
אתר הבית שלי

תושבים יקרים,
החורף חלף והאביב רק החל ללבלב, אך אנו לא שקענו 
בתרדמת חורף, לא נכנענו לגשמים והתאמצנו לסיים 

פרויקטים מרכזיים לכבוד בוא האביב.
ולראיה, אני מזמין את כל התושבים לצאת ולטייל 
בטיילת נחל להבים. ניתן לפסוע על שבילי האספלט 
החדשים עליהם סומנו ציוני דרך של מרחקי הליכה, 
לחצות על הגשרים היפים, לשבת לנוח על ספסלים מחופי פרגולות או 
לקיים פיקניק נחמד על אחד מהשולחנות וליהנות ממתקני המשחקי 

הפזורים בשטח.
ברחבי היישוב נוספו גני משחקים לילדים ולגנים קיימים התווספו מתקנים 
נוספים. לכל גן משחקים מתקנים ייחודיים משלו וכדאי לעבור ביניהם 

ולחוות מקרוב.
עבודות הפיתוח בשכונת המניפה בעיצומן כולל ריצוף הרחובות, הקמת 
גני משחקים וגינון. אנו מצרים על אי הנוחות הנגרמת לדיירים כתוצאה 
מסגירת הרחובות ועושים ככל יכולתנו לקצר את משך הסגירה מבלי 

להתפשר על איכות הביצוע.
במאמץ לצמצם את פחת המים היישובי למינימום ובכוונה להמעיט 
בחוסר הנוחות לתושבים הנגרמת מהפסקות מים חוזרות ונשנות, החלנו 
בעבודות תחזוקה יזומות לטיפול במערכת המים היישובית לצורך שיפורים. 
במהלך העבודות יתקיימו הפסקות מים יזומות לזמן קצוב ותימסר עליהן 

הודעה מראש.
יש עוד הרבה מה לאמר אך אין כמו מראה עיניים - צאו, הביטו, הריחו 

והתרשמו מהיישוב היפה שלנו.
לסיום, אנו מודים לכל מתנדבי הצח"י - צוות חירום יישובי ולכל התושבים 

שנרתמו לסייע לנו בהסלמה האחרונה וחיממו את ליבנו.
ברצוני להודות לחברי המועצה ובמיוחד למ"מ ראש המועצה חיים גל, 
ליו"ר ועדת הכספים יעקב שנחה, ליו"ר הועדה לאיכות הסביבה והועדה 
למאבק בסמים, אלכוהול ואלימות אלון בנדט וכן לכל עובדי המועצה 

והמתנ"ס על עבודתם הברוכה.
אני מברך את כל תושבי להבים בברכת חג שמח וכשר.

שלכם,  אלי לוי

תושבים נכבדים, הנכם מוזמנים  להרמת כוסית לפסח
שתתקיים ביום שלישי  ה-3.4.2012  בשעה 18:00 במשרדי המועצה 
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רואים עשייה

פסח השנה בסימן פריחה והתחדשות. החורף פקד אותנו בנדיבות, 
והמשקעים הרבים, מעל הממוצע הרב שנתי נותנים אותותיהם בפריחת 

פרחי הבר ובגינון הציבורי.

מגורים
שכונת המניפה

מכרז הפיתוח נמצא בעיצומו. שלושת הרחובות המשולבים כבר הסתיימו, 
והאונה הצפונית קרובה לגמר. גם שטחי הציבור כבר בשלב מתקדם, 

וניתן לראות את שני הגנים הציבוריים עם מתקני המשחק והמצללה.
בקרוב יגוננו הצירים הראשיים, ההמשך של שדרות תאנה ושדרות 
הזית. עם השלמת הפיתוח באונה הצפונית יגוננו גם הערוגות ברחובות 
המשולבים. כפי שניתן לראות הושקעו מחשבה ומשאבים רבים בפיתוח 

השכונה.
מקצת העבודות באונה הדרומית החלו, בעיקר עבודות הכנה. עם השלמת 

החלק הצפוני יעבור הקבלן לביצוע החלק הדרומי.
בשכונה מתגוררות היום 85 משפחות, 17 בתים בבנייה, ונשארו רק 17 

מגרשים ריקים.
השכונה במרכז

גם השכונה במרכז מתקדמת, עדיין רק בבנייה הפרטית. מכרז הפיתוח 
מוכן ובקרוב יפורסם.

בשכונה מתגוררות כבר 29 משפחות, 33 בתים בבנייה ונשארו רק 18 
מגרשים ריקים.

השכונה הדרומית
המתכננים עובדים על השלמת תוכנית ההרחבה בהתאם להנחיות.

