
אתר הבית שלי

תושבים נכבדים, 
הנכם מוזמנים

להרמת כוסית לפסח
שתתקיים ביום שלישי

8/4/14 בשעה 18:00
במשרדי המועצה

תושבים יקרים,
ערב חג הפסח אבקש לברך אתכם ומשפחותיכם 

בברכת חג שמח.
האביב הגיע ועמו תכונה של פעילות והתחדשות.

תכנית הפיתוח של השכונה הדרומית עברה את ועדת 
הפרויקטים של מינהל מקרקעי ישראל וכעת אנו ממתינים לקביעת 

הקריטריונים לשיווק ולהודעה על יציאה למכרז לעבודות עפר.
בית הספר "אשל הנשיא" עתיד לעבור שינויים מבניים אשר ידגישו ויביאו 
לידי ביטוי את השותפות שלנו בבית הספר. בין השינויים המתוכננים: 
הקמת וועד מנהל לבית הספר וצירוף נציגים מטעם המועצה לוועד, 

ולצוות לנושאי פדגוגיה. 
בחודש אוקטובר האחרון נבחרה מועצה חדשה ליישוב. אבקש להודות 
לכל אחד ואחת מחברי המועצה היוצאת על התרומה והעשייה ולקדם 
בברכה את חברי המועצה החדשים והוותיקים שהצטרפו למועצה. 
אני מאחל לכל חברי במועצה הצלחה במילוי תפקידם ומייחל שנשכיל 

לשלב ידיים לטובת היישוב.
יחד נמשיך ונפעל לקדם ולשפר את להבים לטובת כולנו.

בברכת חג שמח וכשר
אלי לוי

בי
ה

ל

פורים
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רואים עשייה

מגורים
בשכונת המניפה מתגוררות כבר 103 משפחות. פיתוח השכונה הסתיים, 
מלבד מספר ליקויים הנמצאים בטיפול. סוף סוף הותקנו שלטי הרחובות. 
בשכונת המרכז מתגוררות 62 משפחות. פיתוח השכונה נמצא בעיצומו. 
שולי השכונה הגובלים בשד' רימון נמצאים בפיתוח גם הם. עם השלמת 

השבילים והגינון תשודרג משמעותית כל הכניסה ליישוב.
בשכונה הדרומית אושרה התוכנית הסטטוטורית. מקווים לצאת למכרז 

עבודות עפר בחודשים הקרובים.
עם השלמת התכנון והכנת מפות למשתכן ניתן יהיה לצאת לשיווק 
מגרשים. העיקרון המנחה הוא שיווק מגרשים במגוון גדלים, כולל 

מגרשים לבני להבים.
במסגרת אישור השכונה הדרומית, אושר גם מתחם לדיור מוגן. אנו 

מקווים לצאת במכרז לשיווק המתחם בקרוב.
בשכונה הדרומית ייבנה בית ספר יסודי נוסף. משרד החינוך כבר הכיר 

בצורך, בקרוב נצא לתכנון מפורט של בית הספר.

תחבורה ותשתית
מעגל תנועה ביציאה המזרחית - הושלמה בניית מעגל תנועה ביציאה 
המזרחית ע"י חברת חוצה ישראל. מעגל התנועה מאפשר הן כניסה 
ליישוב והן יציאה ממנו, לאחר שבשנים האחרונות נמנעה הכניסה 
ממזרח והיציאה מערבה. המעגל משמש גם את המשאיות המובילות 

חומר אל הפרויקט ללא הפרעה לתנועה בתוך היישוב.
תכנון צמתים מוגבהים בשדרות תאנה - בתכנון שני צמתים מוגבהים 
בשדרות תאנה: בצומת רחובות נחליאלי וורדית ובצומת רחובות חוגלה 
והודן. עם השלמת התכנון והביצוע של מיתון התנועה בצמתים הללו, 

יושלם פרויקט מיתון התנועה של שדרות תאנה.
הסדרי תנועה חדשים בשכונת המרכז - בקרוב נפתח לתנועה את 
הכניסה לשכונת המרכז מרחוב זמיר. עם פתיחת הכביש, תחסם לתנועה 
הכניסה לשכונה משדרות רימון בואכה המרכז המסחרי וניתן יהיה רק 
לצאת משם. התמרורים כבר הוצבו אך מחכים לחשיפתם עם השלמת 

ביצוע הרחובות. 
שיקום מדרכות - בביצוע פרויקט שיקום מדרכות. בשלב א' מטופלות 
גומות העצים ששורשיהם פגעו במדרכות, ובהמשך החלפת מכסי 

שוחות, התאמת גבהים וכד'.

