
אתר הבית שלי

תושבים יקרים,
בימים אלה שבתי לעבודה במשרדי לאחר תקופת 
שיקום ממושכת בה שהיתי בבית חולים "שיבא" 
בתל השומר, בעקבות תאונת דרכים קשה שעברתי 

בצומת להבים.
אני מבקש להודות לכם התושבים, הילדים והנוער 
שגילו התעניינות בשלומי ושלחו איחולי בריאות והחלמה מהירה. 
האיחולים, הדאגה והמילים החמות חיזקו אותי, תרמו רבות למצב 

הרוח וסייעו בקידום החלמתי.
עשייה רבה סביבנו כעת, שיווק המגרשים בשכונת "שרונית" עלה 
על כל הציפיות ולמרות המחירים הגבוהים שנקבעו, נרשם ביקוש 
גבוה מאוד למגרשים. בשבועות הקרובים יעלה לאוויר מכרז נוסף 

של "בני מקום" בו ישווקו למעלה מ-100 מגרשים.
קבוצת עזריאלי בניהולה של הגב' דנה עזריאלי החליטה לבנות בשכונת 
"שרונית" מרכז דיור מוגן עם כ-360 יחידות. עבודות התכנון מתבצעות 
בקצב מואץ ותכניות ראשונות כבר הוצגו בפנינו. מהלך זה הינו הבעת 

אמון בישוב ובתושביו ואנו מודים לקבוצת עזריאלי על כך.
בימים אלו מסתיימות עבודות הקמה, תיקון ושדרוג עבודות מיתון 
התנועה לכל אורך שדרות תאנה. אנו מודעים ומצרים על אי הנוחות 
שנגרמה עקב השינויים הזמניים בהסדרי התנועה, אך אין ספק 

שמכבישים בטוחים ובטיחותיים יותר – נצא נשכרים כולנו.
עבודות הקמת ספורטק להבים התחדשו במרץ לאחר עיכוב לא 
מתוכנן. העבודות מתבצעות בקצב מהיר וליבת הספורטק: אצטדיון 
אתלטיקה קלה ברמה אולימפית, קיבל לאחרונה את ברכת שרת 
התרבות והספורט, הגב' מירי רגב, שכמונו, רואה בו מיזם בעל חשיבות 

לאומית.
גם השנה הושקעו מחשבה ומשאבים בשיפוץ ושדרוג מוסדות החינוך 
ובעיקר בחצר החטיבה הצעירה שעברה "מתיחת פנים": מתקנים 

חדשים נוספו, משטח דשא סינטטי נפרש, הורכבו ציליות ועוד.
אני מאחל לכל התלמידים ולצוותי החינוך שנת לימודים 
פורייה וערכית ולכל בית להבים שנה טובה, שנת עשייה, 

שנת בריאות ושלווה.
שלכם

אלי לוי

ראש השנה תשע"ו

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית

 לרגל ראש השנה תשע"ו
שתתקיים ביום שלישי 8/9/2015 

בשעה 18:00
בבוסתן שמאחורי המועצה
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רואים עשייה

ברית ערים תאומות בין להבים ללקטאסי
בחודש אפריל 2015 נחתם הסכם ערים תאומות בין העיר לקטאסי 
מרשים  בטקס  בלקטאסי  נחתם  ההסכם  להבים.  לבין  שבבוסניה 
בהשתתפות ראש המועצה אלי לוי וחברי מועצה. אנו תקווה שחתימת 
ההסכם תהווה צעד ראשון לקראת שיתוף פעולה פורה חוצה תרבויות 
ויעודד תכניות ומיזמים משותפים שיבואו לידי ביטוי בהחלפת משלחות 
במגוון תחומים כגון: משלחות נוער, משלחות מקצועיות, משלחות 

ספורט, מוסיקה וכיו"ב.

תנועה ותחבורה
מיתון תנועה

בימים אלה מסתיים פרויקט הגבהת שני הצמתים בשדרות תאנה 
ובכך הושלם פרויקט מיתון התנועה של שדרות תאנה לכל אורכה.

הפרויקט כולל את פסי ההאטה ומעברי החצייה המוגבהים לאורך 
כל השדרה והגבהת שני הצמתים שזכו לטיפול מיוחד בגלל מיקומם 
המרכזי ליד מוסדות החינוך ובגלל היותם צמתים בעלי ארבע זרועות.
כדי להקל על תנועת כלי הרכב יעשו מספר תיקונים בפסי ההאטה 

הקיימים.

כביש 6
הכביש, שראוי יותר לקרוא לו "מחבר ישראל" ולא "חוצה ישראל", 
ממשיך להתקדם לקראת סיום הקטע הדרומי. ממש בסמוך ליציאת 
המידעון ייפתח הקטע עד להבים, אשר יהווה נחמה מסוימת לפחות 

בדרכנו צפונה... הדרך לתל אביב מעולם לא הייתה קצרה יותר.

מעגל תנועה בשדרות רימון ורדית הודן
בתכנון מעגל למיתון התנועה לבאים מהכניסה ליישוב. דרך זו עומדת 

להיות הגישה הראשית לשכונת שרונית ועומס התנועה בה יגבר.

הסדרת צומת הגפן בז - גדרון
בתכנון שינויים גאומטריים בצומת לשיפור שדה הראייה. רחוב 
הגפן מהווה ציר לתחבורה ציבורית ואנו רוצים לשפר את המפגש 
עם הרחובות המשניים. הפרויקט יבוצע עם קבלת מימון ממשרד 

התחבורה.