כפי שכבר נכתב, יהיה בשכונה מגוון מגרשים עם דגש על בנייה תואמת 
אקלים, כולל מגרשים לבני להבים. התוכנית כוללת מגרשים למבני ציבור 
התואמים את הגידול הצפוי לישוב כולל, בית ספר יסודי נוסף, שטח 

לבית ספר תיכון, אם יוחלט על הקמת כזה בעתיד, שטח למרכז מסחרי 
נוסף, גני ילדים, דיור מוגן ועוד..

 תנועה ובטיחות הנסיעה
פסי האטה בשדרות תאנה

הפרויקט המדובר בשדרות התאנה אינו דורש הצגה. אין תושב שלא 
נתקל בפסי ההאטה בציר התנועה המרכזי של היישוב.הקמתו בעונת 
הגשמים הברוכה לא הקלה על כלל הגורמים וגם התושבים נדרשו 
לסבלנות, אבל התוצאה משתלמת. ביישוב שבו כולם ממהרים, לבית 
הספר בבוקר, לחוגים וכמובן לעבודה, והדרכים רחבות ונוחות, אין 
מנוס מנקיטת אמצעים להאטת התנועה. אז אולי ייקח עוד כמה דקות 
להגיע, אבל כשתגיעו לעבודה סוף סוף תדעו, שהילדים בטוחים יותר.

בקרוב נצא לביצוע גם של הסובה ליד הצופים בצומת שדרות תמר 
ושדרות הזית, ונדע שציר נוסף בטוח יותר.

תחנות המתנה לתחבורה הציבורית
המועצה עומדת להחליף בקרוב עשר תחנות המתנה ישנות בדגם חדיש, 
כדוגמת התחנות שהוצבו בשדרות תאנה לפני מספר שנים. בין היתר 

יוחלפו התחנות הישנות ברחוב ורד וברחוב הגפן.

פיתוח שטחי הציבור בתוך וסביב היישוב
טיילת נחל להבים

שלב ב' של הפרויקט נמצא בשלבי גמר מתקדמים. נראה שגם פרויקט זה 
שעדיין לא פורסמה השלמתו, זוכה להצלחה רבה. השבילים, הפרגולות 
המרהיבות והגשרים המקשרים ליישוב, עוברים מפה לאוזן וכבר עכשיו 

ניכרת תנועה רבה.
דווקא בחורף זה, זכו תושבים רבים, בזכות הנגישות שהקנה הפרויקט 

ליער לחוות את פריחת הכלניות ושאר פרחי הבר.
אנו רואים ביער מדינות גרמניה הצמוד ליישוב מעגל מתווך בין היישוב 

המטופח ליער להב המקיף אותנו.
עוד נותר בשלב זה להשלים את הגינון במפגש הרחובות רקפת ועדעד, 

וכן להשלים את ניקוי השטח.
לידיעת התושבים, ניתן להיכנס ליער ממספר מקומות: דרך השביל העובר 
בין רחוב רקפת ועדעד, מרחוב ברקן, משדרות תמר מול רחוב איריס, 

מרחוב ורד מול בית הספר וכן ממרכז ההוקרה של קק"ל.
נטיעות ט"ו בשבט שהתקיימו שנה, היו בסימן חנוכת הטיילת ביער. 

הילדים עברו בביטחה דרך הגשר החדש, ונטעו כ-300 עצים. 
פיתוח שטחי ציבור וגני משחקים

במחצית השנה שעברה נוספו ביישוב מתקני משחק רבים להנאת הילדים.
גן סנונית, הממוקם בין הרחובות סנונית וסופית. הגן בנוי משלש טרסות 

המקושרות במדרגות וברמפות נוחות.
שני גנים בשכונת המניפה, ברחוב עין עופרים ועין עקב.

שדרוג נוסף בגן הציפורים, הכולל מתחם מתקני כושר ומתחם מתקני 
משחק לילדים.

מומלץ לבקר גם בגן ברקן הקסום, שעכשיו מתחבר ליער בגשר.
עשו לכם מנהג, וקחו את הילדים כל פעם לגן אחר ממגוון הגנים החדשים. 
אנו משתדלים להתקין בכל גן מתקנים שונים וחדישים, כך שלילדים 

יהיה מעניין.
ניצול גגות היישוב להפקת אנרגיה סולארית

המועצה השלימה את הקמת המערכות הסולאריות על ארבעה מבני ציבור.