מבני ציבור
מעון יום נחליאלי – עומד בפני מתיחת פנים, הרחבת המעון בכיתה 
נוספת, וכן שידרוג כל חצרות הכיתות הקיימות. תורחב מרפסת הפעילות 
של כיתת התינוקות, תתוחם כיתת הבוגרים, ישודרגו מתקני המשחק. 
הגדרות, הגינון, המצללות וכל ציוד החצר ייצבע ויטופל. תוקם פינת 

ירק, משטחי דשא לפעילות ועוד.
מבנה למחלקה לשירותים חברתיים - בסמוך למשרדי המועצה בחצר 
הקונסרבטוריון הצבנו מבנה יביל לטובת המחלקה לשירותים חברתיים. 

המבנה נגיש לכל והוא יאכלס את כל עובדי הרווחה.
מרכז הפעלה לשעת חירום - יצאנו לביצוע תוספת למקלט הסמוך 

למועצה כדי להכשירו לשמש מרכז הפעלה בחירום.
הרחבת מתחם צופי להבים - בקרוב נצא לביצוע מבנה נוסף במתחם 
הצופים. המבנה ייבנה מאחורי המבנה הקיים ויכלול חדרי פעילות אולם 

שרותים ומרחב מוגן.

נופש ופנאי
טיילת נחל להבים - אחרי שסיימנו את הקמת הטיילת מהכניסה המזרחית 
ועד שדרות תמר, אנו מתכוונים להמשיך בתכנון הטיילת עד תחנת 
הרכבת. הטיילת תמשיך להוות גם בחלק זה ציר פנאי, ותכלול אלמנטים 
שונים כמו גן לכלבים, מתחם פעילות אתגרי, שבילי הליכה, ריצה, רכיבה 

ועוד. גם טיילת זו מתוכננת בשיתוף רשות הניקוז וקק"ל.
ספורטק להבים - יוצא למכרז החלק הארי בספורטק במסגרתו ישודרג 
מגרש הכדורגל, תוקם טריבונה, יוסדרו מערכת השבילים והחניות ועוד.

עוד בתכנון
הוגשה תוכנית להרחבת המרכז המסחרי ע"י בעלי המרכז - חברת 	 

דורבן.
יצא היתר בנייה לבריכת אגירה נוספת של מקורות בסמוך לבריכה 	 

הקיימת לצורך שיפור אספקת המים ליישוב.
הוקמה בריכה בנפח 1000 קוב במכון הטיהור על פי הנחיות משרד 	 

הבריאות, לשיפור אמינות ותפקוד מערכת ההשקייה בקולחים. 
בתכנון מאגר מי קולחין נוסף שיאפשר למועצה לאגור יותר מים 
בחורף. המאגר מתוכנן בליווי מתכנן נוף, כך שישתלב בסביבה ויהווה 

מקור משיכה לציפורים ומטיילים.

מסיבת מתגייסים
עקב ההצלחה המסחררת של הקדמת מסיבת המתגייסים לבוגרי 
כיתה י"ב הוחלט לקיים אותה, גם השנה, ערב היציאה לחופשת 

פסח ולפני תחילת תקופת המבחנים.

המסיבה התקיימה ביום ראשון ה-30/3/14. בהתאם למסורת 
התקיים טקס חגיגי במתנ"ס בהשתתפות הבוגרים והוריהם 
ובסיומו חולק לבוגרים שי מהודר מהמועצה. בהמשך הערב יצאו 
הסעות מרחבת המועצה למסיבת מתגייסים משגעת בבאבצ'ה 
BISTRO BAR בקיבוץ נגבה. נאמנים לסיסמא ש"אם שותים לא 

נוהגים", רק המגיעים בהסעה הורשו להשתתף במסיבה.
ברצוננו להודות לכל התורמים אשר תרמו בחפץ לב ובנכונות 

רבה לטובת מתגייסי להבים:
 לאלי מימון וחברת מבני תעשיה

 לדודו זבידה וחברת דרבן השקעות בע"מ
 לראובן ארגמני וחברת נופים בנגב

 לחדוה ויוגב מורד ומניבים סוכנות לביטוח 
 ליעל חזיז ולכל צוות בנק הפועלים, סניף להבים

 לוועד מתפללי בית הכנסת להבים
 לוועד מתפללי בית הכנסת תפארת להבים
 למוחמד ועדנאן אבו מחארב ונתיבי שוקת

 לכפיר ולאמיל וחברת א.א. ארזי
 לנירה רובין וסטודיו רובין

 לרונה אלפסי ודפוס נוח
 לג'מיל אבו עאבד ודפוס ג'מדיה

 לקובי שטרית ומאפיית הראשונים, סניף להבים
 למיכל שמשי והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

וכמובן,
 לצוות המתנ"ס ולעובדי המועצה שתרמו להצלחת האירוע.