ספורט ופנאי
ספורטק להבים

הביצוע נכנס לשלבים מתקדמים וחלקי הפאזל מתחילים להתחבר 
לכדי פרויקט. מגרש הכדורגל ומסלולי הריצה כבר נראים, גם 

הטריבונות מתחילות להתרומם, מגרש ההוקי רולר מקבל קירוי.
הכניסה והחנייה הנראות מצפון לאורך שדרות תמר, יפחיתו עומס 

מאזור מועדון החברים. 

אולם ספורט
הסבת מגרש הכדורסל המקורה לאולם ספורט, ע"י סגירת דפנותיו 

והוספת חדרי ספח עדיין בתכנון.

מיזוג אולם ספורט קיים
סוף סוף בתכנון מתקדם מיזוג אולם הספורט הקיים. כל מי ששיחק 

או צפה באירועים באולם יודע כי הדבר חיוני והגיע זמנו.

תשתיות
פרויקט התייעלות אנרגטית-מאור רחובות

שלב א' בפרויקט הסתיים והוא כולל את החלפת כל פנסי התאורה 
הגבוהים לתאורת לד. בשלב ב' יוחלפו הפנסים הנמוכים הישנים.

עם סיום התקנת הגופים ומערכת הבקרה נוכל לשלוט בגופי התאורה, 
לעמעם ולהגביר לפי צורך. הפרויקט ממומן באמצעות החיסכון 

בחשמל ובתמיכת משרד האנרגיה.

מבני ציבור
בניית כיתה נוספת במעון נחליאלי

בניית השלד לקראת סיום. המבנה יושלם במתכונת המבנה הקיים.

בית ספר יסודי חדש
תכנון בית הספר החדש בשכונת שרונית אושר ע"י משרד החינוך.

בית הספר יהיה "ירוק" ותואם אקלים ועל פי עקרונות השמירה על 
הסביבה ועל משאבי כדור הארץ.

על פי מסורת להבים בית הספר יורכב ממבנים קטנים אשר יכילו 
שתי שכבות גיל כל אחד. לכל מבנה תהיה חצר משחקים ופעילות 
משלו ובין כל המבנים תהיה חצר פעילות משותפת. כמו כן יהיה 

מקום התכנסות בית ספרי ועוד.

קומפלקס ארבעה גני טרום חובה
בסמוך לבית הספר מתוכננים להבנות ארבעה גני טרום חובה, כחלק 
מרעיון ליצור מתחם חינוך במרכז השכונה. גם תוכנית הגנים אושרה 
במשרד החינוך. המועצה מקדמת את תכנון מוסדות החינוך כך 

שאיכלוסם יהיה במקביל לבניית השכונה.

שדרוג חצר החטיבה הצעירה
במסגרת שיפוצי קיץ שנערכו בחופש הגדול שינינו את חצר החטיבה 
הצעירה לחלוטין. נוספו מצללות, שודרגו הישנות, נוספו מתקני 
משחק וגולת הכותרת, החול הוחלף במצע של דשא וגומי בטיחותי. 

מו כן הותקנו מצללות גדולות בגנים הודן וחצב.

מבנה שבט הצופים
הבניה הסתיימה וממתינים להשלמת הפיתוח אשר תלוי גם בהתקדמות 
העבודות בספורטק. אנו מאמינים שסמוך לתחילת שנת הפעילות 

נוכל להשלים גם את הפיתוח ולמסור לשבט את המבנה החדש.

שכונות ופיתוח
שכונת שרונית 

עבודות העפר בעיצומן, מכרז התשתיות בדרך, שיווק המגרשים 
כמעט הושלם והמועצה נערכת לבניית השכונה באופן המיטבי.

עם קבלת "המפות למשתכן" יתחילו הרוכשים החדשים בתכנון 
הבית והגשתו לוועדה. לשכונת שרונית תקנון ייחודי עם מאפיינים 
רבים של בנייה תואמת אקלים וקובץ הנחיות מרחביות ועיצוביות. 
אנו ממליצים לכל רוכשי המגרשים ולכל המתכננים לקרוא וללמוד 

אותו היטב. 

וועדה מקומית לתכנון ובנייה
הרפורמה המדוברת בחוק התכנון והבנייה נכנסה לתוקף ויש לה 

השלכות מרחיקות לכת.
אתר הנדסי - בהקמה אתר אינטרנט הנדסי בו ניתן יהיה לצפות בכל 

התוכניות והבקשות להיתר על פי הרשאות.
סריקת ארכיב וועדה - כל תיקי הוועדה ייסרקו לקראת המעבר להגשת 

תוכניות באופן דיגיטלי בלבד. המכרז לפני פרסום.
מדיניות אכיפה - אנו שוקדים על כתיבת מדיניות אכיפה של הוועדה 

המקומית, אשר מטרותיה לתת סדרי עדיפויות לעבודת הפיקוח. 
הנחיות מרחביות - אנו שוקדים על השלמת הכתיבה של ההנחיות 
הדרישות  כל  את  כוללות  ההנחיות  השכונות.  לכל  המרחביות 

העיצוביות של הוועדה והן יפורסמו באתר.
משאבי אנוש - הוועדה קלטה בשנה האחרונה בודקת היתרים. 
תוספת זו בכח האדם תאפשר לנו לשמור על הסטנדרטים ולתת 
מענה מהיר גם בעת בניית שכונת שרונית. יחד עם זאת צפוי עומס 

בנקודות שיא ואנו נעשה הכל כדי להמשיך לתת שירות מיטבי.
המעבר ל"רישוי זמין" מתוכנן לתחילת שנת 2016. במקביל תשתנה 
עבודת הוועדה וחלק מהבדיקות יעברו למכוני בקרה שנמצאים 

בהקמה.
הוועדה תמשיך לעדכן את התושבים והבונים בשינויים הצפויים.

