
אתר הבית שלי

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית לפסח

שתתקיים ביום שלישי ה-12/4/2011 
בשעה 18:30 במשרדי המועצה 

תושבים יקרים,

חג הפסח קרב ובא, האביב בפתח ועמו ריחות של 
פריחה והתחדשות. 

השנה חוגגת להבים 25 שנה להיווסדה, חצי יובל של 
עשייה, צמיחה והתפתחות. במהלך השנה נציין את 
שנת ה-25 במגוון אירועים כגון: מופעי מוסיקה, הופעות אומנים שונים, 

סדנאות וירידים.

בימים אלו מתחילים בפיתוח השטחים הציבוריים הבודדים שעדיין נותרו 
ללא גינון ובכך יוכלו כל התושבים ליהנות משטחים מדושאים וערוגות 
מוריקות. בעתיד הקרוב יושלם המכרז לפיתוח הרחובות והגנים גם 
בשכונת המניפה וזו ההזדמנות להודות לכל הדיירים על הסבלנות, גילוי 

אורך הרוח והיצירתיות. 

אנו ממשיכים לקדם את "להבים כיישוב מקיים". תושבים רבים רכשו 
קומפוסטרים במחיר מסובסד וכעת אנו לומדים ונערכים להפרדה במקור 

- הפרדת הפסולת הביתית לפסולת יבשה ופסולת רטובה.

מחלף להבים עדיין לא בא על פתרונו אך אנו לא מוותרים ועושים ככל 
יכולתנו לקדם את הקמת המחלף ובכך לשים קץ לסיוט של כל תושבי 

הדרום הנאלצים לסבול מדי יום מהמתנה ממושכת בפקקים.

אנו מברכים על קליטתו של אבי סולימני כמנהל המתנ"ס בלהבים. אבי 
הינו מנהל ותיק ואנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו החדש.

 אני מברך את תושבי להבים ואת כל המשפחות החדשות שהצטרפו 
ליישובנו בברכת חג שמח וכשר ומייחל יחד עם כל בית להבים לשובו 

המהיר של גלעד שליט לביתו ומשפחתו.
אלי לוי       

ראש המועצה       
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קיץ ללא מזיקים
תקופת הקיץ בפתח ועימה התעוררות חרקים 

למיניהם.
יתושים  - היתושים פעילים בעיקר בשעות 
החשיכה ומתרבים במקומות לחים, במקוואות 
מים עומדים, בגומות השקייה ובסביבת צמחים 

ושיחים.
אם במקום ציבורי קיים מקור לדגירת יתושים, יש 

לפנות למח' ההנדסה במועצה באופן מיידי.
על מנת למנוע את התרבותם של היתושים 
חשוב לאתר ולטפל במקורות מים עומדים בבית 

וסביבתו ולנקוט באמצעים הבאים:
הביוב  במערכות  דליפות  ולמנוע  1. לתקן 

והמים.
2. לבדוק תקופתית גגות ומקלטים, לייבש ולנקז 

אותם ולטפל בנזילות מזגנים.
3. לרוקן דליים, מיכלים, חביות וצמיגים הנמצאים 

בחצרות.
4. לטפל בבריכות נוי למניעת התפתחות זחלי 

יתושים )דגי גמבוזיה(.
תיקנים - המועצה, באמצעות קבלן הדברה, 
מבצעת ריסוסים בכל תאי הביוב הציבוריים.  
המועצה לא מבצעת ריסוס בחצרות הפרטיות 

של התושבים.
מיגור התיקנים בישוב יכול להתבצע, אם כך, 
בפעולה משולבת בשוחות הציבוריות והפרטיות 

כאחת.
בקשתנו אפוא, יטפל כל תושב בתאים שבחצרו 

ויביא הקלה לביתו ולסביבתו.
עקרבים ונחשים – אנו חיים בסביבה טבעית 
ואין אפשרות להימנע מנוכחות מזדמנת של 
בעלי חיים שונים. הדרך להפחית מפגשים בלתי 
נעימים עם נחשים ועקרבים הוא שמירה על 
חצר נקייה ללא ערימות של גרוטאות, חפצים 
או אבנים בסביבת הבית. במקרה של נחש בחצר 
ניתר להיעזר בפקח המועצה או בלוכדי נחשים 

פרטיים.
דבורים – הדבורים מגיעות לחצרות הבתים 
בחיפושן אחר פריחה ומים. אין להדביר דבורים. 
המועצה מסייעת במקרה שנחיל דבורים התנחל 
בחצר. שמירה על החצר ללא מקווי מים תסייע 

למנוע ריכוזי דבורים.
אין לרסס בחומרי הדברה בני אדם, חיות מחמד, 

מזון, כלי אוכל ומשטחים להכנת מזון! 
לתשומת ליבכם! יש להשתמש בתכשירים 
המאושרים לשימוש על ידי משרד הבריאות 

והמשרד לאיכות הסביבה.
יש לקרוא בעיון את ההנחיות ולפעול בהתאם 

להוראות היצרן.

