
אתר הבית שלי

חג פסח כשר ושמח!

תושבים נכבדים, 
הנכם מוזמנים

להרמת כוסית לפסח
שתתקיים ביום שלישי
 31/3/2015

בשעה 18:00
בבוסתן מאחורי משרדי המועצה

תושבים יקרים,
החורף כמעט הסתיים, גשמי הברכה שהומטרו 
עלינו חצו את הממוצע העונתי ומסביבנו הירוק 
מוריק ופורח. פרויקטים רבים ממשיכים להנץ 
ולצמוח וזאת בזכות שיתוף הפעולה המצוין בין 
כל חברי המועצה. אני גאה לדווח שהשנה היתה 
זו השנה הראשונה בה עבר תקציב המועצה 

פה אחד!
השנה תהא שנת בשורה ועשייה בלהבים בתחומים רבים. עבודות 
הפיתוח בשכונת "שרונית" בעיצומן ובקרוב יוצעו לשיווק מגרשים 

נוספים ובמרכזם בית ספר יסודי נוסף.
מעון נחליאלי יורחב ותוקם בו כיתה נוספת, חצר החטיבה צעירה 
יעבור שיפוץ ושדרוג בקיץ הקרוב וכן יוחלפו כל המזגנים בכל מוסדות 

החינוך בישוב.
עוד בתכנון מרכז צעירים נוסף ובקרוב תחל בניית מועדון המייסדים 
לרווחת התושבים הוותיקים. מתנ"ס להבים עובר "מתיחת פנים" 
מקיפה: הספרייה שופצה ומזמינה את קהל הקוראים לבוא וליהנות 
מהמרחב המואר, מפינות הישיבה והעיצוב החדש ובקרוב יחל שיפוץ 

אולם הספורט במתנ"ס על פי הקריטריונים של רשות הספורט.
קבוצת עזריאלי זכתה במכרז להקמת דיור מוגן בלהבים ומעוניינת 
להקים פרויקט לתפארת שיהיה ייחודי לנגב, לאקלים ולאוכלוסייה.
אני שמח לבשר על השקת אפלקצית להבים הניתנת להורדה 
לסמרטפונים. האפליקציה מאפשרת לתושבים לדווח באמצעות 
הנייד , בכל עת ומכל מקום על מפגעים, מטרדים וחלילה, על מצבי 

מצוקה.
אתם מוזמנים להוריד עוד היום את האפליקציה ולסייע לנו להעניק 

שרות טוב, מקיף ויסודי יותר.
הבחירות לכנסת מאחורינו ואנו מאחלים הצלחה לממשלה החדשה 

שתוקם, הצלחתה הצלחתנו.
בברכת פסח כשר וחג אביב שמח לכם ולבני משפחותיכם 

שלכם
אלי לוי

אזור אישי
פרטיכם, הודעות 

שביקשתם לקבל, מעקב 
אחרי דיווחים ששלחתם

חפשו להבים

או סרקו את הקוד:

דיווח למוקד
העברת דיווח למוקד על 
תקלות ומפגעים בצירוף 

צילום המפגע. לאחר 
שליחת הדיווח תקבלו אישור 

ומס' דיווח לצרכי מעקב. 
 GPS-מומלץ להפעיל את ה

בסמארטפון שלכם.

לחצן מצוקה
דיווח בזמן אמת על מצב 

מצוקה. כל תושב יכול למלא 
עד שלושה מספרי טלפון.
בלחיצה על כפתור זה 

יישלחו עד שלוש הודעות 
SMS המתריעות שהתושב 
במצוקה. ההודעות כוללות 

את מיקום התושב.

להבים שלי
מידע שימושי, קישורים 
לאתר המועצה, ערוצים 

חברתיים של המועצה ועוד

הודעות המועצה
הודעות שגרה וחירום

הגדרות
מסך הגדרות של מספרי 

הטלפון ללחצן מצוקה

חדש!
אפליקצית להבים
לסמארטפון שלכם

חיוג למוקד
חיוג ישיר למוקד

ספר טלפונים
חיוג ישיר לבעלי 
תפקידים במועצה
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רואים עשייה
מבני ציבור ומוסדות חינוך

מבנה נוסף לשבט נופר – צופי להבים
בימים אלא נשלמת הבנייה של 
מבנה הצופים החדש. במבנה חדרי 
פעילות, אולם, שירותים, ממ"ד 
ובמרכז המבנה חצר פעילות. ניתן 
יהיה לקיים בו פעילות לאחר קבלת 

המבנה וקבלת אישורי הבטיחות.

מועדון לאזרחים ותיקים - מועדון המייסדים
המועדון יקום כקומה נוספת מעל בית המוזיקה ויכלול חדר פעילות, 

משרד, שירותים, מטבחון ומעין קפיטריה לרווחת חברי המועדון. 
בעתיד, עת יעבור בית המוזיקה למשכנו בהיכל התרבות, יתרחב המועדון 
ויכלול גם את הקומה הראשונה. התוכניות נמצאות בשלבי אישור 

לקראת היתר בנייה ואנו תקווה להתחיל בבנייה בחודשים הקרובים.

בניית כיתה נוספת במעון נחליאלי
במהלך הקיץ שעבר שדרגנו את חצר המעון ובקרוב נתחיל בבניית כיתה 

נוספת. סך הכל יכלול המעון ארבע כיתות.

שיפוץ ספריית המתנ"ס
המתנ"ס  של  משותפת  בעבודה 
והמועצה עברה ספריית היישוב 
ניתן  משמעותית.  פנים  מתיחת 
דגש לפעילות ילדים ונוער לצד 
השאלת ספרים למבוגרים. כמו כן 
נבנו עמדות מחשב ועמדת ספרנית 

חדשה ומזמינה. השינוי מתבטא גם בעיצוב החדש ובחירת הצבעים 
תוך שילוב תמונות רקע מהנוף שלנו. 