גג המתנ"ס, גג המצללה בבית הספר, גג מגרש הכדורסל וגג מועדון החברים.
כל אחת מהמערכות בגודל של 50 קוט"ש, יכניסו לקופת המועצה כסף 
ויתרמו את חלקן בצימצום צריכת האנרגיה מהמקורות המסורתיים 

היקרים המזהמים והמתכלים.
גם תושבי היישוב לוקחים חלק נכבד בפרויקט הסולארי. הועדה המקומית 

לתכנון ובנייה הפיקה כבר כ-50 היתרים למערכות פרטיות, רובן כבר 
בוצעו ומקצתן בביצוע.

הועדה המקומית שמה דגש במתן ההיתרים על שימוש מושכל בגגות 
תוך שמירה על חזות היישוב.

תוכנית תג הסביבה של מרכז השלטון המקומי
אנו ממשיכים בקידום התוכנית, שעוסקת בשימור וחיסכון במשאבים.

מים
התחלנו פרוייקט גדול של החלפת אביזרים במערכת המים למניעת 
דליפות סמויות. העבודות יתבצעו בכל רחבי היישוב )למעט השכונה 
הותיקה והשכונות שבבנייה(. הביצוע יהיה לפי רחובות, והודעות נפרדות 

יצאו לכל רחוב ורחוב.
במהלך ימי העבודה יהיו שיבושים באספקת המים, לא צפויה הפסקה 

רציפה של יותר מ-3 שעות. 
העבודות מתבצעות בסביבה עתירת תשתיות ומתחת לפני השטח, ולכן 

צפויות לשינויים.
עדכונים שוטפים יועברו בדיוור הישיר ובאתר המועצה.

התייעלות אנרגטית
השלמנו סקר של צריכת החשמל במבני הציבור ותאורת הרחובות, ואנו 
שוקדים על הטמעת המסקנות בשני מישורים: האחד, שינוי בהרגלי 

הצריכה, והמישור השני כרוך בשדרוג המערכות.
אשפה

ממשיכים בשדרוג מוקדי המחזור ובמציאת דרכים להגברת המחזור 
וצימצום ההוצאות.

איזו 14000
כחלק מתהליך ההתייעלות בכל הקשור למשאבים ושמירת הסביבה, 

שוקדת המועצה על הסמכתה לתקן של ניהול סביבתי.

ילת נחל להבים                 טי

בית הספר מניפהגן הציפוריםגן סנונית-סופיתמניפהשד' הזית
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וחברהחינוך

ם  בי ום המעשים הטו י נטיעות  פורים במרכז קליטה נורית   

"איך יודעים שבא אביב... מסתכלים סביב סביב"...
מהנעשה בגני טרום חובה 

 הנושא השנתי לשנת תשע"ב במערכת החינוך הוא: "אורח חיים בריא ופעיל". 
יסוד מוצק  בגיל הרך משמש  ופעיל כבר  חינוך לאורח חיים בריא 
ובעתיד.  בהווה  הילד  של  ונבונים  בריאים  הרגלים  על   לשמירה 
הנושא משולב באופן אינטגרטיבי בכל תחומי הדעת הנלמדים בגן כגון: חינוך 
 תזונתי, פעילות גופנית במהלך יום הלימודים והיגיינה אישית וסביבתית. 
שמירה על הסביבה – הקמת גינה לימודית, הפרדת פסולת מזון ואיסופו 
לקומפוסטר המוצב בחצר הגן.  תוכנית העבודה כוללת כרזות, שירים, 

סיפורים ופעילויות המחנכים לאורח חיים בריא. 

מרכז התנועה בגנים הודן - חצב
הפעילות במרכז התנועה נעשית בהרכבים שונים של ילדי הגן, בקבוצות 
קטנות או באופן פרטני בהתאם לצרכים הנדרשים, בהנחיית הצוות החינוכי. 

תיאטרון בגן יערה
פרויקט התיאטרון קיים בגן מזה כ – 10 שנים, בכל שנה סביב נושא אחר והפקה 
 אחרת. בכל שנה ישנה היענות של הילדים וההורים, וההתרגשות עצומה . 
לפני כחודשיים הוחל בפרויקט התיאטרון. הילדים למדו כיצד נראה 

התיאטרון ומה רואים בו. 
 יחד עם הילדים נבחרה המחזת ההצגה "האפרוח שחיפש אימא אחרת". 
ההצגה נקבעה ליום המשפחה, הגן עוצב כאולם תיאטרון הכולל דוכן 
למכירת כרטיסים, תפאורה ומסך. את קהל ההורים קיבלו בכניסה לגן 
שני ילדים בתפקיד הסדרנים, הם בדקו כרטיסים והובילו את האורחים 

למקומות הישיבה. השחקנים, הילדים, וקהל האורחים נהנו מאוד. 