 " בברכת "קיץ לא עקיץ

תברואה להבים ממשיכה להתפתח, תוך שימת דגש על 
פיתוח המרחב הציבורי, מתן מענה לשעות 
הפנאי, פיתוח פרויקטים תואמי אקלים, והקפדה 

על הבטיחות.
פרויקטים רבים הסתיימו, אחרים לקראת ביצוע 

והשולחן עמוס תוכניות לעתיד.

ספורטק 
מגרש הרולר-הוקי נמצא בשלבי גמר. עפ"י 
התכנון כבר בחול המועד פסח יוכלו התושבים 

ובעיקר הילדים ליהנות מהחלקה בטוחה.
גם מגרשי הטניס לקראת סיום.

בתכנון הרחבת מגרש הכדורגל, מסלול ריצה 
400 מטר, מתחם אקסטרים ומערכת שבילים 

כיכרות וחניות.

פיתוח שטחי ציבור
מכרז שטחי גינון אחד מאחרינו, במסגרתו פותחו 
בין היתר הפארק בין כחל וחנקן, הפארק בין 
סופית ועגור, הגן בפינת הגפן ושדרות הזית 
ועוד גנים שדיווחנו עליהם בהרחבה במידעון 
הקודם וכבר לפנינו מכרז פיתוח נוסף של שטחי 

ציבור. יש כבר קבלן זוכה, והפעם יבוצעו:
שדרות רימון למרגלות רחוב זרזיר  •

השטח הפתוח בין סבכי, סלעית ונשר  •
גן ציבורי בין סופית לסנונית  •

שדרות רימון פינת חוגלה  •
הסדרת נחל להבים מאחרי רחוב רקפת  •
גן ציבורי בשילוב חניות לטובת באי     •

הספורטק והבריכה.  

פיתוח שכונת המניפה
בשכונת  והגנים  הרחובות  לפיתוח  המכרז 
המניפה יצא לדרך. החומר נמצא עכשיו בהליכי 
אישור מול המנהל, ועם השלמת הבדיקות יצא 
לביצוע, בשלב ראשון פיתוח האונה הצפונית 

בשכונה.

טיילת נחל להבים
שלב ב' עליו דיווחנו במידעון הקודם יצא למכרז, 

יש קבלן זוכה, והביצוע יחל בקרוב.
כפי שדיווחנו מדובר בשלב משמעותי שיקשור 

את היער באמצעות שני גשרים ליישוב הקיים, 
כמו כן ייפרץ שביל לאורך הנחל שיאפשר הליכה 

ורכיבה מרחוב ברקן עד רחוב רקפת.

שכונות בבניה
בשכונת המניפה כבר מתגוררות 67 משפחות.
ובשכונת המרכז 5 משפחות. עוד 50 בתים 

נמצאים בבנייה.
של  העזר  חוקי  את  לאכוף  ממשיכים  אנו 
המועצה וחוקי התכנון והבנייה ומקפידים על 
בנייה בטוחה ושטחים ציבוריים ללא פסולת 

בניין.

קיימות בלהבים
להבים ממשיכה לפעול כדי לשמור על מיקומה 
כיישוב בר קיימא. שלשה נושאים עומדים כיום 
על הפרק ברמה הלאומית והמשותף לכולם 
הוא התכלות משאבי הטבע והזיהום שאנו 

יוצרים.

מים
בתחום זה להבים מובילה כבר מספר שנים, 
אנו ממשיכים להשקות את הגינון הציבורי 
לחיסכון  במקביל  ופועלים  מושבים,  במים 

במים שפירים.
כידוע הוחלפו כל מוני המים אצל הצרכנים 
הפרטיים, והמערכת החדשה מאפשרת לנו 

לגלות תקלות בזמן אמת ולמנוע ביזבוז.
במסגרת ההתייעלות הזו נתגלתה גם תופעה 
חמורה של גניבת מים ע"י תושבים, נגד כולם 

הוגשו תלונות במשטרה.

פסולת
בנושא הפסולת הפעילות בכמה מישורים 
שעיקר מטרתם הפחתת כמויות הפסולת בכלל 
והפחתת כמויות הפסולת ההולכות להטמנה 

בפרט. לשם כך מתבצעות פעולות שונות:
מחזור

למחזור  נוספים  מיכלים  שני  יוצבו  בקרוב 
קרטון במרכז המסחרי ובמוקד המחזור מול 

רחוב רקפת.
בארבעה  טקסטיל  למחזור  מיכלים  הצבת 
מקומות בישוב: מול רקפת, במרכז המחזור, 
במרכז המסחרי וליד המועצה. במיכלים אלה 
ניתן יהיה לשים גם נעליים, תיקים שמיכות 

וכדומה.
איסוף טקסטיל לצדקה

במקביל לאיסוף המסחרי ניתן יהיה לתרום 
בגדים במועדון דגנית, שיועברו לויצ"ו לטובת 

נזקקים.