מרכז הפעלה לשעת חירום
הושלמה בנייתו של מרכז הפעלה יישובי, במקלט הצמוד למשרדי 
המועצה. בשלב הראשון הורחב המקלט הקיים ובשלב השני הוא רוהט 
ואובזר כך שישמש את ועדת המל"ח היישובית בשעת חירום, בתקווה 

שלא נזדקק לו. 

שיפוץ והנגשת מועדון הנוער
המועדון שנבנה לפני יותר מעשור עבר שיפוץ. מעבר לבלאי, הונגש 
המבנה לנכים והיום יש בו שירותי נכים, מעקים ומסעדים על פי התקינה 

המעודכנת.

שיפוץ חצר החטיבה הצעירה
במהלך החופש הגדול תעבור חצר החטיבה הצעירה שינוי שיתמקד 
במשטחי פעילות חדשים, אזור פעילות ספורט ומתקני רצפה ושולחן.

תכנון בית ספר יסודי חדש וגני טרום חובה
המועצה החלה בתכנון בית ספר יסודי וגני ילדים במרכז שכונת "שרונית", 

מתוך שאיפה לחנוך את מוסדות החינוך עם איכלוס השכונה.
מרכז צעירים

בשלבי גיבוש פרוגרמה מרכז לצעירי להבים, היות ומועדון הנוער 
צר מלהכיל את כל צרכי הנוער והצעירים במרחב הפעילות בו. מרכז 

הצעירים המתוכנן יכלול חדרי פעילות שונים, משרדים ועוד.
הרחבת בית העלמין

גם זה חלק מהחיים. בימים אלו הושלמה הרחבת בית העלמין בחלקות 
נוספות באופן שיאפשר מלאי קברים לשנים הבאות. עדיין יש להשלים גינון.

גינון
גן ציבורי בין שכונת המרכז לשכונה הותיקה

כחלק מפיתוח שכונת המרכז הקמנו 
גן ציבורי המהווה חלק מטיילת 
ליד המרכז המסחרי  שמתחילה 
ועתידה להסתיים בגן הציפורים. 
בגן שבילי הליכה, פינות שהייה, 

מדשאות וצמחייה.
גן ציבורי בין שכונת המרכז לשדרות רימון

השטח הציבורי המהווה חיץ בין הבתים בשכונת המרכז לבין השדרה 
הראשית, ממשיך באותה שפה תכנונית אותה קבענו בשדרות תאנה,

חיבור במדרגות וברמפה בין הרחובות לציר הראשי, מערכת שבילי הליכה 
וריבוי עצים וצמחיה. הצמחייה נקלטה היטב ותורמת למראה היישוב.

תשתיות
התייעלות אנרגטית

עבודת הקבלן הזוכה בהחלפת פנסי התאורה לתאורת לד נכנסה להילוך 
גבוה. כרגע מוחלפים הפנסים המותקנים על העמודים הגבוהים. רחובות 
שההתקנה בהם הסתיימה: פנינית, עגור, סנונית וחלק משדרות תאנה. 
בשכונה הוותיקה: חלק מרחוב ורד, סייפן ועדעד. צפי לסיום: מאי 2015.

תחבורה
חניון זמני לחיילים

בסמוך לתחנת הרכבת בפאתי שכונת המניפה נבנה חניון לשימוש 
החיילים בימי ראשון בבוקר. החניון משמש חלק מהמערך הלוגיסטי 
של הצבא בדרום והשינויים הנעשים בהיערכות הצבא בנגב. נדגיש כי 

אין בחניון זה השלמה כלשהי לחניון הרכבת.
כביש 6

עוד מעט והוא יפתח. העבודות בעיצומן ואנו מחכים לאות.

מיתון תנועה
המועצה ממשיכה להשקיע בשיתוף עם משרד התחבורה בפרויקטים 

שעיקרם מיתון תנועה.
הגבהות צמתים בשדרות תאנה - עם קבלת אישור סופי ממשרד התחבורה 
נצא לביצוע הפרויקט. כמו כן נמצאים בתכנון: סובה בשדרות רימון 

בצמת עם רחוב ורדית, טיפול בצמת רחוב בז ורחוב הגפן.

נגישות
המועצה ביצעה סקרי נגישות בכל היישוב ובונה תוכנית עבודה לביצוע 
התאמות בכל המבנים הישנים. כל מבני הציבור החדשים והגנים 

הציבוריים החדשים מתוכננים על פי התקנים החדשים.

ספורט
ספורטק ואיצטדיון אתלטיקה

בניית הספורטק נמצאת בעיצומה. כפי שכבר דיווחנו בעבר בתוכנית 
כלולים מגרש כדורגל, מסלולי ריצה וטריבונה שיתווספו למתקנים 
הקיימים. כמובן שלמגרשים תהיה מערכת שבילי גישה, תאורה, מצללות 

ומתקני משחק.
אולם ספורט

מגרש הכדורסל המקורה יוסב בשנה הקרובה לאולם סגור באמצעות 
קרן ההימורים, הפיס והמועצה.

מתחם דיור מוגן
קבוצת עזריאלי זכתה במכרז לתכנון והקמה של דיור מוגן בלהבים. 
מפגישות שקיימנו עם היזם עולה שברצונם להקים פרויקט איכותי. 

אשרינו שהגענו לזמן הזה.

מחזור
לאחרונה נוספו מיכלים למחזור זכוכית ברחבת המועצה, המתנ"ס וליד 
רחוב רקפת. אנא השתמשו בהם ומחזרו זכוכית. בנוסף, החלפנו חלק 
ממיכלי איסוף הבקבוקים בחדשים באדיבות תאגיד אל"ה. אל תתעצלו 

ועזרו לנו להגדיל את היקף המחזור בלהבים.

