
מידע
www.lehavim.muni.il אתר הבית שלי

ם
בי

ה
בל

ם 
רי

פו

תושבים יקרים,
הנכם מוזמנים 

להרמת כוסית
 לפסח התשס"ט

שתיערך ביום שלישי 7/4/09 
בשעה 18:30 במשרדי המועצה

תושבים יקרים,
בקרב  כולנו  כשנחגוג  תשס"ט  הפסח  חג  בערב 
של  חסרונו  את  כולנו  נזכור  וידידינו,  משפחותינו 
החייל גלעד שליט סביב שולחן הסדר עם משפחתו 

כאדם חופשי, כיאה לחג החירות.
כולנו אמונה ותקווה  שגלעד יחזור אלינו במהרה.

מאחורינו תקופה לא קלה, בשלהי חג החנוכה נאלצנו להתמודד לראשונה 
פוסקת  הבלתי  הדאגה  שהופרה,  השגרה  ביטחוננו.  על  ממשי  איום  עם 
של  דרישה  לכל  וההתאמה  ההתמודדות  בבית,  ולילדינו  בחזית  לחיילים 
זה  ותושביו.  היישוב  של  האמיתי  חוסנו  את  שוב  האירו  העורף  פיקוד 
המקום להביע את הערכתי הרבה לכל אותם תושבים אשר הצטרפו ותרמו 

מזמנם למאמץ וסייעו לנו רבות בנשיאת הנטל.
למטפלות המעון והצהרונים, לגננות ולסייעות, למנהלת בית הספר ולצוות 

המורים על העשייה החינוכית בשעות הקשות.
בחודש נובמבר אמר הבוחר את דברו ונבחרה מועצה חדשה ליישוב. ברצוני 
והעשייה  התרומה  על  היוצאת  המועצה  מחברי  ואחת  אחד  לכל  להודות 
החדשים  המועצה  חברי  את  בברכה  ולקדם  החולפת  הקדנציה  במשך 
הצלחה  במועצה  חברי  לכל  מאחל  אני  למועצה.  שהצטרפו  והותיקים 

במילוי תפקידם לטובת היישוב ותושביו.
יחד נמשיך ונפעל למען שגשוגה ופיתוחה של להבים, למען תושביה ולמען 

עתיד ילדיה.
לסיום, ברצוני להודות לסיעת "דגש" שבתום שנות עשייה פוריות במועצה 

בחרו לתרום לספריה סכום נכבד לרכישת ספרים להנאת תושבי היישוב.

אני מאחל לכל תושבי היישוב חג פסח כשר ושמח.
אלי לוי    

ראש המועצה    

חיילים בודדים
תושבי להבים היקרים,

ערב חג הפסח בו נסב כולנו סביב שולחנות החג מוקפים בבני 
משפחה וחברים מסמל את הלכידות של עם ישראל.

לחיילים רבים אין משפחה לחוג עימה ובית חם לשוב אליו ולכן 
אני פונה אליכם. ילדים אלה השומרים עלינו יחושו בדידות צורבת 
אם יאלצו לחגוג לבדם את החג. אין די מילים לתאר את התחושה 

מחממת הלב ואת הרגשת הלכידות שעשויה הזמנה זו לטעת בליבם 
של החיילים הללו. 

אני פונה אליכם מעומק הלב כי תענו לפנייה זו ותסכימו לארח 
בביתכם חייל/ת בודד/ת לפי בחירתכם.

אופיר אליהוא - חבר מועצה      

תושבים המעוניינים לארח בביתם מתבקשים לפנות 
Lev_el_lev@walla.com :לכתובת אי מייל



דפי מידע להבים מרץ 2009 �דפי מידע להבים מרץ �2009

שוב חלפה לה מחצית השנה, והעשייה ממשיכה.
חלקם  התקדמו,  עליהם  שדיווחנו  הפרויקטים  כל 

הסתיים, חלקם בשלבי סיום ואחרים בפתח.
הדגשים:

• תכנון פיתוח ושיווק שכונות חדשות במתכונת 
מדורגת, תוך ראייה לעתיד.

• טיפוח היישוב הקיים בגינון, ספורט ומשחק, 
תוך מתן דגש לפעילות פנאי רב גילאית.

• העצמת נושאי איכות הסביבה, כמתבקש בזמנים 
אלו.

• מתן מענה לצרכי הקהילה במבני ציבור ומגוון 
פרוייקטים.

פיתוח שכונות
בבנייה  התשתיות.  שלב  הסתיים  המניפה  בשכונת 
הפרטית ניתן לראות כ-40 התחלות בנייה, והיתרים 

רבים במסלול הרישוי.
עם  יבוצעו  אשר  והגנים,  הרחובות  תכנון  הסתיים 

התקדמות הבנייה הפרטית.
בשכונה במרכז שווקו רוב המגרשים. שיווק אחרון 

של כ-20 מגרשים יצא לדרך.
יהיה  ניתן  סיומן  עם  החלו,  התשתית  עבודות  גם 

למסור את המגרשים ולהתחיל בבניה.
שכונות עתידיות על שולחן העבודה, לשיווק במנות 

בעשור הקרוב.

פעילות פנאי רב גילאית

מיישום  כחלק  מכבר,  זה  הושלם   - מיניפיץ  מגרש 
משחקי  למגוון  מיועד  הספורטק.  של  האב  תוכנית 

כדור, לכל הגילאים.

ההליכה,  במסלולי  משתלב   - כושר  מתקני  מתחם 
לאחרונה  הגילאים.  לכל  שונים  מתקנים   14 כולל 
וברזיה.  ובעתיד הצללה  לו ארבעה ספסלים,  נוספו 

עפ"י המשובים, למתחם זה הצלחה סוחפת.

שבילי אופניים - ממרכז ההוקרה של קק"ל במזרח 
נסלל שביל אופניים קסום,  עד בואכה רחוב ברקן, 
מטייל בין העצים והשטחים הפתוחים לסירוגין, זהו 
שלב א' של פרוייקט טיילת הנחל המשותף למועצה, 

קק"ל ורשות הניקוז. בשלב ב' ייבנה גשר מעל הנחל, 
לרוכבים  מאד  מומלץ  ליישוב.  השביל  את  שיקשר 

ולצועדים.

טיפוח היישוב 
והגינון,  הפיתוח  פרוייקט  הושלם   - תאנה  שדרות 
המתחיל בשדרות הזית ומסתיים בכניסה המזרחית. 
היישוב  על  מכרעת  השפעה  זה  היקף  רב  לפרוייקט 

כולו, בהיותו ציר מרכזי לנוסעים ולצועדים. 

