
אתר הבית שלי
ראש השנה תשע"ז

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית

 לרגל ראש השנה תשע"ז
שתתקיים ביום ראשון 25/9/2016 

בשעה 17:00
בבוסתן שמאחורי המועצה

תושבים יקרים, 
ערב ראש השנה הבאה עלינו לטובה, בלהבים 
מתבצעים פרויקטים רבים של בניה ופיתוח, 

ובראשם שכונת שרונים והדיור המוגן. 
במהלך הקיץ הושקעו כספים רבים במוסדות 

החינוך, כולל אולם הספורט שבמתנ”ס ומיזוגו. 
אנו מאחלים הצלחה ושיתוף פעולה פורה לגב’ בת חן פלד כהן, 
בניהול בית הספר השש שנתי באשל הנשיא. אנו שמחים להיות 
שותפים לעשייה החינוכית המתקיים בבית הספר, יחד נצליח 

לעמוד בחזון, במטרות וביעדים שיוצבו.
לקראת סוף חודש אוגוסט הודיע לי שר התחבורה שהוחלט במשרדו 
וכן בחברת נתיבי ישראל להקים את מחלף להבים במתכונתו הרחבה 
בעלות של כ-200 מיליון ₪. תחילת העבודות מתוכננת לחודשים 

הראשונים של שנת 2017. 
זה המקום להודות לשר התחבורה ולאנשי משרדו על כי הגיעו 
למסקנה שמחלף בצומת להבים על כביש 40 וכביש 31 הוא הפתרון 

הטוב ביותר לכל המשתמשים בדרך ובפרט לתושבי להבים. 
כמו כן, הצלחנו להגיע לסיכום שרשות מקרקעי ישראל תתקצב 
יציאה וכניסה נוספים מדרום לישוב בחיבור לכביש 40, בהשקעה 

של כ-50 מיליון ₪. 

 אני מאחל לכל תושבי להבים ולכל בית ישראל שנה טובה, 
שנת יצירה, ברכה ובריאות. 

שלכם,

אלי לוי
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רואים עשייה

משולחן ועדת הבטחון 
מאז ינואר 2016 עברה מערכת הביטחון תהפוכות רבות. בינואר 
הוחל בהתקנת השערים החכמים בכניסות ומצלמות לזיהוי רכבים, 
מוקד להבים החל לפעול וכדרכם של תהליכים ופיתוחים חדשים 
נדרשה תקופת התארגנות והרצה ממושכת ללמידה, לאיפיון 
חולשות, לאיתור תקלות ופיתוח תהליכי ונוהלי עבודה שיתנו 

מענים לאתגרים שעומדים בפני המערכת הביטחונית.
מתקיים שיתוף פעולה פורה עם משטרת ישראל שחלקו גלוי 
וחלקו סמוי, פעילות ברוכה שמובילה לרגיעה בפעילות העבריינית. 
בתקופה הקרובה יותקנו ברחבי הישוב מצלמות נוספות כולל 

מצלמות IR ותותקן מערכת שליטה ובקרה )שו"ב( מתקדמת.
בחודש אוגוסט ביקר אותנו מפקד המחוז הדרומי וסגנו. 

מגמת הירידה בהיקף עבירות הפע"ר נמשכת זו השנה השלישית 
ברציפות מאז החלה לפעול וועדת הביטחון. 

מהצצה לעומק 
הנתונים נמצא ש 
70% מהפעילות 
בשעות  קורית 
ת  ו צ ח ן  י ב ש
בבוקר  שש  ל 
ל  ש ם  ב ו ר ב ו
המקרים אמצעי 
נמצאו  ההגנה 
לוקים בחסר, לא הופעלה מערכת אזעקה, הושארו חלונות/דלתות 
פתוחות, לא הותקנו אמצעי אבטחה על החלונות והדלתות וברוב 
המקרים הושארו בתוך הבית בכניסות או במטבח, מפתחות רכבים, 

ארנקים מחשבים וטלפונים "כל מה שהגנבים אוהבים".

מערכת המוקד והאפליקציה 
לאחר שנתיים של עבודת הטמעה מאומצת הפכו מערכת המוקד 
והאפליקציה לכלי משמעותי וחשוב לקשר תושבים והמועצה. 
עד כה הורידו את האפליקציה 1268 תושבים, שמדווחים למועצה 
על מפגעים ותקלות, מקבלים מידע, מחזיקים גם בלחצן מצוקה 

ך  ו ת  , ם ו ר י ח ל
ידיעה שכל מקרה 
של הפעלת לחצן 
נענית  המצוקה 
במידי על ידי כל 
הביטחון,  גורמי 
 2016 במהלך 
 169 התקבלו 
מצוקה  קריאות 

ולשמחתנו היו אלה בדיקות של תושבים שביקשו לבדוק את 
המערכת. דיווחים על תקלות דרך האפליקציה מקבלות התייחסות 
מהירה מצד כל בעלי התפקידים במועצה וכל דיווח מבוקר ומטופל. 