שטחים פתוחים
טיילת נחל להבים - שלב ב'

בתכנון המשך לטיילת נחל להבים מרחוב ברקן ועד תחנת הרכבת. 
הטיילת תכלול מתחם לכלבים, מתחם לספורט אתגרי, שבילי טיול, 

כיתה לפעילות צופית ועוד.

חניון החלמוניות
בשיתוף חברת חוצה ישראל מתוכנן שידרוג החניון לרווחת המטיילים 

והחיילים.

שכונות ושיווקים
שכונת המניפה ושכונת המרכז הן בבחינת שכונות שאוכלסו. אומנם יש 
עדיין מספר מגרשים ריקים והשלמות של פיתוח, אבל הפוקוס עכשיו 
הוא לשכונת "שרונית". המגרשים נמצאים בשלבים שונים של שיווק 

ותכנון התשתיות נמצא בעיצומו. 

הועדה מקומית לתכנון ובנייה
הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתרכזת בתקופה הנוכחית בהפנמת 
הרפורמה הגדולה בחוק התכנון והבנייה ובהיערכות לקראת התנופה 
הצפויה בהגשת תוכניות לשכונת "שרונית". אנא התעדכנו דרך אתר 

המועצה בחדשות הועדה.

מה קורה בביטחון 
את שנת 2014 סיימנו בירידה משמעותית של 38% בפעילות העבריינית 
בהשוואה לשנת 2013. במהלך השנה החולפת גיבשה וועדת הבטחון 
תפיסת הפעלה חדשה שמבוססת על שינוי בפריסת כוח האדם, עידוד 
הציבור למעורבות ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים ואנו מאמינים 
שבעזרת שילוב של כל המערכות ביחד, יתאפשר לתת מענה הולם 

לפעילות העבריינית בפרט ושיפור תחושת הבטחון. 

אפליקציית להבים
בימים אלו נכנסת לפעילות אפליקצית "להבים" 
שמאפשרת למשתמשים להתקין לחצן מצוקה 
על הטלפון הנייד ובו בזמן לדווח על פעילויות 
חשודות, מפגעים ומטרדים והכל בזמן אמת. בנוסף 
מספקת האפליקציה מידע שוטף על פעילות 
המועצה וגם של מוסדות קהילתיים אחרים בישוב 
כגון בית חב"ד, מועדון חברים להבים, מתנ"ס 
ומועדון +55. באמצעות האפליקציה מתקיים כבר 
עכשיו קשר דו צדדי יעיל ואפקטיבי בין מאות 
רבות של תושבים שכבר התקינו אותה. הדיווחים 

שמתקבלים באמצעותה מטופלים על ידי המוקד ועובדי המועצה 
במהירות וביעילות רבה. 

המוקד הישובי 
כבר בתקופה הקרובה צפוי המוקד לעבור לעבודה במתכונת מלאה 24/7 
ויהיה הגורם שירכז וינהל את המידע המתקבל מהתושבים טלפונית 
ומהאפליקציה. השאיפה שאת המוקד יאיישו בני להבים שיימצאו 

מתאימים על פי ההגדרות המקצועיות שנקבעו לתפקיד זה.

מערכת בקרת כניסה
 אנו נערכים להתקין בכניסות /יציאות מלהבים מערכות בקרת כניסה 
אוטומטיות שלהן יכולת זיהוי מספרי רכב של תושבי הישוב. המערכת 
שתותקן בכניסה המזרחית תופעל לאורך כל שעות היממה ותאפשר 
כניסה ויציאה רק לתושבי להבים. המערכת בכניסה הראשית תהייה 
פתוחה לכלל הציבור ותופעל במתכונת של מחסום בשעות הלילה. 
בשער היציאה לבית העלמין יותקן שער חשמלי שפתיחתו תתאפשר 

על חיוג טלפוני. 
המועצה משקיעה מאמצים רבים ליצור מרחב מוגן אבל יש לזכור שעל 
אף כל המאמצים שמושקעים ועוד יושקעו, ביטחון משופר הוא תוצאה 
של מאמץ וערנות משותפים של כל הקהילה ובה בעת אנו נדרשים 

לבצע גם בביתנו את ההגנות הנדרשות.
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חינוך וחברה
קליטת תלמידים העולים לכתה ז'

נערכו סיורים להורי התלמידים המצטרפים ל"אשל הנשיא". אנו עומדים 
בפני מפגש של תלמידי כיתות ו' עם תלמידי ביה"ס וסיור שלהם בביה"ס 
ובכפר כמו גם מפגש בין הצוות החינוכי של ביה"ס בלהבים והצוותים 
החינוכיים בחט"ב. במהלך חודש אוגוסט תוזמן כל משפחה לפגישה 

מקדימה עם מחנך/ת הכתה.

בית הספר היסודי
מופע "חכמי חלם"

"חכמי חלם", הפקת ענק מקצועית, מרגשת ומדהימה שהעלו תלמידי בית 
הספר בקטעי משחק, שירה וריקוד. המופע משקף את ה"אני המאמין" 

של בית הספר ששואף לקדם כל תלמיד לחוויות הצלחה בלימודים.

עיתון בית הספר
השנה הוקמה מערכת עיתון בית ספרית הכוללת כתבים עורכים וצלמים, 
נציגי שכבה ה', מלווים ומודרכים על ידי צוות המורות ענת וייס, מירי 
אוריאלי, רונית דברי. אטי אלנבוגן, מתנדבת מטעם "ידיד לחינוך" ואבי 
אוחיון, הורה שתורם ממקצועיותו ומניסיונו הרב. הגיליון הראשון של 
העיתון "מעט לעט" יצא לאור ביום המעשים הטובים באתר הבית ספרי 

ובו מסוקרים כל האירועים והחוויות של התלמידים בבית הספר.
מירוץ ארבלי 2014 

מרוץ "להבים" על שם שי ארבלי ז"ל התקיים בחודש נובמבר. שי ארבלי ז"ל 
בן היישוב, נפל בפעילות מבצעית בשעה שפיקד על חטיבת צנחנים. שי 
היה ספורטאי מצטיין ומאז נפילתו מוקדש המירוץ לזכרו. לצד התחרות 
היישובית, יצאו תלמידי בית הספר לצעדה ולאחר מכן התקיימה תחרות 
ריצה אישית. היום הסתיים בטקס מרגש בביה"ס במעמד המשפחה. הטקס 

עמד בסימן הנושא השנתי " האחר הוא אני - המלחמה נגד הגזענות".