"עזריאלי פאלאס להבים"
קבוצת עזריאלי מקימה בלהבים את "עזריאלי פאלאס להבים", 
בית דיור מוגן שיכלול כ-360 יחידות דיור מוגן ומספר מחלקות 
סיעודיות עם השגחה רפואית מלאה. הקבוצה תשקיע כ-250 מיליון 
₪ בפרויקט, כולל עלות הקרקע ופיתוח, ותפעיל את הפרויקט לאחר 

שיוקם. תחילת אכלוס בפרויקט צפויה לשנת 2018. 

"עזריאלי פאלאס להבים" יוקם על פני שטח כולל של כ-50,000 מ"ר 
ומיועד לשמש את תושבי באר שבע ודרום הארץ, במיוחד על רקע 
הגידול הצפוי בשנים הקרובות באוכלוסייה באזור. בפרויקט יוקמו 

גם שטחי מסחר בהיקף של כ- 1,500 מ"ר. 
הפרויקט יעניק פתרון כולל לצורכי הלקוח, תוך מתן מגוון רחב 
של שירותים נלווים שמטרתם לאפשר ניהול חיי עצמאות בסביבה 
תומכת. כך למשל, ניתן יהיה למצוא בפרויקט מרכז תרבות ובילוי, 
חדר כושר, בריכת שחיה, שירותי רפואה ושירותים קהילתיים נרחבים 

לרבות חוגים ופעילויות העשרה ייחודיות.
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חינוך וחברה
מן החינוך ...

אנו עומדים בפתחה של שנת לימודים חדשה ומערכת החינוך לובשת 
חג. מוסדות החינוך ערוכים לקבלת התלמידים. צוותי החינוך שקדו 

על הכנת תוכניות לימודים הכוללות מטרות ויעדים.
132 תלמידים שובצו בחמישה גני טרום חובה.	 
104 תלמידים שובצו בשלושה גני חובה.	 
686 תלמידים שובצו בבי"ס להבים	 
655 תלמידים שובצו בבית הספר אשל הנשיא.	 

מעון נחליאלי
בשמחה רבה בתחילת שנת הלימודים נפתח מחדש מעון נחליאלי 
ביישוב תחת הנהלה חדשה של עמותת קהילה, עמותה ותיקה 

שבסיסה בעיר בית שמש.
לפני כחמש שנים הקימה עמותת קהילה את רשת מעונות קהילה 
אשר מבוססת על האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים. 
אושרם והתפתחותם תלויים בכך שההסתכלות עליהם תהיה כוללת, 
ותיתן חשיבות לכל תחומי ההתפתחות: חברתי, רגשי, מוטורי ושכלי.

מנהלת המעון הינה חן זילחה, מנהלת בעלת ניסיון רב בניהול מערכות 
חינוך ובעלת תואר בייעוץ לגיל הרך. צוות המעון נבחר בקפידה על 

מנת לתת לילדים את המירב.
נאחל לפריחת המעון ושגשוגו.

בית ספר להבים
- ביה"ס מציב לעצמו מטרות  בי"ס להבים הועבר לניהול עצמי 
חינוכיות, חברתיות ומנהליות. המורים, התלמידים, ההורים והקהילה 
שותפים בקבלת ההחלטות וחותרים במשותף להגשמתן. ביה"ס 
מדווח לרשות על המטרות שהציב לעצמו, על האופן שבו הקצה את 
משאביו וקבע את סדר העדיפויות שלו וכן על התפוקות החינוכיות 

והחברתיות.
שגרירי "מפתח הלב" - בבית הספר תתחיל לפעול תוכנית "שגרירי 
מפתח הלב". מטרתה של התוכנית להעצים את כלל תלמידי בית 
הספר תוך התנעת מהלך חברתי – ערכי, המעודד אותם לפעול ברוח 

ערכי מפתח הלב ולהנהגות על פיהם הלכה למעשה.
בבית הספר ימשיכו לפעול מסגרות מצוינות כגון: עיתון בית הספר, 
ספורט, מחול, מוסיקה, נאמני זה"ב, נאמני קק"ל, נאמני "נתיב 

האור"ועוד.
מערכת דיבור ישיר - השנה משיק בית הספר מערכת דיבור ישיר 
לכלל ההורים. את המערכת פיתחו סטודנטים מאוניברסיטת בן 

גוריון בהנחייתה של הגב' שגית ימיני, תושבת הישוב.
משלחת נוער

בחודש יולי יצאה משלחת של בני נוער מלהבים לביקור גומלין 
בברנדיס שבגרמניה, בני הנוער נהנו מפעילויות מגוונות ומאתגרות. 
במסגרת הביקור נערכו סיורים בעיר ליפציג, ברלין וביקור במחנה 