בטחון
בשנה האחרונה מצאנו שנושא הביטחון בלהבים מככב בשיח ציבורי 
תוך שאנו חווים פעילות עבריינית הפוגעת  בבתים רבים ומערערת את 

תחושת הביטחון האישי. 
בתום הבחירות מונתה וועדת ביטחון חדשה בראשותו של מ"מ ראש 
המועצה, מר אלון בנדט. הועדה מורכבת מחברים שרובם מרקע בטחוני 
ואכיפתי בעבר ובהווה, על מנת שיגבשו תוכנית ביטחון שתיתן מענה 

אפקטיבי לבעיית הביטחון.  
הוועדה יזמה שורה של צעדים 
הפעלת  שכללו  מידיים 
בכניסה  השמירה  עמדת 
המצלמות  הפעלת  לישוב, 
כך  המחסומים,  ומערך 
שהכניסות והיציאות אל להבים 
וממנה ינוהלו באופן מבוקר 

ומפוקח.
בימים אלה נבדקת האפשרות 
שהכניסה לישוב תתנהל באופן מבוקר על ידי שימוש במצלמות המזהות 
את מספרי הרכב באופן אוטומטי. במקביל יוגדרו נוהלי בקרה לגבי 

רכבים היוצאים בלילות מהישוב. 
לצד הפעילות בשערי היישוב סוכם עם משטרת ישראל להגביר ולהעמיק 
את המאמצים בתחומי המודיעין והאכיפה.  התוצאות מדברות בעד 

עצמן: בחודשיים האחרונים נרשמה ירידה משמעותית בפעילות 
העבריינית בלהבים. 

בשיתוף עם משטרת ישראל  והמשמר האזרחי יזמה הוועדה מבצע גיוס 
ובסיומו נקלטו כ-30 מתנדבים חדשים, העוברים בימים אלה הדרכות 
מקצועיות על ידי השוטר הקהילתי וישולבו במערך האבטחה הישובי.  
נושא הביטחון כידוע נוגע לכולנו ואין פתרונות קסם. היערכות נכונה 
המשלבת בין כוחות המשטרה, תושבים ומוסדות המועצה על בסיס 
של התמדה ונחישות יאפשרו לנו להגיע למלוא הפוטנציאל הנדרש 
לאבטחת הישוב באופן יעיל ואפקטיבי, לצמצום הפעילות העבריינית 

בלהבים,  ולשיפור תחושת הביטחון האישית.
תושבים יקרים, אנו קוראים לכם להרתם לפעילות. הצטרפו למערך 

המתנדבים ונעשה כולנו למען שיפור הביטחון של כולנו.

המועצה מקדמת שינוי יעוד למספר מגרשים אשר יועדו במקור 	 
למבני ציבור במטרה להפוך אותם למגרשי מגורים. המגרשים נמצאים 

ברחובות: חנקן, כחל זנב, דרור סנונית ופנינית.
לקראת תכנון מועדון לגיל השלישי. 	 
בתכנון הרחבה לבית העלמין.	 

תברואה

קיץ לא עקיץ
בימים אלה מבצעת המועצה הדברה נגד תיקנים בשוחות הביוב ביישוב.
על מנת לייעל את ההדברה, התושבים מתבקשים לרסס את שוחות 
הביוב הפרטיות. התושבים מתבקשים לוודא שחצרות  הבתים יבשות 
ואין בהן מאגרי מים עומדים המשמשים קרקע פורייה להתרבות יתושים.
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המעניקה לתלמידים הזדמנות להכיר את מוסדותיו הדמוקרטים של 
האיחוד האירופי. קק"ל - הקרן הקיימת בשיתוף בית הספר שמה למטרה 
להעצים את הקבוצה בהיבט המנהיגותי דרך יזמות ירוקה בבית הספר 

ובסביבתם הקרובה.
"חגיגה בשושן" – הפקה בית ספרית שנכתבה מנהלת ביה"ב הגב' רונית 
אביטן. לכבוד חג פורים הפיק בית הספר את המחזמר"חגיגה בשושן". 
משתתפי המחזמר היו תלמידי בית הספר: להקת בית הספר בהדרכתה 
של המורה לחינוך גופני עופרה בן אור ומקהלת בית הספר בהדרכתה 
של המורה למוסיקה, אילנה מלמד. התפאורה והתלבושות עוצבו על 
ידי המורה לאומנות, בטי ברגר. לאור הצלחת המופע הוחלט שהעלאת 

מחזמר תהפוך למסורת בבית הספר. 