פעילות שכבתית 
במהלך השנה נערכות פעילויות שכבתיות, שמטרתן לחזק את תחושת 
השייכות של התלמידים לשכבה ולבית הספר. שכבה א חגגה את קבלת 
התעודה הראשונה ושכבה ב קיימה טקס מרגש עם קבלת ספר התורה. 
שכבה ג קיימה את סיכום נושא בתורה באירוע יציאת מצרים שהתקיים 
בסוף חודש מרץ ובמהלך חודש אפריל תקיים שכבה ד פעילות בנושא 

"דור לדור יביא אומר", פעילות עם סבים וסבתות שיספרו את סיפורי 
ההתיישבות שלהם.

זיכרונות מהקופסה
לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תלמידי שכבה ה השתתפו בתוכנית 
"זיכרונות מהקופסה". התכנית של יד ושם מביאה אל בתי הספר מרחב 
פעילות ידידותי: בעזרת קופסאות ותפאורה ייחודית היא יוצרת אווירה 
חינוכית חדשה ושונה המגרה את התלמידים לתהליך למידה חווייתי 
ומשמעותי. במוקד הפעילות מפגש של התלמידים עם בני גילם בתקופת 
השואה המספרים את סיפורם. כל סיפור אישי נמצא בקופסה צבעונית, 
וכל אחד מהמשתתפים מוזמן לפתוח, לעיין, להתבונן ולקרוא ולבסוף 

להגיב בדיבור, בכתב או בציור. 

פינת החי בבית הספר
פינת החי ממשיכה לפעול בבית הספר. תלמידי שכבה ו' משקיעים מזמנם 

ומדריכים  מכוונים 
את הילדים הצעירים. 
התלמידים  לדברי 
המפעילים את פינת 
החיים  "בעלי  החי 
ומלואו  עולם  הם 
ומועילים לנו בכל כך 
הרבה תחומים". בשנה 
האחרונה בית הספר 

שם לעצמו מטרה להוביל את תחום החקר. ילדים מכיתות ג' מגיעים 
לתצפת ולחקור את החיות וללמוד מהן. החקר יוצר עניין וסקרנות אצל 
הילדים. בפינת החי ממחזרים אוכל, נייר וכלי פלסטיק ובכך אנו הופכים 

לחלק בלתי נפרד מהמחזור בעולם.

הגיל הרך
מועדון ילדודס נפתח במעון נחליאלי. המועדון פעיל מידי יום שני אחה"צ. 
הורים וילדים נהנים ממגוון פעילויות בתחומי המוסיקה, שעת סיפור, 

הצגות ויצירות. 

יחידת הנוער
בחודש ינואר נכנס לתפקיד עידן שביט, מנהל יחידת הנוער החדש. נאחל 

לעידן הצלחה בתפקיד החדש. 
noar@lehavim.matnasim.co.il, 050-7579152 :פרטי קשר

חזון יחידת הנוער
יחידת הנוער אמונה על כלל פעילות הנוער הבלתי פורמאלית ביישוב 
ושואפת להגיע למרבית בני הנוער ביישוב בגילאים 18-11. יחידת הנוער 
בלהבים תפעל לקיים מסגרת חינוכית ערכית איכותית אשר תספק מענה 
למרב בני הנוער ביישוב בהתאם לצרכי הנוער והיישוב. מטרות יחידת 
הנוער לשנת 2015 הן: פיתוח וחיזוק מעורבות ומנהיגות נוער יישובית, 
עידוד שירות משמעותי בצה"ל ובחברה ופיתוח תרבות פנאי איכותית. 
השתתפות הנוער בפעילות בלתי פורמלית בלהבים הינה גבוהה באופן יחסי 
ויחידת הנוער שואפת להמשיך ולהגדיל את מספר המשתתפים בפעילות 
הבלתי פורמלית ביישוב, כמו כן להרחיב ולהעשיר את המסגרות הקיימות.
במהלך חופשת פסח תתרחש פעילות "האפיקומן" בהנהגת בני נוער 

מתנדבים מתנועת המד"צים. 
מועצת הנוער פועלת על הפקת מספר פרויקטים ואירועים לנוער ולקהילה, 

המד"צים שוקדים על מבנה פעילות חדש ומרענן והצופים מתכוננים 
לטיולי פסח ומפעלי הקיץ. 

במרץ יתקיים יום המעשים הטובים בו ייקחו חלק חניכי תנועת הצופים, 
מועצת הנוער והמד"צים. 

הקיץ מתוכננות שתי קייטנות: קייטנת "על גלגלים" לכיתות ז'-ט' וקייטנות 
נושאיות לכיתות ד'-ו' בהן יקחו חלק כמדריכים, בוגרי תוכניות המנהיגות 

היישובית.
פרוייקטים נוספים בקנה: קבוצת מנהיגות נשית, פתיחת תחומי עניין 
במועדון הנוער, הפעלת לילות לבנים לנוער ביישוב, מסיבות נוער ועוד.

במהלך החודש הקרוב יתקבץ צוות חשיבה בנושא תחום הנוער בלהבים, 
כל אדם אשר הנוער בליבו מוזמן ליצור קשר עם עידן על מנת להצטרף 

לצוות.

