
תושבות ותושבים יקרים,

אנו חווים תקופה שלא דומה לשום דבר שידענו בעבר, שלושה שבועות שאנחנו עובדים 
מסביב לשעון, על מנת להגיע לכל אחת ואחד מכם.

אני יודע שרבים פוגשים אותנו בדף הפייסבוק ובקבוצות הווטסאפ השכונתיות שפתחנו 
לאחרונה, אבל חשוב לי לפרוס בפניכם באופן מרוכז את העשייה שלנו בימים אלה, 

על מנת שעוד ועוד מכם יוכלו להתחבר לפעילות שאתם רוצים ויכולים לקחת בה חלק. 
יש המון לעשות, וכל עזרה חשובה ומשמעותית.

בתקופה זו אני חש אחריות עצומה. אסור לנו להפקיר אף תושב; לא הקשיש, 
לא הילד עם הצרכים המיוחדים ולא זה שידו אינה משגת.

הקו שמנחה אותנו הוא, שבעוד שבשגרה אנחנו מייצרים ומפיקים שורה ארוכה של 
שירותים לציבור ואתם בוחרים באלו מהם להשתתף, בחירום חובה עלינו להגיע 

לכל אחת ואחד ולדאוג לצורכיהם. לא להשאיר אף אחד מאחור.

חשיבה זו נפרסת לשורה ארוכה מאד של פעילויות שנוגעות לאלפי תושבים.

אני רוצה להודות לעובדי העירייה, למנכ״לית, למחזיקי התיקים ולכל מי שלוקח 
חלק במאמץ. אנחנו פועלים בצוות מצומצם מאד אבל נחוש ומחויב באופן שקשה לתאר.

אני רוצה להודות לכל המתנדבים. זה לא דבר של מה בכך בתקופה כזו להשאיר 
הכל מאחור ולבוא לסייע.

הלוחמים האמיתיים בשוחות, הם אלה היושבים במוקד הטלפוני ואלה הנוסעים 
עם חבילות מזון לחלוקה. זה נשמע פחות הרואי מלוחמים בשדה הקרב,

 אבל היום זוהי הסיירת האמיתית.

הימים האלה הם ימים קשים. מי שנמצא בלב העשייה רואה עד כמה גדול הקושי 
עבור רבים כל כך, ומצד שני זאת גם שעתנו הגדולה כקהילה ואני גאה לכהן

 כראש העיר רמת השרון היום יותר מתמיד.

בברכה,
אבי גרובר

 ראש עיריית רמת השרון



מוקד ייעודי לטיפול בנושאים העולים ממשבר הקורונה:
מהיום שהחלו החיים של כולנו להשתנות ידענו שצריך מוקד ייעודי שייתן מענה לכל פניה 

ובקשת עזרה שתגיע. המוקד מאויש בעובדים סוציאליים ופסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי 
החינוכי על מנת לתת מענה מידי לתושבי העיר הנמצאים במצוקה נפשית/חרדה ולהורים 

הזקוקים להדרכה לגבי ילדיהם.
המוקד מקבל מאות פניות לסיוע ובעזרת סיירת המתנדבים אנו מטפלים בכל בקשה.

התקשרות: חייגו 106

סיירת מתנדבים:
מערך מתנדבים של המרכז העירוני להתנדבות.

לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדיכם. המרכז להתנדבות של מגוונים הקים סיירת 
המאפשרת לכם התושבים לקחת חלק בפעולות סיוע יומיומיות בחלוקת מזון, הסעת 

קשישים לטיפולים רפואיים, תיקון ותמיכה בנושאים טכנולוגיים ומחשבים.
המתנדבים האלו הם החוסן הקהילתי שלנו.

התקשרות: 03-7600109

לא פוסחים על אף אזרח ותיק:
חמישית מהקהילה שלנו הם אזרחים ותיקים שפתאום מצאו עצמם מאנשים המנהלים חיים 

מלאים ל״חברים״ בקבוצת סיכון. אנחנו החלטנו שנעשה הכל בכדי להגיע אישית בשיחת 
טלפון לכל אחד ואחת מהם - לדרוש בשלומם, לוודא שהכל בסדר ולסייע בכל אשר דרוש 

להם. אנחנו שם בשבילם עד שיוכלו לחזור לשגרת החיים המלאה.
להתנדבות

מרכזי שהיה לילדים ונוער עם מוגבלויות ולקויות:
לכולם קשה בתקופה זו ויש מי שקשה לו יותר, בשבילם אנו עושים ככל הניתן בכדי להקל 

על המצוקה ולאפשר מסגרת יומית גם בתקופה הזאת.