על בסיס התנהלות זו מתאפשרת שקיפות. 
אנו קוראים לכל התושבים לאמץ את התקשורת עם המועצה 

באמצעות האפליקציה - קלה - יעילה - מהירה - אמינה.

מה מספרים לנו שערי הכניסה והיציאה? 
מערכות ה LPR והשערים החכמים נכנסו לעבודה מלאה ובמקביל 
לאחר עבודה מאומצת נבנה מאגר כלי רכב המונה כ 3000 רכבים. 
מאגר מידע הרכב מתעדכן באופן שוטף עם נרשמים חדשים ובעת 
החלפות רכבים. בשעות הלילה מתבצע לרכבים המגיעים לישוב 
קצר  תשאול 
וכנ"ל גם ביציאה 
במטרה  וזאת 
ל  כ כ ע  ו נ מ ל
כניסה  שיינתן 
אלמנטים  של 
עבריינים ולמנוע 

גנבות רכב. 
מניתוח נפחי התנועה בכניסות ויציאות נמצא שבאוגוסט 2016 
עברו בשער הראשי 95% מכלל הרכבים ורק 5% בשער המזרחי. 
סך כל תעבורת כלי הרכב לישוב וממנו עמדה על 254,997 כלי רכב. 

אתגר לא פשוט למערכת בטחון וצורך חיוני לאבטחת ביטחון.

מרכז יום לקשיש
בימים אלו מתקיימות עבודות 
הבניה של מועדון פעילות 
פנאי חדש עבור האזרחים 
הוותיקים בלהבים. המבנה 
למשרדי  בסמוך  נמצא 
המועצה וייתן מענה מיטבי 

לאוכלוסיית הוותיקים.

שכונת שרונים
דיור מוגן - "פאלאס להבים" של קבוצת עזריאלי

בשכונת שרונים החלו 
של  הבנייה  עבודות 
המוגן  דיור  פרויקט 
בלהבים. הפרויקט יכלול 
כ-360 יחידות דיור מוגן 
ומחלקות סיעודיות עם 
השגחה רפואית מלאה. 
החלה מכירת היחידות 
ותחילת האכלוס צפויה 

בשנת 2018.

עיר חכמה
היישוב להבים נמצא בשלב פיילוט של "עיר חכמה", המטרה היא 
שיפור השירות לתושב תוך התייעלות וחסכון במשאבים באמצעות 
טכנולוגיות מתקדמות. בשכונת שרונים קיים תכנון תשתיתי של 

הכנסת סיבים אופטיים שיהוו חלק אינטגרלי לקידום הפרויקט.

בית ספר להבים
בביה״ס החלו עבודות התאמת נגישות ע״י מורשה נגישות מבנים 
ותשתיות. כמו כן, התבצעה בביה״ס הנגשה פרטנית עבור תלמידי 

ביה״ס. בנוסף, מתוכנן שדרוג של רחבת הכניסה של ביה״ס.
בחופש הגדול בוצע שדרוג נוסף הכולל שיפוץ מבני השירותים, 
החלפת ברזים, החלפת דלתות, צביעת המבנה וחידוש כללי. כל זה 

על מנת שתהיה לתלמידים סביבת למידה נעימה ומוצלחת. 

איכות הסביבה
מיחזור

המועצה עושה מאמצים רבים על מנת להפחית את כמויות הפסולת 
המועברות להטמנה ולהגדיל את כמויות המיחזור ביישוב, ולשם כך 
תוגברו והוצבו נקודות מיחזור נוספות של טקסטיל וזכוכית. אנו 

מבקשים מכם תושבים יקרים להירתם לנושא ולהתחיל למחזר!

פרויקט עיקור/ סירוס חתולים
במהלך השנה האחרונה בוצעו ביישוב שני סבבים של לכידת חתולי 
רחוב למטרת עיקור וסירוס על מנת לצמצם את אוכלוסיית חתולי 
הרחוב ביישוב. התהליך מתבצע בליווי מלא של הווטרינר הרשותי. 