בגן טבלן
ילדים והורים הקימו "גינה לימודית". זרעו ירקות, תבלינים, חיטה וגינת 
פרחים. הילדים נהנים לצפות בתהליכי הנביטה והצמיחה, לטפל בגינה, 

לנכש עשבים ולהשקות.
בתכניות ההעשרה בגני טרום חובה נבחרו התחומים:

ריתמוסיקה ותנועה המאפשרים שילוב של תנועה ומוסיקה יחד. 
חוג "חיות בכיף" המאפשר מגע עם בעלי חיים, למידה חוויתית על 

משפחות בע"ח, תכונותיהם וסביבת מחייתם. 
הוספת גני ילדים

כחלק מהערכות המועצה לחוק חינוך חינם החל מגיל שלוש, יבנו שני 
גני ילדים נוספים לקראת שנת הלימודים תשע"ג.

בחודש פברואר החלה תחרות "הכיתה הירוקה". תחרות זו מתקיימת זו 
השנה השלישית ובסיומה יזכו הכיתות המנצחות בפרס. השנה, הוספנו 
קריטריון נוסף לתחרות והוא - חיסכון באנרגיה - כיבוי מזגנים ואורות 

בסוף יום הלימודים. 
תוכנית העשרה 

המועצה המקומית, הנהלת ביה"ס וההורים שותפים בבניית התוכנית 
לגני החובה ולכיתות א'-ו':

חוג אסטרונומיה - מרכז אילן רמון פועל בשכבות ד'-ו'. במסגרת החוג 
מכירים הילדים בצורה חוויתית ומהנה את מדע האסטרונומיה. 

"החושב הצעיר" )ברנקו וייס( פועלת בשכבות א' ו-ד'. 
המטרה של תוכניות החושב הצעיר היא רכישת כישורי חיים וכלי 
חשיבה שיסייעו לתלמידים לנתב את עצמם בעולם עתיר הידע שלנו. 

חוג אנגלית פועל בשכבות ב' ו-ג' 
בשיעורים התלמידים חווים את למידת השפה האנגלית בדרך מעניינת 
ומאתגרת ונחשפים לנושאים חדשים שמועברים במגוון אסטרטגיות 

הוראה חוויתיות. 
הגנה עצמית – פועל בשכבות א', ב', ג', ה' ו-ו'. 

שיעורים אלו מפתחים את היכולת להימנע מאלימות ובלית ברירה 
להתגונן מפניה. פיתוח יכולת ההגנה העצמית משפרת את הביטחון 
העצמי והשליטה העצמית. מחקרים מראים שילדים שלומדים הגנה 

עצמית מתנהגים בצורה אסרטיבית ופחות אגרסיבית 
רובוטיקה - חוג הפועל בשכבות ג', ד' ו-ה'. 

מטרת השיעורים היא לפתוח שער לעולם עתיר טכנולוגיה ומדע 
באמצעות למידה חווייתית ומאתגרת המשלבת התנסות מעשית לצד 
ידע תיאורטי. טיפוח חשיבה המצאתית תוך הקניית כלים מתחום ההנדסה 

והלוגיקה. 

מחלקות חינוך ושירותים חברתיים
מעורבות קהילתית של תלמידי "אשל הנשיא" 

השנה החלה לפעול תוכנית מעורבות קהילתית, תלמידי כיתות י' באשל 
הנשיא מתנדבים שעתיים בשבוע בלהבים. 

התלמידים בחרו להשתבץ במעון היום נחליאלי, בגנים ובביה"ס. כמו 
כן מגיעים לביקור שבועי בבתי תושבים וותיקים ובמשפחות עם ילדים 

בעלי צרכים מיוחדים ועוד...
במהלך  ההתנדבותית  הפעילות  את  להמשיך  שיבחרו  תלמידים   
 שלוש שנים עד כיתה י"ב יקבלו תעודת בגרות חברתית, קהילתית. 

מהנעשה בבי"ס להבים
כך הולכים השותלים... 