השמדה מיטלבאומדורה.
תזמורת להבים

הוזמנה לביקור בברנדיס באוקטובר 2016.
פעילות הקיץ בשבט נופר

את חודשי הקיץ פתח שבט נופר בשני ימי שיא - יום 
הצופה ו"מופע נופר" שהוקדש לזכרו של בוגר השבט אור 
אסרף ז"ל. בהמשך הקיץ השתתפו השכבות הצעירות 
ושכבות הנעורים במספר פעילויות, במסגרת השבטית 

ובמסגרת ההנהגתית. 
שיא הפעילות השנתית הוא כמובן מחנה הקיץ. על פי שכבות הגיל, 

טקס חלוקת מלגות
טקס חלוקת המלגות השישה עשר במניין התקיים, כמדי שנה, ברוב 
הדר וטקס בבית המוסיקה "ענבלים" ובמהלכו חולקו מלגות לתשעה 
סטודנטים מצטיינים ופרס לספורטאי מצטיין. נודה לחברי ועדת 
מלגות בראשותו של עו"ד דן מלכיאלי: מר ניסן בגולה, פרופסור אבי 

גרוס, ד"ר ניסים נאוי, עו"ד עדי רון ועו"ד ורד סרוסי כ"ץ.

שמות הזוכים:
שירן כהן -סטודנטית לתואר ראשון בתקשורת, קולנוע והוראה 
בסמינר הקיבוצים, על הצטיינות בלימודים ופעילות התנדבותית 

עם ילדי בית הספר ביאליק-רוגוזין בת"א. 
גיא עובדיה - סטודנט לתואר ראשון בהנדסת בנין באוניברסיטת בן 
גוריון בנגב, על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים פעיל ממושך. 
ספיר כהן - סטודנטית לתואר ראשון בהנדסה כימית באוניברסיטת 
אריאל בשומרון, על הצטיינות בלימודים ופעילות התנדבותית 

בחונכות לסטודנטים.
שרון מאירסון - סטודנטית לתואר ראשון בקרימינולוגיה במכללה 
האקדמית אשקלון, על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים פעיל 

וממושך.
עומר חלמיש - סטודנט לתואר ראשון בהנדסה ביוכימית בטכניון, 

על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים פעיל וממושך.
בר קנר - סטודנט לתואר ראשון בהנדסת מכונות באוניברסיטת בן 
גוריון בנגב, על הצטיינות בלימודים ופעילות התנדבותית בליווי 

שורד שואה.
סטודנטית לתואר ראשון בפסיכולוגיה במרכז   - אור בן סימון 
הבינתחומי הרצליה, על הצטיינות בלימודים ופעילות התנדבותית 

במרכז לבריאות הנפש "גהה". 
יובל דהן - סטודנט לתואר ראשון במינהל עסקים במסלול האקדמי, 
המכללה למינהל, על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים פעיל 

וממושך.
חשמל  בהנדסת  כפול  ראשון  לתואר  סטודנט  יוסיבאש  רועי 
ואלקטרוניקה ובפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב, 

על הצטיינות בלימודים וייצוג ישראל בפעילות הסברתית בחו"ל 
כן הוענק פרס ספורטאי מצטיין לפלא עובדיה על הישג ספורטיבי 

אישי מיוחד בתחום הסייף.

הגיעו החניכים לתקופה של בין שלושה לעשרה ימים, בהם בנו, יצרו, 
עברו פעולות תוכן איכותיות וכמובן - ישנו תחת כיפת השמים!

שבט נופר הצטיין במחנה הקיץ האחרון בתחומים רבים, ואף זכה 
במקום הראשון בשני התחומים החשובים ביותר - הדרכה ובטיחות!

יחידת הנוער
יחידת הנוער  ממשיכה להפעיל את הנוער במרץ בפעילות תנועות 

הנוער, מועצת הנוער ופעילות קהילתית.
פעילות פסח - כללה שני לילות לבנים במועדון הנוער אליהם הגיעו 
כ-100 בני נוער בכל לילה, לפעילות של משחקים מוזיקה ובעיקר 

חברה טובה. 
- מועצת הנוער הרימה אירוע מצויין כחלק משבוע  סטריטבול 
הבריאות, השתתפו בו מעל ל-100 איש. הקטגוריה הגדולה מכולם 
הייתה של הנוער והציגה רמה גבוהה של כדורסל. הגמר הסתיים 

בניצחונה של הקבוצה המקומית. 
בין לבין - שבט הצופים בשיתוף עם מועצת הנוער אסף ושלח  מצרכי 
מזון למשפחות מעוטות יכולת לקראת פסח, מועצת הנוער יצאה 
להנחת הזרים השנתית על קברי חללי צה"ל של היישוב, הנוער של 
להבים כיכב במדד המעורבות החברתית באשל הנשיא, שבט נופר 
הפעיל את המדורות לילדים הצעירים בל"ג בעומר, תנועות הנוער 
הפעילו ימי הפוגה לילדי בית הספר היסודי בשבוע האחרון של 

הלימודים וכמובן שיצאנו לחופש הגדול!
פעילות הנוער בקיץ – במהלך הקיץ שמה לעצמה יחידת הנוער שלוש 
מטרות עיקריות: יצירת פעילות מגוונת ואטרקטיבית לנוער, קיום 
מרחב בטוח לפעילות חופשית של הנוער בקיץ וצמצום תופעות 
שליליות כתוצאה משעמום )שוטטות, ונדליזם, שתיה ומפגעי רעש 