פרויקט "נשק וסע" - ביום שלישי ה-11/3/14 צוין בית הספר יום המעשים 
הטובים בשיתוף עם מועצת להבים, מתנ"ס להבים, ארגון "הרוח החיה", 
תנועת הנוער "צופים" והורים, שבמסגרתו הפעילו את פרויקט "נשק 
וסע" שמטרתו בראש ובראשונה, לדאוג לשלום ילדינו ולמנוע תאונות.

מחנכים מסביב לשעון גם בקיץ 
על פי מדיניות משרד החינוך בחודש יולי 2014 תיושם התכנית "בית 
ספר של החופש הגדול" לתלמידי א' – ב'. התכנית תתקיים בשבועות 
הראשונים של חופשת הקיץ מיום 1 ביולי עד 21 ביולי, בימים א'- ה' בין 
השעות 08:00-13:00. במהלך השבועות הקרובים נקבל הנחיית משרד 

החינוך על אופן הפעלת התכנית.

מעון נחליאלי
בשיתוף עם הנהלת רשת "התחלה חכמה" של חברת המתנ"סים אנו 
שוקדים בימים אלה על תוכנית הרחבת המעון, רכישת משחקים, שיפוץ 

חידוש והעשרת מתקני החצר.

גני הילדים 
השנה הושם דגש על פיתוח השפה ועידוד הקריאה בשיתוף עם משרד 

החינוך:
"ספריית פיג'מה" - במהלך השנה מקבלים הילדים תשעה ספרי ילדים. 
לאחר קריאת הספר בגן ופעילות הקשורה בו לוקח הילד את הספר 

לביתו. לכל ספר נלוות הצעות לפעילות ולרגעי קסם משפחתיים.
"המוזה באה לגן" תוכנית בה הילדים נחשפים לאמנים וליצירות אומנות 
שונות המשתלבים עם התכנים המועברים בגן בעקבות החשיפה לסוגים 
שונים של יצירות וחומרים הילדים מתנסים מידי יום בשימוש במגוון 
רב של חומרים ויוצרים בעצמם את יצירותיהם. בגנים הוקמו גלריות 
ובהן מוצגות היצירות עליהם אנו לומדים בגן, לצידה מונחים אביזרים 
ותלבושות המשמשים למשחק סוציו דרמטי עבור הילדים שהופכים 

בעצמם לציירים ואמנים שונים.

בית ספר להבים
ביה"ס מקיים לאורך השנה פעילויות שיא שמטרתן העמקת החינוך 
הערכי-חברתי, כגון: יום האזרח, היום הבינלאומי נגד גזענות, הצגות 

ואירועים שכבתיים סביב נושא "האחר הוא אני". 
לקידום נושא קריאת הספרים ביה"ס מקיים מפגשי "מועדון הקריאה" עם 
ההורים במטרה לסייע בפיתוח הרגלים ומיומנות של קריאה משותפת 

להורים וילדים.
במסגרת התכנית "תרומה לקהילה" יזמו תלמידי כיתה ה3 והמחנכת טלי 
פורת התרמה למען ליאור גרשון, בן 16.5. לפני כשנה גילו אצל ליאור 
את מחלת הסרטן והרופאים נאלצו לקטוע את רגלו. הכסף שנאסף 

נתרם לקנית רגל תותבת שתתאים לצרכיו המיוחדים.
גלישה בטוחה - ביה"ס בשיתוף וועד הורים ומועצת להבים מפעיל 
תכנית שמטרתה גלישה נבונה ברשת. מחנכות הכיתה העבירו פעילות 
שהיוו בסיס לכתיבת אמנה בית ספרית לגלישה בטוחה. השוטר 
הקהילתי וחוקרת נוער הרצו בנושא לכיתות ד'-ו'. בסוף אותו שבוע 
צפו התלמידים בליווי הוריהם בהצגה " סרט רע" ובתום ההצגה התקיים 

דיון עם השחקנים. 
"לגעת בלהב – כל אחד יכול" – תכנית העשרה הפועלת בשכבה ד'. 
התוכנית הפועלת ברוח האינטליגנציות המרובות והשונות בין הלומדים 
ומאפשר בחירה מתוך עניין אישי ומוטיבציה. התכנית כוללת שיעורי 
העשרה בתחומים: מחול, ספורט, קלי"ק, קק"ל, שפה ומתמטיקה. 
קלי"ק – תוכנית שמופעלת על ידי סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון, 