פסולת אלקטרונית
לאחרונה המועצה חתמה על חוזה מול חברת "אקומיוניטי אקולוגיה 
לחברה המוגנת" תאגיד חברתי למיחזור פסולת אלקטרונית. לחברה 
ערך מוסף בכך שהיא מעסיקה עובדים בעלי מוגבלויות שונות. 
הפסולת מורכבת בעיקר ממכשירי אלקטרוניקה שהתיישנו ואינם 

ראויים עוד לשימוש. 

תחרות "קריה יפה בישראל יפה"
בחודש יולי האחרון התקיימה תחרות קריה יפה ביישוב. היישוב 
זכה בחמישה כוכבי יופי. התחרות שמה דגש על נראות אך גם על 
איכות הסביבה, אמצעים לשירות הציבור, שטחים ציבוריים ומוקדי 

שירות ציבוריים בעלי רגישות סביבתית.

תנועה ותחבורה
מיתון תנועה 

בשנת 2017 מתוכננים להתבצע מספר פרויקטים שמטרתם להקל על 
תנועת כלי הרכב ולשפר את ביטחונם של הולכי הרגל ביישוב. בתכנון 
הגבהת צמתים של מעברי חצייה והוספת כיכרות במספר מיקומים 

ביישוב. הפרויקטים יבוצעו עם קבלת מימון ממשרד התחבורה.

ועדת תנועה
במועצה מתכנסת אחת לרבעון ועדת תנועה, הועדה דנה ומטפלת 

בעיקר בתלונות ובדיווחים של תושבי היישוב בענייני תנועה.
מטרת הועדה לשפר את איכות התנועה והבטיחות בדרכים ביישוב. 
הוועדה סייעה עד היום לתושבים רבים. ואתם, תושבי היישוב, מוזמנים 
לפנות לוועדה לקבלת סיוע בכל נושא הקשור לתנועה ובטיחות 

בדרכים. )הפניות לוועדה נעשות דרך מחלקת הנדסה במועצה(.

ספורט ופנאי
אולם ספורט

בקרוב יחלו עבודות הבנייה של אולם הספורט במתחם הספורטק. 
האולם יבנה לפי סטנדרטים של רשות הספורט ויכלול מגוון תחומי 

ספורט, חוגים, תחרויות ופעילויות נוספות. 

אמפי תיאטרון להבים
החלו עבודות תכנון פרויקט אמפי תיאטרון ביישוב. מיקום האמפי 
מתוכנן דרומית לתחנת הרכבת והוא יכלול כ-1,700 מושבים, במה 
גדולה ומעוצבת, משטח דשא גדול שיוכל להכיל 7,000 איש ומקומות 

חנייה.

מיזוג אולם ספורט קיים
פרויקט מיזוג אולם הספורט הסתיים, באולם הותקנה מערכת מיזוג 

איכותית וכעת אתם יכולים ליהנות מתנאי מיזוג נוחים ונעימים.

תושבים המעוניינים באיסוף פסולת אלקטרונית מביתם יכולים 
stsachie@ :לפנות לחברת אקומיוניטי בטלפון: 03-6704568 או במייל

ecommunity-erp.co.il. פרטים נוספים בקרוב.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
היתרי בניה

חוק השלב השני של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה נכנס לתוקף. 
החל מתאריך 04/09/2016 חלה חובת הגשה )בקשות להיתר( מקוונת 
בלבד. כדאי לדעת! כל בקשה להיתר בניה מחויבת בתיק "בקשה 
למידע להיתר" אשר ירכז את כל המידע והתנאים הרלוונטיים לשלב 
אישור הבקשה ועד לשלב אישור גמר הבניה. הבקשות למידע ולהיתר 
נמסרות בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון. 

אתר הנדסי
 lehavim.bartech-net.co.il הוקם אתר אינטרנט הנדסי שכתובתו
בו ניתן לצפות בכל התוכניות הבקשות )ע"פ הרשאות(, פרסומים, 
ישיבות ומידע תכנוני כללי. כמו כן ניתן למצוא מידע על נהלי העבודה 
במערכת המקוונת, והנחיות ע"פ הרפורמה. באתר המועצה קיים 

קישור לאתר ההנדסי.

סריקת ארכיב וועדה
הפרויקט בעיצומו. כל תיקי הוועדה בתהליך טיוב וסריקה ועם סיומו 

ניתן יהיה לגשת לתעודות ומסמכים דרך האתר ההנדסי.

הנחיות מרחביות
אנו שוקדים על השלמת הכתיבה של ההנחיות המרחביות לכל 
השכונות. ההנחיות כוללות את כל הדרישות העיצוביות של הוועדה 

והן יפורסמו באתר.