קומפוסטרים
חולקו בהצלחה כל הקומפוסטרים שנרכשו ע"י 
המועצה, תושבים נוספים המעוניינים יירשמו 

במחלקת ההנדסה.
לשימוש  הדרכות  לקיים  מתכננים  אנו 
לפסולת  מענה  הנותנים  בקומפוסטרים 

האורגנית.

לו כל בית אב היה מציב קומפוסטר, כמות 
הפסולת ההולכת להטמנה הייתה יורדת ב-

40%! )חישבו על כך(

הפרדה במקור
מדינת ישראל נערכת להפרדת הפסולת הביתית 

לשני זרמים - יבש ורטוב.
עם השלמת התהליך, הפסולת היבשה הכוללת 
אריזות פלסטיק וכד', תלך למחזור והפסולת 
הרטובה, האורגנית תלך למפעלי קומפוסט 
אזוריים. לשם כך יהיה על התושבים להפריד 

את הפסולת בבית והאיסוף יהיה נפרד.
 בשכונות הותיקות נצטרך לתת מענה למיקום 
מיכלי האיסוף, ובשכונות שבתכנון אנו כבר 

לוקחים בחשבון את המציאות העתידית.
לסיכום, הפחתת הפסולת תתקיים רק אם 
נצרוך פחות, נעשה שימוש חוזר בדברים ונפריד 
את השאר. מדינת ישראל קטנה ולכן בעיית 
ההטמנה גדולה. אתרי הטמנה מתמלאים מהר, 

ואין מקום לחדשים.

התייעלות אנרגטית
בתחום זה הפעילות מתמקדת בשני תחומים, 
וניצול אנרגיות  הפחתת השימוש בחשמל 

נקיות.
אסון הכורים הגרעיניים ביפן העלה לכותרות 
את הצורך בשימוש באנרגיות אלו ונתן תנופה 

לשוק מתפתח של ניצול אנרגיית השמש.

רבים  שמש  בימי  שבורכה  כמדינה  ישראל 
אך במעט קרקע, עסוקה היום בניצול הגגות 
להפקת אנרגיה סולארית באמצעות תאים 

פוטוולטאים.

מכרז לניצול גגות מבני הציבור 
להפקת אנרגיה סולארית

המועצה שכרה את שרותיה של חברה להכנת 
המכרז. סקר המבנים נעשה ואנו בהליך של 

הכנת היתרי בנייה למערכות וכתיבת המכרז.
החברה שתזכה תקים את המערכות על גגות 
מבני הציבור ותחלוק את הרווח עם המועצה.
גולת הכותרת של הפרויקט היא המצללה 
הסולארית בבית הספר עליה יוצבו פאנלים 
תצויד  הספר  בבית  המערכת  סולאריים. 
באמצעים שיוכלו להמחיש לתלמידים את 

כמויות החשמל המופקות.

סקר צריכת אנרגיה
אנו שוקדים עתה על הכנת סקר צריכת אנרגיה 
ברשות, במוסדות הציבור ובמערכת תאורת 
הרחובות. עם השלמת הסקר נוכל לקדם צעדים 

לחיסכון.
חשוב לציין כי כבר היום אנו מפעילים מערכות 

לחיסכון, אך אין ספק כי ניתן לחסוך יותר.

פרויקטים ארציים
כביש 6

בקרוב יחלו העבודות בקטע הדרומי של כביש 
6 ממחלף מאחז לצמת שוקת. בשלב הראשון 
יוקמו שישה גשרים לאורך התוואי כולל מחלף 

להבים מזרח, שהוסט צפונה לבקשת המועצה. 
במסגרת הפרויקט יוקם חיץ אקוסטי לאורך קטע 

מהכביש אשר תואם גם הוא עם המועצה.
תחנת הרכבת

עם הביקוש לרכבת נוצר עומס בחנייה. אנו 
שוקדים בימים אלו בשיתוף עם רכבת ישראל 
על הרחבת החנייה לרווחת הנוסעים. בשלב זה 

כמות החנייה תשלש את עצמה.

תכנון עתידי
השכונה הדרומית: עורכי התוכנית ויועציה 
שוקדים בימים אלו על השלמת התנאים להפקדת 

התוכנית שאושרה בוועדה המקומית. 
בתכנון השכונה מושקעים מאמצים להטמעת 
עקרונות בנייה תואמת אקלים, הכוללים הנחיות 
לבנייה הפרטית ופיתוח השטחים הציבוריים.

כמו כן הושם דגש על מגרשים בגדלים שונים 

מגרשים  לרכוש  צעירים  לזוגות  שיאפשרו 
ביישוב המבוקש שלנו.

מרכז הירידים
תוכנית מרכז הירידים הופקדה לעיון הציבור. 
מטרת התוכנית לתת ביטוי לכלל האינטרסים 
של הציבור, שהם יצירת מקורות הכנסה ליישוב 
על ידי יזמות פרטית ושמירה על אופי היישוב 
ורווחת תושביו. לתוכנית הוגשו התנגדויות והן 
יידונו בישיבת הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

מועד הדיון יפורסם.
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שירותים חברתיים

חינוך
שמחה רבה, שמחה רבה

אביב הגיע, פסח בא...
רגע לפני שיוצאים לחופש, מחלקת החינוך 

מציגה את הנעשה השנה.