חינוך וחברה

בני הנוער בלהבים
בלהבים פועלת כבר שלוש שנים תוכנית מד"צים, התוכנית מכשירה 

מנהיגות צעירה בקהילה.
במסגרת התוכנית מתקיימת פעילות על פי שכבות:

לשכבת ה'-ו' מתקיימות פעילויות בנושאים חברתיים-ערכיים.
לשכבה ח' מתקיימות פעילויות עם דגש על מודעות ושייכות חברתית 

קהילתית בשילוב התנדבות בקהילה.
לשכבה ט' מתקיימות פעילויות הכשרה להדרכה.

חניכי שכבות י'-יא' משמשים כמדריכים לכל השכבות ומנהלי הצוותים.
במהלך השנה יוצאים כל החניכים לימי כיף, טיולים וימי העשרה.

בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון במימונה ובהנחייתה שולבו 15 בני 
נוער  תלמידי כיתות ח' מלהבים ומרהט ובתוכנית העוסקת בשונה 
ובדומה בין בני נוער מתרבויות שונות. התוכנית כוללת 10 מפגשים 
ברהט ובלהבים וכוללת פעילויות, סדנאות, יציאה משותפת לסרטים 
וימי שיא. לסיום יציגו בני הנוער סרט קולאז' המשקף את אורח החיים 

של  בני הנוער.

ילדים ובני נוער יקרים, 
אנו עומדים בפתחה של חופשת הפסח, אנו פונים אליכם בבקשה שמרו 

על עצמכם, על הרכוש הציבורי של היישוב ועל מנוחת התושבים.

שבט נופר - צופי להבים
יום הצופה: התקיים בחורשה שבקיבוץ חצרים, החניכים התנסו 
במגוון פעילויות ואתגרים צופיים. בסיום היום נערך ביישוב 

טקס מעבר הדרגה המסורתי.
שבוע הצופה: בתחילת חודש פברואר הפך השבט בית לשכבה 
הבוגרת במהלך שבוע חברי השכבה ישנו בשבט, בישלו את ארוחת 
הצהריים והערב למדו ועברו פעילויות שכבתיות ושכב"גיות והוכיחו 

כי השכב"ג בנופר היא משפחה אחת גדולה.
במסגרת הפעילות הקהילתית ביום המעשים הטובים אספו חניכי השבט 
מזון יבש עבור עמותת "באר שובע" וכן סייעו לתושבים ותיקים ביישוב.

כבכל שנה, גם השנה הוסב שבט הצופים ללונה פארק ליום אחד במסגרת 
ה"פורימון".
מה בהמשך:

חניכי שכבות הנעורים יצאו יחד עם שאר חניכי הנהגת "דרום" של 
הצופים: כיתות ז' יצאו לטיול באזור הרי ירושלים וכיתות ח יצאו למסע 

המסורתי "ים אל ים".
בחופשת הפסח נצא לטיול פסח שבטי בגליל העליון.

מהנעשה בבית ספר אשל הנשיא
למידה מכוונת פרויקטים - כיתות ח '-ט' - השנה הרחבנו את הלמידה 
באמצעות פרויקטים, בהם המורים כיוונו את התלמידים לבחור תחום 
שמעניין אותם במסגרת הנושאים הנלמדים. התלמידים נרתמו ללמידת 

חקר פעילה ואף הציגו תוצרים.
בכיתות ח' הנושא היה רבייה. חלק מהתלמידים ביצעו ניסויי חקר 
בחממות בנושאים כמו השפעת טמפרטורה או אור על נביטת זרעים 
ממינים שונים וחלקם – חקרו נושאים אתיים העולים מהתפתחות 
הרפואה. הם דנו בנושאים כמו שיבוט, הפלות ועוד. התלמידים הציגו 

את תוצרי חקירתם בערב הורים.
בכיתות ט' המקצוע שנבחר לעבודות החקר היה גיאוגרפיה. הלמידה 
נעשתה בליווי סטודנטים ממסלול "שבילים" במכללת קיי. שאלת החקר 

שהועמדה בפני התלמידים הייתה:"החיים בנגב – הכרח או בחירה?"
במסגרת הפרוייקט התלמידים סיירו במשך יום בנגב – היו ביישובים 
בדווים ופגשו נשים יזמיות, בחוות בודדים, בירוחם ובמצפה רמון ובכפר 
הסטודנטים באשלים. הסיור עורר שאלות רבות אצל התלמידים. כל 