בבוקר שטוף שמש יצאו תלמידי בית הספר לנטיעות בטיילת "נחל להבים". 
כמדי שנה וכמיטב המסורת האירוע אורגן בשיתוף עם מועצת להבים, 
ועד ההורים וקק"ל.  התלמידים הצעירים לוו על-ידי חונכיהם מהשכבות 
הבוגרות וצוות המורים, פסעו בשבילי הטיילת ושתלו עצי אקליפטוס. 
לצד חשיבות הפעילות החברתית, מייחס בית הספר לתפקיד הנטיעות 
במסורת גם משמעות אקולוגית, וכדבריו של דוד בן גוריון: "מכל המעשים 
המבורכים שאנחנו עושים בארץ הזאת, אינני יודע אם יש מפעל פורה 
יותר ואשר תוצאותיו הם מועילות כנטיעת עצים. העצים מוסיפים 
יופי לנוף ארצנו. הם משבחים את האקלים ומוסיפים בריאות לתושבי 
הארץ. העץ הוא מקור של אושר חומרי במידה כזאת, שלא ישווה לו 

שום דבר אחר".

משימות בני מצווה 
כמידי שנה  מתנסים תלמידי כיתות ו' במגוון פעילויות המפתחות ערכים 
של אחריות, נתינה, תחושת שייכות ומעורבות חברתית וקהילתית.
במסגרת זו מתקיים פורום בו התלמידים מגיעים לפגישה עם ראש 
המועצה מקבלים דיווח על הנעשה בלהבים, שואלים שאלות במגוון 

נושאים רלוונטיים.
"משנכנס אדר מרבין, מרבין בשמחה" במרכז הקליטה נורית. 

כמידי שנה, בחג פורים יוצאים בוגרי כיתות ו' במסגרת פרויקט "בני מצווה" 
לשמח את הילדים העולים במרכז הקליטה "נורית" בבאר-שבע, המסייע 
בקליטת הקהילה האתיופית בישראל. תלמידי בית הספר בליווי מורים 
והורים הגיעו מחופשים והשתתפו בריקודים ובפעילויות שהתקיימו 
במקום. בתום הפעילות חילקו התלמידים משלוחי מנות לכל הילדים. 
משלוחי המנות הוכנו מבעוד מועד כמו גם משלוחי המנות לחיילי צה"ל. 

הורי התלמידים תרמו ביד נדיבה ועל כך תודה מעומק הלב. 

בביה"ס הוקם חדר עננים
עננים – דרך חדשנית וחוויתית המלווה את תהליך הקריאה, פותחה ע"י 
אתי כץ. הסביבה הלימודית בחדר משרה על הלומד חוויה של ביקור 
בלונה פארק של אותיות , מילים וצלילים. הלמידה היא רב חושית, מלווה 

בסיפורים ובמשחק אקטיבי.

המועצה הירוקה
חברי המועצה הירוקה פועלים בביה"ס זו השנה השלישית וישפיעו 
גם השנה על הסביבה. במטרה לעורר מעורבות ושייכות ולחזק אצל 
 תלמידי ביה"ס, המורים וההורים את המודעות לנושא איכות הסביבה. 
בחודש ינואר העבירו חברי המועצה פעילות בכיתות ד' ה' ו' אשר בעיצומה 

חתמו הילדים על ה"אמנה לשמירה על איכות הסביבה". 

יום המעשים הטובים 2012 – תן את עצמך במתנה
ביום שלישי 20.3.2012 התקיים בלהבים יום המעשים הטובים זו השנה 
השלישית. יום זה הפך למסורת יישובית במטרה לקדם את רוח ההתנדבות 

והערבות ההדדית הקהילתית. 
ביום עצמו נערכו מספר אירועים:

   שופצו ונצבעו בתים של תושבים ותיקים על ידי נוער להבים. 
  התקיים קונצרט לתושבים ותיקים על ידי תלמידי 

     קונסרבטוריון "ענבלים". 
  מתנדבי המשמר האזרחי סייעו לתושבים מבוגרים

       ולבעלי  מוגבלויות באריזת והעמסת הקניות בסופר. 
אנו מודים לכל מי שתרם מזמנו ולקח חלק ביום המרגש. למתנ"ס להבים, 
רכז הנוער, עמותה לגיל הזהב, קהילה תומכת, שבט נופר, משמר אזרחי, 

קונסרבטוריון ענבלים ובני הנוער.
סיירת הורים בלהבים – אנחנו כאן בשבילכם

הסיירת פועלת מטעם הועדה למאבק באלכוהול אלימות וסמים, מונה 
כיום 20 מתנדבים אשר יוצאים לסיור בלילות שישי בסבב של אחת 
 לשישה שבועות, ומורכבת מהורים לבני נוער ותושבים שאכפת להם. 
המתנדבים מסיירים במקומות רבים ביישוב אשר מהווים מוקדי ישיבה 
של הנוער, מקיימים איתם שיחות ומצמצמים באופן ניכר את שתיית 

האלכוהול ברחובות ע"י המתבגרים. 
אם גם אתם רוצים לראות במה מדובר ואכפת לכם מבני הנוער בישוב – 

בואו והצטרפו לסיור כבר ביום שישי הקרוב
ובהזדמנות זו, ברצוננו להודות לכל המתנדבים בסיירת

שמשקיעים ימים ולילות ונותנים מעצמם באהבה. יישר כוח!!!
נבחרת מנהיגות הנוער בלהבים

במסגרת איתור צרכים שנערך בקרב בני הנוער בישוב עולה כי יש צורך 
במנהיגות נוער. 