גינון לאורך שדרות רימון - במוצא הרחובות אנפה 
הגינון.  עבודות  מושלמות  רימון,  לשדרות  וטסית, 
המדרכה.  לאורך  צל  עצי  נטיעת  משלב  הפרויקט 

מדשאות ושיחים.

נטיעות ט"ו בשבט - אירוע מסורתי זה, הינו חולייה 
המועצה  קק"ל  בין  הפורה  הפעולה  בשיתוף  נוספת 

ובית הספר, בו ניטעו כ - 600 עצים.
השנה בצל משבר המים הכבד, הפוקד את המדינה, 
הפעולה  ושיתוף  מיוחדת,  משמעות  זה  לאירוע  יש 
הקרקע  את  להכשיר  קק"ל  של  ביכולתה  התאפיין 
להביא את העצים, ביכולתה של המועצה להשקותם 
הורים  לרתום  הספר  בית  וביכולת  מושבים,  במים 

וילדים להפנינג נטיעות

ופיתוח חורשת הזיתים בכניסה המזרחית  שיקום 
 -בימים אלו מתבצעות עבודות פיתוח בכניסה ליער 
זית  עצי  כ-50  ניטעו  במסגרתן  ההוקרה  ולמרכז 
בוגרים, יישתלו שיחים ויוכשר שביל נוסף לאופניים, 

עד אזור "השער הכחול".

וכוללת  בעיצומה  ההרחבה   - הוותיק  הכנסת  בית 
הקיים,  המבנה  צידי  משני  חללים  שני  תוספת 

לאירועים, ללימוד ולתפילה.

גן ברקן משלב גן קסום, נוף ליער עם פינות ישיבה 
רומנטיות ומתקנים מאתגרים לילדים.

על שולחן העבודה:
• מגרש הוקי גלגיליות

• הוחל בתכנון היכל תרבות
• מכרז נוסף לפיתוח הגינון והשטחים הפתוחים.

רואים עשייה

ועדת הנהלה
אלי לוי יו"ר 
חיים גל חבר 

אלון בנדט חבר 
יוסי ניסן חבר  

ועדה מקומית לתכנון ובניה
אלי לוי יו"ר 

אופיר אליהוא חבר 
בינמן לב חבר 

אלון בנדט חבר 
חיים גל חבר 

איריס חיימי חברה 
יוסי ניסן חבר 
נסים פרץ חבר 

יעקב שנחה חבר 

ועדת משנה לתכנון ובניה
אלי לוי יו"ר 

בינמן לב חבר 
אלון בנדט חבר 

חיים גל חבר  
יוסי ניסן חבר 

ועדת בקורת
יוסי ניסן יו"ר 

אופיר אליהוא חבר 
נסים פרץ חבר 

ועדה לאיכות הסביבה
אלון בנדט יו"ר 

אופיר אליהוא חבר 
איריס חיימי חברה 

יעקב שנחה חבר 

הועדה למאבק בסמים
נסים פרץ יו"ר 

אופיר אליהוא חבר 
איריס חיימי חברה 

ועדת רכש ובלאי
מזכירת המועצה, עדנה זטלאוי יו"ר 
גזברית המועצה, ליליאן אדרי חברה 

עוזר ראש המועצה, עובדיה צבי חבר 

ועדת תמיכות
מזכירת המועצה, עדנה זטלאוי יו"ר 

יועץ משפטי, ששון יצחק חבר 
גזברית המועצה, ליליאן אדרי חברה 

ועדת הנחות
נסים פרץ יו"ר 

אופיר אליהוא חבר 
יועץ משפטי, ששון יצחק חבר 

גזברית המועצה, ליליאן אדרי חברה 
מנהלת המחלקה לשרותים   חברה 

חברתיים, אביגיל עמית  

הועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור
נסים פרץ יו"ר 

איריס חיימי חברה 

הועדה לבטיחות בדרכים
אלי לוי יו"ר 

דוד אלוש מ"מ יו"ר 
לב בינמן חבר 

אלון בנדט חבר 

ועדת בטחון
יוסי ניסן יו"ר 

אופיר אליהוא חבר 
נסים פרץ חבר 

יעקב שנחה חבר 

ועדת מכרזים
יעקב שנחה יו"ר 

אופיר אליהוא חבר 
לב בינמן חבר 

אלון בנדט חבר 
חיים גל חבר 

איכות הסביבה

ועדת מל"ח מקומית
אלי לוי יו"ר הועדה  

דני מלכה רמ"ט הועדה 
עדנה זטלאוי מרכז הועדה וכח אדם 

אורי לובל מרכזת מידע לציבור 
בתיה הרפז מרכזת נושא חינוך 

אורנה נוימן שירות פסיכולוגי 
אביגיל עמית מרכזת רווחה ופס"ח 

אבי מגוס מרכז תברואה ובריאות 
עובדיה צבי מרכז תחבורה ומזון 
חנה חרמש מהנדסת הועדה 

לב חזנוב מרכז אחזקה 
יוסי אבני מרכז מים וביוב 
אלי פרנס וטרינר  

עליזה חזוט מזכירה  

ועדות המועצה
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מיחזור וקיימות בלהבים 

גברה  האחרונות  בשנים 
המודעות לגורלו של כדור הארץ. 
יצאו  הסביבה,  איכות  נושאי 
והפכו  לדבר",  "המשוגעים  של  מחזקתם 

לנחלת הכלל.
מזמן  כבר  דגלה  על  חרטה  אשר  להבים 
נדרשה  לסביבה,  מחוייבות  של  עקרונות 
לעלות מדרגה, ולהגביר את פעילותה למען 

הסביבה.
רבות  שנים  אותנו  המלווה  המיחזור  את 
יישובי,  מיחזור  מרכז  הקמת  ע"י  העצמנו, 
המיחזור,  מערך  את  להרחיב  לנו  המאפשר 
אנו  אותם  החומרים  ובמגוון  בכמות, 

ממחזרים.
מערך  שיפור  על  הזמן  כל  שוקדים  אנו 
המיחזור, ע"י הגדלת המגוון, תוספת מיכלים, 
תוספת עמדות איסוף, כל זאת כדי לצמצם 

את כמות הפסולת הביתית.
כדי לעלות מדרגה נוספת ולצמצם את 
ב-40%!  היישוב  של  הפסולת  כמויות 

נדרש לעשות אף יותר.
האורגנית  הפסולת  את  גם  להפריד  יש 
קומפוסט,  בצורת  האדמה  אל  ולהחזירה 
קומפוסטר, אליו משליכים את  באמצעות 
מזון  ושאריות  גזם  עשביה,  הדשא,  כסחת 

)צמחי בלבד למתחילים(.
בכוונת המועצה לצאת במבצע מיוחד לעידוד 

השימוש בקומפוסטרים ביתיים.