קבוצת תלמידים בחרה במה להתמקד ולהכין תוצר בר הצגה.
תחרויות.....תחרויות..... טל אלקובי, שסיימה את לימודיה בביה"ס בשנת 
תשע"ג, זכתה בפרס "גור אריה" על עבודת הגמר שעשתה בנושא 
"השוואת טקסי חופה בישראל". מדובר בתחרות יוקרתית בה נבחרות 

עשר עבודות בלבד מכלל המנהל לחינוך התיישבותי. 
בתחרות מדענים צעירים במדעי החברה שנערכה במוזיאון המדע 
בירושלים, הגיעו לשלב הגמר עבודותיהן של גל ורדי במתמטיקה 
ושל הדר יאנוס במדעי החברה. עבודתה של הדר עסקה ב"פסיפס של 
סטריאוטיפים מיניים בקרב מתבגרים ומתבגרות". העבודות נכתבו 

בהנחיית מורי ביה"ס.

תעודת בגרות חברתית - השנה יסיים מחזור ראשון בו 50 תלמידים יהיו 
זכאים לתעודת בגרות חברתית. המשמעות היא שהם עסקו בפעילות 
התנדבותית משך 180 שעות במהלך שנותיהם בחטיבה העליונה )י'-יב'(. 
במסגרת זו התלמידים ביצעו מגוון של פעילויות התנדבותיות בצער 

בעלי חיים, מד"א, גני ילדים עם צרכים מיוחדים ועוד. 
חשוב לציין כי תלמידי אשל הנשיא שהתנדבו היוו חלק מקבוצת ניסוי 
ארצית. החל משנה הבאה, התעודה החברתית תחול על כלל תלמידי 

ישראל.
קבוצת המנהיגות החברתית יזמה עשייה נוספת שמהותה נתינה: 
"מעבירים את זה הלאה" - כל כתה יצאה ליום התנדבות. התלמידים 
צבעו בתים, עזרו בסחיבת סלים בשוק, ביקרו בבתי חולים ואספו בגדים 

ומשחקים לנזקקים.
הייד פארק - בשיאו של העיסוק בנושא המרכז של השנה - קבלת 
השונה – ערכנו יום עיון איזורי בנושא זכות הלהטבי"ם להקים משפחה 
בישראל. יום העיון נערך בחסות מכון הרטמן ושיאו – הייד פארק בית 
ספרי, אשר כלל מעבר לתלמידי ביה"ס גם 250 תלמידים נוספים מבתי 
ספר תיכוניים באזור הדרום. התלמידים הביעו את מגוון דעותיהם 
והגיבו אחד לדברי השני וכל זה בצורה מכבדת מעל במה שהוקמה 

במרכז בית הספר.
חינוך גופני 

לאחרונה חגגנו את זכייתם של קבוצות הכושר הגופני, בנים ובנות, 
במקום הראשון בתחרות הארצית.

במרוצי שדה, הוכתרה תלמידתנו גל קדמון כאלופת הארץ !
ובכדורסל – נבחרת הבנים עלתה לגמר הארצי.

המרוץ הבית ספרי ע"ש דני צוק ז"ל נערך זו השנה החמישית ונוספו 
אליו מפעלי ספורט שכבתיים: ריצת ניווט לשכבה יא' ותחרות במשיכת 

חבל בשכבה יב'.

כיתות ט יתנסו בארבעה ימים של מסע ניווטים עם ציוד על הגב 
במסגרת טיול "אתגר".

מוזמנים לרשום את תאריכי מחנה הקיץ:
כיתות ט-יב - 3-11.7	 
כיתות ו-ח - 6-10.7	 
כיתות ד-ה - 7-10.7	 

מצפים לראותכם איתנו – כי אף פעם לא מאוחר להצטרף למשפחה!
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קהילה
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 ליום 8/5/14  בשעה 14:00.