*קדנציה קודמת
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חינוך וחברה
מן החינוך

בפרוש השנה החדשה אנו מאחלים שתהא זו שנה של עבודה חינוכית 
ומקצועית המלווה בהמון שמחה, אהבה והתחדשות.

לתפיסתנו באחריות הצוותים החינוכיים לסלול לכלל התלמידים את 
הדרך לעבר ההצלחה, למימוש היכולת האישית ולהגשמת החלומות 
במטרה להפכם לאזרחים טובים, תורמים לחברה ולקהילה בה הם חיים.

אנו רואים בחינוך בגיל הרך את התשתית לחינוכם הכולל של הילדים, 
מכוונים ומחויבים:

ליצירת אווירה המעודדת יוזמה, חדשנות ויצירתיות.	 
ליצירת סביבת למידה חמה תומכת ומאתגרת המותאמת לצרכי הילדים. 	 

לטיפוח כוח הוראה מקצועי ומיומן.

בית ספר להבים
שנת הלימודים נפתחה בשמחה והילדים שבו לספסל הלימודים.

בשבוע הראשון העביר השוטר יהודה אפללו פעילות והדרכה לתלמידי 
שכבות א'-ג' בנושא חצייה נכונה. בהמשך נאמני זה"ב בהדרכת יפה 
בלאו יעבירו לתלמידי שכבות א'-ו' פעילות בנושא התנהגות נכונה 

בהסעות.

השנה נפעיל את תוכנית מורשת ישראל, שמהווה מכלול המורשת 
והיצירה היהודית המכוננת את זהותנו כאומה וכיחידים. מטרת 
המקצוע להעשיר וללמד את התלמידים בתחום היהודות, ציונות, 
ערכים וידיעת הארץ. במסגרת התוכנית יפעל פרויקט "הקשר הרב 
דורי". זוהי תוכנית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי, ומחזקת את 
מערכת הקשרים בין תלמידיי בית הספר לבין האוכלוסייה המבוגרת, 

באמצעות הסביבה הטכנולוגית.
השנה תתחיל לפעול תוכנית בריאות בית ספרית הכוללת שילוב 
לימודי אורח חיים בריא במגוון מקצועות לימוד. מטרות התוכנית: 
טיפוח המודעות של הלומדים לשמירת אורח חיים בריא ותקין דרך 

למידה רב חושית, התבוננות, דיון ומשוב. 
גם השנה ביה"ס יפעל למען הגלישה הבטוחה. בחודש נובמבר תתקיים 
פעילות חיצונית בנושא בטיחות ברשת ובחודש פברואר, במסגרת 
שבוע האינטרנט הבטוח, תעביר דנה אבירם סדנאות לתלמידי שכבות 

ג'-ו'. בנוסף תתקיים הרצאה להורים. פרטים בהמשך.
התוכנית "לגעת בלהב – כל אחד יכול" ממשיכה לפעול ומגדילה את 
מעגל החוגים במסגרתה. השנה תפעיל יועצת ביה"ס את תוכנית 
"נאמני הגישור"שמטרתה להכשיר את תלמידי בית הספר למציאת 

פתרון מחלוקות והגעה להסכמות משותפות.

אשל הנשיא
דבר מנהלת בית הספר החדשה, הגב' בת חן פלד כהן: 

"אני שמחה על מינויי כמנהלת ביה"ס "אשל הנשיא". בשנה זו הצבנו, 
ההנהלה ואני שני יעדים לצד התכנית הלימודית והחברתית הענפה. 
היעד הראשון הוא העמקת השיח החינוכי והאישי בין המורים 
לתלמידים. היעד שני הוא שיפור אקלים ביה"ס והבלטת התלמידים 
הטובים והראויים למילה טובה. המורים יקבלו כלים לבניית תכנית 
אישית לכל תלמיד ותלמידה. דגש נוסף יהיה על הטמעת הלמידה 

המשמעותית וטיפוח מצוינות לימודית וחברתית".
בחט"ב

תלמידי שכבה ז' עברו גיבושון שכלל פעילות ספורט בהנחיית 	 
מחנכות השכבה והמורים לחינוך גופני.

תלמידי שכבה ז' יבחרו גם השנה קורסי למידה: נגרות, מיתולגיה, 	 
תאטרון, פרסום, רדיו, משפטים ועוד.

גם השנה נמשיך בחטיבת ביניים בלמידה מבוססת פרויקטים 	 
בכל השכבות, בהמשך יקבעו ימי שיא שההורים יוזמנו אליהם.