בשעות הלילה(.
על מנת להשיג את המטרות הללו פעלנו בכמה מישורים: הוספת כוח 
אדם נוכח בשטח, שיתוף פעולה הדוק עם מועצת הנוער, הפעלת 

לילות לבנים והפקת אירועים לנוער. 
אירועי הקיץ לנוער - מסיבת פתיחת הקיץ התקיימה כבכל שנה 
במועדון החברים.  במסיבה נכחו כ-300 בני נוער שחגגו את פתיחת 

הקיץ כיאה לנוער בלהבים. 
מתחם פעילות רחוב לנוער וילדים הוקם ברחבת המרכז המסחרי, 
עם מוסיקה, דוכנים, מתקן השור הזועם, סדנת תיפוף, מתחם זולה 

ותא צילומים.

ערב לאס וגאס - התקיים במועדון הנוער בו שיחקו הנערים בפוקר, 
בלאק ג'ק ומשחקי רולטה אלקטרוניים, כמובן שלא על כסף אמיתי 
אלא על כסף משחק. המנצח היה שהם ביטון אשר זכה בכרטיס 

למופע סטנדאפ קומדי של שחר חסון. 
בערב זה השתתפו כ-50 בני נוער. 

מסיבת צבע -  ביער מדינות גרמניה התקיימה מסיבת צבע מדהימה 
בהובלת מועצת הנוער ויחידת הנוער. המסיבה החלה בשעה 18:30 
ולאט לאט כאשר התחיל לרדת החושך הצטרפו עוד ועוד בני נוער. 
המסיבה הייתה מדהימה גם בצבעים וגם במוסיקה ונראה היה כי 

הנוער מסוגל להשתחרר ולהרשות לעצמו להנות גם קרוב לבית.  

לילות לבנים לנוער ומועדון הנוער- השנה נפתח מועדון הנוער במהלך 
הקיץ שישה לילות בשבוע מהשעות 22:00 ועד 3:00 כאשר את 
המועדון הפעילה מועצת הנוער ומדריכת הלילה עטרה חיימי. בני 
הנוער התקבצו במהלך הלילות במועדון הנוער לפעילות חופשית, 
סדנאות, שמעו מוסיקה, קיימו שיחות משמעותיות יותר או פחות 
ובעיקר מצאו לעצמם מקום בטוח להיות בו בלילות. עטרה ביצעה 
סיורים ברחבי היישוב ומפגשים עם בני הנוער גם מחוץ למועדון 
ושמרה על מרחב בטוח ברחבי היישוב ביחד עם סיירת ההורים 
שפועלת בימי שישי. במהלך החודש התקיימו גם לילות לבנים לנוער 
עד שעות הזריחה במועדון כגון מסיבת קריוקי ופיצה, מסיבת ריקודים, 

סדנת רוקדים עם כוכבים, ערב משחקי שולחן ועוד.
קייטנות - השנה החלטנו להפעיל שתי קייטנות קיץ: קיץ על גלגלים 
לכיתות ו'-ט' ומחנה אתגרים לכיתות ד'-ו'. היחידה הפעילה את שתי 

הקייטנות האלו בסיוע של מד"צים מהיישוב. 
מחנה אתגרים - זו הייתה הפעם הראשונה שאנו מפעילים את המחנה 
ובעקבות ההצלחה וההנאה של כל המשתתפים נשאף להרחיב 

פעילות זו בשנה הבאה.
תנועת המד"צים - לאחר חופש פסח חזרה תנועת המד"צים לפעילות 
מלאה בה השתתפו כ-100 חניכים מכיתות ה'-ט' בפעילות שבועית 
בנושאים רחבים כגון: גזענות, אלימות, אהבת הארץ ועוד לצד נושאים 
ממוקדים בקבוצה כגון שיתוף פעולה, כוח הקבוצה, קבלת האחר ועוד.

בתאריך ה-30/3 התקיים המירוץ לאפיקומן בלהבים בראשות תנועת 
המד"צים ובסיוע יחידת הנוער. בפעילןת זו התחרות כ-60 ילדים בכיתות 
ד'-ו' ב-12 קבוצות במרוץ לחיפוש האפיקומן ברחבי היישוב, המירוץ 
היה מוצלח וניתן היה לראות את זה גם על פי הנאתם של הילדים 

וגם של המדריכים, הפעילות 
המתנ"ס  ברחבת  הסתיימה 

בהפנינג פסח היישובי.
בתאריך   - מד"צים  קורס 
ה-19/7 יצאו ארבעה חניכי 
לקורס  המד"צים  תנועת 
שנמשך  המחוזי  הדרכה 

חמישה ימים. 
4/10 פתיחת שנת ההדרכה הרשמית של תנועת המד"צים.