נבחרת המנהיגות אמורה לתת מענה לתרבות הפנאי של המתבגרים, 
לסייע בסוגיות מטרידות, להוות חוליה מקשרת בין בני הנוער לקהילה 
ולייצג את הנוער בלהבים במפגשים עם מנהיגים ובני נוער ברחבי הארץ. 
בימים אלה החל תהליך גיבוש נבחרת מנהיגות הנוער. עם סיום התהליך 

יצאו הנבחרים ליומיים חווייתיים מחוץ ליישוב. 
הפעילות.  שנת  כל  במהלך  הנבחרים  את  וידריך  ילווה  הנוער   רכז 

אנו מזמינים את בני הנוער להצטרף לנבחרת המנהיגות ולהשפיע.
ילדים ובני נוער יקרים, אנו עומדים בפני חופשת הפסח, 
בואו נשמור על עצמנו, על הרכוש הציבורי של היישוב 

ועל מנוחת התושבים.
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היערכות המועצה לשעת חירום
במסגרת ההיערכות לכל תרחיש חירום, מקימה המועצה מאגר מעודכן 
של מספרי טלפונים סלולריים לכל בית אב. ריכוז מספרי הניידים יאפשר 

עדכון התושבים ישירות בשעת חירום.
באחריות התושבים לעדכן את הרשומות במועצה בכל שינוי!

את הטופס ניתן לשלוח לפקס 08-9554774
lc@lehavim.muni.il :או לדוא"ל

www.lehavim.muni.il  ניתן גם למלא את הטופס באתר
נא לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הפרטים.

שם המשפחה:

שם האישה:

מספר טלפון נייד:

שם הבעל:

מספר טלפון נייד:

כתובת:

דוא"ל:

קהילה

106
24 שעות ביממה

בכל בעיית בטחון או אחזקה הנכם 
מוזמנים לפנות למוקד להבים 106

או מטלפון נייד 08-6274433/4

מסיבת מתגייסים
מסיבת מתגייסים 2011 תתקיים ביום חמישי 5/7/2012. תלמידי כיתה י"ב 
אשר אינם לומדים בתיכון אשל הנשיא מתבקשים ליצור קשר בהקדם 

עם אורי בלשכת ראש המועצה, בטלפון: 08-9554761 או בדוא"ל: 
.lc@lehavim.muni.il

הדיוור הישיר - שלך ובשבילך
המועצה המקומית להבים מטפחת מאגר של כתובות דוא"ל לצרכי דיוור 
ישיר. בימי שגרה תיהנו מדיוור שבועי שבו עדכונים מהנעשה במועצה 
וטיפים מועילים במגוון תחומים. בשעת חירום ישלחו עדכונים שוטפים 
.lc@lehavim.muni.il:לכל הרשומים בדיוור. להצטרפות שלח בקשה ל

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

בסך כולל של 30,000 ₪.
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 לתאריך 16/5/2012  בשעה 14:00. 

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

עלות השכרת הדוכן הינה 1000 ₪.
לפרטים ניתן לפנות לעובדיה בטל' 050-2041001. ניתן להגיש בקשות 

ללשכת ראש המועצה עד 15/04/12 בשעה 14:00.

חופשה מרוכזת במועצה
משרדי המועצה יהיו סגורים בחוה"מ פסח ויפתחו מחדש ביום א' 15/04/12.
לדווח על מפגעים שונים נא להתקשר למוקד 106 או מטלפון סלולרי 

.08-6274433

אנו מודים לגב'  נטלי פיין ולגב' ניצה ברכה 
על יצירותיהן שהוצגו בגלריית  המועצה

שינויים במועדי פינוי אשפה
אשפה:

בשבוע שבין 8-14/04/12: הפינוי יתבצע בימים א' 8/04/12, ג' 10/04/12, 
ו-ה' 12/04/12. במקום יום ראשון 27/05/12 חג שבועות,  הפינוי יתבצע 

למחרת יום ב' 28/05/12.
גזם:

במקום יום ראשון 27/05/12 חג שבועות: יום שני 28/05/12 שכונה 
ותיקה' יום שלישי 29/05/12 בכל שאר רחבי הישוב.

