
אתר הבית שלי

תושבים יקרים,
"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה.."

ראש השנה הגיע אחרי קיץ לא פשוט שעברנו, 
מבצע "צוק איתן" שיבש תכניות נפלאות שהוכנו בקפידה ובתשומת 

לב רבה. 
בית ספר של החופש הגדול, קייטנות, קיץ על גלגלים, הפעלות ומופעים 

בוטלו, ברובם, עקב הוראות פיקוד העורף.
ליבנו יצא אל הילדים שהתאכזבו כל יום מחדש. על מנת להקל מעט 
על הילדים והוריהם, קיימנו פעילויות הפגה מגוונות לכל שכבות 
הגיל ובכל רחבי הארץ. ילדים ובני נוער רבים נטלו חלק בפעילות 

ובהזדמנות זו נודה לכל המשתתפים ולמלווים. 
במהלך כל ימי המבצע פעל באופן רציף, 24 שעות ביממה, מרכז 
ההפעלה בחירום במועצה. המרכז אויש במשמרות ע"י עובדי מועצה 
ומתנדבים. אנו מודים לכל אותם תושבים נפלאים שנתינה היא להם 
דרך חיים, מחבקים ומצדיעים לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון שנלחמו 

על בטחון תושבי הדרום ובטחון מדינת ישראל.
בשעה טובה פרסמה רשות מקרקעי ישראל הזמנה לקבלת הצעות 
במכרז לחכירת 218 מגרשים לבניה עצמית בשכונה הדרומית שתקרא 

"שרונית" על שמו של אריאל שרון ז"ל.
יחל מיד לאחר החגים.  הרישום להגרלת השטחים לבני המקום 
הקריטריונים יפורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל וכמובן באתר 

.www.lehavim.muni.il :המועצה בכתובת
פרויקטים רבים וטובים נמצאים כעת בשלבים שונים של עשייה: 
ספורטק להבים עובר פיתוח משמעותי, מוקם מגרש כדורגל תיקני 
שיוקף בשמונה מסלולי ריצה באורך 400 מטר תקני אולימפי. מגרש 
הרולר הוקי יקורה, יפותח מערך שבילים בין המגרשים, בכל המגרשים 
תותקן תאורה. גם הרחבת שבט הצופים מתקדמת, הקמת מועדון 
לאזרחים ותיקים, שיפוץ מועדון +55 ומרכז הצעירים נמצאים בשלבי 
תכנון מתקדמים. תוכלו להתרשם מכל מה שנעשה כעת ומכל מה 

שמתוכנן בזמן הקרוב ב"רואים עשייה" בהמשך המידעון. 
נאחל לבית להבים ולכל בית ישראל שנדע רק ימים טובים, ימי שקט 

ושלווה

"..שיפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה היום.."  
שלכם       
אלי לוי       

ראש המועצה       

במהלך כל ימי מבצע "צוק איתן" 
התארחו חיילי גדוד 7666 במתנ"ס 

להבים.
מפקד הגדוד ביקש להביע את 

תודתם והערכתם העמוקה 
לתושבי להבים שנרתמו בלב 

חם ובדאגה כנה לטובת החיילים 
והרעיפו עליהם חום ואהבה, אוכל 

ודאגה.

פתיחת שנת 
הלימודים תשע"ה

צילום: עומר שושני

ראש השנה תשע"ה

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית

 לרגל חגי תשרי
שתתקיים ביום שלישי 23/9/2014 
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במשרדי המועצה
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רואים עשייה
השנה העומדת בפתח עתידה להיות שנה דרמטית בכל הקשור 

לעשייה ההנדסית ביישוב.
שלל פרויקטים עומדים בפתח, על חלקם נעבוד רק ברמת התכנון, 
אחרים יחלו במימוש וחלק תסתיים בנייתם, אך ללא ספק אפשר 

לתאר נושאים בולטים שילוו אותנו בתקופה הקרובה:

 שיווק מגרשים בשכונת "שרונית" 
שכונת "שרונית" )השכונה הדרומית( קורמת עור וגידים. כבכל 	 

שיווק חדש בלהבים ההתעניינות רבה ובמחלקת ההנדסה אנחנו 
שוקדים יחד עם המתכננים על התכנון המפורט. השכונה תהיה 
שכונה מקיימת. התקנון מכיל הנחיות לבניה תואמת אקלים ויהיו 
בה אמצעים למיתון תנועה, שבילי אופניים, גנים ציבוריים, גן 

ארכיאולוגי וטיילת לאורך נחל עלקת.

 יישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה 
רבות נכתב ודובר על "רפורמת המרפסות". בפועל מתחוללת 	 

מהפכה אמיתית בעבודת הועדות לתכנון ובנייה. הסנונית הראשונה 
היא "הפטור מהיתר" שנכנס לתוקף בתחילת אוגוסט ומאפשר 
לבנות אלמנטים מסויימים ללא קבלת היתר. חשוב לציין שעדיין 
חובה לעמוד בדרישות החוק ותוכניות בניין העיר. תוכלו ללמוד 

עוד על הנושא באתר המועצה.

 ספורטק להבים 
פרויקט הפיתוח הגדול שחיכינו לו שנים רבות נמצא בביצוע. 	 

מגרש כדורגל תיקני, מסלולי ריצה, תאורה, קירוי מגרש ההוקי 
ופיתוח מערך השבילים. 