שינויים במועדי פינוי אשפה וגזם
פינוי אשפה

תגבור מכולות בחג פסח לאשפה ביתית יוצבו ב:
מתחם האשפה בחנייה ליד משרדי המועצה	 
מתחם המיחזור בחנייה הסמוכה למרכז המסחרי	 
מגרש החנייה בקירבת מעון נחליאלי	 
מרכז המיחזור	 

ביום 3/6/14 )יום ג'( במקום 4/6/14 )חג שבועות(
איסוף גזם

10-11/4/14 שכונה ותיקה  	  13-14/4/14 שכונה חדשה	 
20/4/14 שכונה ותיקה  	  22/4/14 שכונה חדשה	 

חופשה מרוכזת במועצה
לרגל חג פסח יהיו משרדי המועצה סגורים בין 14-21/4/14 

ויפתחו מחדש ביום 22/4/14.
להודעות על מפגעים יש לפנות למוקד 106 מכל טלפון 

ומניידים 08-6274433 

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

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

ניתן להגיש בקשות ללשכת ראש המועצה עד ליום 24/04/14 בשעה 
.14:00

חשבון ארנונה ומים במייל 
 יותר נוח  יותר פשוט 

 הרבה יותר ידידותי לסביבה

תושבים יקרים,
המועצה מזמינה אתכם להצטרף לשירות חשבון הארנונה במייל. 

כך תיהנו מנוחות מירבית וגם תתרמו לאיכות הסביבה!

יתרונות קבלת החשבונות במייל:
שמירה על איכות הסביבה ועל ישראל ירוקה.	 
תיוק מסודר, קל ונוח ללא ניירת מיותרת.	 
החשבון מגיע בזמן ואין סכנה כי יימסר לכתובת לא נכונה ו/או 	 

ילך לאיבוד.
השירות ניתן ללא תשלום.	 

www. lehavim.muni.il :להצטרפות יש להירשם באתר הבית
תחת הלשונית "שובר לתשלום במייל"

שירותים חברתיים
צוות חירום ישובי )צח"י(- מתנדבים בשעת חירום

בתחילת חודש מרץ התקיים אימון של פיקוד העורף בו לקחו חלק 
מתנדבי צח"י שלנו! האימון כלל נושאים כגון עזרה ראשונה, פינוי 
מאתר הרס וכיבוי אש. לא מובן מאליו כי מתנדבים מתפנים משגרת 

יומם ועבודתם ועל כך ברצוננו להודות להם מקרב לב!
מקווים כי במחצית השנייה של השנה תהיינה עוד הכשרות / הרצאות 

אשר יתרמו למתנדבי הצח"י. 
אנחנו ממשיכים לצרף מתנדבים חדשים. תחומי ההתנדבות הם:

 ביטחון   רווחה ורפואה   תשתיות ולוגיסטיקה
 חינוך   מידע לציבור

להצטרפות ומידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 9554770
socialw@lehavim.muni.il ובמייל

שירותים לתושבים ותיקים
קהילה תומכת להבים ומיתר: עוד חצי שנה עברה לה והקהילה הולכת 

וגדלה. במהלך חצי השנה היו מספר אירועים לחברי הקהילה:
 טיול לפארק חיריה  מסיבת הוקרה למתנדבים   מסיבת חנוכה

 מסיבת פורים   סדנת שיווק בה לקחו חלק 15 חברי הקהילה
ברצוני להודות שוב ושוב לחברי העמותה, לאב הקהילה ובעיקר לרכזת 
התרבות של הקהילה אשר עושים ימים כלילות לאפשר לחברי הקהילה 

מענה מיטבי.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילה התומכת וליהנות משירותים 
חשובים בתחומי הבריאות, התרבות והקהילה וסיוע טכני בתקלות בבית.
לבירור פרטים צרו קשר עם אב הקהילה, משה כהן, בטלפון 050-8290643

מצטרפים חדשים נהנים מחודשיים חינם!

מועדון הבוקר בדגנית
המועדון, בריכוזה של הגב' יהודית אהרון שלום, גדל ומתרחב. תוכנית 
המועדון עשירה ומגוונת וכוללת הרצאות, סדנאות, אומנות ויצירה, 

ספורט ויוגה וחברה נעימה ומעניינת.
מתלבטים? בואו למפגש היכרות בימים ב' ו-ה' בשעות הבוקר ולא 

תרצו לעזוב...

יום המעשים הטובים
גם השנה בתאריך 11/3/2014 קיימנו את מסורת יום המעשים הטובים 
בשיתוף מחלקת חינוך, הצופים מועצת הנוער היישובית, מדצי"ם ומתנדבי 
המשא"ז.  כ-100 בני נוער עסקו בטיפוח חצרות וסיוע בניקיון של 15 
חברי הקהילה התומכת. גם השנה ראינו אור בעיני בני הנוער וחברי 
הקהילה. הרגשנו את חדוות העשייה והקשר האמיץ שנרקם בין כולם!

תודה רבה לכל הנותים יד להצלחת אירוע חשוב זה!