טקסים ואירועים:
טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה 

יום ד' 18/4/2012 בשעה 20:00 באמפי בית הספר.

טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  
יום ג' 24/4/2012 בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס

ערב יום העצמאות - יום ד' 25/4/2012 החל מהשעה 21:00 בכיכר וייצמן.
שינויים בהסדרי התנועה בערב יום העצמאות יום רביעי 25/4/2012.

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.
יום העצמאות - יום חמישי 26/4/2012 החל מהשעה 10:00 במועדון 

חברים להבים.

קיץ ללא מזיקים
תקופת הקיץ בפתח ועימה התעוררות חרקים למיניהם.

יתושים  - היתושים פעילים בעיקר בשעות החשיכה ומתרבים במקומות 
לחים, במקוואות מים עומדים, בגומות השקייה ובסביבת צמחים ושיחים.
אם במקום ציבורי קיים מקור לדגירת יתושים, יש לפנות למח' ההנדסה 

במועצה באופן מיידי.
על מנת למנוע את התרבותם של היתושים חשוב לאתר ולטפל במקורות 

מים עומדים בבית וסביבתו ולנקוט באמצעים הבאים:
1. לתקן ולמנוע דליפות במערכות הביוב והמים.

2. לבדוק תקופתית גגות ומקלטים, לייבש ולנקז אותם ולטפל בנזילות 
מזגנים.

3. לרוקן דליים, מיכלים, חביות וצמיגים הנמצאים בחצרות.
4. לטפל בבריכות נוי למניעת התפתחות זחלי יתושים )דגי גמבוזיה(.

תיקנים - המועצה, באמצעות קבלן הדברה, מבצעת ריסוסים בכל תאי 
הביוב הציבוריים.  המועצה לא מבצעת ריסוס בחצרות הפרטיות של 

התושבים.
מיגור התיקנים בישוב יכול להתבצע, אם כך, בפעולה משולבת בשוחות 

הציבוריות והפרטיות כאחת.
בקשתנו אפוא, יטפל כל תושב בתאים שבחצרו ויביא הקלה לביתו 

ולסביבתו.
עקרבים ונחשים – אנו חיים בסביבה טבעית ואין אפשרות להימנע 
מנוכחות מזדמנת של בעלי חיים שונים. הדרך להפחית מפגשים בלתי 
נעימים עם נחשים ועקרבים הוא שמירה על חצר נקייה ללא ערימות 
של גרוטאות, חפצים או אבנים בסביבת הבית. במקרה של נחש בחצר 

ניתר להיעזר בלוכדי נחשים פרטיים.
דבורים – הדבורים מגיעות לחצרות הבתים בחיפושן אחר פריחה ומים. 
אין להדביר דבורים. המועצה מסייעת במקרה שנחיל דבורים התנחל 

בחצר. שמירה על החצר ללא מקווי מים תסייע למנוע ריכוזי דבורים.
אין לרסס בחומרי הדברה בני אדם, חיות מחמד, מזון, כלי אוכל ומשטחים 

להכנת מזון! 
לתשומת ליבכם! יש להשתמש בתכשירים המאושרים לשימוש על ידי 

משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
יש לקרוא בעיון את ההנחיות ולפעול בהתאם להוראות היצרן.

 " בברכת "קיץ לא עקיץ

תברואה

מועדון 55 +
מועדון הבקר +55 ממשיך לראות בעיקר את ה +.

הפעילויות מגוונת, האוירה מצויינת, מומלץ בחום לבא לטעום וכמובן 
להצטרף, לכל  אחד ואחת מובטח/ת פינה חמה ואוהבת.

לאחרונה נהננו מיצירת כובעים לפורים, "חדוות היצירה" שלטה במועדון. 
ביום אחר נהננו לקבל רעיונות  וליצור מחומרים  בשימוש חוזר. כמו כן 

התנסנו בסדנת תיאטרון, חוויתית  ולשעה קלה הפכנו לשחקנים,
שיתוף הפעולה היה מדהים, משעשע ומהנה.

תוכנית הפעילויות מתפרסת אחת לחודש במידעון המתנ"ס.