הפעלנו תכניות חדשות:

חינוך גופני בגני הילדים
בתוכנית מושם דגש על ההתפתחות הפיזית 
והרגשית של הילד, טיפוח יכולות אישיות, 
עיצוב הזהות העצמית וחיזוק תחושת הביטחון 
"נעים  תנועה  מרכזי  בגנים  הוקמו  האישי. 
ונהנים" בהם הילדים פועלים בהנחיית הגננת 
ובאופן עצמאי. בכל שבוע מתקיים יום ספורט 
ובמסגרת תכניות העשרה מתקיימים שיעורי 

יוגה וריתמוסיקה.

תכנית חינוכית להפחתת פסולת 
"פסולת של מישהו אחד היא אוצר למישהו 

אחר".
במסגרת התוכנית היישובית להפחתת פסולת 

מושם דגש על העשייה במוסדות החינוך.
בגני הילדים הוצבו מיכלים לאיסוף חומרים 
למחזור ולקומפוסטרים. הילדים למדו להפריד 

את שאריות המזון ולהעבירם לקומפוסטר.
בחטיבה הצעירה הוקמה יחד עם הילדים גינה 

אקולוגית המלווה את נושא הקומפוסט.
בבית הספר פועלת מועצה ירוקה, התלמידים 
זו  בביה"ס  הירוקה פועלים  חברי המועצה 
השנה השנייה והציבו לעצמם מספר מטרות 

חשובות:
לעורר ולחזק אצל תלמידי ביה"ס, המורים   •
איכות  לנושא  המודעות  את  וההורים 

הסביבה.
פיתוח מעורבות ושותפות שלנו הילדים,   •
הגברת האכפתיות והשייכות לביה"ס ולסביבה 

בה אנו חיים.
פעילויות  יצירת   – ביה"ס  אקלים  שיפור   •
בית ספריות מגוונות ללקיחת אחריות שלנו 
והאווירה  הכיתות  חזות  שינוי  התלמידים, 

בביה"ס.
בראשית השנה פעלו חברי המועצה הירוקה 
בכיתות ג'-ו' בנושא "אמנה לשמירה על איכות 
הסביבה". בכיתות ג'-ה' הוצג חידון ופעילות 

תפזורת בנושא מחזור. את הפעילות הכינו 
והציגו ילדי המועצה הירוקה. 

כמו כן הכרזנו על תחרות "הכיתה הירוקה" 
כאשר שמנו דגש על:

•  כיתה מטופחת ונקייה
•  כיתה ירוקה ופורחת

•  איסוף נייר בפח נפרד
•  שימוש בקופסאות אוכל או בשקיות   

הניתנות למחזור  
ילדי המועצה הירוקה עוברים בין הכיתות 
בהפסקות האוכל פעמיים בשבוע. הכיתה 

המנצחת תזכה בפרס. 
לקראת חג הפורים הכינו התלמידים רעשנים 
מחומרי פסולת. בחגיגת הפורים הקהילתית 
הופעלה תחנת פעילות ג'נקביט בה הילדים 

יצרו וניגנו על כלים מגרוטאות.
המשכנו להפעיל כמסורת שוק בשקל עם יריד 

של תוצרת מקומית.
ומה בהמשך?...

•  העמקת הפעילות במוסדות החינוך
יצירת פסל סביבתי מפסולת  •

ליווי גני הילדים לקראת הסמכה ל"גן ירוק"  •

גינה לימודית
בגן טבלן התגייסו ההורים עם צוות הגן והילדים 
לימודית המתחדשת בהתאם  גינה  והקימו 
לעונות השנה. הילדים למדו למיין ירקות, לזהות 
זרעים, להבחין בין זרע לפקעת, ערכו הנבטות, 

עקבו אחר תהליך ההנבטה.
המקום,  בהכנת  עזרו  המועצה  של  הגננים 
ההורים והילדים ערמו ערמות חול, מילאו 

וצבעו צמיגים.
הפנינג השתילה מלווה במוסיקה התקיים בבוקר 
יום שישי. החוויה הייתה מרעננת ופורחת. זה 
המקום להודות לכל השותפים בהקמת הגינה:
הגננים, עובדי המועצה, להורים, לצוות הגן 

ולילדים.

בבית ספר להבים
גם השנה נהנה ביה"ס ממעורבות מבורכת     •

של ההורים. יחד עם מחלקת החינוך  והנהלת 
ביה"ס תוכננה תכנית העשרה מגוונת.