כל אחד יכול לשפר בביתו
עיתונים  קרטונים,  של  נפרד  איסוף 
ומיכלי פלסטיק, מורגש מיד בצימצום 
נפח האשפה הביתית. פתאום הפח לא 
ימי הפינוי מספיקים,  כך מהר,  כל  מתמלא 
שאני  וההרגשה  אוזלות,  לא  הניילון  שקיות 
עושה משהו לטובת הסביבה, משפרת את 

מצב הרוח.
במאמץ לא גדול, אפשר להרחיב את הפעילות 
הביתית, להשתמש בשקיות רב פעמיות 
בסופר, להתקין חסכמים בברזים, להתאים 
ולחסוך  הזמן  לרוח  בגינה  הצמחיה  את 
בעלויות ההשקייה, ואפילו להחליף כל נורה 
שנשרפת בנורה חסכונית. תתפלאו כמה 
כסף אפשר לחסוך, רק בדברים הללו. יש עוד 
הרבה שיפורים שניתן לעשות וזמינים באתרי 

האינטרנט השונים העוסקים בנושא.
והמיחזור,  הצריכה  בהרגלי  שינוי  לסיכום, 
חוסך הרבה כסף לתושב הפרטי, ומקטין את 
את  להפנות  יכולה  אשר  המועצה,  הוצאות 
המשאבים הללו לפעילויות ציבוריות אחרות.

למלחמות  מעבר  יום,  של  בסופו 
שמירה  רק  המתמשכים,  ולסיכסוכים 
מקום  לנו  תשאיר  הסביבה  איכות  על 

טוב לחיות בו.

לנוחיותכם:
בצמוד  הזית  בשדרות  המיחזור  מרכז   .1
עיתון,  נייר  בו:  למחזר  ניתן  המועצה,  למחסני 
בדים, קרטון, פסולת אלקטרונית, מיכלי פלסטיק 

ונייר לבן. פתוח 24 שעות ביממה.
המועצה.  משרדי  ליד  מיחזור  מוקד   .2

ניתן למחזר נייר עיתון נייר לבן ומיכלי פלסטיק.
ניתן  הספר.  בית  ליד  מיחזור  מוקד   .3
למחזר מיכלי פלסטיק, ובקרוב גם נייר עיתון ונייר 

לבן.
4. מוקד מיחזור במרכז 
למחזר  ניתן  המסחרי. 
גם  ועכשיו  עיתונים  פלסטיק, 

נייר לבן ליד תיבות הדואר.
המועצה  במשרדי   .5

ובדואר, ניתן להשליך סוללות משומשות.
למצוא  ניתן  נוספים  מקומות  במספר   .6

מיכלים לנייר עיתון ומיכלי פלסטיק.
לנייר  מיכלים   19  • כרגע:  ברשותנו  סה"כ 
מכולה   • פלסטיק  למיכלי  כלובים   14  • עיתון 
מפתח  אלקטרונית:  לפסולת  גדולה  אחת 
להכנסת חפצים גדולים נמצא אצל שושן סלומון 
משומשים  לבגדים  אחד  מיכל   • המועצה.  פקח 
לצורכי מיחזור הבד. • 2 כלובים לקרטון • מיכלים 
לנייר לבן לפי הפירוט  • עגלות כחולות  לסוללות. 

שרשמנו.
כמות המיכלים תואמת כרגע את צורכי המיחזור, 
להיענות  בהתאם  ועוד  עוד  להביא  נשמח 

התושבים.

חנה חרמש
מהנדסת המועצה
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מתנ"ס להביםמן החינוך
ביה"ס  ביה"ס, הנהלת  להודות למנהלת  רוצים  אנו 
וצוות המורים, הגננות, מטפלות הצהרונים, הסייעות 
וההורים אשר במהלך מבצע "עופרת יצוקה" סייעו 
בתכנון, בארגון ובהפעלת מערכת החינוך היישובית.

הייתה זו אחריות ומחויבות גדולה למען הילדים של 
כולנו.

תיכון אשל הנשיא
הצטיינות

באשל  הלומדים  ז'-י"ב  לתלמידי  ואיחולים  ברכות 
הישגיהם  על  הצטיינות  בתעודת  זכו  אשר  הנשיא 

הלימודיים במחצית א' שנת הלימודים תשס"ט.  

הרשמה לאשל הנשיא
הלימודים  לשנת  הנשיא  אשל  לביה"ס  הרישום 
תש"ע יתקיים במחלקת החינוך החל מ-22/3/09 ועד 
30/4/09.  בימים א', ב', ד', ה'  08:00-14:00. ביום 

ג': 08:00-13:00 , 16:00-19:00.

משלחות נוער
משלחת בני נוער מלהבים 

מלהבים  נוער  בני  משלחת  תצא  פסח  בחופשת 
נבחרו  הצעירים  השגרירים  שבגרמניה.  להמבורג 
אנו  היישוב.  מתושבי  המורכבת  חיצונית  ועדה  ע"י 

מאחלים למשלחת נסיעה טובה, מהנה ובטוחה.

משלחת נוער יהודי מצרפת 
"הפון סוציאל" – קרן סוציאלית מאוחדת של יהדות 
צרפת מעודדת ביקור נוער יהודי צרפתי לביקור בארץ 
על מנת לחזק את הקשר למדינת ישראל, להכיר את 

הארץ ולראות בה בית יהודי.
במהלך חודש יולי 2009 תתארח בלהבים קבוצת בני 
 40 כ-   המונה  בקבוצה  מדובר  מצרפת.  יהודי  נוער 
צעירים בגילאי 15 עד 21  שישהו בלהבים ארבעה-

חמישה ימים.
בפעילות  הצעירים  יעסקו  בלהבים  שהותם  במהלך 
צביעה  גינון,  בקייטנה,  עזרה  כגון:  התנדבותית 

ושיפוץ קל של מוסדות חינוך.
בפרויקט  שותפות  להיות  המעוניינות  משפחות 
ולארח נער/ה בביתה מתבקשות להתקשר למחלקת 

החינוך במועצה.

