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 12:00בשעה  15/3/20אגרת ראש המועצה בנושא התמודדות עם נגיף הקורונה מיום 

 ,תושבים יקרים 

בהמשך להודעה שנשלחה אתמול בלילה, הבוקר קיימנו ישיבת הערכות נוספת בהתאם להנחיות 
 השונות שהתקבלו ממשרדי הממשלה. 

ובמנגנון כ"א מצומצם. רק עובדים חיוניים שהוגדרו ע"י החל מהיום המועצה תפעל במתכונת חרום 
 הנהלת המועצה יתייצבו בעבודה.

 :להלן העדכונים 

מהיום ועד להודעה חדשה, לא תתקיים קבלת קהל בבית המועצה ובמזכירויות  - קבלת קהל .1

 הועדים המקומיים. 

 8:00-15:00 לנוחיותכם ניתן ליצור קשר טלפוני עם מחלקות המועצה בין השעות

 לאחר שעות אלה, ניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה ויחזרו אליכם. 

 09-7960200בטלפון:  24/7מוקד המועצה עומד לרשותכם 

 ניתן ליצור קשר גם באמצעות אפליקציית לב השרון והודעות בדף הפייסבוק.       
 21:00  -7:30השעות ה' בין -בימים א' 054-9099106בווטסאפ המועצתי במספר         

 שירותים רבים ניתן לקבל באופן מקוון באתר המועצה.        

              

 עפ"י החלטת הממשלה, כל מערכת החינוך מושבתת! –  חינוך פורמאלי .2

 עובדי המועצה במערכת החינוך הונחו להישאר בבית.

 כה רגשית להורים וילדים.הפסיכולוגים בשירות הפסיכולוגי חינוכי יעמדו לרשות התושבים לתמי

 אשר יפנה את הפניות לפסיכולוגים, שירות   09-7960200המעוניינים יפנו למוקד המועצה בטלפון 
 . 20:00  – 08:00זה יינתן בכל ימות השבוע )כולל שישי ושבת(, בין השעות 

 מצ"ב אגרת עם המלצות השפ"ח להתנהגות העת הזו.
 

 הכל מבוטל! –תנועות נוער, ספורט, תרבות ופנאי חינוך בלתי פורמאלי, 3 .

לשמירה על קשר מרחוק בין המדריך וקבוצתו באמצעים העומדים   המועצה ומדור הנוער נערכים 

 לרשותם ובמסגרת ההגבלות.

 נא להמנע מפעילות ספורט במגרשי הספורט בישובים.

צעים כרגיל. לאחר קבלת התשלומים עבור הצהרונים, מעונות היום החוגים וכד' מבו -תשלומים

 מאי. -הנחיות מרכז השלטון המקומי, תערך התחשבנות על ההפרשים במהלך חודשים אפריל

 

העוס״ים במחלקת הרווחה יעבדו במתכונת חרום. יצרו קשר עם  -רווחה, קהילה והתנדבות  .4

טניים אוכלוסית המחלקה ויחד עם הועד המקומי וצוותי הצח״י בישובים יתנו מענה לצרכים פר

 .בישובים 

 

 מבוטלת! -כל פעילות הגיל השלישי -הגיל השלישי

 



 

 רפרנט/ איש קשר לנושא רווחה בישוב  
 

כל ישוב מתבקש להעביר למועצה , פרטי איש קשר של רפרנט רווחה / גורם בישוב לתכלול 
האוכלוסיה הנושא, שיעמוד בקשר עם גורמי הרווחה והשרות הפסיכולוגי הכוננים , לכל צרכי 

 בתקופה זו )בדגש על קשיים עם ילדים, קשישים, צרכים מיוחדים , משפחות נזקקות(
 
 
 
 
 
 
 
 

 התנדבות בחרום 
 

בשיתוף מחלקות המועצה, ראשי זירות ההתנדבות וועדות קהילה  יחידת ההתנדבות במועצה

 לצרכים שיעלו מהשטח.פועלים למתן מענה בסיוע מתנדבים בכל יישובי המועצה, בהתאם  בישובים, 

אנא העבירו את הצרכים באופן מרוכז דרך רפרנט הרווחה שיוגדר על ידי הישוב למחלקה לשירותי 

 רווחה וקהילה/למועצה.   

 

במידה והנכם מפעילים מתנדבים בישוב בימים אלו, נא מלאו טופס ביטוח מתנדבים המתאים לתקופה 

 זו להתנדבות בצל משבר הקורונה. 

ל ביטוח המתנדבים הינה שהביטוח הלאומי דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת  )המשמעות ש

 ההתנדבות, על הנזק שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בעבודה(

 

תושבים המעוניינים להתנדב מוזמנים לפנות למנהלת יחידת ההתנדבות מרב מגן מוסטקי טל' 

 hasharon.com-merav@lev .או במייל  4905855514

 

 .חיסוני הכלבים המתוכננים בישובים ובמועצה יתקיימו כרגיל -. וטרינריה5

 
 אנשים בתפילה. יש לפצל מניינים. 10התכנסות לתפילה בבתי הכנסת: עד  -דת  .6

 לגברים במקוואות.לא תתקיים רחצה   -מקוואות 
 הבלניות קיבלו הנחיות בנושא. -טבילת נשים 

 עד עשרה משתתפים. -לוויות 
 

 

  ,תושבים יקרים 

 

אנו נדרשים לערנות, מעורבות ואחריות הדדית. יחד נציית להוראות משרד הבריאות. השבים מחו״ל או 

ולהימנע חלילה מהדבקת ששהו באתרים בהם נמצאו חולים מאומתים מתבקשים לשהות בבידוד ביתי 

 הקהילה. 

 .ונימנע מהידבקות   כמו״כ נא הקפידו על כללי ההיגיינה המפורסמים 

 .לכל שאלה ובקשה 24/7מוקד המועצה עומד לרשותכם 

 .לנוחיותכם מצ״ב קישור לשאלון לתושבים השוהים בבידוד ומעוניינים בסיוע כלשהו

mailto:merav@lev-hasharon.com
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 *5400משרד הבריאות זמין לשאלות בנושא הקורונה במספר 

 

 

 

 שלכם,
 עמיר ריטוב 
 ראש המועצה
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