גני חובה: ספורטאים צעירים, ריתמוס יקה  •
כיתות א': אנגלית, הגנה עצמית, מוסיקה-  •

לימוד כלי נגינה, יצירה
כיתות ב'-אנגלית, הגנה עצמית, הופ-מדע,   •

מוסיקה - לימוד כלי נגינה
כיתות ג': אנגלית, הגנה עצמית, גלילאו )חוג   •

חשיבה מדעית והמצאות(
כיתות ד': "כיצד דברים עובדים", קומיקס  •

כיתות ה': אסטרונומיה, הגנה עצמית  •
כיתות ו': אסטרונומיה, קומיקס  •

פרויקט חונכות תלמידי כיתות ו' חונכים את 
תלמידי הכיתות הנמוכות. אחת לחודש וחצי 
מתקיים מפגש חונכות סביב נושא/ערך/חג. 
הילדים יוצרים ומפיקים תוצר משותף והחוויה 
מחזקת את הקשרים בין כלל הילדים בבית 
הספר. חונכים רבים ממשיכים ללוות את הילדים 
במהלך יום הלימודים ובהפסקות ונוצרים קשרי 
"אח/אחות בוגר". במחצית הראשונה הצטלמו 
החונכים והחניכים והתמונה צורפה לתעודה.

 משימות בני מצווה
תכנית משימות בני מצווה החלה לפעול בבי"ס 
להבים לפני ארבע שנים. התכנית מעמידה בפני 
תלמידי כיתות ו'- 12 משימות שתוכננו בשיתוף 

הנהלת ביה"ס, הורים ומחלקת חינוך.
המשימות מזמנות לתלמיד הצצה חוויתית 
בסיס  ומספקות  המבוגרים  עולם  אל 
משמעותי לפיתוח אחריות ומודעות לעצמם 

ולסביבתם.
המשימות מלוות את התלמידים לאורך השנה 
ידי מחנכות  והתוכן לכל פעילות נקבע על 

השכבה וההורים המתנדבים.
בבית הספר פועלת התוכנית החברתית "מפתח 
הלב" במסגרתה לומדים התלמידים בכל חודש 
על ערך מרכזי כגון: נתינה, אחריות, מעורבות, 
קבלת השונה, ועוד. במסגרת תוכנית "משימות 
בני מצווה" מביאים התלמידים את הלמידה 

לידי ביטוי מעשי.
אחת המשימות החווייתיות היא פורום ראש 
מחלקת  ומנהלת  המועצה  ראש  המועצה. 
החינוך מארחים את התלמידים בחדר הישיבות, 
מספרים על הישוב ומאפשרים לילדים לשאול 

ולהעלות רעיונות.

אחת המשימות המסורתיות היא ביקור במרכז 
קליטה "נורית" בבאר שבע. התלמידים מגיעים 
בחופשת פורים ומשתתפים במסיבת פורים 
במרכז הקליטה. השנה פגשו הילדים תלמידים 

אשר הגיעו ארצה לפני כשבועיים בלבד. 
בסיום שנת הלימודים מקבלים התלמידים 
תעודה אישית על כך שעמדו במשימות והנם 
מוכנים לפסוע בשביל ההתבגרות במעמד זה 
מקבלים גם ההורים הפעילים תעודת הוקרה 

והערכה מבית הספר. 

אירועים קהילתיים
"וכי תבואו אל הארץ... ט"ו בשבט - חג האילן 
נפתח בטקס קהילתי בהשתתפות כל מוסדות 
החינוך ביישוב. לאחר הטקס יצאו תלמידי 
ביה"ס לנטיעות, ילדי גני חובה ארחו את ילדי 

גני טרום חובה.
חג הפורים: "משנכנס אדר מרבין בשמחה" )בבלי 

תענית כ"ט(

ילדי הגנים ובית הספר מחופשים לנסיכות 
ולצפרדעים, קוסמות וקוסמים, דמויות מהאגדות 
ושלל בעלי חיים ורקדניות. נהנו ממופע מוסיקלי 
של תזמורת להבים, תהלוכה ססגונית ולסיום 

הצגה, במה פעילה וביתנים.

משלחות בני נוער
משלחת בני נוער של צופים מהמלין התארחה 

בלהבים במהלך חודש אוקטובר.
משלחת משבט נופר צופי להבים תצא להמלין 

במהלך חופשת הפסח. 

יחידת הנוער
נקלטה מנהלת יחידת נוער חדשה בלהבים. 
אנו מייחלים לפעילות מגוונת ומהנה בקרב 

בני הנוער.

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

ועל מנוחת השכנים.