שנה טובה ומוצלחת לכולם נשמח לראותכם בפעילות הקרובה. 
תכניות לרבעון הקרוב - בתקופה הקרובה מתכננת היחידה להרחיב 
את פעילותה ולהיכנס לתהליך של בניית מדיניות נוער יישובית, יריית 
הפתיחה לתהליך זה תתרחש במעגלי שיח של הורים-נוער-עובדי 
נוער כאשר המטרה היא ליצור תמונה שלמה של רצונות, דרישות, 

צרכים, מטרות ויעדים לגבי הנוער ביישוב. עוד בתכנון : פתיחת 
מועדון הנוער לשלושה ערבים בשבוע במהלך השנה , הפעלת תחומי 
עניין לנוער, בחירות למועצת הנוער , קבוצת מנהיגות נשית לנערות, 
חשיפה והכנה לקראת שנת שירות, השתלבות הנוער במעורבות 

חברתית בקהילת להבים ועוד היד נטויה.
אנו קוראים לבני הנוער לבוא ולהשתתף בפעילויות.
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קהילה
להבים זוכרת את ויצמן אפרים ז"ל

חמש עשרה שנים לפטירתו 
ביום חמישי ה- 20/8/2015 התקיימה האזכרה השנתית במלאת 
חמש עשרה שנה לפטירתו של אל"מ )במיל( אפרים וייצמן ז"ל, 

ראש המועצה בין השנים 
1998-2000. בני משפחה, 
ראש  וקרובים,  חברים 
ועובדי  חברי  המועצה, 
המועצה התאספו להרכין 

ראש לזכרו.

הדיוור הישיר הוא שלך ובשבילך
למי שטרם הספיק להירשם לקבלת דיוור שבועי ניתן לשלוח בקשה 

lc@lehavim.muni.il :ל
נבקש מהתושבים הרשומים לדיוור ושכתובת הדוא"ל שלהם השתנתה 

לעדכן את לשכת ראש המועצה בכתובתם החדשה.

שינויים במועדי פינוי אשפה
פינוי אשפה ביתית יתבצע ביום ג' 22/9/15 במקום ביום ד' 23/9/15

פינוי גזם אחרון לפני ראש השנה יתבצע בשכונה הותיקה 
ביום רביעי 9/9/15 וביום חמישי בשכונה החדשה ב-10/9/15.

שינויים נוספים בפינוי הגזם בשכונות החדשות: 
ביום ג' 29/9/15 במקום ביום ב' 28/9/15	 
ביום ג' 6/10/15 במקום ביום ב' 5/10/15	 

מכולות אשפה נוספות יוצבו ברחבת המועצה ובמעלה רחוב הזית 
)מול כיכר הברושים(.

בטחון להבים 
אפליקצית להבים לפני כחצי שנה נכנסה לשימוש "אפליקצית 
להבים" ועד כה כ-1000 תושבים כבר הורידו אותה ונהנים משטף 

של מידע חיוני בנושאים שונים.
בפרק הזמן שהאפליקציה עובדת התקבלו דרכה כ-700 דיווחים 
במגוון תחומים: בטחון אחזקה, תאורה, ניקיון, גינון, תברואה ועוד. 
דיווחים על תקלות שלהם נגיעה לנושאי בטחון ו/או פיצוצי מים 
מטופלים בקדימות עליונה ובמיידי, דיווחים אחרים מטופלים על פי 
לוח זמנים שנקבע. אנחנו לומדים את המערכת ומבטיחים שנמשיך 

לשפר ולהשתפר. 
מטרת האפליקציה לשפר ולסייע למערך הבטחון בישוב. ככל שירבו 
מספר המשתמשים ותעלה רמת מודעות האישית והערנות הציבורית 
ישתפר מצב הבטחון ותגדל תחושת הביטחון. ממשיכים לראות 

שינויים במגמות הפעילות העבריינית ולחיוב. 
בהזדמנות זו תושבים יקרים, כשאתם יוצאים לחופש הקפידו לשמור 
על דיסקרטיות ולהימנע מפרסום ברשתות החברתיות השונות. 
טיפים בנושא בטחון מתפרסמים מעת לעת באפליקציה ובדיוור 

הישיר של המועצה 
מי שהתקין את האפליקציה ולחצן המצוקה אינו בצבע אדום לא 
השלים את תהליך הרישום ולכן לא יוכל עד לרישום מלא להפיק 
את מלוא היכולות שלה. לעזרה בהתקנה או הסבר ניתן להתקשר 
לאלון בנדט מ"מ ראש המועצה ויו"ר וועדת הבטחון מס טלפון 

.054-2124105
מוקד לילה החל לפעול לאחרונה מ-22:00 ועד 06:00 לפנות בוקר. 
בשעות אלו ניתן להתקשר דרך האפליקציה על ידי לחיצה על הכפתור 
הכתום ו/או למספר טלפון 08-6519636. הפעלה מלאה של המוקד 
תתבצע על בסיס 24/7 כשיותקנו השערים החדשים בכניסות לישוב.
 )LPR ( החלפת שערי הכניסה לישוב לשערים אוטומטיים
שנפתחים על פי זיהוי מספר רכב צפויה להתבצע בקרוב. לצורך 
קבלת היתר כניסה ללא עיכובים לישוב תידרש פרוצדורת רישום 
קצרה שתתבצע דרך האפליקציה. מי שטרם הורידו את האפליקציה 
מוזמנים לעשות זאת עכשיו, אתם תזדקקו לזה בהמשך ומי שאין 
בידו טלפונים שתומכים באפליקציה יידרש להגיע בבוא העת לקב"ט 
המועצה דני מלכה ולהירשם. הודעה על תחילת רישום והנחיות 

יישלחו בבוא העת. 
הערכות לחירום לאחרונה נחנך מרכז הפעלה החדש בצמוד למועצה 

מודרני ומשוכלל ומוכן ל"יום פקודה" נקווה שלא נזדקק.
בחודש יוני ערך פיקוד העורף תרגיל חירום ונבדקה הערכות של מרכז 
ההפעלה תוצאות התרגיל היו טובות והוכיחו שבמידה ונזדקק יהיה 
בכוחו של מערך החירום לתת את המענים הרצויים. זו ההזדמנות 
לפנות ולבקש ממי שיכול להצטרף למערך המתנדבים בשעת חירום 

על מנת להגדילו.
תושבים המעוניינים להתנדב למערך החירום מתבקשים ליצור 
קשר טלפוני עם בתיה סיטי 08-9554770 או באמצעות האפליקציה.