שמרטפיה לילדי עובדי מערך הרפואה:
בזמן שהם דואגים לכולנו אנחנו דואגים להם. פתחנו השבוע שמרטפייה לילדי עובדי 

מערך הבריאות. מבחינתנו זה המעט שאנחנו יכולים לעשות בשביל להוריד להם דאגה 
אחת מהראש. אנחנו כאן בשבילם.

למידע נוסף

מה אנחנו עושים?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwsaEOicO7neRuubaOYtWyXWgXPRW_Pko0X1ZBas-cLP13ug/viewform


שירותים 
חברתיים וקהילתיים

אוכל חם 
לקשיש 

חילקנו למעלה מ-1000 ערכות מזון לאזרחים ותיקים שידם אינם 
משגת ונמשיך לחלק כל עוד יהיה צורך בכך.

סלי מזון 
למשפחות 

במצוקה

למי שחווה מצוקה כלכלית לפני הקורונה מוצא עצמו היום בבור 
הולך ומעמיק. אנחנו דואגים למשלוח סלי מזון מרשתות השיווק עבור 

משפחות, ובודדים המוכרים לשירותים החברתיים והקהילתיים 
לפי קריטריונים שקובע משרד הרווחה. 

ערכות פנאי 
ויצירה

העובדות הסוציאליות הרכיבו ערכות פנאי לילדים המוכרים
לשירותים החברתיים והקהילתיים ואיבדו בימו אלו את המסגרת.

חילקנו למעלה מ-200 ערכות פנאי ויצירה.

לא לשבור 
את הרצף

לא השארנו אף משפחה לבד, העובדות הסוציאליות שלנו מבצעות 
שיחות יזומות לכל המשפחות המוכרות לשירותים החברתיים 

והקהילתיים בכדי לוודא שהכל בסדר.

הפעלת 
לימוד מרחוק 

פתחנו תוכניות ללמידה מרחוק לתלמידים שנשרו ממסגרות החינוך 
ומשלימים בגרויות בתוכנית היל”ה

מענה 
לאלימות 
במשפחה

העובדות הסוציאליות הנפלאות שלנו נמצאות מסביב לשעון על מנת 
לתת מענה למקרי אלימות במשפחה כלפי גברים, נשים וילדים. 

לצערנו, יש רבות ורבים שהבית אינו מקום מוגן ואנחנו שם בשבילם.

קורת גג 
זמנית

חלק מהמשפחות חוות קשים מיוחדים ביחסים בין הורים לילדים 
וצריכים “פסק זמן”. אנחנו מסייעים לבני נוער בקבלת קורות גג מחוץ 

לקהילה. מדובר בתקופת הרגעה קצרה עד החזרה הביתה.

טיפולים 
פרטניים

הטיפולים הפרטניים שלנו ממשיכים בזום בכדי לא להפסיק
את הרצף הטיפולי. 

חבילות מזון 
לפסח

גם השנה עמותות העיר בשיתוף השירותים החברתיים והקהילתיים 
חילקו תלושי מזון וחבילות לחג.

שירותים חברתיים וקהילתיים: 03-7602424



חינוך
“כתה ללא גבולות - באת 

הביתה רמת השרון”
פיתחנו מערכת שעות עירונית מקוונת המשלבת תכנים 

לימודיים מגוונים, פעילויות העשרה ופנאי בשיתוף הקהילה 
המקומית.

“חינוך ללא גבולות
מסביב לשעון״

גם אחרי הצהריים הלמידה ממשיכה במערכת שעות 
המשלבת פעילויות העשרה ופנאי בשעות, בשיתוף החינוך 

הבלתי פורמאלי; תנועות הנוער, מועצת נוער, מגוונים 
והקהילה המקומית.