מועצת הנוער
מועצת הנוער הינה נציגה רשמית של בני הנוער בישוב ועוסקת בפעילות 

למען הנוער ולמען הקהילה, לצד ייצוג הנוער בדיוני המועצה.
בספטמבר 2014 נבחרה מועצת הנוער החדשה, המונה 30 חברים ומנוהלת 

על ידי נדב חליבה היו"ר ומירה חורי הסיו"ר.
ביום שישי ה-20/2 לקחה מועצת הנוער חלק באחד האירועים המרגשים, 
אירוע אזכרה לישראל רביץ ז"ל. ישראל רביץ ז"ל היה ניצול שואה אשר 
גר לבדו בלהבים. מועצת הנוער לקחה על עצמה להפיק בעזרת רב 
היישוב וגב' רוני פרנצוס את האזכרה שלו במועדון הנוער. הטקס היה 

מרגש וסייע להרגשה של הנוער כחלק מהקהילה.
ביום שלישי ה-3/3 הפיקה מועצת הנוער בשיתוף המועצה והמתנ"ס 
את אירוע העדלאידע וההפנינג היישובי. העדלאידע יצאה מכיכר וייצמן 
בליווי רכב תהלוכה, הסתיימה ברחבת המתנ"ס והשתתפו בה כ-500 איש.

שיתוף הפעולה של כלל הגורמים סייע רבות להצלחת האירוע, מקווים 
שזהו סימן לבאות. 

תוכניות לעתיד
לאחר שלוש שנים של עשייה ביישוב מועצת הנוער עולה שלב. בתוכנית 
לחודשים הקרובים: טורניר סטריטבול יישובי מטורף כחלק משבוע 
הבריאות, לילות לבנים במהלך חול המועד של פסח, ימי שישי פתוחים 
לנוער, טורניר פינגפונג ומסיבות נוער. במהלך החודש הקרוב נשמח 

לשמוע הצעות נוספות לפעילות קיץ לנוער.
מועצת הנוער להבים, שלכם ובשבילכם!

אשל הנשיא
אירועי ספורט

השנה, השתתפו נבחרות הספורט של ביה"ס במגוון תחרויות ואף זכו 
להצלחה רבה. 

זכייה ראויה לציון היא זכייתו של אייל שפר, תלמיד כתה ט', במקום 
השני בתחרות ארצית בגיאוגרפיה - "סובב ישראל". יישר כוח לאייל 

ותודה ליאיר ארזי שהדריך וליווה את אייל.

גדנ"ע שכבה י"א
זו השנה השנייה שבה שכבה י"א יוצאת לשבוע התנסות בגדנ"ע. 
השנה, השבוע התקיים בבסיס שדה בוקר. במהלך שבוע ההתנסות 

הכירו התלמידים 
את  והתלמידות 
מבנה צה"ל וערכיו. 
הם התנסו בחוויה 
צבאית של לבישת 
מדים, שינה באוהל 
 . ח ו ו ט מ ב י  ר י ו
התלמידים סיפרו 

על חוויה משמעותית בכל מה שקשור לגיבושם החברתי ולהבנתם את 
ההרגשה במסגרת הצבאית.

מסיבת פורים כלל בית ספרית ברוח יוונית
שכבה י"ב הפיקה את מסיבת פורים. הנושא הנבחר היה יוון העתיקה. 
מאות תלמידים התחפשו ליוונים. בשבוע שקדם למסיבה הפיקה השכבה 
מסיבות מוזיקה בהפסקות הגדולות ומשחק כדורסל משותף של מורים 

ותלמידים. 

חילופי נוער עם העיר לאוכה בגרמניה
זהו פרויקט שהחל בלהבים ומתקיים באשל הנשיא. במסגרתו מארחים 
10 תלמידי אשל הנשיא, משכבה י,  תלמידי תיכון מהעיר לאוכה בגרמניה. 
התלמידים מלאוכה מתארחים בבתי תלמידים מאשל הנשיא. במהלך 
הביקור בישראל קיימו התלמידים פעילות משותפת בכפר, סיירו במצדה, 
בים המלח בירושלים ובתל אביב. בתחילת חודש יוני יתקיים ביקור 

גומלין של המארחים מאשל הנשיא בעיר לאוכה.
בחירת מסלולי הלמידה

שכבה ט' מתכוננת לעבור לחטיבה העליונה. התלמידים נמצאים בעיצומו 
של תהליך בחירת מסלולי הלמידה. התהליך החל בשיחות ובהסברים 
בכיתות, בפעילות ייעוצית על משמעותה של בחירה והמשיך בפגישות 
של התלמידים עם מרכזי המסלולים בבית הספר. בשבוע שעבר הוזמנו 
ההורים לקחת חלק פעיל בתהליך הבחירה של בתם/בנם. ההורים 

והתלמידים מוזמנים לצפות במצגת הרלוונטית הנמצאת באתר.
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קהילה

שינויים במועדי פינוי אשפה וגזם
פינוי אשפה בחוה"מ פסח בימים א', ג', ה' )במקום א', ד', ו'(

פינוי אשפה אחרי חג שבועות יתקיים ב-25/5/15.
פינוי גזם אחרי חג שבועות: שכונה ותיקה 25/5/15, שכונות חדשות 

.26/5/15

חופשה מרוכזת במועצה
בחוה"מ פסח משרדי המועצה יהיו סגורים לרגל חופשה ויפתחו מחדש 

עם סיום החג ביום 12/4/15.
להודעות על מפגעים יש לפנות למוקד 106 או באמצעות האפליקציה 

"להבים" )ניתן להורידה מחנות האפליקציות(.

מחלקת הנדסה תהיה סגורה לקהל מיום 26/4/15 ועד יום 4/5/15 
)כולל( בשל הדרכה רציפה בנושא הרפורמה בחוק התכנון והבניה.