בית הספר היסודי
ט"ו בשבט

"אם היתה נטיעה בידך, ויאמרו לך - הרי לך משיח, 
בא ונטע את הנטיעה, ואחר כך צא והקבילו." )אבות 

דר' נתן, נוסחה ב', ל"א(

לכיכר  סמוך  לנטיעות  כולנו  יצאנו  בשבט  ט"ו  בחג 
השתתפו  והגנים  הספר  בית  ילדי  כל  הגמלים, 
המוני  את  לראות  מרהיב  מחזה  זה  והיה  בנטיעות 
הילדים נוטעים בחדווה ובהתלהבות כמו אז כשהיינו 
"ירוקים"  סלים  חולקו  הילדים  לכל  ילדים.  אנחנו 
ורב פעמיים באדיבות אולמי השלום, מחסני השוק 

ובנק הפועלים.
בשבט  ט"ו  לחג  מסורתי  טקס  התקיים  בבוקר 

לתלמידים  הצטיינות  תעודות  חולקו  במסגרתו 
בתחום החברתי התנהגותי.

ילדים למען הסביבה
"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון נטלו והחזירו 
על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים 
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן 
דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת 

אין מי שיתקן אחריך" )מדרש קהלת רבא(.
כיתות  תלמידי  יצאו  מצווה  בני  תוכנית  במסגרת 
וקיימות.  סביבתי  חינוך  בנושא:  מרוכז  ליום  ו' 
התשס"ט   ניסן  ב'  שישי  ביום  התקיים  השיא  יום 
27/3/09. מטרת הפעילות העלאת מודעות התושבים  
תלמידים  של  עשייה  וכן  המיחזור  נושא  לחשיבות 
עבודה:  לקבוצות  חולקו  הילדים  הסביבה.  למען 
סוללות,  לאיסוף  המיועדת  המכולה  על  ציירו 
היישובי,  המיחזור  למרכז  הכניסה  קיר  את  עיצבו 
ניסחו שלטי חוצות בנושא המיחזור, נציגים מאתר 
יצירה.  בסדנאות  הילדים  את  הפעילו  "דודאים" 
הפעילות היתה משותפת להורים, תלמידים ומורים 

שתכננו יחד את הפעילות.

עדלאידע 
"משנכנס אדר מרבין בשמחה" )בבלי תענית כט'(

אגדות  נושא  סביב  ה"עדלאידע"  את  חגגנו  השנה 
וסיפורים.

צפרדעים  הגנים  ילדי  בתחפושות:  כולנו  צעדנו 
ונסיכות, כיתות א' מלכים ומלכות, כיתות ב' קוסמים 
וקוסמות, כיתות ג' דמויות מעליסה בארץ הפלאות, 
וכן דמויות מתוך שלגיה,  בילבי השובבה  ה'  כיתות 
והשתתפו  וטינקרבל  פן  פיטר  פיראטים,  ו'  כיתות 
גם הזאב וכיפה אדומה. בסוף המצעד הססגוני שרו 

הילדים את ההמנונים וצפו בקרקס.
ממופע  הילדים  נהנו  הספר  בבית  פורים  ביום 
ניתן  כי  למדו  הילדים  הכלים"  אלף  "נגן  מוסיקלי 
להפיק צלילים מכלים ומכשירים הנמצאים סביבנו 

בחיי היום יום: מסור, בקבוק, חבל ועוד... 

פורים במרכז קליטה "נורית"
וקח, כך נברא העולם. שכל אחד  - תן  "צו החיים 
יהיה משפיע ומקבל ומי שאין בו שניהם כאחד, הרי 

הוא אילן סרק". )ר' יצחק מזידיטשוב(
כמסורת מדי שנה בשנה  שימחו תלמידי שכבה ו' את 

ילדי מרכז קליטה "נורית" בבאר-שבע.
מאות  הבוגרים  אספו  האחרון  החודש  במהלך 
הספרים  הספר.  בית  תלמידי  מכלל  קריאה  ספרי 
נתרמו באהבה רבה להקמת ספרייה עשירה במרכז 

הקליטה.
בית  ממשפחות  תחפושות  עשרות  נאספו  כמו-כן 
המרכז  לילדי  ונשלחו  נארזו  מוינו,  אשר  הספר 

לקראת חג הפורים. תודה רבה לכל התורמים.
משלוחי  להכנת  מצרכים  תרמו  ו'  שכבה  תלמידי 
מנות לילדי המרכז. התלמידים ארזו משלוחי מנות 

מכובדים לילדים.

השיא הגיע בשושן פורים, בו השתתפו כ-30 תלמידי 
במרכז  וצוהלת  שמחה  פורים  במסיבת  השכבה 

הקליטה. ההתרגשות היתה רבה.
גדולה  תמונה  מרגשת:  מתנה  הוענקה  הספר  לבית 
המתעדת את מפגשי פורים לאורך השנים. תודה לכל 

השותפים.
 

התערוכה הנודדת
החל משנה"ל התשס"ט הצטרף בית הספר לפרוייקט 
הספר,  בית  אל  מגיע  המוזיאון  הניידת,  התערוכה 
וחצי מוצגת תערוכה המתחלפת במהלך  חודש  מדי 
שנה"ל בהתאם לחגים, לנושאים הלימודיים ולעונות 

השנה.
אנו נמצאים בפתחו של חג הפסח, חג האביב ובביה"ס 
בלובי המרכזי מוצגת תערוכת אביב ובה ציורים של 

אמנים מפורסמים שציירו אביב.
כולכם מוזמנים.

אנו עומדים בפתחה של חופשת הפסח. ילדים ובני 
הרכוש  על  עצמנו,  על  נשמור  בואו  יקרים,   נוער 

הציבורי של היישוב ועל מנוחת התושבים.

• בחודש ינואר החליטה הנהלת המתנ"ס לקזז את 
תקופת החירום מתשלומי ההורים למתנ"ס. 

מועברים  ניידים  לטלפונים  הודעות/מסרונים   •
המנויים.   לקהל  המתנ"ס  מחשבי  דרך  הצורך  בעת 
מתבקשים  אלו  הודעות  קיבלו  לא  אשר  לקוחותינו 
לפנות למשרדי המתנ"ס ולמסור מס' נייד מוביל לכל 

משפחה.

ילדים ונוער
• עונת "ההצגות שלנו" בעיצומה: "איה אווץ אווה", 
להיות  רצה  שלא  "העכבר  חתולים",  של  "חלומות 
שנדחתה  החדשים"  המלך  ו"בגדי  "בנצי"  עכבר", 

לחודש מאי עקב המלחמה.
• בחודש ספטמבר נהנו מאות בני נוער ממופע סטנד 

אפ של אורי חזקיה ואדם שרון.
בצפון  לטיול  הנוער  בני  יצאו  פברואר  בחודש   •
– פוריה, ורד הגליל, רכיבה על סוסים, טיול ג'יפים 

ופעילות פיינטבול.
• פעילות מועדון הנוער בערבים נמשכת כרגיל.