חופשה מרוכזת במועצה
משרדי המועצה יהיו סגורים בחג הסוכות בין התאריכים -22/9/15

5/10/15 ויפתחו מחדש ביום שלישי 6/10/15.

מסרונים לשעת חירום 
 תושבים המעוניינים להיכלל במאגר הסלולאריים לשעת חירום 

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

שירותים חברתיים
שירותים חברתיים וחינוך

המועצה שמה דגש על דור העתיד שלנו - ילדינו. מחלקות המועצה, 
יחד עם גופים בקהילה ותושבים, מקיימים מגוון תוכניות ופעילויות 
לקידומם ולשמירה על ביטחונם. אנו מזמינים אתכם, הורים ובני 

נוער, להיות פעילים בעשיה המבורכת ביחד איתנו.
סיירת הורים וצעירים

הסיירת החדשה פועלת כשנה במסירות ואהבה למען נוער הישוב. 
בימים אלה מסתיים פיילוט מוצלח וחשוב בו השתתפו הסטודנטים 
ערן ניסנבוים, שחק דוידסון, מאיר כהן ותמיר הררי בפעילות הסיירת 

תמורת מלגה מהמועצה. 
מטרת הסיירת היא להיות בקרבת בני הנוער בלילות שבת ובמועדים 
מיוחדים כגון ל"ג בעומר, לשוחח איתם ולצמצם את שתיית האלכוהול 

והאלימות ברחובות. 
להתנדב שעתיים בחודש למען ביטחון ילדינו - כל אחד יכול!

לפרטים והרשמה: בתיה סיטי, המח' לשירותים חברתיים 08-9554770.

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.

פרויקטים בוני קהילה - מחזון לעשייה
בחודש אוקטובר הופץ סקר בין התושבים לגבי עדיפותם לפרויקטים 
קהילתיים, היתה היענות גדולה ומיד בתום העיבוד, יצאנו לדרך עם 

מספר פרויקטים בשילוב ידיים של המועצה והמתנ"ס:
עץ המוצצים - כל ילד שנגמל ממוצץ מוזמן לתלותו על העץ 	 

שבגן הציפורים.
 פרי בטן - מפגש אימהות בחופשת לידה, אחת לשבוע בימי שלישי 	 

בבוקר. לקבוצה מגיעה מידי פעם אורחת להרצאות בהתנדבות. 
 פיקניקידא - בימי ראשון  אחר הצהריים נפגשים הורים לפיקניק 	 

בפארק ליד המועצה, 
 בישולידא - פרויקט בישול ואפיה ליולדת חדשה על ידי תושבי קבלת 	 

שבת - מדי שישי בסוף כל חודש נערכת קבלת שבת במתנ"ס . 
 Free School  - הרצאות לקהילה בתחומי ידע ודעת, יתקיימו 	 

ביום שני אחת לחודש 
 שיעורים בהשקפה יהודית לנוער	 

קצרה היריעה מלפרט את כל רשימת הפרויקטים העומדים בפתח. אנו 
מזמינים אתכם לקרוא עליהם באתר המועצה וכמובן להשתתף בהם.

מחלקתנו מספקת שירותי רווחה מגוונים לפרטים, זוגות, משפחות 
וקבוצות אוכלוסייה שונות בלהבים. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק 

בפעילות הענפה:
מועדון בוקר מופת מועשר 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	 

שימו לב: התוכנית כוללת ארוחת בוקר.
קיימת אפשרות להסעה עבור תושבים שאינם ניידים. עלות לחודש 
45 ₪ בהוראת קבע בלבד, עלות השתתפות בפעילות בודדת 15 ₪.
קבלה למועדון על בסיס מקום פנוי וקריטריונים של משרד הרווחה.

בואו להתרשם- מחכים לכם במועדון!
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

מתנדבים
מחלקתנו מתווכת בין תושבים המעוניינים 
במתנדבים לתושבים המעוניינים להתנדב. 
לקבוצת  להצטרף  בחום  ממליצים  אנו 
השונים  בתחומים  בלהבים  המתנדבים 
ולהרוויח חוויה של תרומה משמעותית 

בקהילה.
מיצוי זכויות ניצולי שואה

השנה מתקיים בלהבים פרויקט חשוב מאוד בשיתוף משרד האוצר 
והמשרד לשוויון חברתי למען ניצולי שואה. במסגרת הפרויקט הגיעו 
מתנדבי הקהילה התומכת בלהבים לבתי תושבים שיתכן וזכאים 

להטבות בשל היותם ניצולי שואה שטרם הוכרו. 
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לפרטים נוספים והשתתפות בפרויקט.