טקסים
• טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה 

יום ד' 15/4/2015 בשעה 20:00 באמפי בית הספר
• טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' 21/4/2015 בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס

• ערב יום העצמאות
יום ד' 22/4/2015 החל מהשעה 21:00 בכיכר וייצמן

שינויים בהסדרי התנועה בערב יום העצמאות יום ד' 22/4/2015.
בשעה 16:00 תחסם כיכר וייצמן לתנועת כלי רכב. התנועה לכל הכיוונים 
תתאפשר דרך המעגל המורחב העובר דרך הרחובות: חגלה, נחליאלי, 

ורדית והודן. הכיכר תפתח שוב לתנועה בתום החגיגות.

הדיוור הישיר הוא שלך ובשבילך
הדיוור הישיר מהווה ערוץ קשר ישיר ומרכזי בין המועצה לתושבים.

דרך ערוץ זה מעדכנת המועצה בשגרה ובמיוחד בעתות חירום בנעשה 
בישוב ובהודעות רלוונטיות. הצטרפו עוד היום למאגר כתובות הדואר 
האלקטרוני וקבלו מדי שבוע דיוור ישיר מהמועצה. בקשות להצטרפות 

lc@lehavim.muni.il :ניתן לשלוח ל

הענקת מלגות 
המועצה המקומית להבים שמחה להודיע על חלוקת מלגות לסטודנטים 
מצטיינים, פרס על תרומה ייחודית לקהילה ופרס לספורטאי מצטיין.

ניתן לעיין בנוהל הגשת בקשות למלגות ולפרסים ולהוריד טפסי בקשה 
 .www.lehavim.muni.il :באתר המועצה

את טפסי הבקשה יש להחזיר לגב' אורי לובל בלשכת ראש המועצה 
בצירוף כל המסמכים הנדרשים עד יום חמישי 14/5/15 בשעה 14:00. 

השכרת דוכנים ליום העצמאות
מוצעים להשכרה דוכנים להפעלה עצמית בערב יום העצמאות

עלות השכרת הדוכן הינה 1000 ₪ 
לפרטים ניתן לפנות לעובדיה צבי בנייד: 050-2041001

ניתן להגיש בקשות ללשכת ראש המועצה עד יום ב' 13/4/15 בשעה 14:00.

מופע במוצאי יום העצמאות
ביום חמישי 23/4/15 בשעה 20:30 

במועדון החברים
שירי מימון ושמעון בוסקילה במופע משותף!

כרטיסים בעלות 70 ₪ במזומן בלבד יימכרו:  
במועצה, במתנ"ס ובמועדון החברים. 

בערב המופע מחיר הכרטיס: 100 ₪
הישיבה על הדשא

נורית גלרון

בני ברוכים

חיסון ורשיון אחזקת כלב
החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002 מגדיר את חובת בעלי 
הכלבים לחסן את כלבם כנגד כלבת ולוודא שברשותם רישיון תקף 
לאחזקת כלב. בעלי כלבים שאינם מחוסנים צפויים לקנסות כמפורט 
בחוק עזר ללהבים )פיקוח על כלבים(. לברור מצב הכלב ניתן לפנות 
למרכז השבבים הארצי או לוטרינר המועצה, ד"ר אלי פרנס בטלפון: 

08-6518688, בימי ג' בין השעות 16:00-19:00.

מסיבת מתגייסים
גם השנה התקיימה מסיבת המתגייסים לבוגרי כיתה י"ב ערב היציאה 
לחופשת פסח ולפני תחילת תקופת המבחנים. בתחילת חודש מרץ 
התכנסו הבוגרים והוריהם במתנ"ס, התכבדו והתרגשו. הבוגרים 
שמעו דברים מפיו של סא"ל שי קרמונה, מפקד יחידת מודיעין בעוטף 
ירושלים, בורכו ע"י ההורים וראש המועצה וקיבלו שי מהודר מהמועצה. 
הטקס לווה בשירתה הערבה של ליהי מוסקו, בוגרת המחזור ותלמידת 

הקונסרבטוריון.
בהמשך הערב יצאו הסעות מרחבת המועצה למסיבה בפאב באבצ'ה 

בקיבוץ נגבה. 
ברצוננו להודות לכל התורמים אשר תרמו בחפץ לב ובנכונות רבה 

לטובת מתגייסי להבים:
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 חברת נופים בנגב
 וועד מתפללי בית הכנסת להבים

 מחסני השוק
 בנק הפועלים, סניף להבים

 חברת א.א. ארזי
 נירה רובין וסטודיו רובין

 רונה אלפסי ודפוס נוח
 ג'מיל אבו עאבד ודפוס ג'מדיה

 קובי שטרית ומאפיית הראשונים, סניף להבים
 וכמובן, חיים רג'ואן וכל צוות המתנ"ס

שירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים נותנת מענה לתושבים במגוון תחומים 

בשגרה ובחירום. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות הענפה:
קהילה תומכת להבים ומיתר

אזרחים ותיקים, זוגות ובודדים, מוזמנים להצטרף כחברים. הקהילה 
מספקת לבתי האב שירותים נצרכים הכוללים שירותי רפואה, תרבות, 

מתנדבים ותיקון תקלות בבית.
לפרטים והרשמה: משה כהן, אב הקהילה 050-8290643

מועדון בוקר משודרג לאזרחים ותיקים
פעילות המועדון בדגנית שודרגה וכיום פועלת במתכונת יותר רחבה:

ימי ב' - פעילות תנועה- ריו אביירטו ויצירה
ימי ג' - סדנאות והרצאות

ימי ה' - התעמלות במתנ"ס ולאחריה סדנאות והרצאות
התוכנית כוללת ארוחת בוקר	 
קיימת אפשרות להסעה עבור תושבים שאינם ניידים	 
עלות לחודש 45 ₪ בהוראת קבע בלבד	 
עלות השתתפות בפעילות בודדת 20 ₪	 

בואו להתרשם - מחכים לכם במועדון!
צוות חירום ישובי

כמדי שנה אנו מצרפים מתנדבים חדשים לצוות החירום הישובי, מכשירים 
ולצערנו גם נעזרים במתנדבים בזמן אמת. כחלק ממסקנות צוק איתן 
הוחלט כי יש צורך בתושבים מתנדבים נוספים. אנו מאמינים כי כל תושב 
יכול לסייע לקהילה בשעת חירום ובמיוחד אם הוא מכיר את המשימות. 