התנדבות
בתקופה האחרונה פונים למחלקתנו תושבי להבים אשר מעוניינים 

בסיוע של מתנדבים בתחומים שונים.
אנו מזמינים את כל התושבים, מנער ועד זקן, לתת יד ולהשתלב במערך 

המתנדבים בלהבים בתחומי החינוך, הרווחה, החירום ועוד.

מבנה חדש למחלקה לשירותים חברתיים
בסמוך  הממוקם  החדש  לביתה  לעבור  המחלקה  עתידה  בקרוב 

לקונסרבטוריון ובכך יתאפשר מתן שרות נעים יותר לקהל הפונים.

טקסים
•  טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה 

יום א' 27/4/2014 בשעה 20:00 באמפי בית הספר
•  טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום א' 4/5/2014 בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס

•  ערב יום העצמאות
יום ב'  5/5/2014 החל מהשעה 21:00 בכיכר וייצמן

שינויים בהסדרי התנועה בערב יום העצמאות יום שני  5/5/2014.
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 ג'  6/5/2014 החל מהשעה 10:00 במועדון חברים להבים.
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תערוכות בגלריית המועצה
במהלך החודשים האחרונים הוצגו שתי תצוגות בגלריית המועצה.

יצירותיה של נטלי פיין ויצירותיה של שרה שגיא.
כעת מוצגת במועצה תערוכה מיצירותיה של פנינה ברקאי בסימן יום 

האישה הבינלאומי. הציבור מוזמן לבוא ולהתרשם!

נטלי פיין

אי
רק

ה ב
נינ

פ

שרה שגיא

הדיוור הישיר שלך ובשבילך
המועצה המקומית להבים מטפחת מאגר של כתובות דוא"ל לצרכי 

דיוור ישיר מתוך כוונה להפחית את השימוש בנייר.
בכל שבוע ישלח לכתובת הדוא"ל שתמסרו דיוור שבועי שבו עדכונים 

מהנעשה במועצה וטיפים מועילים במגוון תחומים.
בשעת חירום ישלחו עדכונים שוטפים לכל הרשומים בדיוור והוא 

יהווה מקור העדכון העיקרי בין המועצה לתושבים. 
lc@lehavim.muni.il :להצטרפות שלח בקשה ל

מסרונים בשעת חירום - האם אתם רשומים?
ברשות המועצה מאגר מספרי ניידים המתעדכן על בסיס בקשה בלבד.

לתושבים הרשומים במאגר ישלחו הודעות בשעת חירום )מסרון אחד 
לכל בית אב(. תושבים המעוניינים להיכלל במאגר הסלולאריים לשעת 

חירום מוזמנים לפנות ללשכת ראש המועצה.
בדוא"ל: lc@lehavim.muni.il , בפקס: 08-9554763

תוך כדי הניקיונות לחג מצאתם חפצים 
שאינם בשימוש?

העבירו אותם אלינו ואנו נדאג להעבירם הלאה.
 054-6677074 / 050-7806233 או סירקו את הקוד:

ימי שלישי 17:00-18:00 במחסן שמאחורי בית הכנסת 
המרכזי. נא לא להעביר בגדים!

רמי ורד

מוקי

דני רובס



הלכות פסח תשע"דמועדים לשמחה

דיו רובין  025-3912354 
טו

ס

טפסים נוספים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה  www.lehavim.muni.il. את הטופס המלא יש להעביר 
אל הרב בביתו ברחוב ורד 71, טלפון 6517637, עד יום א' 13 באפריל, בערב

בס"ד. ימי ניסן ה'תשע"ד
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"ד 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"ד

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
שלישי ח' בניסן, 8 באפריל, בין השעות 17:00-19:30, ברחבת בית 
הכנסת "תפארת להבים". ההכשרה בתשלום סימלי לכיסוי ההוצאות. 

לא מכשירים כלי זכוכית וכלי חרסינה.
בדיקת חמץ. ביום ראשון י"ג בניסן, 13 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 שני י"ד בניסן, 14 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 שני י"ד בניסן, 14 באפריל, מותר . 6

לאכול חמץ רק עד השעה 10:20 בבוקר.
שריפת חמץ. ביום שני 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".
הדלקת נרות החג בשעה 18:48.. 8
מצוות ליל הסדר: א. מצה: יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" . 9

)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. כפי שלימדונו 

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

, אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת
הרב נפתלי מרינובסקי     

אפיית מצות לילדים
תתקיים ביום רביעי ט' בניסן, 9 באפריל 2014, 

בשעה 17:00 במועדון טבלן, בהפעלת בית חב"ד. 
כל המשפחה מוזמנת

לחוויית האפייה!