תרבות
"אני  תכנית  התקיימה  בלהבים  השנה  לראשונה   •
בת מצוה" – מסע של שבעה מפגשים לבנות ואמהות 
בעקבות נשים יהודיות מאז ועד היום בהנחיית מתן 

יהדות בקהילה.

• בחנוכה חגגנו במתנ"ס עם אביהו מדינה. 

מועדון 55
הפעילות  בשנת  גם  נמשכת  הפעילות  תנופת   •
השונות  בפעילויות  המשתתפים  מספר   .2008/09
לטיולים,  מצטרפים  רבים  תושבים  בעליה.  נמצא 

הצגות, מסיבות חגים, הרצאות ופעילויות אחרות. 
• מועדון דגנית ממשיך בפעילות מועדון הבוקר וכן 
נוספו קורסים לציור, ספרדית וברידג' וכמו כן נפתח 

חוג לתנ"ך.

ספורט
• בחודש נובמבר קיימנו את מירוץ להבים המסורתי 

ע"ש סגן שי ארבלי ז"ל.
ספורטאיות   24 המונה  קרקע  התעמלות  נבחרת   •
התחילה את פעילותה בחודש נובמבר. מאז הופיעה 

מספר פעמים בישוב ומחוצה לו.

בנות  כדורסל  קבוצת  פתחנו  דצמבר  בחודש   •
מכיתות ט'-יב'.

קבוצת  זכתה  בחנוכה  הגימנסטרדה  בתחרות   •
יישר  הראשון,  במקום  להבים  אמנותית  התעמלות 

כח.
• בחודש פברואר התקיימה בלהבים אליפות ישראל 

בהוקי פלור-בול.

קונסרבטוריון
הקונסרבטוריון  של  השוטפת  העבודה  במהלך   •
נערכו קונצרטים בכל הכלים בהשתתפות כל תלמידי 

הקונסרבטוריון.
בהשתתפות  ג'אז  קונצרט  התקיים  ינואר  בחודש   •

נגנים מהולנד וישראל.
בינלאומי  לפסטיבל  תלמידים  יצאו  מרץ  בחודש   •

לגיטרה המתקיים במוזיאון תל-אביב.
נשיפה  כלי  תזמורת  לצאת  מתוכננת  השנה  בסוף   •

לסיבוב הופעות בגרמניה.

ספריה:
מתקיימים  ב'-ד'  לכיתות  קריאה  עידוד  שיעורי   •

בספריה.
• בחודש נובמבר התקיים מפגש מרתק עם הסופרת 

יוכי ברנדיס.
רבי  רשימות  עפ"י  ספרים  נרכשים  חודש  מידי   •

המכר והזמנות הקוראים.

פעילות הקייטנה: משעה 07:30 עד השעה 16:30.
יש לצייד את הילדים בארוחת עשר.

קבוצות הצהרונים יצאו לחופשת החג מיום ג' 07/04/09 
ועד יום ד' 15/04/09 .

נוהלים:
1.הרישום יתבצע על פי גילאי הצהרונים בלבד.

2.תשלום: ילדי הצהרון – ללא תשלום. 
 משתתפים אחרים 480 ₪ 

3. רמת הפעילות מותאמת לגילאים השונים
ההרשמה על בסיס מקום פנוי,

בברכת חג שמח וכשרמספר המקומות מוגבל.
צוות מדריכות הצהרונים
ורכזת צהרונים סיגי דדון

יום ה' 16.04יום ב' 6.04יום א' 5.04
ארוחת בוקר 

מלכותית
מסיבת פיג'מות 

הפעלה בריקוד

חגיגת ליל הסדר
עם תיאטרון הפארק 

"ילדימדים" שירי 
ילדים מכל התקופות. 

חגיגת מימונה 
לפי מסורת החג

יום ה' 2.04יום ד' 1.04יום ג' 31.03
חגיגת אביב 

צביעת חולצה, בנדנה
הכנת מובייל 

יום זהירות בדרכים
הצגת ילדים

"מפלצת בדרכים" 
תיאטרון מיליטרון

מאהל בדואי
מעגל מתופפים
סדנאות יצירה 

אפייה בטבון

ח
ס

פ
ת 

טנ
קיי

שבט נופר – איתך לאורך כל הדרך 
חניכים  כ-330  כיום  מונה  ה-20  שנתו  אל  נכנס  נופר  שבט 
המשתתפים בפעילות השבט בימי שלישי ושישי. השבט פתח את 
הפעילות השנתית בטקס מרשים בהשתתפות החניכים והוריהם 

וכבר בסוכות יצאו החניכים לטיול מהנה באזור ירושלים. 
עזרה  קהילתיות:  בפעילויות  פעיל  חלק  לקחו  השבט  חניכי 
לחיים  קו  לעמותת  התרמה  בעדלאידע,  תחנות  הפעלת  להבים,  מרוץ  בתפעול 
ועזרה בגיוס כספים לעופר גולן, תושב היישוב, אשר מתמודד בימים אלה עם 

מחלת הסרטן.
נוער במצוקה.  אירוע ההתרמה השנתי – "נופר בכיכר" התמקד השנה בנושא 
האירוע חשף את החניכים לפנים אחרות של החברה והכסף שהתקבל ממכירת 
הפריטים שהכינו החניכים נתרם ל"אגודת כפרי SOS" - ארגון עולמי המפעיל 

כפרים לנוער במצוקה ברחבי העולם. 
בפעילות  והמשיך  מפעילותו  חדל  לא  השבט  יצוקה"  "עופרת  מבצע  במהלך 
נסע  השבט  ובנוסף  בשבט  במקום  בבתים  פעילות  העבירו  המדריכים  חלקית. 
לפעילות בחיפה הרחוקה, שם החניכים סיירו בגן החיות, צפו בסרט והתארחו 

בחוות הצופים אשר בגבעת יוחנן. 
בחודש פברואר התקיים "יום הצופה" בו החניכים רכשו ידע צופי ועברו דרגה.

בימים אלו אנו בעיצומן של ההכנות לחג הפסח בו יצאו החניכים לטיולי פסח 
זהו  במאי,  ייערך  השנה  נופר  מופע  גילם.  לשכבת  בהתאם  השבט  של  השונים 

המופע היחיד בו חניכי השבט יכולים לעלות לרקוד ולשיר עם קבוצתם.
והשיא של השנה, כבכל שנה - מחנה הקיץ. 