תושבים המעוניינים לשמוע ולהירשם מוזמנים לפנות למחלקה.
שירותים חברתיים וחינוך

מועצה מקומית להבים שמה דגש על דור העתיד שלנו - ילדינו. מחלקות 
המועצה, יחד עם גופים בקהילה ותושבים, מקיימים מגוון תוכניות 

ופעילויות לקידומם ולשמירה על ביטחונם.
סיירת הורים וצעירים

הסיירת הוקמה לאחרונה מחדש לאחר הפסקה של כשנה בשיתוף 
מצי"לה. מתנדבי הסיירת הינם תושבים ולראשונה גם סטודנטים תושבי 

הישוב אשר מקבלים על כך מלגה מהמועצה המקומית.
מטרת הסיירת היא להיות בקרבת בני הנוער בלילות שבת ובמועדים 
מיוחדים כגון ל"ג בעומר, לשוחח איתם ולצמצם את שתיית האלכוהול 

והאלימות במרחב הציבורי.
להתנדב שעתיים בחודש תמורת ביטחון ילדינו - כל אחד יכול!

לפרטים והרשמה: בתיה סיטי 050-2041035 או במשרדי המועצה
מעורבות חברתית

בשנים האחרונות אנו מקיימים שיתוף פעולה מבורך בין המועצה לאשל 
הנשיא בתחום התנדבות בני הנוער. תלמידי כיתות י-י"ב מתנדבים 
במסגרת תעודת בגרות חברתית בתוך הקהילה, בתיווך מחלקות המועצה. 
התלמידים מגיעים לבתי אזרחים ותיקים, משפחות וילדים עם צרכים 
מיוחדים, צהרונים ועוד. תושבים המעוניינים במתנדבים מהתוכנית 

מוזמנים לפנות למועצה.
יום מעשים טובים 2015

כמדי שנה אנו מקיימים ביום זה מספר פעילויות שיא בתוך הקהילה 
בשיתוף מחלקות החינוך והרווחה, מתנ"ס, קהילה תומכת, בית ספר 
להבים, צופים, מועצת הנוער והמדצ"ים. במהלך היום תלמידי והורי 
בית הספר היסודי קיימו פעילויות משותפות רבות לטובת התלמידים, 
ההורים, המורים ומשתתפי מועדון הבוקר. בני הנוער שיפצו עשרות 

בתים של אזרחים ותיקים וקיימו אירוע מסכם במועדון הנוער עם 
כיבוד קל מעשה ידי מועצת הנוער. בנוסף, התקיים אירוע "הגעה 
לגבורות" לאזרחים ותיקים בני +80 על ידי בני הנוער. יישר כוח לכל מי 

שנטל חלק בעשייה!
תוכנית להורים בתחום מניעת שימוש באלכוהול וסמים

בימים אלו נערך מיפוי הצרכים של הורים לילדים ולמתבגרים בתחומים 
אלו בשיתוף המועצה, מציל"ה וועדי ההורים. מיד לאחר המיפוי מתוכננת 
שורה של פעילויות וסדנאות להורים עד לסוף 2015. הורים המעוניינים 

לקחת חלק, לשתף ולהשתתף מוזמנים ליצור קשר עמנו בהקדם.

סיכום תקופה – שבט נופר!
טיול פתיחת שנה 

חניכי השבט יצאו לטיולים באזור הנגב,התנסו בחוויות 
מאתגרות ומבגרות ולמדו על אופי המדבר, חזון הנגב 
והפרחת השממה ומעל הכל למדו את הארץ דרך 

הרגלים. הטיולים היו מוצלחים ומהנים! 
מצעד לפידים – "באנו חושך לגרש!" 

בתאריך 16/12/2014 חגגנו את ערב הדלקת נר ראשון של חנוכה 
במסע לפידים שיצא מבית השבט והסתיים במרכז המסחרי, שם 

קיימנו טקס הדלקת נר ראשון של חנוכה וחלוקת סופגניות 
מקווים שהחזרת מסורת התהלוכה תימשך לשנים הבאות וכמובן 

לכלל היישוב! 
נופר בכיכר – אירוע ההתרמה הקהילתי! 

בתאריך  13/1/2015 קיימנו את "נופר בכיכר" – מפעל התרמה וגיוס 
5,000 ש"ח לעמותת אלי"ע – אירגון לקידום ילדים עם עיוורון ולקות 

ראייה, עפ"י בחירת השכב"ג בשבט.
טקס פתיחת שנה 

בתאריך  המסורת,  כמיטב 
טקס  התקיים   29/1/2014
פתיחת שנה! פרי עמלם של 
כלל חניכי השבט ושכבה ט' 
בפרט –ובמעמדו קיבלו חניכי 
השבט את עניבת שכבת הגיל 

החדשה שלהם! 
פורימון

ביום שישי 6/3/2015 התקיים אירוע פורים הגדול של השנה ביישוב 
– הפורימון!  החניכים וכלל תושבי היישוב נהנו מתחנות צופיות 
מאתגרות במיוחד, האירוע היה גדול ומהנה, מלא בתחפושות ואווירה 

פורימית מוצלחת במיוחד! 
עם הפנים קדימה – טיולי פסח! 

המסורתיים  פסח  בטיולי  להשתתף  אתכם  מזמין  נופר  שבט 
והמטורפים!!!  השנה יטיילו כלל חניכי השבט בתאריכים 1-2/4 באיזור 
ירושלים!  כיתות ז'-ט' יצאו גם לטיולים הנהגתיים בתאריכים -27

30/3.  מחכים לכם עם חוויה צופית מהנה, מאתגרת וכייפית במיוחד! 
פרטים נוספים אצל המדריכים ומרכזי השבט.