וחברה

המועצה המקומית להבים שמה דגש על קידום 
ופיתוח נושא בני הנוער ואיכות החיים של כלל 
התושבים בישוב. במסגרת הועדה למניעת 
שימוש באלכוהול, סמים ואלימות הוחלט על 
שיתוף של מחלקת החינוך, המחלקה לשירותים 
חברתיים, מרכז הגישור ותושבים מתנדבים 

בהובלת מספר פרויקטים חינוכיים:
כאן  אנחנו  בלהבים:  הורים-  1. סיירת 

בשבילכם!
יוצאים  אשר  מתנדבים   28 מונה  הסיירת 
לסיורים בלילות שישי מדי שבוע בצוותים 
קבועים. מטרת הסיירת היא לצמצם את תופעת 
שתיית האלכוהול והאלימות בקרב בני הנוער 
במרחבים הציבוריים באמצעות שיחה ומודל 
אישי. מחלקת החינוך והמחלקה לשירותים 
חברתיים מקיימות מעקב שוטף אחר דיווחי 
הסיירת וסיכומי הסיורים מהווים בסיס להמשך 
פיתוח ובניית תוכניות לבני הנוער.בני הנוער 
מכירים את החבר'ה בכתום ובשיחות איתם 
דווח כי נוכחות הסיירת מגבירה את תחושת 

הביטחון.

סיירת ההורים מקיימת מפגשים קבועים מדי 
חודש. במפגשים האחרונים הרצו ניצב בדימוס 
עוזי רוזן - ראש אגף קהילה במשטרה, שופט 
הנוער אחמד אבו פריחה וד"ר סמדר בן אשר.

המעוניינים לראות מקרוב את פעילות הסיירת? 
הצטרפו אלינו לסיור...

2. דיאלוג קהילתי בתחום בני הנוער בלהבים
הדיאלוג הקהילתי הינו פרויקט משותף של 
המועצה המקומית ומרכז הגישור בקהילה 
בלהבים. אנו רואים בהורים ובבני הנוער שותפים 
משמעותיים בבניית תוכניות לשעות הפנאי 
ולמניעת השימוש באלכוהול ואלימות בקרב 

בני הנוער בישוב. 
בני  עם  מפגש  התקיים  התהליך  במסגרת 
הנוער, מפגש עם ההורים וחמישה מפגשים 
משותפים בנוכחות ראש המועצה, מחלקת 
חינוך,  המחלקה לשירותים חברתיים, יו"ר 
הוועדה למאבק בסמים אלכוהול ואלימות, 
קב"ט המועצה, מנהל המתנ"ס, הורים ובני 

בשנה האחרונה שמנו דגש על בניה ופיתוח 
שירותים קהילתיים שנותנים מענה לתושבים 
רבים בלהבים, תוך התבססות על תושבים 
למען  ולילות  ימים  נותנים  אשר  מתנדבים 

יישובנו.
עמותת גיל הזהב להבים ומיתר

לפני מספר חודשים העמותה אושרה ויצאה 
לדרך במטרה להקים שירותים תומכים לתושבים 
מבוגרים בלהבים. העמותה הכוללת תושבים 
מתנדבים מלהבים ומיתר מקימה בימים אלה 
"קהילה תומכת" בסיוע הג'וינט ובליווי צמוד של 
שתי הרשויות המקומיות. בחודשים הקרובים 

יחל שיווק השירות בבתי האב בישוב.
צח"י - צוות חירום יישובי

כיום כשישים  צוות החירום בלהבים מונה 
מתנדבים בתחומי חינוך, הנדסה ולוגיסטיקה, 
ביטחון, רווחה ומידע לציבור. צוות זה מהווה 
כוח קהילתי חשוב מאוד להתמודדות הישוב 

עם משברים.
היכרות  ערב  המועצה  קיימה  כחודש  לפני 
בסדרת  ראשון  היה  אשר  הצח"י  למתנדבי 
מפגשי הדרכה לאורך השנה הקרובה לפי תחומי 

ההתנדבות בשיתוף עם פיקוד העורף. 
לפעול  וממשיכה  פועלת  לש"ח  המחלקה 
בתחומים רבים אשר קצרה היריעה מלספר. 
אנו מזמינות אתכם להיכנס לאתר המועצה 
קשר  איתנו  ליצור  וכמובן  ולהתעדכן 

במחלקה.

נוער ונציגי מרכז הגישור. 
בין הנושאים שהועלו:

1. מקומות התכנסות לבני נוער. אותרו מס' 
מקומות המתאימים, לדוגמא: במתחם שבין 
הצופים לבין תחנת המשטרה הוצבו ספסלים 

לרשותם של בני נוער.
ובמהלך  שבוע  בסופי  הנוער  בני  2. הסעות 
חופשת הקיץ למקומות הבילוי בב"ש. אנו 
עושים מאמצים להשתלב בפרויקט "קווי לילה" 

של משרד התחבורה.
 אנו מאמינים כי התלכדות זו של כל השותפים 
תתרום לחיזוק המעורבות ותקדם את בניית 

התכניות ואת גיבוש הדרכים להשגתם. 
   הורים ובני נוער יקרים, דעתכם חשובה לנו. 

בואו והיו שותפים בעשייה.

פני הנוער בלהבים- לאן?
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היערכות המועצה לשעת חירום
במסגרת ההיערכות לכל תרחיש חירום, מקימה המועצה מאגר מעודכן 
של מספרי טלפונים סלולריים לכל בית אב. ריכוז מספרי הניידים יאפשר 

עדכון התושבים ישירות בשעת חירום.
באחריות התושבים לעדכן את הרשומות במועצה בכל שינוי!