 קהילות 

שנה זאת תתאפיין במתן מענה לקהילות רבות ביישוב באמצעות 	 
בנייה, שדרוג ושיפוץ מבני הציבור ביישוב. הבנייה תיתן מענה 
לאוכלוסיות מגיל מעון היום ועד הגיל השלישי, מענה לקהילות 

הספורטאים, הקוראים, הרצים, המטיילים ואחרים.
השלמת מבנה נוסף לשבט הצופים - עד כה הושלמה הרצפה 	 

ואנו צופים שבמהלך השנה תושלם הבנייה. בנוסף לבנייה תוגדל 
החצר העומדת לרשות הילדים לפעילות החוץ.

מועדון לאזרחים ותיקים - בתכנון הוספת קומה מעל הקונסרבטוריון 	 

ובכך לתת מענה לאוכלוסיה הבוגרת ביישוב. המועדון יכלול חדרי 
הרצאות וחוגים, חללים לפעילויות השונות וכמובן מרחב מוגן, 

משרד, שירותים ומעלית. 
שיפוץ מועדון +55 - עד שתושלם הקמתו של המועדון החדש 	 

עובר המועדון הותיק שיפוץ.
בעתיד, כאשר הקונסרבטוריון יעבור למשכנו העתידי, ישרת כל 	 

המבנה את האוכלוסיה הותיקה.
שיפוץ מועדון הנוער - אחרי כעשר שנות פעילות המועדון עובר 	 

"מתיחת פנים": שיפוץ חיפוי האבן, הטיח, צביעה ועוד תיקונים 
בהתאם לצורך.

שדרוג חצר מעון נחליאלי - במהלך הקיץ עברה חצר המעון שדרוג 	 
משמעותי. המרחבים הגדולים הועשרו במתחמי משחק חדשים: 
מגרש ספורט קטן בחיפוי דשא גומי, משטחי גומי למשחק, מרפסת 
פעילות רכה לתינוקיה, מתקני משחק חדשים, משטח דשא גדול 

בכניסה עם שולחנות פעילות להורים וילדים וכן גן ירק.
 החול עבר טיפול יסודי של סינון ותיחוח וטופלו כל המצללות. 	 

בניית כיתה נוספת במעון נחליאלי - בתכנון הרחבת המעון בכיתה 	 
נוספת והפיכת המתחם למרכז לגיל הרך.

שיפוץ הספרייה - הספרייה הותיקה משנה פניה. לא רק שיפוץ 	 
פיזי אלא שינוי מהותי באופי הפעילות. ספריית העיון עומדת 
להצטמצם ופעילות הילדים והנוער עומדת לתפוס מקום מרכזי.

אולם ספורט - בתכנון הסבת מגרש הכדורסל המקורה לאולם 	 
ספורט. למגרש ייבנו קירות, טריבונה קטנה וחדרי ספח. הוא ייתן 

מענה למצוקת חוגי הספורט השונים.
מבנה למחלקה לשירותים חברתיים - בחודש מאי חנכנו מבנה 	 

חדש למחלקה לשירותים חברתיים שנותנת מענה למשפחות 
רבות ביישוב. המבנה נמצא בצמוד לקונסרבטוריון ויש בו חלל 
כניסה וקבלה , שלושה משרדים, שירותים ומטבחון. המבנה נגיש 

לאנשים עם מוגבלויות ויש בו פרטיות מלאה.
בית ספר ואשכול גנים - בתכנון הקמת בית ספר יסודי נוסף ואשכול 	 

גנים בשכונת "שרונית". הכוונה לתכנן ולבנות במקביל לשיווק 
המגרשים, כך שעם האיכלוס מבני החינוך יהיו מוכנים בהתאמה.

אמפי - בתכנון הקמת אמפי להופעות פתוחות. המתחם יכלול 	 
אלפי מקומות ישיבה ובמה למופעים.

 ביטחון, בטיחות ותחבורה 
מרכז הפעלה - הגדלנו את המקלט הציבורי הסמוך למועצה ובנינו 	 

בתוכו מרכז הפעלה לשעת חירום. המרכז כולל עמדות עבודה 
לבעלי התפקידים בשעת חירום וחדר ישיבות. בניית מרכז ההפעלה 

תאפשר למועצה מתן מענה הולם לתושבים בעיתות חירום.
הגבהת צמתים - בקרוב נחל בביצוע פרויקט הגבהת הצמתים 	 

בשדרות תאנה - חוגלה - הודן ובשדרות תאנה - ורדית - נחליאלי. 
במסגרת הפרויקט יעשו תיקונים קוסמטיים בפסי ההאטה 

הקיימים.
בכך יושלם פרויטק מיתון התנועה בציר המרכזי ביישוב. 

סימון כבישים - כמדי שנה מחדשים את סימני הדרך ומקווים 	 
שיסייעו לנהיגה בטוחה ושמירה על חיי אדם.

הוספת צופר - ברחוב סנונית בצמוד לתחנת הטרנספורמציה מוקם 	 
מבנה ומעליו יוצב צופר לשיפור הכיסוי של אזעקות החירום. 

המיקום נקבע על פי נתונים שהתקבלו מהתושבים.