“קפסולת זמן ברמת 
השרון”

יצרנו קפסולת זמן עירונית ופתיחתה בעוד כ- 20 שנה - 
תיעוד התקופה שאנו חווים כעת. אנחנו כבר לא יכולים 

לחכות ולראות מה נמצא שם.

אנחנו מאפשרים לכם התושבים להעלות תכנים מצולמים מיזם “הבמה שלכם”
בנושא חינוך, העשרה, סדנאות ועוד.

רכשנו הרשאות לאפליקציית שחמטק עבור גני הילדים הנגשת כלים טכנולוגיים 
ובתי הספר היסודיים. כמו כן, הרשאות מתוקשבות לבתי 

 school-y הספר היסודיים וחט”ב, והרשאות למערכות
לתלמידי חטיבות הביניים ולתגבור לקראת הבגרויות.

זה הזמן ללמוד, אנחנו עורכים סדנת דיבייט מקוונת “הדייבטורים שלנו״
ליצירת סרטונים המתעדים תקופה זו. 

אימון אישי לאנשי חינוך
EDU COACHING

אנו ממשיכים בפרויקט של אימון אישי ומעניקים להם 
תמיכה רגשית מקוונת בכלים אימוניים כדי שגם הם לא 

ישארו לבד.

אנחנו דואגים לתמיכה רגשית מקוונת לילדים בכלים אימון אישי לבני נוער 
אימוניים .

חילקנו מחשבים ניידים לילדים ונערים מכל הגילאיםחלוקת מחשבים ניידים

אגף החינוך : 03-7602444 |       חינוך ברמת השרון

https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-112835230213440/


חינוך

הפסיכולוגיות שלנו נמצאות שם לכל פניה דרך מוקד השירות מענה מיידי
הפסיכולוגי ובפניות ישירות לכל מצוקה.

השירות הפסיכולוגי החינוכי 03-7602499

הפסיכולוגיות החינוכיות שלנו שולחות להורים טיפים להפגת מידע לציבור
המתח והתמודדות על ילדיהם בתקופה הקשה הזאת של חרדות, 

לחץ ושינוי שגרה.

שירות פסיכולוגי חינוכי

תנועת הנוער העירוניות ממשיכות לשמור על קשר עם בני תנועות נוער
הנוער גם בתקופה זו. תנועת  הצופים ממשיכה בפעולות קבועות 

באמצעות זום.

כנפיים של קרמבו
מקיימת פעילות מונגשת לילדים עם צרכים מיוחדים

corona.krembo.org.il באתר

מועצת נוער ממשיכה לפעול בכל הכוח להפיץ פוסטים יומיים מועצת נוער
לבני נוער: המלצות למתכונים, סדרות, ספרים ועוד.

      נוער רמת השרון

במסגרת מערכת השעות המקוונת של אגף החינוך בני נוער 
מעבירים בזום שעת סיפור, יצירה ויוגה.

לתכנית המקוונת

נוער

אגף החינוך : 03-7602444 |       חינוך ברמת השרון

https://corona.krembo.org.il/
https://www.facebook.com/noarrmh/
https://ramat-hasharon.muni.il/wp-content/uploads/2020/04/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-5.4.-17.4.pdf.pdf
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Service/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-112835230213440/


ספריות

הספריות שלנו מציעות מגוון ספרי קריאה בעברית ספריה דיגיטלית

ובאנגלית, ספרי שמע וסרטי איכות. כאשר הילדים מול 

המסכים אנו מציעים להורים לחשוף את הילדים לתכנים 

מהנים ואיכותיים

אתר הספריות הציבוריות

דוא״ל לספריה הציבורית

שעות סיפור 

וירטואליות

עמוד הפייסבוק של הספריות שלנו מציע חידונים, 

תחרויות, מפגשים וירטואליים עם סופרים, הצעות 

לפעילויות ספרותיות

      רשת הספריות הציבוריות רמת השרון

רשת הספריות הציבוריות רמת השרון : 03-5408003

https://ramat-hasharon.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/company_search_tree.php?mc=0
mailto:library%40ramat-hasharon.muni.il%0D?subject=
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Organization/%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-961653063949748/


אגודת הספורט

אגודת הספורט : 03-5494456 | אתר אגודת הספורט

שיעורים מקוונים

דווקא בשעה זו, כאשר אי אפשר לקיים שיעורי ספורט, 
המאמנים שלנו ממשיכים לשמור על שגרת אימונים 

עם הספורטאים וילדי החוגים בזום.