את הטופס ניתן לשלוח לפקס 08-9554774
lc@lehavim.muni.il :או לדוא"ל

www.lehavim.muni.il  ניתן גם למלא את הטופס באתר
נא לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הפרטים.

שם המשפחה:

שם האישה:

מספר טלפון נייד:

שם הבעל:

מספר טלפון נייד:

כתובת:

דוא"ל:

קהילה

הענקת  מלגות 
המועצה המקומית להבים שמחה להודיע על 
חלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים, פרס 
על תרומה ייחודית לקהילה ופרס לספורטאי 

מצטיין בסך כולל של 30,000 ₪.
ניתן לעיין בנוהל הגשת בקשות למלגות 
באתר  בקשה  טפסי  ולהוריד  ולפרסים 

המועצה:
 www.lehavim.muni.il

את טפסי הבקשה יש להחזיר לגב' אורי 
כל  בצירוף  המועצה  ראש  בלשכת  לובל 
המסמכים הנדרשים עד לתאריך 5/5/2011  

בשעה 14:00. 

השכרת דוכנים ביום העצמאות
מוצעים להשכרה דוכנים להפעלה עצמית 
בערב יום העצמאות ובמופע הנוסף במוצאי 

יום העצמאות.
עלות השכרת הדוכן הינה 1000 ₪ לכל יום 
פעילות. לפרטים ניתן לפנות לעובדיה בנייד: 

050-2041001
ניתן להגיש בקשות ללשכת ראש המועצה עד 

ליום א' ה-17/4/2011 בשעה 14:00.

דיוור ישיר - שלך ובשבילך
רוצים לקבל עדכונים מהמועצה ישירות 

לדוא"ל? 
לדעת ראשונים על כל שינוי ועדכון? 

בריאות  בגינון,  מועילים  טיפים  לקבל 
וכד'?

המועצה המקומית להבים שולחת מדי שבוע 
דיוור ישיר ובו, בנוסף לעדכונים מהנעשה 
במועצה, קישורים רלוונטיים לאתר המועצה 

וטיפים מועילים במגוון תחומים.
lc@lehavim.muni.il :להצטרפות 

גלריית המועצה
בימים מוצגת תערוכה פרי מכחולה של גב' כרמלה אברהמי תושבת הישוב.

אנו מודים לגב' רחל דיין מוסצ'ס על יצירותיה שהוצגו לא מכבר.

חופשה מרוכזת במועצה
בחול המועד פסח משרדי המועצה יהיו סגורים. 

על כל מפגע יש להודיע למוקד 106
או מטלפון סלולארי 08-6274433.

משרדי המועצה יפתחו מחדש ביום ג' 
ה-26/04/11.

שינויים במועדי פינוי אשפה וגזם
פינוי גזם שכונה חדשה - במקום ב- 25/04/11 

יפונה ב- 26/04/11
פינוי אשפה ישובי - במקום ב- 8/06/11 יפונה 

ב- 7/06/11

טקסים ואירועים
• טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

20:00 באמפי בית  1/5/2011 בשעה  יום א' 
הספר

• טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום א' 8/5/2011 בשעה 20:00 ברחבת הדשא 

מאחורי המתנ"ס

• ערב יום העצמאות
יום ב' 9/5/2011 בכיכר וייצמן

• יום העצמאות
יום ג' 10/5/2011 במועדון החברים

• מוצאי יום העצמאות 
יום ג' 10/5/2011 בכיכר וייצמן
לרגל חגיגות 25 ללהבים -

מופע של ריטה!
הזמנות ישלחו בנפרד.

היכונו לחודש בריאות בלהבים!
במהלך חודש מאי יתקיים בלהבים חודש שכולו 

בריאות.
במהלך החודש יתקיימו פעילויות מגוונות 
בנושאי בריאות לכל קשת הגילאים. בין היתר 
יתקיימו הרצאות, הדרכות, סדנאות ייחודיות 

ויריד שבועות בסימן בריאות!
לפרטים נוספים אנא עקבו אחר הפירסומים 

באתר המועצה.

מסיבת מתגייסים 2011
מסיבת מתגייסים 2011 תתקיים ביום חמישי 

ה-14/7/2011. 
תלמידי כיתה י"ב אשר אינם לומדים בתיכון 
אשל הנשיא מתבקשים ליצור קשר בהקדם 
עם אורי בלשכת ראש המועצה,  טלפון: 

08-9554761 או בדוא"ל: 
lc@lehavim.muni.il

24 שעות 106
ביממה

בכל בעיית בטחון או אחזקה הנכם 
מוזמנים לפנות למוקד להבים 106

או מטלפון נייד 08-6274433/4

בהמשך לפעילות האינטנסיבית שמתבצעת 
ביישוב ע"י מחלקת הביטחון בשיתוף ועדת 
הביטחון, משטרת ישראל וחברת האבטחה, 
הצלחנו להוריד את מספר עבירות הפע"ר 
)גניבה, פריצה לכלי רכב ופריצה לבתים( ברבעון 