איכות סביבה קיימות ונגישות
התייעלות אנרגטית - ביצוע פרוייקט החלפת גופי התאורה 	 

בתאורת לד נכנס לשלב הביצוע. כפי שנכתב בעבר הדבר יגרום 
לשיפור באיכות התאורה ולחיסכון באנרגיה שהוא גם חיסכון 

בעלויות למועצה.
מיחזור - בעקבות חוק האריזות חתמה המועצה על הסכם עם 	 

תאגיד המחזור תמיר. המשמעות לתושב היא בכך שבקרוב יתווספו 
מיכלים למחזור זכוכית. עקב בעיות הניקיון הקשות שיש לנו 
במוקדי המחזור השונים, אנו מתכננים לפזר את המיכלים לאורך 
הצירים ולבטל את המוקדים המגודרים. מצאנו שהגידור שאמור 
היה להסתיר את המיכלים ולשפר את המראה האסטטי, גרם 

לתופעה הפוכה של ניצול המוקדים להשלכת פסולת ביתית. 
סקר נגישות - תחום הנגישות ממוקם בשנים האחרונות בראש 	 

סדר העדיפויות הלאומי. המועצה ביצעה סקר מקיף ואנו שוקדים 
על מתן מענה. יש לציין כי לאורך השנים קיימה המועצה את 
דרישות החוק ולכן ההשלמות הנדרשות בלהבים הן בעיקר פרי 

חקיקה מתקדמת וחדשה. 

 שטחים פתוחים וגינון 
טיילת נחל להבים - בתכנון המשך הטיילת מרחוב ברקן ועד תחנת 	 

הרכבת. לאורך הטיילת ישולבו מתחמי פעילות שונים לילדים 
ומבוגרים, לפעילות צופית, לפעילות אתגרית ולכלבים.

חניון החלמוניות - במקביל לעבודות הסלילה של כביש 6 והשינוי 	 
שעוברת הכניסה המזרחית ליישוב, מתוכנן שדרוג לחניון הפעיל. 

הפרויקט בשיתוף כביש 6 וקק"ל. 
גן הציפורים – נטענו 80 עצים כדי ליצור חיץ ירוק ומצל. 	 
שדרות רימון - עקרנו את עצי המדרכה שלא צלחו. השארנו 	 

לזיכרון כמה ברכיכנטונים ששרדו את המדרכה ונטענו שדרת 
פיקוסים לאורך כל ציר הכניסה בתוך הגינון. העצים שנטעו בתוך 
האדמה ייצרו בקרוב שדרה מוצלת. הפרויקט נעשה בתיאום עם 

פקיד היערות ובאישורו.
ניטעו עצי מדרכה, גוננו הערוגות ברחובות 	  שכונת המרכז - 

המשולבים. כעת בשלבי ביצוע הגן הגדול בין שכונה זו לשכונה 
הותיקה.

 תשתיות ופיתוח 
שיקום מדרכות - במסגרת המכרז תוקנו כל מכסי השוחות בשכונה 	 

הותיקה וטופלו גומות העצים והמדרכות שניזוקו משורשי העצים. 
תוקנו מדרכות ששקעו ומפגעים נוספים. הפרויקט עדיין לא הושלם.

שכונת המרכז - אנו עובדים כעת על השלמת הפיתוח בשכונה. 	 
במסגרת הפיתוח חידשנו את השביל המקשר מרחוב חרצית לרחוב 
זמיר. בתכנון שני פסי האטה בשכונת המרכז והשלמות נוספות.

שדרוג מכון הטיהור - המכון ממשיך לטהר ולהשיב ליישוב מים 	 
להשקייה. כדי שנוכל להמשיך לספק מים ברמה מעולה, עובר 
המכון שדרוגים. במכון נבנתה בריכת איגום נוספת בנפח של 2000 

קוב ובעלות של כמליון שקלים.
מאגר נוסף - בתכנון מאגר מים נוסף לאיגום מי הקולחין. המאגר 	 

יאפשר לאגור יותר מים לשימוש בתקופות היבשות. המאגר מתוכנן 
להוות גם אלמנט נופי ויעשה בשיתוף עם קק"ל.

הרחבת בית העלמין - מספר החלקות הפנויות הצטמצם ואנחנו 	 
מכינים שטחים נוספים.

 ביטחון
לנושא הבטחון השפעה מרחיקת לכת ומרחיבה על איכות החיים. 
כשתחושת הבטחון גבוהה גם איכות החיים נתפסת כטובה וכשזו 

נפגעת גם איכות החיים נפגעת. 
שנת 2013 נרשמה כשנה בה רמת הפעילות העבריינית בלהבים עברה 

למצב שבו קצב הפריצות והגניבות הפך לבלתי נסבל. 
ועדת הביטחון בראשותי שמה לה כמטרה לפעול לצמצום הפעילות 
העבריינית תוך בחינה וגיבוש תוכנית בטחון מקיפה שתשלב בין 
האמצעים הטכנולוגיים, הפיזיים והיערכות מחודשת של כ"א הדרוש 
להשגתם של היעדים שהגדירה הועדה ואכן לאחר מספר חודשי עבודה 
שכללו פגישות עם גורמים שונים מוסדיים, מוניציפליים וחברות 
שמתמחות בפתרונות בטחון גיבשה ועדת הביטחון את התוכנית 
שעיקריה מובאים לראשונה לציבור וכוללת חמישה מישורי פעולה: 

שיפור התשתיות הפיזיות בעוטף להבים  א. 
הקמת מוקד ישובי שייתן מענה לפניות תושבים בנושאי ביטחון  ב. 
ובנושאים מוניציפליים אחרים 24 שעות ביממה לאורך כל השנה  .