התאריכים  את  שריינו  אנא  התאריכים–  להלן 
הללו:

תאריכיםשכבת גיל
10-18/07/2009שכבה בוגרת )ט'-יב'(

13-17/07/2009חניכים )ד'-ח'(*
לארבעה  ה'  חניכי  ימים,  לשלושה  ד'-יוצאים  *חניכי 

ימים, חניכי ו'-ח' לחמישה ימים. חלוקת הימים לפי שכבות תפורסם בהמשך.
 http://nofar.zofim.org.il אתר הבית שלנו

בתיה הרפז
מנהלת המחלקה
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הודעותשירותים חברתיים
היכונו לחודש הבריאות!

במהלך חודש מאי יתקיימו בלהבים "עשרת ימי 

בריאות",  במהלכם יתקיימו פעילויות מגוונות 

בנושאי בריאות לכל קשת הגילאים. בין היתר 

ייחודיות  סדנאות  הדרכות,  הרצאות,  יתקיימו 

ויריד שבועות בסימן בריאות.

מתבקשים  ביריד  דוכן  להעמיד  המעונינים 

לפנות לאסנת במתנ"ס 6518079.

לפרטים עקבו אחר הפרסומים באתר המועצה.

להבים פון 2009
להביםפון מתעדכן רק על סמך בקשה מפורשת.

שלו,  הטלפון  מספר  את  לעדכן  המבקש  תושב  כל 
המבקשים  תושבים  קיים,  מספר  לשנות  או  לגרוע 
יקיר שנפטר, תושבים שעברו שינוי במצבם  לגרוע 
ביטוי  לידי  זאת  להביא  ומבקשים  המשפחתי 
המועצה  ראש  בלשכת  לאורי  לפנות  מתבקשים 

בדרכים הר"מ: 
lc@lehavim.muni.il :בפקס: 08-9554763 במייל

בדואר: מועצה מקומית להבים, ת.ד 1, להבים
תאריך אחרון לקבלת עידכונים: 19/4/2009.

במהלך  הדואר  בתאי  יחולק  המעודכן  פון  להבים 
חודש מאי.

חופשה מרוכזת בפסח
בערב חג ובחול המועד פסח )8-16/4/09( משרדי 

המועצה יהיו סגורים. 
על כל מפגע יש להודיע למוקד 106 או מטלפון 

סלולרי -  08-6274433.
ה- ראשון  ביום  יפתחו מחדש  משרדי המועצה 

.19/4/09

לתשומת לב הנהגים
תיקון חוק עזר ללהבים )העמדת רכב וחנייתו( 
 .9/9/07 מיום  לתוקף  נכנס   1996  – התשנ"ו 
לפיכך, החל מיום 1/4/09 המועצה תאכוף חוק 

זה בכל שטחי הישוב.
בחוק  המפורטת  העבירות  רשימת  לידיעתכם, 

נמצאת באתר המועצה.

לקראת ימי הזכרון
ויום העצמאות

להלן מועדי טקסי הזכרון ואירועי העצמאות:
בתאריך 19/4/2009 בשעה 20:00 תתקיים במועדון 
בעיתות  ההנהגה  "תפקוד  בנושא  הרצאה  הנוער 
בחינת  הונגריה".  יהודי  שואת  לקחי   - לחץ 
השאלה: האם בנסיבות הקיימות באותה עת ניתן 

היה לנהוג אחרת? מפי פרופ' משה דריאל.
ג'  יום   – ולגבורה  לשואה  הזכרון  יום  טקס 

20/4/2009 בשעה 20:00 באמפי בית הספר.
יום ב'  טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל – 
מאחורי  הדשא  ברחבת   20:00 בשעה   27/4/2009

המתנ"ס.
במועדון   28/4/2009 ג'  יום   – העצמאות  יום  ערב 

החברים.
יום העצמאות – יום ד' 29/4/2009 הפנינג במועדון 

החברים.

בשעה טובה, הצטרפה לצוות המחלקה לשירותים חברתיים עובדת סוציאלית 
קהילתית, גב' בתיה סיטי. עם הרחבת המחלקה, אנו מקווים שנוכל לתת מענה 

רחב יותר ולפתח שירותים מתאימים על פי צרכי האוכלוסייה ביישוב.
בימים אלו החלה פעילות במספר תחומים עיקריים:

פרופיל קהילתי
גדלה  היישוב  אוכלוסיית  והתרחבות.  בניה  של  במגמה  נמצא  להבים  היישוב 

ועימה גם הצרכים של התושבים בכל תחומי החיים.
בימים אלו עורכת המחלקה לשירותים חברתיים מיפוי של השירותים הקיימים 
ייחודיים של  בישוב וצרכי האוכלוסייה תוך שימת דגש על מאפיינים וצרכים 
כל אוכלוסיה )הגיל הרך, ילדים ונוער, בוגרים, גמלאים( ואפשרויות לשיתופי 

פעולה ופיתוח שירותים ביישוב.
תושבים אשר מעוניינים לקחת חלק בתהליך, לשתף בידע או להעלות צרכים 

מוזמנים לפנות למחלקה.

"קהילה פעילה" - תושבים למען תושבים
ביישוב  למשפחות  מענה  לתת  בא  היישוב,  תושבת  של  יוזמה  פרי  הפרויקט, 
הנמצאות במצבים שכל משפחה נקלעת אליהם כגון: לידה, היעדרות האב עקב 
שירות מילואים, ניתוחים ואשפוזים )לא עלינו( ועוד. זאת מתוך אמונה ביכולת 
של הקהילה להתגייס אחד עבור השני תוך עזרה הדדית, דאגה ואכפתיות של 

תושבים למען תושבים.
משפחות המעוניינות להצטרף ולשמוע פרטים נוספים מוזמנות לפנות 

למחלקה.

"מועדון דגנית" - מועדון בוקר לתושבים ותיקים
מועדון הבוקר מספק פעילות לתושבים ותיקים ביישוב פעמיים בשבוע:

יום ב'- 9:00-12:00 פעילות אומנות מגוונת ומהנה
יום ה'- 9:00-12:00 פעילות ספורט במתנ"ס ולאחריה פעילות אומנות במועדון 

דגנית.
בימים אלו אנו מרחיבים את פעילות המועדון, ופונים לתושבים לבוא ולהתרשם 
מהפעילות הקיימת. כמו כן, אנו פתוחים לרעיונות והצעות לפעילויות במועדון.