התעמלות בוקר יומית

מידי בוקר מקיימת העירייה ואגודת הספורט
התעמלות בוקר לילדי רמת השרון.

      אגודת הספורט רמת השרון

http://www.sportramat-hasharon.org.il/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010643556197&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCZxLtafDcLimnoa4P3J-1LFvG1q0cSUDYgwqSV2BV0Yxgs8ytAjKpJipufAzb3XFYL1-u9y9iA1jaA


מגוונים
מרכזים קהילתיים

הקמנו פורטל פעילות עשיר בסרטוני יצירה, מתכונים, פורטל פעילויות עשיר 
כושר, מחול, הפעלות לגיל הרך, דפי עבודה ועוד...

www.migvanim.com

הקמנו לוח שידורים יומי לוח שידורים יומי 
משודר בעמוד הפייסבוק של מגוונים  תוכלו לצפות 

בסרטונים, לייבים, פעילויות לילדים ועוד...

      מגוונים רמת השרון

אתם לא יכולים לצאת לבלות אז אנחנו מגיעים מסיבות מרפסות
אליכם התושבים למפרסת במסיבות יומיות בשכונות 

השונות של העיר.

אנחנו מפעילים מערכת שיעורים שבועית קבועה חוגים ופעילויות נוער אונליין 
לילדי חוגי מגוונים המועברת דרך זום, בסרטונים או 

בווטסאפ.

הקתדרה של רמת השרון ממשיכה בסדרת הרצאות הרצאות למבוגרים בקתדרה
אונליין דרך אתר הקתדרה ועמוד הפייסבוק. זה זמן 

טוב לקחת נשימה ולפתוח את הראש.

www.katedra-rh.com קתדרה רמת השרון

מגוונים מרכזים קהילתיים: 03-7600100

http://www.migvanim.com
https://www.facebook.com/migvanim/ 
http://www.katedra-rh.com


פני העיר

פינוי אשפה

גזם גרוטאות 

וקרטונים

אנחנו ממשיכים לדאוג שהעיר תישאר נקיה גם 

בעת הזאת ודואגים לפינוי אשפה, גזם, גרוטאות, 

מיחזור וטיאוט רחובות. 

לקראת פסח יהיה ניתן להוציא גזם וגרוטאות 

עד יום שני ה- 6.4 

ולאחר מכן רק אחרי חג שני בתאריך 15.4

אנחנו ממשיכים לדאוג לפני העיר ושומרים גנים ונוף 

שהגינות, מוסדות החינוך והשטחים הציבוריים ימשיכו 

להיות מתוחזקים ומסודרים

עובדי העירייה לצד תאגיד המים שרונים דואגים תיקונים ותחזוקה

לתחזוקת מערכות החשמל, המים, שילוט, סימון כבישים 

וכל שנדרש בשיגרה ובחירום



הקמנו פורטל ייעודי לנושא הקורונה 
תוכלו למצוא בו את רשימת המרכולים 

ובתי המרקחת ברמת השרון, 
את שירותי המשלוחים והאוכל המוכן בעיר, 

את רשימת הנחיות הממשלה המלאה
 ופרסומי משרד הבריאות, 

תוכלו להתנדב לסיירת שלנו 
ולבצע שירותים עירוניים ועוד.

פורטל ייעודי לנושא הקורונה

רוצים לקחת חלק בעשייה 
הצטרפו לסיירת המתנדבים

תוכלו למצוא אותנו
באתר העירייה

בעמוד הפייסבוק
בקבוצות הווטסאפ העירוניות

מוקד 106 העירוני זמין עבורכם בכל שעה

אנחנו כאן בשבילכם

https://ramat-hasharon.muni.il/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwsaEOicO7neRuubaOYtWyXWgXPRW_Pko0X1ZBas-cLP13ug/viewform
https://ramat-hasharon.muni.il/
https://www.facebook.com/ramathsaronmunicipality/
https://ramat-hasharon.muni.il/whatsapp/