הפעלת רכב סיור של המועצה בלבד 24/7 הפועל בכפיפות למוקד  ג. 
הישובי. 

הקמת מערכת בקרת כניסה/יציאה של רכבים מ/אל הישוב.  ד. 
מערכת שאיפיונה יכולת זיהוי אוטומטית של רכבים שהוגדרו 
כרכבים של תושבי להבים. רכבים המשוייכים לתושבי להבים 

יעברו בכניסות ללא עיכוב, אחרים יעוכבו לתשאול.
שיתוף התושבים בלהבים במערך הבטחון באמצעות אפליקציה  ה. 
המאפשרת דיווח מיידי למוקד על תנועות חשודות , חשד לפריצות/

גניבות ואו אירועים אחרים.
שילוב של מיגוון אמצעים ושיתוף אקטיבי של התושבים עשויים 
לתת מענה יעיל לסוגיית הבטחון ולהבטיח שהפעילות העבריינית 

תמשיך ותצטמצם גם בעתיד.
ביחד נשפר את הביטחון , ביחד נחזק את איכות החיים. 
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חינוך וחברה

שירותים חברתיים
בחודשיים האחרונים התמודדנו עם איום על העורף כאשר כולנו 
היינו חשופים לסכנת חיים ולחרדה מתמדת. המחלקה לשירותים 
חברתיים קיימה מספר ימי הפגה לקבוצות מגוונות של תושבים 
מהגיל השלישי בשיתוף הקרן לידידות, משרד הרווחה וכלל המועצה. 
כמו כן, מתנדבי ועובדי המחלקה, יחד עם חיילי פיקוד העורף, קיימו 
סבבי טלפונים וביקורי בתים בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים 
ותושבים ותיקים. מועדון הבוקר בריכוזה של יהודית אהרן שלום 
נפתח למספר ימים נוספים ואיפשר תמיכה רחבה יותר עבור באי 

המועדון.
מחלקתנו מודה לכל מתנדבי החרום שנתנו יד ולקחו חלק במגוון 
המשימות במהלך מבצע "צוק איתן" למען תושבי להבים. במהלך 
המבצע הצטרפו מתנדבים חדשים ואנו ממשיכים להרחיב את מעגל 

המתנדבים ולקיים הכשרות מתאימות לאורך השנה.
הצטרפו אלינו עוד היום!

סיירת לילה חדשה
אנו שמחים לבשר על חידוש פעילותה  של "סיירת לילה קהילתית" 

בלהבים!
הסיירת, שמחליפה את סיירת ההורים הקודמת לאחר ארבע שנות 
פעילות, תסייר ברחובות להבים בלילות ותדאג לשלומם של בני 

הנוער שלנו ולאיכות חייהם של כל תושבי להבים.
ההכשרה מתחילה בקרוב, אנו מזמינים כל תושב ותושבת שמעוניינים  
בפעילות איכותית בתוך הקהילה להשתלב בסיירת הלילה הקהילתית.

קהילה תומכת להבים ומיתר
במהלך "צוק איתן" הצטרפו זוגות ובודדים רבים לקהילה מתוך הבנת 
החשיבות של שירות זה. משה אב הקהילה והמתנדבים עושים ימים 

ולילות למען חברי הקהילה והתוצאות מדברות בשטח.
טיפ: צרו קשר בהקדם עם משה לפגישת היכרות בנייד 050-8290643

מן החינוך
פתיחת שנת הלימודים

שנת הלימודים התשע"ה החלה בהתרגשות ובחגיגיות רבה.
נערכנו בכל מוסדות החינוך לקליטת  "צוק איתן"  בצל מבצע 

התלמידים.
במעון נחליאלי 31 ילדים בשתי כיתות.

בגני טרום חובה גדל מעט מס' הילדים ובחמש כיתות גן משובצים 
152 ילדים.

בביה"ס בלהבים כולל החטיבה הצעירה לומדים 684 תלמידים.
בביה"ס אשל הנשיא 653 תלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה עליונה
השבועיים הראשונים במוסדות החינוך הוקדשו לחזרה לשגרת 

למידה לצד פעילויות הפגה מגוונות.
השנה הושם דגש על העמקת הלמידה המשמעותית, השיח הערכי, 
קבלת האחר, שיפור ההישגים הלימודיים וחינוך למצוינות תוך 

שוויון הזדמנויות.
נתנסה במגוון שיטות וחווית של למידה, הוראה והערכה ונעמיק 

את מעורבות ושיתוף ההורים והקהילה.

חופשת הקיץ
בחופשת הקיץ הפעלנו את "בית הספר של החופש הגדול" לתלמידי 
כיתות א' – ב' וקייטנה לתלמידי כיתות ג'. בשל רצף האירועים והמצב 
הביטחוני בדרום הארץ לא איפשר פיקוד העורף להמשיך ולקיים 
את הפעילות, על כן גיבשנו תוכנית חלופית הכוללת טיולים, סיורים 

ופעילויות הפגה לילדים ולבני נוער.

יום הנקיון
במסגרת יום הנקיון הבינלאומי שיתקיים ב – 16/9/2014 מתוכננת 

הפעלת תוכנית חינוכית בבית הספר על ידי קק"ל. 
התכנית כוללת את המדריכים בשבט נופר צופי להבים, מועצת 
הנוער היישובית, ילדים והוריהם שיעסקו בפעילות ניקיון יישובית.