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל אסנת במתנ"ס בטלפון 6518079

התנדבות: "באתי לחזק ויצאתי מחוזק..."
המחלקה בשותפות גורמים נוספים ביישוב מקימה בימים אלה מאגר "יחידת 
וקוראת  ביישוב  ובחירום", הכולל מתנדבים בכל התחומים  מתנדבים בשגרה 

למתנדבים חדשים להצטרף למאגר זה. תחומי התנדבות אפשריים:
• משמר אזרחי: לפרטים ניתן ליצור קשר עם רס"ר וקנין יאיר 

בטל. 050-7653675.
• מתנ"ס:  ספריה - כריכה וסידור ספרים, הפעלת שעת סיפור להורים וילדים. 
בפעילות.  למשתתפים  סיוע  בהפעלה,  סיוע  היישוב-  לותיקי  "דגנית"  מועדון 

מרכז גישור, פעילויות קהילתיות.
פרטים נוספים אצל אסנת בטלפון 6518079.

לצורך  בהתאם  הספר,  ובית  לגנים  במתנדבים  מעוניינים   - החינוך  מחלקת   •
המחלקה. לפרטים: בתיה הרפז, מנהלת המחלקה, בטל' 9554771/772

- מעוניינים באנשים המוכנים להתנדב "אחד  מחלקה לשירותים חברתיים   •
על אחד":

• חונכים לילדים - חונכות שבועית לילדים עם צרכים מיוחדים, תמורת שכר 
סמלי.

ודיסקרטית,  אישית  התנדבות   - היישוב  ותיקי  בבתי  שבועית  התנדבות   •
בתיאום עם מנהלת המחלקה.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר המועצה.

תערוכה במועצה

הנקראת  סלפטר  יפה  של  מיצירותיה  תערוכה  במועצה  מוצגת  אלו  בימים 
"נקודת מבט".

לדברי האמנית, נקודת מבט היא תערוכה של 16 תמונות )שמן על בד( שנולדו 
מתוך התבוננות בבני אדם במצבים שונים.

הציבור מוזמן לבוא ולהתרשם!

אנו מודים לפנינה ברקאי על התערוכה הקודמת 
ויצירותיה הייחודיות.

ביטחון
לקראת חג הפסח ויום העצמאות הבאים עלינו 
לאבטחת  ערוכים  הביטחון  וגורמי  אנו  לטובה 
התושבים בישוב אך יחד עם זאת הינכם נדרשים 

לגלות יתר ערנות. להלן מספר דגשים:

הגנה מפני גניבות
חלונות  על  בדגש  לבית  הכניסות  כל  נעילת   .1

בחזית הבית )סלון, מטבח(.
הפעלת  לוודא  יש  האזעקה.  מערכת  הפעלת   .2
המערכת בעת שהייה מחוץ לבית ביום ובלילה.

3. כלי רכב בהם קיימת מערכת איתורן מומלץ 
לעדכן את חברת האיתור בטלפון מוקד 106.

4. הקפידו על הכנסת כלי הרכב לחנייה בחצר.
ניתן  כיצד  השכנים  אצל  מידע  השאירו   .5

להשיגכם בעת הצורך.

נקודות מפגש בני נוער 
מתאפיינים  הקרובות  והחופשות  הקיץ  חודשי 
בבילויים של בני הנוער במספר מוקדים בישוב 

בשעות הלילה )גן-הציפורים, גן עיט(.
ברעש  מתאפיינת  הנוער  בני  התנהגות  לצערי 
בגנים, במעשי ונדליזם, נהיגה פרועה ברחובות 

הישוב והשחתת תחנות ההסעה.
אנו קוראים לבני הנוער להימנע ממעשים אלה, 

ומבקשים את מעורבות ההורים.
מצלמות  מותקנות  אלה  בימים  לידיעתכם, 
גן  ביניהם:  בישוב,  שונים  במקומות  אבטחה 

עיט, גן הציפורים וביציאה מהיישוב.

ביטחון בדרכים
בני  העצמאות  ויום  פסח  לחופשת  היציאה  עם 
הנוער יוצאים לבילוי עם כלי הרכב של ההורים, 
אנא עקבו אחר פעילות הילדים, סעו בזהירות 

וחיזרו לבתיכם בשלום.

ל"ג בעומר
נא עקבו אחר הפירסומים באתר המועצה סמוך 

למועד החג.

שער בית העלמין
ינעל באופן קבוע החל מה- בית העלמין  שער 

באמצעות  תתאפשר  השער  1/5/09. פתיחת 
הקשת מספר טלפון נייד  בלבד.

לתושבים  השער  פתיחת  את  לאפשר  מנת  על 
הטלפונים  מספרי  את  להעביר  יש  המעונינים, 
בטלפון:  מלכה  דני  המועצה  לקב"ט  הניידים 

08-9554777/781  או בפקס: 08-9554774.
הנייד  יעבירו את מספר הטלפון  תושבים שלא 
באמצעות  רק  העלמין  לבית  להיכנס  יאלצו 

הסייר של חברת האבטחה.

בברכת חג-שמח וכשר לכם ולבני משפחותיכם.
דני מלכה   

קב"ט המועצה   

אי
 מ

מלבד שינויים אלה, אין שינוי במועדים הרגילים.
פורענות  יוצרת  החג  ערב  אשפת  יקרים,  תושבים 
שאין כדוגמתה בפחי האשפה המרכזיים. תושבים 
משליכים את שאריות האוכל וכלי החג בשקיות על 

הרצפה, בעוד שפחי האשפה ריקים לחלוטין.
המועצה ,תוסיף פחים לפינוי ליד מחסני המועצה, 
קשה  תברואתי  מצב  ליצירת  סיבה  שאין  כך 

בהשלכת פסולת זו ברשות הרבים.
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פינוי אשפה 
בימי  שינויים  מספר  יחולו  הבעל"ט  החגים  לרגל 
)בירוק(  הנכונים  התאריכים  להלן  האשפה.  פינוי 

במקום התאריכים הקודמים )בצהוב(.