כלל כיתות חט"ב יצאו ליום התנדבות בבתי חולים, מוסדות לבעלי 	 
צרכים מיוחדים וכו'.

המשך מפגשים עם תיכון אלנגאח ברהט בשיתוף המחלקה לגישור 	 
באוניברסיטת בן גוריון.

קבוצות מדעיות טכנולוגיות ימשיכו לפעול בכל השכבות.	 
בחט"ע

שכבה י' קיימה יום מוקד סדנאי לקראת כניסה למסלול מעורבות 	 
חברתית.

שכבה י"א נערכת לפרויקט ירושלים שיתקיים במהלך חודש נובמבר.	 
שכבות י"א-י"ב נפגשו עם ח"כ איציק שמולי, כחלק מעידוד 	 

להתנדבות ויציאה למכינות שנת שירות. במהלך אוקטובר תתקיים 
פעילות ענפה לעידוד יציאה לשנת שירות ומכינות קדם צבאיות.

פרויקט מלכישוע )מפגשים עם הקהילה הטיפולית במלכישוע( 	 
הוצג בפני שר החינוך והמנכ"לית וזכה לשבחים רבים.

שכבה י"ב תלווה לאורך השנה את תלמידי שכבה ז' בכניסתם 	 
לאשל הנשיא, ביום הראשון קיבלו השמיניסטים את התלמידים 

הצעירים בסוכריות וברכות.
שכבה י"ב יצאה במהלך ספטמבר ליום חיילות בבסיס תל השומר, 	 

בסיום היום נפגשה השכבה עם האומן עברי לידר לשיחה על 
הגשמת חלומות והצלחות.

במהלך חופשת סוכות )18.10-24.10( תצא שכבה י"ב למסע לפולין. 	 
הזכאות לבגרות

בין שלושת יישובי הלווין היוקרתיים הסמוכים לבירת הנגב הגיעו 
תלמידי להבים )בוגרי בית הספר "אשל הנשיא" להישגי הבגרות 

הטובים ביותר. 93% זכאות לתעודת בגרות.

יחידת הנוער
תכניות לשנה הבאה: יחידת הנוער תמשיך להפעיל את תכניות 

הנוער ולסייע בהרחבה ועידוד פעילות תנועות הנוער. 

פרויקטים שנתיים: 
מועצת נוער יישובית, הכנה וליווי לשנת שירות, אירועי נוער, הפעלת 
מועדון הנוער, ליווי תכנית מעורבות חברתית בלהבים, פעילות נוער, 

אירועי נוער וקהילה 
פרויקטים חדשים:

הכנה לשירות משמעותי - בימים אלו שוקדת יחידת הנוער על 	 
בניית תוכנית הרצאות כהכנה לשירות משמעותי בצה"ל, חשיפת 
אפשרויות שונות בגיוס, הקוד האתי של צה"ל, ליווי בהכנה בשלבי 

הגיוס וסיוע בהכנה למיונים. 
טיולי נוער- השנה ברצוננו להוסיף אפשרות לטיולים הפתוחים 	 

לכלל הנוער ביישוב בארגון יחידת הנוער. 
נשמח לשמוע מכם רעיונות, הארות והערות כמו כן נשמח גם לשיתוף 

פעולה שלכם לפעילות משותפת של נוער וקהילה. 

תרבות
הקיץ נפתח בשבוע בריאות וספורט ומופע "קופיקו" לילדים 	 

ולכל המשפחה. 
המבוגרים שבינינו נהנו משני מופעים "אלה הם בנאי" ו"מזמורי 	 

נבוכים" עם קובי אוז ולהקתו.
בקרוב 17.11.18 יערך מופע גדול במסגרת פעילות תרבות יהודית 	 

בו יתארחו רונה קינן, מאיה בלזיצמן ורביעיית מיתרים וכן הזמרת 
מירי מסיקה.

ספרייה
בספריית להבים מנהלת ספרייה חדשה: דר' לילך בר-בטלהיים, וכן 

ספרנית חדשה: הדס אבוטבול.
ספריית להבים עוברת התחדשות בחודשים האחרונים: סידור מחדש 
של הספרייה, ריענון אוסף הספרים, דילול עותקים מיותרים ושינוי 

מיקומם של הספרים בספרייה.
בנוסף, חזרנו לפעילות תרבותית של שעות סיפור עם הספרנית הדס 
אבוטבול, שעות סיפור והצגות ילדים המוזמנות על – ידי הספרייה 

מספקי תרבות שונים, מפגשי סופר למבוגרים ולנוער.
אנו רואים חשיבות רבה בהיות הספרייה לא רק מקום להשאלת 
ספרים אלא כמרכז תרבותי בפני עצמו המספק תוכן איכותי ומעניין 

לתושבי המועצה בכל הגילאים.