"לא נדרש הרבה מכל אחד מאיתנו כדי להציל את כדור הארץ.
קצת יוזמה הרבה מודעות והדברים יכולים להראות אחרת".

צהרונים
הצהרונים בגני הילדים ובבית הספר מופעלים על ידי המתנ"ס כחלק 
מרשת "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים ונמצאים בפיקוח 

הרשת המחוייבת לתנאים הטובים ביותר עבור הילדים.
הצהרונים מתקיימים במוסדות החינוך, לאורך 11 חודשים בשנה, 
ללא צורך במעברים ובהסעות ובסביבה המוכרת לילד. צוות העובדים 

קבוע ומנוסה ועובר הכשרות לאורך השנה.
פעילות הצהרונים מתקיימת בשעות אחר הצהריים ובמהלך חופשות 
מערכת החינוך וכוללת חוגים ופעילויות. צוותי הצהרונים אף מלווים 
את הילדים המשתתפים בחוגי המתנ"ס המתקיימים במהלך הצהרון.
הקיץ האחרון היה קשה לכולנו אנו שולחים "ברכת תודה ויישר כוח" 
לכל הגורמים אשר היו שותפים בהפעלת ילדים ובני נוער במהלך 

מבצע "צוק איתן".
נאחל שתהא לכולנו שנה טובה ורגועה שבה תתועלנה כל האנרגיות 

לעשייה חינוכית פורייה.

חנוכת מבנה המחלקה לשירותים חברתיים
בחודש מאי נחנך "ביתה" החדש של המחלקה לשירותים חברתיים. 
לאירוע הפתיחה הגיע מאיר כהן שר הרווחה והשירותים החברתיים. 
השר שכיהן בעבר כראש עיריית דימונה, הדגיש את החשיבות 

של פתיחת מחלקת 
ישוב  בכל  רווחה 
בישוב  גם  בארץ, 
כמו להבים: "רווחה 
סעד  רק  לא  זה 
והמשרד בראשו אני 
עומד, מעניק מגוון 
רחב של שירותים 
ע  ו י ס ם  י ל ל ו כ ה
והעצמה. ילדים של 

זוג המתגרש, עלולים לעתים להימצא בסיכון גבוה במיוחד והרווחה 
צריכה להיות שם". 

ראש המועצה אלי לוי, אמר שימשיך לשדרג את המערך המקומי ולא 
שכח כמובן, לבקש משר הרווחה לקדם את נושא הקמת המחלף: 
"לך מאיר, יש כוח להעביר לממשלה את הצורך במחלף זה, דווקא 

בשל העובדה שאתה נוסע בכביש זה מידי יום".

שבט נופר זה הבית שלי
שבט נופר פועל בלהבים זו השנה ה-26, בשיתוף 
ובתמיכת המועצה המקומית השבט מעניק ״בית 
שני״ לילדים ביישוב ואפשרות לצמוח ולהתפתח 

דרך לקיחת אחריות ועשייה.
זו השנה הרביעית בה חברי השכבה הבוגרת לוקחים 
חלק בהקמת שבט ״נגב״- שבט הצופים בגבעות בר היישוב השכן.

בנוסף לפעילות השבטית השוטפת חניכי השבט פעילים בחיי קהילת 
להבים )נופר בכיכר, מירוץ ארבלי, יום המעשים הטובים, טקסי 

זיכרון וכו׳(.
השבט מונה כ-400 חניכים ופנינו להגיע לכ-450 חניכים בשנה הקרובה.
מחנה הקיץ הסתיים מוקדם מהצפוי בשל המצב הבטחוני, וזה 
המקום להודות שוב להורי החניכים, בוגרי השבט ותושבי היישוב 

שהגיעו וסייעו בפירוק המחנה,
אז מה צפוי לנו לקראת השנה החדשה? אנו עומדים לקראת טקס 

וטיול פתיחת שנה, פרטים נוספים יועברו בהמשך.
מבנה השבט והגינה עברו בקיץ שיפור נראות משמעותי ובמהלך 
השנה יחנך מבנה חדש הנוסף למבנה הקיים וכן גינה חדשה המקבלת 

את פני הבאים לשבט.

נוער
35 בני נוער חברים במועצת הנוער בלהבים, הנפגשת מידי שבוע 
במועדון הנוער. המועצה מטפלת בשני תחומים מרכזיים: תחום 

הספורט ותחום התרבות והקהילה. 
באפריל התקיימה אליפות להבים לנוער בטניס שולחן לאורך שלושה 
ימי תחרות. זהו ארוע מסורתי המתקיים זו השנה השלישית ומעורבים 

בו כ-30 מתחרים ועשרות רבות של חברים ומעודדים.
את סיום שנת הלימודים תשע"ד חגגו בני הנוער במסיבת בריכה 

מלווה בטורניר כדור עף ומסיבת ריקודים.
במהלך חודשי הקיץ 
המד"צים  סייעו 
בקייטנה, ו16 מהם 
בקורס  השתתפו 

הכשרה למד"צים.
צוק  מבצע  מפאת 
אירוע  נדחה  איתן 

סיום הקיץ.

מועדון הבוקר בדגנית: 
בשנה הקרובה המועדון מתחדש בפעילויות חדשות: סדנאת וידאו, 

ריו אביירטו ועוד ועוד, ובע"ה גם יעבור שיפוץ מרענן. 
אנחנו מזמינים את האזרחים הוותיקים לבקר במועדון בשני וחמישי 

בבוקר ומתחייבים שלא תרצו לעזוב...
בברכת שנה טובה ומלאת בשורות טובות.