עוגה למתגייסים 
באדיבות אהובה מוסקו



הלכות פסח תשע"המועדים לשמחה

דיו רובין 025-3912354 
טו

ס

 .www.lehavim.muni.il טפסים נוספים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה
את הטופס המלא יש להעביר אל הרב בביתו ברחוב ורד 71, טלפון 6517637, עד יום ה' 2 באפריל, בערב

בס"ד. ימי ניסן ה'תשע"ה
שטר הרשאה למכירת חמץ

אנו החתומים מטה נותנים כוח ורשות לרב נפתלי מרינובסקי רב היישוב להבים בארץ ישראל, למכור לנוכרי לפני חג הפסח ה'תשע"ה את כל מיני החמץ 
ותערובות החמץ שלנו, הן הנמצא אצלנו ברשותנו או הנמצא ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם פיקדון ביד אחרים, וכן אנו מייפים את כוחו 
של הרב נפתלי מרינובסקי הנ"ל שישכיר לנוכרי את כל המקומות שהחמץ מונח שם, ואנו ממנים אותו שליח למכור ולהשכיר את הנ"ל הן בעצמו והן על 

ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים.
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנוכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכיה, שזכין לאדם שלא 
בפניו, וכן ביד הרב הנ"ל ושלוחיו למכור את החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, 

ופיו כפינו. ועל זה באנו על החתום:

שם פרטי _____________ שם משפחה ______________ כתובת מלאה _____________________יישוב _________________

מקום החמץ )נא לפרט את כל המקומות בבית ו/או בחצר שהחמץ סגור בהם( _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________ ובכל מקום שהוא

תאריך _________________________ חתימה ___________________________

ב"ה. ימי ניסן תשע"ה

תושבים נכבדים, שלום רב,
על מנת להיערך כהלכה לקראת החג הבא עלינו לטובה, אני מתכבד 

להביא לידיעתכם את ההלכות הבאות:
מכירת חמץ. לפני החג חשוב מאד להסדיר את נושא מכירת . 1

החמץ. יש לדעת כי חמץ בפסח אסור באכילה, בהנאה וגם בהשהיה. 
חמץ שנותר בבעלות יהודית באיסור בחג הפסח יהיה אסור באכילה 
ובהנאה גם אחרי החג. לפיכך המשאיר חמץ בביתו או בבעלותו – עליו 
למוכרו לפני החג באמצעות הרב למי שאינו יהודי. כך לא יהיה איסור 
בהשהייתו וגם מותר יהיה לאוכלו אחרי צאת חג שביעי של פסח. 
את החמץ המכור יש לנעול היטב במקום שמור ומסומן על מנת 
שלא יאכלו ממנו בטעות, חלילה. רצ"ב שטר הרשאה למכירת חמץ. 
מלאו נא את השטר והעבירו אלי. המכירה מתבצעת ללא תשלום.

הגעלת כלים. ניתן יהיה, בעזרת ה', להכשיר כלי בית לפסח ביום . 2
ראשון ט' בניסן, 29 במרץ, בין השעות 19:00 – 17:00, ברחבת בית 
הכנסת "תפארת להבים". ההכשרה בתשלום סמלי לכיסוי ההוצאות. 

לא מכשירים כלי זכוכית וכלי חרסינה.
בדיקת חמץ. ביום חמישי י"ג בניסן, 2 באפריל, בערב עורכים . 3

את בדיקת החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים: "ברוך אתה ה' 
אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".

ביטול חמץ. בתום הבדיקה מבטלים את החמץ ואומרים: "כל . 4
שאור וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו 

– יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".
סיום מסכת. ביום שישי י"ד בניסן, 3 באפריל, בבוקר אחרי תפילת . 5

שחרית בבית הכנסת המרכזי ובבית הכנסת "תפארת להבים" מסיימים 
לימוד של מסכת מן התלמוד. התפילה בשעה 5:30, סיום המסכת 
בשעה 6:30. הסיום נועד לחסוך את "תענית הבכורות" הנהוגה ביום זה.

סוף זמן אכילת חמץ. ביום שישי י"ד בניסן, 3 באפריל, מותר . 6

לאכול חמץ רק עד השעה 10:20 בבוקר.
שריפת חמץ. ביום שישי יש לשרוף את החמץ עד השעה 11:20. . 7

אחרי השריפה מבטלים את החמץ בנוסח זה: "כל שאור וחמץ שיש 
ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל 

ויהיה הפקר כעפר הארץ".
שריפת חמץ ציבורית תתקיים ברחבת המדורות החל מן השעה . 8

10:30. הציבור מוזמן.
הדלקת נרות החג בשעה 18:40.. 9

מצוות ליל הסדר: א. מצה: יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" . 10
)כ-30 גרם( מצה שמורה עבודת יד. ב. מרור: אוכלים חסה "כזית" 
)כ-20 גרם(. מומלץ לצרוך חסה מגידול מיוחד ללא תולעים שטופה 
היטב. ג. ארבע כוסות: לפי סדר ההגדה שותים בהסיבה שמאלה 
ארבע כוסות של יין. כל כוס לא פחות מ-86 סמ"ק. ד. סיפור יציאת 
מצרים: לספר תוך אווירת חג מרוממת את סיפור ההגדה ופירושיה. 

וכל המרבה הרי זה משובח.
פסח הוא חג החירות. ה"חירות" במובנה היהודי והאמיתי היא השחרור 
מן השעבוד אל החומר, החירות מן היצרים, והבחירה בקדוש ברוך הוא, 
במרחבי הקדושה האינסופיים אשר בתורה ובמצוותיה. כך לימדונו 

חכמינו "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".

, אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת
הרב נפתלי מרינובסקי      

רב היישוב      
nmarinovsky@gmail.com ,050-2041017 ,6517637 :רח' ורד 71, טלפונים

חג פסח כשר ושמח!