גיל רך
צהרונים - כ-180 ילדים נהנו מקייטנת האמנויות בחודש יולי.

המתנ"ס הצטרף לרשת "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים, 
הרשת תעניק הדרכה והשתלמויות לעובדות ולרכזת החדשה.

הצגות ומופעים - סדרת המנויים לגיל הרך תיפתח בספטמבר, נא 
עקבו אחר הפרסומים.

שבט נופר צופי להבים
שבט נופר מסכם קיץ מוצלח, צופה אל הבאות 

ומזמין את כולכם להצטרף למשפחה! 
אז מה היה לנו הקיץ?

טיול פסח המהווה את אחד משיאי השנה הצופית כלל את מספר 	 
החניכים הגדול ביותר בשבט נופר אי פעם.

מופע נופר - בסוף חודש מאי נערך המופע המוזיקלי השנתי. 	 
סמינר קיץ לשכבה הבוגרת פתחנו את הקיץ בסמינר המוקדש 	 

להם, בו עסקנו בתכנים ובשאלות על עתיד השבט. 
הקורס המסכם של קורס ההדרכה בתנועת הצופים שעוברים חניכי 	 

כיתות ט' בטרם כניסתם לשכב"ג והפיכתם למדריכים ופעילים 
מן המניין. 

מחנה קיץ - אירוע השיא של השנה הצופית היה מוצלח ביותר 	 
השנה והוא סבב סביב "הדרום". החניכים יצאו לימים ארוכים 
ביער, עברו חוויות רבות, נהנו עם חברים, השתמשו במקלחות 
שטח ושירותים כימיים ולמדו המון על עצמם, על חבריהם ועל 

התכנים שהעבירו להם המדריכים.

השבט זכה לפרסים רבים על המבנים ופני השטח של השבט 	 
ומעל הכל זכה בפרס אות ראש ההנהגה )!(, פרס משמעותי מאוד 
שמשקף את העבודה החינוכית האיכותית שמתקיימת לאורך 

השנה בשבט.
מדריכי הצופים נשלחו לעזור ולהקים שבטים בגבעות בר, משמר 	 

הנגב ובבאר שבע.

חוגים
בסוף יוני חגגנו מסיבות הסיום של החוגים כולל מופע משולב 	 

של חוגי המחול, מסיבת ביה"ס לכדורסל בו חגגנו זכיה באליפות 
קט-סל אזורית, וקבוצת הוקי פלורבול שזכתה באליפות מחוזית.

חוגי הכדורגל השתתפו בטורניר "הכר את השכן" במיתר. 	 
ביריד החוגים שערכנו ב- 30.8.16 חשפנו את החוגים הקיימים 	 

וגם את החוגים החדשים: קפוארה, קרב מגע, היפ-הופ, טקטיקס 
– חוגי חשיבה, קרמיקה, תזונה, אתלטיקה ומהנדסים צעירים. 
היריד כלל מתנפחים, סדנת תיפוף, סימולטרים, דוכני מזון ועוד.

ביה"ס למוסיקה "ענבלים"
קונסרבטוריון ענבלים ממשיך לקלוט תלמידים חדשים ללימודי 
נגינה במגוון רחב של כלים והשנה אנו מציעים גם לימוד קבוצתי 
"טרום כלי" לילדים מגיל 4 עד 6 בהדרכת המוסיקאית שירה מזרחי. 
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להבים זוכרת את ויצמן אפרים ז"ל
שש עשרה שנים לפטירתו 

שש עשרה שנים מלאו למותו של אל"מ )במיל'( אפרים וייצמן ז"ל, 
ראש המועצה בין השנים 1998-2000. 

ביום חמישי ה-8/9/2016 התקיימה האזכרה השנתית בנוכחות בני 
משפחה, חברים וקרובים, חברי ועובדי המועצה אשר התאספו 

להרכין ראש לזכרו.

קהילה

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 בתאריך 11/10/16 )במקום 12/10(, וביתר 

הימים - כרגיל.
פינוי הגזם יתבצע בהתאם למנשר שהופץ בדואר, ולמידע המופיע 

באתר המועצה.
מכולות אשפה נוספות יוצבו ברחבת המועצה, ברחבת קופת חולים 

כללית ובמעלה כיכר הברושים.