צילום: עומר שושני

אשל הנשיא 
שנת הלימודים תשע"ה נפתחה בפעילויות הפגה שכללו מעגלי 
שיח כיתתיים ודיונים בהיבטים המוסריים של הלחימה, בפעילות 

ברשתות החברתיות ועוד. 
בחט"ב: 

מצטייני שכבות ז'-ח' הצטרפו לתכנית עתודה מדעית טכנולוגית. 	 
תלמידים אלו ילמדו לאחר תום יום הלימודים פיסיקה, רובוטיקה, 

מחשב ומתמטיקה.
התלמידים נחשפו למגוון קורסי בחירה הנלמדים שעתיים בשבוע, 	 

ביניהם: רובוטיקה, תקשורת ופרסום, מיתולוגיה, ספרדית, משפטים 
ועוד.

תלמידי כיתות ז' החלו ללמוד השנה באמצעות טאבלטים. 	 
בשכבה י':

שכבה זו נכללת ברפורמת משרד החינוך – "ישראל עולה כתה". לפי 
כך, בשנה זו לא תתקיימנה בחינות בגרות בשכבה. 

לתלמידים נוספה מסגרת למידה – השכלה כללית. הרעיון הוא 
להרחיב את דעתם של התלמידים במקצועות נוספים על אלו 
שיבחרו להרחיב ואלו המתחייבים מתוכנית הלימודים. הם ילמדו 
במחצית אחת ערכים דמוקרטיים יהודיים לפי תוכנית של מכון 
הרטמן. במחצית השנייה ייבחרו בין מגוון נושאים המוצעים להם: 
כלכלה, ממשל ופוליטיקה, פוליטיקה אירופאית וגלובלית, אומנות, 

תקשורת וגיאוגרפיה סביבתית. 
במסגרת הרפורמה, על התלמידים לעמוד במכסת 60 שעות התנדבות 
אישיות ו-30 שעות קבוצתיות תרומה לקהילה במקומות אפשריים 

להתנדבות שיוצגו לתלמידים. 
בחט"ע:

בשכבות י'–יא' הצטרפו תלמידים לתוכנית המשותפת למשרד 	 
החינוך ולאקדמיה. בה ילמדו קורסים באוניברסיטה. את הציון 

בחלק מהקורסים ניתן להמיר בבחינות בגרות.
משלחת של כ-100 תלמידי יב' תצא ב-5/10 לפולין. 	 
במסגרת ההכנה לצה"ל, שכבה יב' תצא ליום חיילות בתל השומר.	 
שכבה יא' מתעתדת לצאת לפעילות הגדנ"ע בשדה בוקר.	 
קבוצת מנהיגות חברתית עוסקת בימים אלו בבניית קשר רציף 	 

עם תלמידי "סולם צור". 
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קהילה

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"

תברואה
לקראת החג המועצה מתגברת כלי אצירה לאשפה במקומות הבאים:
	 ליד משרדי המועצה 	 ליד מרפאת הכללית 	 ליד מחסני המועצה.

חופשה מרוכזת
משרדי המועצה יהיו סגורים בחג הסוכות בין התאריכים 8-16/10/14 

ויפתחו מחדש ביום ראשון 19/10/14.

מסרונים לשעת חירום 
ברשות המועצה מאגר מספרי טלפונים ניידים המתעדכן על בסיס 

בקשה בלבד.
לתושבים הרשומים במאגר ישלחו הודעות בשעת חירום )מסרון 
אחד לכל בית אב(. תושבים המעוניינים להיכלל במאגר הטלפונים 

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

שבוע הבריאות בלהבים
הרבה מחשבה הושקעה בתכנון "שבוע הבריאות" כך שכל שכבת גיל 
תוכל למצוא בו עניין: פעילויות עיוניות וחוויתיות, אירועי תרבות 

והתנסויות ספורטיביות.
התושבים הצעירים אכן נהנו מסדנאות בישול בריא, הצגות , פעילויות 
ספורט ובכללם הצעדה הבית ספרית המעולה שכבר הפכה למסורת.

לצערנו, גם השנה בוטלו פעילויות מתוכננות למבוגרים עקב מיעוט 
נרשמים. זה חבל וזה מחטיא את מטרת שבוע הבריאות.

אם יש לכם רעיונות, הצעות והמלצות לפעילויות שעשויות להתאים 
ל"שבוע הבריאות", נשמח אם תשתפו אותנו ואנו נעשה מאמץ 

לשלבן בשנה הבאה.

שבוע הבריאות הסתיים בהפנינג שבועות צוהל ברחבת המתנ"ס 
בהשתתפות פעילה ומבורכת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 
במהלך היריד התקיימו הופעות מחול וכמדי שנה גולת הכותרת 
היתה עלייתם לבמה של "ביכורי התינוקות" שעוטרו במדליה וצוידו 

בשי נדיב.

להבים זוכרת את ויצמן אפרים ז"ל
ארבע עשרה שנים לפטירתו 

 1/9/2014 ה- שני  ביום 
התכנסו בני משפחה, חברים 
המועצה,  ראש  וקרובים, 
חברי ועובדי המועצה לציון 
ארבע עשרה שנה לפטירתו 
אפרים  )במיל(  אל"מ  של 
וייצמן ז"ל, ראש המועצה 

בין השנים 1998-2000. 