המחלקה לשירותים חברתיים
תושבים ותיקים בלהבים- "קהילה תומכת"

אנו שמחים לבשר כי הקהילה התומכת בלהבים ומיתר מונה כיום כ-80 
בתי אב. שירות הקהילה התומכת המופעל על ידי עמותה לגיל הזהב 

במיתר ולהבים באמצעות חברת "תגבור" מעניק לחברי הקהילה:
  אב קהילה - משה כהן, יחד עם מתנדבים מלהבים, מסייע למשפחות  

   החל בתיקונים וקישור לאנשי מקצוע, דרך ליווי במקרה של אשפוז  
   או מחלה ועד לכל בקשה וצורך שעולה בשטח.

  שירותי רפואה מסובסדים - כולל ביקור רופא/ פינוי באמבולנס ב-25 ₪
  חיבור ללחצן מצוקה

 פעילות חברתית
בתקופה הקצרה שהקהילה קיימת נוכחנו לא פעם לראות כי ההתחברות 
לשירות הקהילה התומכת חשוב מאוד ואף מציל חיים! ככל שהקהילה 

תגדל, כך נוכל לספק שירות טוב יותר.
לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות למשה כהן, טל. 050-8290643

צח"י- צוות חירום ישובי
בשבועות האחרונים חווינו פעם נוספת הסלמה ביטחונית באזורנו 
שהביאה להפסקת הלימודים ולשיבוש באורח החיים. מתנדבי צוות 
החירום היישובי נענו בשמחה לקריאת המועצה המקומית והגיעו לתת 

יד ולסייע למועצה ולתושבי להבים.
אנו מודים למתנדבים מכל המכלולים ובמיוחד למכלול אוכלוסיה שיצרו 
קשר עם מספר רב של תושבים בודדים ומשפחות ועודדו אותם בזמן 

קשה זה.
המועצה המקומית מזמינה את כל תושבי להבים להצטרף למתנדבי 
הצח"י בתחומים השונים ולחזק את החוסן היישובי והקהילתי שלנו 

בתקווה לימים של שקט ושלווה.
המחלקה לשירותים חברתיים מפעילה מגוון תוכניות ושירותים לתושבי 

להבים, מזקן ועד טף, למשפחות ולבודדים.
אנו מזמינים אתכם להגיע אלינו עם רעיונות ובקשות, כלקוחות או 

כמתנדבים, ואנו ננסה להפוך את החלום למציאות.



מועדים לשמחה
הלכות פסח תשע"ב

בין
דיו רו

טו
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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' 5 באפריל, בערב

בס"ד. ימי ניסן ה'תשע"ב
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"ב 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   ___________________________

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

להביא לידיעתכם את ההלכות הבאות:
1. מכירת חמץ. לפני החג חשוב מאד להסדיר את נושא מכירת החמץ. 
יש לדעת כי החמץ בפסח אסור באכילה, בהנאה וגם בהשהיה. חמץ 
שנותר בבעלות יהודית 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 סוף החג. השנה, תשע"ב, יהיה מותר לאוכלו רק בצאת 
השבת שתחול אחרי חג שביעי של פסח, בתאריך 14 באפריל. 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.
2. הגעלת כלים.  ניתן יהיה, בעזרת ה', להכשיר כלי בית לפסח ביום 
ראשון ט' בניסן, 1 באפריל, בין השעות 17:30 – 20:00, ברחבת בית הכנסת 
"תפארת להבים". ההכשרה בתשלום סימלי לכיסוי ההוצאות. לא מכשירים 

כלי זכוכית וכלי חרסינה.
3. בדיקת חמץ. ביום חמישי, י"ג בניסן, 5 באפריל, בערב עורכים את 
בדיקת החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו 

מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".
החמץ  את  מבטלים  הבדיקה  בתום  חמץ.  ביטול   .4

ואומרים: "כל שאור וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו 
ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו – יתבטל ויהיה הפקר 

כעפר הארץ".

5. סיום מסכת. ביום שישי י"ד בניסן, 6 באפריל, בבוקר אחרי תפילת 
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.
6. סוף זמן אכילת חמץ. ביום שישי י"ד בניסן, 6 באפריל, מותר לאכול 

חמץ רק עד השעה 10:00 בבוקר.
7. שריפת חמץ. ביום שישי יש לשרוף את החמץ עד השעה 11:00. אחרי 
השריפה מבטלים את החמץ בנוסח זה: "כל שאור וחמץ שיש ברשותי, 
שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל ויהיה הפקר 

כעפר הארץ".
8. הדלקת נרות החג בשעה 18:44.

9. מצוות ליל הסדר: א. מצה. יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" 
)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 4 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. כפי שלימדונו 

חכמינו "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".
אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,

הרב נפתלי מרינובסקי   
רב היישוב   

רח' ורד 71, טלפונים: 6517637, 050-2041017