חופשה מרוכזת במועצה
משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים 11.10.16 עד 24.10.16 

ויפתחו מחדש ביום שלישי 25.10.16.

מסרונים לשעת חירום 
 תושבים המעוניינים להיכלל במאגר הסלולאריים לשעת חירום 

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

טקס חלוקת מלגות
טקס חלוקת המלגות השבעה עשר במניין התקיים השנה במתכונת 
מצומצמת. חולקו מלגות הצטיינות לשני סטודנטים ופרס לספורטאי 

מצטיין. 
המועצה מודה לחברי ועדת המלגות, בראשותו של עו"ד דן מלכיאלי, 
על עשייתם הנאמנה. חברי הועדה: פרופ' אבי גרוס, עו"ד עדי רון, 

ד"ר ניסים נאווי, הגב' שירן שמחון – מרכזת הוועדה. 

ואלו הם הזוכים:
מידע  מערכות  בהנדסת  ראשון  לתואר  סטודנט   – ליאור  פרי 
באוניברסיטת בן גוריון, על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים 

פעיל ממושך. 
אורן שירי – סטודנטית לתואר ראשון בשפה ותרבות ערבית )מזרח 
תיכון( באוניברסיטת בן גוריון, על הצטיינות בלימודים ופעילות 

התנדבותית ראויה לציון. 
גל קדמון – פרס ספורטאי מצטיין על הישגים ספורטיביים אישיים 

מיוחדים, לצד הצטיינות בלימודים ומעורבות חברתית.

שבוע הבריאות בלהבים
שבוע הבריאות נפתח כמידי שנה בקול תרועה 
בצעדה בית ספרית מסורתית. השבוע היה מלא 
וגדוש באירועי ספורט, סדנאות והרצאות לכל שכבות 
הגיל, ביניהם גם קורס החייאת תינוקות לגילאי לידה 

עד חמש שנים.
במסגרת חוגי הכדורסל והכדורגל התקיימו תחרויות 
בהשתתפות הורים וילדים, וילדי כיתות ו' עד י"ב ערכו 
טורניר טניס שולחן לפי שכבות גיל, במועדון הנוער. 
 ההורים הוזמנו למפגש עם תזונאית קלינית וקיבלו 
רעיונות וטיפים להכנת כריכים בריאים לילדיהם. 
עוד בתחום התזונה, התקיימה סדנת בישול להורים 

ולילדים. 

המחלקה לשירותים חברתיים
בחודשים האחרונים עוברת המחלקה לשירותים חברתיים רה-ארגון 
שמטרתו להרחיב ּולמקצע את שירותי הרווחה הניתנים לתושבים. 
בהתאם לכך, בשעה טובה אנו שמחים ומברכים על הצטרפותה 
של עובדת סוציאלית נוספת לצוות המחלקה - גב' שירן בן-שימול. 
שירן תשמש כעו"ס משפחה ועו"ס צרכים מיוחדים. אנו נאחל לה 

הצלחה רבה בתפקידה החדש. 

צוות חירום יישובי
במהלך חודש יולי האחרון נערך אימון מכלול אוכלוסייה בו לקחו חלק 
צוות המחלקה ונציגים מצוות צח"י )צוות חירום יישובי(. אנו רואים 
חשיבות רבה למתנדבי צח"י התורמים רבות ליישוב בשעת חירום, 
ועל כן במהלך חודש ספטמבר ייערכו למתנדבות ולצוות המחלקה 
שני מפגשי הכשרה בתחום "עזרה נפשית ראשונה" בשיתוף עם 

הקואליציה הישראלית לטראומה. 

ייערך ערב חשיפה לצוות חירום   31/10/2016 בנוסף, בתאריך 
יישובי והוקרה למתנדבים בפועל. אנא שריינו את התאריך, נשמח 

להשתתפותכם. )הזמנה מודפסת ומיקום ישלחו בהמשך(.

הרמת כוסית במועדון דגנית
בתאריך 27/9/16, בשעה 11:00, תתקיים לכבוד השנה החדשה, 
הרמת כוסית משותפת למשתתפי מועדון הבוקר בדגנית ולאזרחים 

ותיקים המתנדבים בלהבים. 