מלגות
בטקס חגיגי בקונסרבטוריון "ענבלים" בשילוב קטעי נגינה, בניצוחו 
של מנהל הקונסרבטוריון אריה סברדליק ובהשתתפות ראש המועצה 
וחברי מועצה, חילקה ועדת המלגות בראשותו של עו"ד דן מלכיאלי 

מלגות לסטודנטים מצטיינים ופרס על תרומה ייחודית לקהילה.
נבקש להודות ליושב הראש ולחברי הועדה: מר ניסן בגולה, פרופסור 
אבי גרוס, ד"ר נסים נאוי, עו"ד עדי רון ועו"ד ורד סרוסי כץ שתרמו 

רבות מזמנם ומרצם.

שמות הזוכים:
יניב ספיר - סטודנט לתואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית 
בירושלים. על הצטיינות בלימודים ופעילות התנדבותית בעמותת 

"ידיד".
וחשבונאות  בכלכלה  ראשון  לתואר  סטודנט   - גרנדש  צליל 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים ושירות 

מילואים פעיל.
- סטודנטית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות  סתיו רבינוביץ 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים ושירות 

מילואים פעיל.
רוני אדלר - סטודנטית לתואר ראשון בקרמינולוגיה במכללה 
האקדמית אשקלון. על הצטיינות בלימודים ופעילות התנדבותית 

במשטרת ישראל.
איתמר כהן - סטודנט לתואר ראשון במדעי החיים באוניברסיטת בן 

גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים פעיל.
ההתנהגות  במדעי  ראשון  לתואר  סטודנטית   - אלפסי  צליל 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים ופעילות 

התנדבותית כ"מלאכית יום הולדת".
כמו כן הוענק פרס על תרומה ייחודית לקהילה לאיתי דויד בר-אל, 

על פעילות התנדבותית רחבת היקף במשמר האזרחי בלהבים.
השנה הוענקו במעמד הטקס, תעודות הוקרה מטעם המועצה 
המקומית להבים לתומר צוקרט )ב'( ולאביב עזר )ח'( על זכייתם 
במקומות ראשונים )מתוך 3000 משתתפים!( בתחרות "קנגרו" - 

שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה. 

גלריית המועצה

אנו מודים לכל האמנים תושבי הישוב על הצגת יצירותיהם בבניין 
המועצה. בלובי המועצה מוצגות כעת תערוכת "הבוידעם של 
ישראל" - כרזות אותנטיות מהתקופה שלפני קום המדינה ומשנותיה 
ראשונות, המשקפות את האידיאלים שעל בסיסם נוסדה התנועה 
הציונית, את הקשיים שאיתם היתה צריכה להתמודד ואת הישגיה 
המרשימים המאפיינים את העשור הראשון שלאחר קום המדינה. 

התנועה המסורתית מזמינה את תושבי להבים
להצטרף לחוויית תפילה משפחתית ויהודית בגובה העיניים

ערב יום כיפור
כל נדרי- 18:30

יום כיפור
תפילת בוקר )אפשרות ללימוד משותף(- 9:00-12:00

רב שיח בנושא יום הכיפורים - 17:30
תפילת נעילה - 18:15

התפילות יתקיימו במועדון הנוער, פתוחות לקהל הרחב.
התפילות מתקיימות באווירה פתוחה, שיוויונית, מלווה בהסברים 

ומאפשרת לכל בני המשפחה לשבת יחד ולקחת חלק פעיל.

לפרטים: אריאלה בקימר 052-8822797
ariellabakimer@gmail.com

רשות מקרקעי ישראל פרסמה הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 
)השכונה  "שרונית"  בשכונת  עצמית  לבניה  מגרשים   218

הדרומית( בלהבים.
ניתן לעיין בפרטי ההרשמה ובחוברת המכרז באתר 

רשות מקרקעי ישראל בכתובת:
http://www.land.gov.il/PirsumMichrazim/

Aspx/SearchResult.aspx
פרטים אודות ההרשמה והגרלת המגרשים לבניה עצמית לבני 
מקום, לרבות הקריטריונים, מועד תחילת ההרשמה, מועד 
סיומה, וערכי הקרקע יפורסמו באתר רשות מקרקעי ישראל 

ובאתר הישוב.

השכונה הדרומית

הדיוור הישיר - שלך ובשבילך
 הימים המתוחים שעברנו הקיץ המחישו עוד יותר את חשיבות הדיוור 
הישיר. ההצטרפות למאגר כתובות הדוא"ל תאפשר לכם להתעדכן 
באופן שוטף בנעשה במועצה, באירועים ובהודעות שונות. בעיתות 
חירום מהווה הדיוור הישיר ערוץ קשר ישיר בין המועצה לתושבים. 
למי שטרם הספיק להירשם לקבלת דיוור שבועי ניתן לשלוח בקשה 

lc@lehavim.muni.il :ל
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חגי תשרי תשע"המועדים לשמחה
תשע"ה – שנת שבתון לארץ

שנת תשע"ה הבאה עלינו לטובה ולברכה תהיה שנת שמיטה.
לספרה "שבע" יש חשיבות מיוחדת במסורת ישראל. היום השביעי בשבוע הוא יום שבת המקודש. "שבת לה'". כך גם השנה 

השביעית היא שנה שכולה "שבת לה'". 
השנה השביעית היא שנת ה"שמיטה". "שבת שבתון יהיה לארץ". כלומר, זאת שנה שבה ממעטים בענייני הארץ, ועוסקים יותר 

בתורה ובמצוותיה אלה המקרבים את האדם אל השמיים.
הנה שתיים מתוך הלכות שמיטה הרבות:

בשנת השמיטה אין לזרוע, לנטוע או לשתול שום דבר חדש באדמת ארץ ישראל, ככתוב בתורה "ובשנה השביעית שנת שבת . 1
שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור".