שבוע הבריאות בלהבים
שבוע הבריאות שנפתח בקול תרועה בצעדה בית ספרית מסורתית 
היה מלא וגדוש באירועי ספורט, סדנאות והרצאות לכל שכבות 
הגיל. מועצת הנוער בשילוב ידיים עם המתנ"ס והצופים הפיקו 

פעילות רחבה ומעניינת.
הבריאות  שבוע 
בהפנינג  הסתיים 
יישובי  שבועות 
המתנ"ס  ברחבת 
המסורת,  וכמיטב 
הוזמנו לבמה ועוטרו 
"ביכורי  במדליות 
לשנה  התינוקות" 
החולפת. שרותי בריאות כללית יצאו מגדרם ותרמו מתחם שלם ומגוון 
של פעילויות אקטיביות כגון תיפוף על כדורים, קיקבוקסינג ועוד. 

את האירוע המוצלח חתמה הופעתה הסוחפת של להקת טררם. 



חגי תשרי תשע"ומועדים לשמחה

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

להבים במוצאי שמחת תורה, יום שני 5/10/15 בשעה 20:30.
בואו לשמוח בשמחה אמיתית! הפתעות לילדים!

לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת בליל 
כניסת חג שמחת תורה ביום ראשון 4/10/15 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.
שחרית מנין ב': בשעה 07:00 בבית הכנסת המרכזי.

מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה.

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשע"ו

מנין ג'מנין ב'מנין א'
בבית הכנסת

המרכזי
בבית הכנסת 

תפארת להבים
בבית הכנסת יחדיו 

במתחם ביה"ס

ערבית 19:00ערבית 19:00ערבית 19:00
שחרית 08:30שחרית 07:30שחרית 07:30

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

יום כיפור תשע"ו

מנין ג'מנין ב'מנין א'
בבית הכנסת

המרכזי
 בבית הכנסת 

תפארת להבים
בבית הכנסת יחדיו 

במתחם ביה"ס
כל נדרי: 18:30כל נדרי: 18:30כל נדרי: 18:30
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 
המרכז המסחרי, ביום שני, א' של ראש השנה, 14/9/15 בשעה 18:15. 

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 18:30.

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 מרכזי להבים

בתיאום מראש עם חני, טל' 054-5201654
מקווה תפארת להבים

ימים ג', ד',ה'
שעון קיץ: 22:00-20:00, שעון חורף 21:00-19:00

הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361
בלילות שבת וחג ובמוצאי שבת יש לתאם מראש.

ב"ה
חיים חדשים

שטוב וקדושה יוכלו להתבטא בחייהם.
ראש השנה הוא הזמן בו כל איש, אשה, ילד וילדה יהודיים 
זוכרים משימה זו. אנו פונים אל השם ברגש עמוק ומקדישים 
עצמנו מחדש אליו. אנו נהיה העם שלו, והוא, יתברך, יהיה אלוקינו. 
בעולם החדש של השנה החדשה, אנו ננסה להגשים את משימתנו 
הקדושה; באותו זמן אנו מבקשים מהשם להעניק לנו כל מה שאנו 

צריכים כדי לעבוד אותו, יתברך, בשמחה ובטוב לבב.
יהי רצון שזרם החיים החדש בראש השנה הזה יביא שנת שלום, 
שנה מתוקה, אור, בריאות ושפע לכל העם היהודי בארץ ובתפוצות. 
יהי רצון שחסינותו של העם היהודי תביא לשלום ושמחה בקרב 

כל האנושות, וסוף סוף להגשמת יעודה של הבריאה.

שנה טובה,
הרב נפתלי מרינובסקי, רב היישוב

 050-2041017 ,08-6517637

האם היקום חי? חכמינו זכרונם לברכה רואים אותו כפועם עם 
אנרגיה רוחנית. הפעימה הזו היא הקצב של כוח החיים האלוקי, 
שיוצר ברציפות, כל הזמן מחדש, כל דבר שקיים. האנרגיה הרוחנית 
מעניקה חיים לכל נברא: לכוכבי הלכת, למערכת השמש, לכדור הארץ, 
לכל חיה וציפור, כל עלה וכל גרגיר חול, כשהיא שומרת על קיומם.
הוראה חסידית זו עוזרת לנו להבין את המושג של ראש השנה, 
השנה החדשה. כוח החיים אינו זרם קבוע ובלתי משתנה; זוהי פעימה. 
וכך, בראש השנה, יום השנה לבריאה, ישנה התפרצות מחודשת של 
כוח-חיים הנובע מן הבורא, האלוקים, אל הבריאה. חכמינו אומרים 
לנו, שבכל שנה זרם זה נובע מדרגה גבוהה יותר של קדושה מאשר 
הדרגה הקודמת לה. במונחים רוחניים, כל שנה חדשה היא באמת 

'חדשה'. אפשרויות חדשות, פוטנציאל חדש שטרם נחקר.
מה תפקידו של היהודי בתהליך זה?

היהדות אומרת לנו, שלקיום יש תכלית רוחנית: ליצור מקום מגורים 
לאלוקות בעולם הזה. פירוש הדבר: לגרום לכך שפרטי החיים שלנו 
יבטאו וישקפו את קדושתו של האלוקים. הוראות התורה מדריכות 
את העם היהודי, ובסופו של דבר את כל האנושות, לחיות בדרך כזו 

חלוקת סכך לסוכות
תתקיים ביום חמישי 24/9/15 

בין השעות 16:00-19:00 במחסני המועצה.

בין 052-3912354
דיו רו

טו
ס