מעורבות חברתית
הפרויקט למעורבות חברתית נועד לטפח את התלמיד להיותו בוגר 
עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, 
אחראי ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים. לא בכדי, מחקרים 
מצביעים על כך שמעורבות חברתית מגבירה תחושת עצמאות 
ושליטה, מעלה את הביטחון העצמי ואת היכולת האישית לקחת 

חלק משמעותי בקבלת החלטות. 
והנה, זו השנה השלישית בה המחלקה לשירותים חברתיים מקיימת 
בשיתוף עם מחלקת החינוך ומנהל יחידת הנוער פרויקט מעורבות 
חברתית המשלב בני נוער בבתי אזרחים ותיקים ובבתי משפחות 

עם צרכים מיוחדים. 

בשנה"ל שעברה, התנדבו 10 בני נוער מכיתות י-י"ב בביקורים שבועיים 
בבתי אזרחים ותיקים ובבתי משפחות עם צרכים מיוחדים. בין 
המשפחות והנערים ונוצרו קשרים חמים ומיטיבים לשני הצדדים. 
בנוסף, בסוף שנת הלימודים התקיים מפגש שבו המתנדבים קיבלו 

שי הוקרה מטעם המועצה כאות תודה על מעורבותם החברתית. 

כחלק מהאירועים שחתמו את שבוע הבריאות, התקיימה ריצה עממית להורים ולילדים.
שבוע הבריאות הסתיים בהפנינג שבועות יישובי ברחבת המתנ"ס וכמיטב המסורת, הוזמנו לבמה ועוטרו במדליות 

"ביכורי התינוקות" לשנה החולפת. את אירועי השבוע המוצלח חתם מופע בידורי לכל המשפחה.



חגי תשרי תשע"זמועדים לשמחה

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

להבים במוצאי שמחת תורה, יום שני 24/10/16 בשעה 20:30.
בואו לשמוח בשמחה אמיתית! הפתעות לילדים!

לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת בליל 
כניסת חג שמחת תורה ביום ראשון 23/10/16 לאחר תפילת ערבית 

בשעה 18:00.

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

שחרית: בבית הכנסת המרכזי ובבית הכנסת תפארת להבים:
שחרית מנין א': בשעה 05:30

שחרית מנין ב': בשעה 07:00 בבית הכנסת המרכזי.
מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה.

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשע"ז

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"ז

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, 3/10/16 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 בית הכנסת המרכזי

שעון קיץ: 22:00-20:00, שעון חורף 20:30-18:30
הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361 

בלילות שבת וחג ובמוצאי שבת יש לתאם מראש - 054-5201654 )חני(
מקווה תפארת להבים

בתיאום עם הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361

חלוקת סכך לסוכות
תתקיים ביום חמישי 13/10/16 

בין השעות 19:00-16:00 במחסני המועצה.

ב"ה
מי שקשור למעלה...

בית הכנסת בעירו של רבי מאיר מפרימישלן, במזרח אירופה, היה 
ממוקם מאחורי הר גבוה, במעלה ההר, לא הרחק מהנהר.

בימי החורף, כשהאדמה נעשתה בוצית וקפואה והשביל המוליך 
אל בית הכנסת היה בלתי עביר, נאלצו תושבי העיר ללכת סביב 
ההר, כדי להימנע מהחלקה ונפילה. לעומתם, היה גם אז רבי מאיר 
מוסיף ללכת כדרכו, ישר למעלה דרך ההר, במשעול הקצר המוליך 

אל בית הכנסת ומעולם לא מעד.
פעם, החליטו כמה צעירים להראות לכולם שגם הם יכולים ללכת 

בדרך זו. הם ניסו את כוחם, אך נפלו וניזוקו קשות.

ורבי מאיר בנחת עלה וירד, צעד אחר צעד, לאט אך בטוח היישר אל 
פתח בית הכנסת. ולתדהמת הצופים הצעירים גם חזר על עקבותיו 

אחרי התפילה. בצעדים מדודים טיפס על ההר מבלי למעוד.

שאלו הצעירים: "רבי, איך הצלחת לעלות ולרדת מבלי להחליק? הרי 
כולנו נפלנו, גלשנו ובקושי הגענו הביתה!"

חייך הצדיק ואמר: "מי שקשור למעלה - אינו נופל למטה!" 

אלול וחגי תשרי הם ההזדמנות של כולנו להתקשר למעלה. התפילות 
והמצוות של חגי תשרי יחברו אותנו בחבלים של אהבה אל הקדוש 

ברוך הוא, ודרכנו תצלח כל השנה. 

בברכת שנה טובה ומתוקה,

הרב נפתלי מרינובסקי
רב היישוב

nmarinovsky@gmail.con ,050-2041017 ,08-6517637 :טלפונים

בין 052-3912354
דיו רו

טו
ס
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