יל
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בכל בעיית בטחון או אחזקה הנכם 
מוזמנים לפנות למוקד להבים 106

או מטלפון נייד 08-6274433/4

106

התנדבות בזמן חירום )צח"י(
בעקבות אירועי מבצע "עופרת יצוקה" ולאור המצב הביטחוני כיום, אנו מקימים 
אשר  היישוב,  תושבי  ממתנדבים  מורכב  זה  צוות  יישובי(.  חירום  )צוות  צח"י 

באים לתת מענה לתושבים בזמן אמת כהשלמה לפעולות הגורמים הרשמיים.
מוכנה  קהילתית  התארגנות  הייתה  בהם  ביישובים  כי  מלמד  העבר  ניסיון 
ומוכשרת מראש, התמודדות הקהילה בזמן אירוע היתה טובה יותר. מתנדבי 
הצח"י יעברו הכשרה והעשרה במגוון תחומים: עזרה ראשונה, התמודדות עם 

מצבי חרדה, עבודת צוות ועוד.
תחומי ההתנדבות הנדרשים לצח"י הם: 

• ביטחון - צבא, משטרה
• רפואה - רופאים, אחיות, חובשים, נהגי אמבולנס

• לוגיסטיקה - חשמל, ביוב, מים, רכב
• רווחה - עובדים סוציאליים, פסיכולוגים

• חינוך - מורות, גננות
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל:

קב"ט היישוב דני מלכה בטל' 050-2041021
מנהלת מח' שירותים חברתיים - אביגיל עמית בטל' 050-2041018

בפעילויות  מיודעים  ולהיות  מחלקתנו  עם  קשר  ליצור  המעוניינים  תושבים 
קהילתיות ביישוב, מוזמנים ליצור קשר ולהשאיר כתובת מייל באמצעות:

socialw@lehavim.muni.il :טלפון: 08-9554777/770. מייל

שנותן  מי  כי  ללמדנו  בממונו"  מהנותן  בגופו  הנותן  "גדול  אמרו:  ז"ל  חכמינו 
זו אם  ונתינה  נותן, מנשמתו, מרוחו, מאופיו, ממרצו  הוא  עצמו  לזולתו משל 
ניתנה בסבר פנים יפות, עם מילה טובה חיוך וברכה, כאילו נתן לחברו את כל 
המתנות בעולם. אני קוראת לכם להצטרף אלינו בפעילות הקהילתית ולהגביר 

את תחושת היחד ביישוב שלנו- להבים.
מאחלת לכל תושבי להבים חג כשר ושמח והמשך עשייה פורייה!

עו"ס אביגיל עמית   
מנהלת המחלקה   

24 שעות ביממה



מועדים לשמחה
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www.lehavim.muni.il טפסים נוספים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה
את הטופס המלא יש להעביר אל הרב בביתו ברחוב ורד 71, טלפון: 6517637, עד יום ג' 7 באפריל, בערב

     ב"ה, ימי ניסן התשס"ט

שטר הרשאה למכירת חמץ
אנו החתומים מטה נותנים כוח ורשות לרב נפתלי מרינובסקי רב היישוב להבים בארץ ישראל, למכור לפני חג הפסח התשס"ט כל מיני חמץ ותערובות חמץ 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 מרינובסקי שישכיר 

לנכרי את כל המקומות שהחמץ מונח שם, ואנו עושים 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 לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכיה, שזכין לאדם שלא בפניו, 

וכן ביד השליח 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 _______________________עיר/יישוב _________________

מקום החמץ )נא לפרט את כל המקומות בבית ו/או בחצר שהחמץ סגור בהם( _______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ ובכל מקום שהוא

תאריך _______________                                        חתימה   ___________________

ב"ה. ניסן התשס"ט

הלכות פסח תשס"ט
תושבים נכבדים, שלום רב,

להביא  מתכבד  אני  לטובה,  עלינו  הבא  החג  לקראת  כהלכה  להיערך  מנת  על 
לידיעתכם את ההלכות הבאות:

1. מכירת חמץ. לפני החג חשוב להסדיר את נושא מכירת החמץ. יש לדעת כי חמץ 
אסור גם באכילה וגם בהשהיה. חמץ שנשאר בבעלות יהודית בחג הפסח אסור 
באכילה גם אחרי החג. לפיכך המשאיר  בביתו או בבעלותו חמץ – עליו למוכרו 
באמצעות הרב למי שאינו יהודי. כך לא יהיה איסור בהשהייתו וגם מותר יהיה 
לאוכלו אחרי צאת חג שביעי של פסח. רצ"ב שטר הרשאה למכירת חמץ. מלאו 

נא את השטר והעבירו אלי. המכירה מתבצעת ללא תשלום.
בדיקת  את  עורכים  בערב  באפריל,   7 בניסן,  י"ג  שלישי  ביום  חמץ.  בדיקת   .2
ה' אלוקינו מלך העולם  לפני הבדיקה מברכים: "ברוך אתה  החמץ לאור הנר. 

אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".
ביטול חמץ. בתום הבדיקה מבטלים את החמץ ואומרים: "כל חמץ ושאור   .3
ויהיה הפקר  יתבטל   – ידעתיו  ושלא  ביערתיו  ושלא  שיש ברשותי שלא ראיתיו 

כעפר הארץ".
כאשר  שנה,  ל-28  אחת  המתקיימת  ונדירה  מיוחדת  מצווה  החמה.  ברכת   .4
השמש חוזרת למקום שבו הייתה בעת בריאתה. בבוקר יום רביעי י"ד בניסן, 8 
באפריל, מתאספים בחצרות בתי הכנסת ומברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך 

העולם עושה מעשה בראשית" ומוסיפים פסוקים ומזמורים. אל תחמיצו!
5. סיום מסכת. ביום רביעי י"ד בניסן בבוקר, אחרי תפילת שחרית בבית הכנסת 
ברכת   ,5:30 בשעה  )התפילה  התלמוד  מן  מסכת  של  לימוד  מסיימים  המרכזי, 

החמה בשעה 6:30 ואחר כך הסיום(. הסיום נועד לחסוך את "תענית הבכורות" 
הנהוגה ביום זה.

6. סוף זמן אכילת חמץ. ביום רביעי י"ד בניסן, 8 באפריל, מותר לאכול חמץ רק 
עד השעה 10:30 בבוקר.

7. שריפת חמץ. ביום רביעי יש לשרוף את החמץ עד השעה 11:30. אחרי השריפה 
מבטלים את החמץ בנוסח זה: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא 

ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".
)כ-30  יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית"  א. מצה.  מצוות ליל הסדר:   .8
גרם( מצה שמורה עבודת יד.  ב. מרור. אוכלים "כזית" חסה )כ-20 גרם(. מומלץ 
לצרוך חסה מגידול מיוחד ללא תולעים שטופה היטב.  ג. ארבע כוסות. לפי סדר 
ההגדה שותים בהסיבה שמאלה 4 כוסות של יין או מיץ ענבים. כל כוס לא פחות 
מ-86 סמ"ק.  ד. סיפור יציאת מצרים. לספר תוך אווירת חג את סיפור ההגדה 

ופירושיה. וכל המרבה הרי זה משובח.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת.
ועבדות  זכה לצאת  משעבוד  שנ שלימה,  ושמח, חג גאולה  חג כשר 
, אל מרחבי הקדושה האלוקית האינסופיים,  החומר אל חירות רוחנית

בתורה במצוות ובמעשים טובים.
הרב נפתלי מרינובסקי   

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


