל פעילות בלתי פורמלית באמצעות צוותי הנוער בהתאם
להנחיות ,תוך שימת דגשים על:
פעילות הנוער לקבוצות המודרכות ותפעול הקשר השוטף עם כלל
החניכים יתקיימו באמצעות ה . zoom
זיהוי ,איתור וטיפול בנוער במצבים מורכבים.
קיום מיזמים קהילתיים עפ"י ההנחיות.
קיום התנדבות פנים מושבית בהתאם להנחיות ולמתווה שיפורסם.
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.
054-9200133
073-2521529
liron@lev-hasharon.com

תרבות ופנאי

בשיתוף מדור מורשת ישראל
ומדור חוגים ופנאי

ממשיכים ליצור תרבות גם במהלך הסגר .
פעילויות תרבות מגוונות אשר יתקיימו באופן מקוון ובחלקן יגיעו
עד אליכם באופן שוטף!
ניתן להתעדכן בפייסבוק באתר המועצה .
09-7960231
tarbuth@lev-hasharon.com
michal@LEV-HASHARON.COM

חוגים
המדור מציע מגוון חוגים שיתקיימו באמצעות הzoom
כמו כן ,חוגי המוסיקה ,אמנויות הבמה ,שח מט ,כושר ונבחרת ההיפ הופ,
ימשיכו להתקיים במתכונת זום עד לסוף הסגר/חזרה לשיעורים הפרונטליים.
אירועי התרבות לתקופה הקרובה ,יתקיימו כמתוכנן באמצעות ה zoom

09-7960231

ספר בסגר  -מדור ספריות
לאור הנחיות משרד הבריאות וההגבלות החדשות ,ספריות לב השרון תהיינה
סגורות לקהל.
תתקיים השאלת אלפי ספרים קוליים ,דיגיטליים ומוקלטים לכלל הגילאים
למנויי הספריות ולמצטרפים חדשים.
כמו כן ניתן להשאיל ספרים מרחוק.
Liblevhasharon@gmail.com

09-7613789

ספריית מידעתmeidaat.library@gmail.com 09-7613702/3 :
ספריית צור משהzurmoshe.lib@gmail.co 09-8945183:
libhess@gmail.com
ספריית כפר הס09-9558186 :
einveredlib1@gmail.com
ספריית עין ורד09-7961020 :
ספריית חרות-משמרתherut.library@gmail.com 09-7965191 :

העמותה לספורט
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 -

בריאות  -פריסת בתי מרקחת באזור

ממונת קורונה רשותית
לכל שאלה ניתן לפנות לגילה ברנס
gila@lev-hasharon.com
09-7960207

חקירות אפדמיולוגיות
בהמשך להנחיה שהתקבלה ממשרד הבריאות בה התבקשו
הרשויות למנות עובדים מטעמם לביצוע חקירות אפדמיולוגיות
ברשות .המועצה מינתה עובדים המבצעים חקירות
אפדמיולוגיות ומסייעים למשרד הבריאות במערך תשאול
התושבים וקטיעת שרשרת ההדבקה.

תמונת מצב קורונה בלב השרון
עדכון יומי על מצב הנדבקים ,המבודדים וצבע
היישוב מתעדכנים מידי יום בטבלאות
ובגרפים בפייסבוק ואתר המועצה.

ניידת לבדיקת קורונה
קיימנו מספר בדיקות ברשות ועובדים על
בדיקות נוספות.

/https://www.facebook.com/125044980895819/posts/3639598132773802

לצפיה במספר החולים המעודכנים
היכנסו לפייסבוק המועצה
בשבוע האחרון חלה עליה משמעותית במספר הנדבקים.
זה הזמן לשמור על הנחיות הסגר ולהישאר מועצה ירוקה.

לכו להתחסן

https://www.facebook.com/malevhasha
ron/videos/1767963143361017

שומרים על קשר בכל הערוצים
מוזמנים להמשיך ולהתעדכן
https://www.facebook.com/malevhasharon
/https://www.lev-hasharon.com