את הנטוע והזרוע מלפני השמיטה מותר להשקות ולטפל טיפול בסיסי על מנת לשמר ולמנוע נזק.
בשנת השמיטה וגם פרק זמן אחריה יש להקפיד יותר מתמיד על כשרות הירקות והפירות שלא יהיו מן האסורים בשמיטה.. 2

מצוות השמיטה, המתבצעת באדמה, בסוג הדומם שבעולם, מלמדת על כל מצוות התורה כולן, שמטרתן היא להפוך את 
העולם הזה הגשמי והחומרי לדירה לה', למקום שבו ישכון ויתגלה בקביעות אורו הגדול של הקדוש ברוך הוא.

שנה טובה,
הרב נפתלי מרינובסקי, רב היישוב

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

חלוקת סכך לסוכות
תתקיים ביום ג' 7/10/14 

בין השעות 16:00-19:00 במחסני המועצה.

שישו ושימחו בשמחת תורה
"ההקפות השניות" הציבוריות תתקיימנה ברחבת בית הכנסת המרכזי 

במוצאי שמחת תורה, יום חמישי 16/10/14 בשעה 20:30.
בואו לשמוח בשמחה אמיתית! הפתעות לילדים!

לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת בליל 
כניסת חג שמחת תורה ביום רביעי 15/10/14 לאחר תפילת ערבית 

בשעה 18:00.

תזכורת: ביום הכיפורים אין לנעול נעלי עור! 
התפילה בימי חול:

שחרית: בשעה 05:30 בבית הכנסת המרכזי 
ובבית הכנסת תפארת להבים.

מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה.

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשע"ה

מנין ג'מנין ב'מנין א'
בבית הכנסת

המרכזי
בבית הכנסת 

תפארת להבים
בבית הכנסת יחדיו 

במתחם ביה"ס

ערבית 18:45ערבית 18:45ערבית 18:45
שחרית 08:30שחרית 07:30שחרית 07:30

תקיעת שופר 10:00תקיעת שופר 10:00תקיעת שופר 10:00

יום כיפור תשע"ה

מנין ג'מנין ב'מנין א'
בבית הכנסת

המרכזי
 בבית הכנסת 

תפארת להבים
בבית הכנסת יחדיו 

במתחם ביה"ס
כל נדרי: 18:15כל נדרי: 18:15כל נדרי: 18:15
שחרית: 08:30שחרית: 07:00שחרית: 07:00

יזכור: 10:30מנחה: 16:00מנחה: 16:00
מנחה ונעילה: 16:30נעילה: 17:30נעילה: 17:30

תפילת תשליך 
תפילת "תשליך" תתקיים בעזרת ה' ברוב עם, ליד מזרקת המים בכיכר 
25/9/14 בשעה  המרכז המסחרי, ביום חמישי, א' של ראש השנה, 

18:00. במזרקה יהיו דגים.
בתפילה נשמע גם קול שופר, הביאו אתכם את ילדיכם! 

נהוג ללכת ביום הראשון של ראש השנה, אחרי הצהריים, לשפת 
הים, נהר או מקור מים שבהם מצויים דגים ומתפללים שם תפילה 
מיוחדת ששמה תשליך. התפילה נקראת כך על פי הפסוק "ותשליך 

במצולות ים כל חטאתם".
בתפילה זו אנו מביעים את רצוננו להשליך מעלינו את כל מעשינו 

הלא טובים לשוב אל הקדוש ברוך הוא, ולהיות נקיים וטהורים.

תפילת יום הכיפורים במועדון טבלן
לרווחת המתפללים הרבים ביום הכיפורים, יתקיימו גם השנה תפילות 

במועדון טבלן.
בליל כניסת החג - תפילות "כל נדרי" וערבית, החל משעה 18:15.

בבוקר שחרית החל משעה 8:30, יזכור בשעה 10:30.
לקראת צאת החג תפילות מנחה, נעילה ותקיעת שופר, החל מ-16:30.

שעות פתיחת המקוואות
מקווה בית הכנסת המרכזי

שעון קיץ: 20:00-22:00, שעון חורף 18:30-20:30
הבלנית: נחמה פרוכטר, נייד 050-2041005

ללילות שבת וחג ולמוצאי שבת וחג יש לתאם מראש עם חני, נייד 054-5201654
מקווה תפארת להבים

שעון קיץ: 21:00-23:00, שעון חורף 20:30-22:30
הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361

תשלום עבור טבילה במקווה – 16 ₪. כלות 32 ₪.

סוכות מארחות
מועדון הילדים "כיף במסורת" מזמין את כל ילדי להבים להצטרף 
לסיור סוכות מארחות ביישוב. הסיור יתקיים בע"ה בחג הסוכות ביום 
חמישי ט"ו בתשרי 9/10/14. לפרטים ולתיאום אירוח יש ליצור קשר

עם הרב יוסי ביסטריצקי בטלפון: 054-6677074
chabadlehavim@gmail.com :או במייל

ב"ה

בין 052-3912354
דיו רו

טו
ס