הנכחי ב-35% מהרבעון בשנה הקודמת.
במטרה להמשיך ולהגביר את רמת הביטחון, 
בימים אלה יוצאת המועצה למכרז לשדרוג 
ברחבי  מצלמות  והתקנת  ליישוב  הכניסה 

היישוב.
תו כניסה לרכב - בכוונתנו להמשיך ולהקפיד 
בכניסה ליישוב על בדיקת מדבקות לרכב. בעלי 
רכב שעדיין לא לקחו מדבקות מתבקשים 
לעשות זאת בהקדם על מנת למנוע עיכוב 

ואי נעימות בכניסה ליישוב.

בטחון

המאבק בסמים, אלכוהול ואלימות 
 הוועדה למאבק בסמים ואלכוהול סימנה כבר מיום הקמתה כמטרה להאבק בתופעה 
האלכוהוליזם בקרב בני הנוער מתוך הבנה שדווקא תופעה זו שנתפסת בטעות כפחות 
בעייתית ביחס לסמים ואלימות, סכנתה גדולה  ובעלת השלכות על כל מרקם החיים החל 

מוונדליזם, רעש, לכלוך וכלה באלימות .
מהיום הראשון היה ברור שבני הנוער צריכים לקבל תשומת לב ויש לעשות כל מאמץ ולפתח 
כלים שיתמודדו עם תופעת השתייה ותוצריה. סיירת ההורים,דיאלוג קהילתי ומשאבים 
כספים רבים הם הביטוי לחשיבות שהנושא מקבל כיום בשיח החברתי שלנו כחלק מההבנה 

שמקומו של האלכוהול מחוץ לרחובות להבים.    
מכובדיי תושבי להבים,  נכון למועד כתיבת שורות אלו ניתן לומר בתחושה גדולה של סיפוק 
ששילוב הידים בין כל הגורמים בישוב , הורים, תלמידים, מרכז גישור, בית הספר, משטרה 
מתנ"ס ומועצה על כל מחלקותיה יצר אקלים חדש וחיובי בקשר מול בני הנוער ומוביל 

אותנו אט ובבטחה להוצאתן של נורמות התנהגותיות פסולות מרחובות הישוב.
מנגד אסור לנו לרגע לנוח על זרי דפנה כי המאבק באלכהול אינו בבחינת זבנג וגמרנו אלא 

פעולה ארוכה הדורשת סבלנות , התמדה ונחישות ולאורך זמן.

ועדת איכות הסביבה 
 וועדת איכות הסביבה הינה וועדת חובה שיוזמת, ופעילה בתחומים סביבתיים שונים. 
ניצול בלתי מבוקר של משאבי הטבע גורם להתדלדלותם המואצת ולשינויים אקלימיים, 

שמטבע הדברים משפיעים על חיי כולנו.
היום כבר ברור שרק על ידי נקיטת צעדים מעשיים לשימור הסביבה נוכל להבטיח את 
עתידנו ועתיד הדורות הבאים וזאת על ידי בחינת האופן בו אנו מנצלים את המשאבים 

שלנו. פעילות רבה מתבצעת בתחום איכות הסביבה בלהבים: 
לאחרונה הצטרפה להבים לתוכנית ארצית "תג הסביבה" – מיזם שגובש ביוזמת המרכז 
השלטון המקומי ביחד עם המשרד להגנת איכות הסביבה שתכליתו ההתייעלות בצריכת 
משאבים, אנרגיה, מים ופסולת. החתימה על האמנה לצד כ-60 רשויות אחרות היתה צעד 
טבעי משלים לפעילות בתחומי איכות הסביבה שמתבצעת בישוב. פרטים נוספים על 

המיזם באתר המועצה. 
אירוח חברי קורס בנושא איכות הסביבה - לאחרונה הסתיים קורס לחברי וועדות איכות 
הסביבה שאורגן על ידי המשרד להגנת הסביבה. בין המקומות שנבחרו כמוקדי ביקור הייתה 
להבים.  17 חברי וועדות מרשויות שונות בדרום הגיעו והתקבלו על ידי אלון בנדט יו"ר 
הוועדה לאיכות הסביבה וחנה חרמש מהנדסת המועצה. הקבוצה קיבלה סקירה מקיפה 
על הפעילות המגוונת ושיתופי הפעולה בנושאי איכות הסביבה בלהבים. בתום הסקירה 

התקיים סיור בישוב, התגובות לביקור היו מצויינות.   
תקן ISO 14000   - בימים אלו התחלנו לקדם כניסה לתקן ISO 14000  שיאפשר לארגן לנהל 
ולשפר את ההתנהלות השוטפת בנושאי איכות הסביבה ויצור מסגרת אחידה לניהול כל 

המשאבים.
לסיום ברצוני להודות לראש המועצה על תמיכתו המלאה, לחברי הוועדה לאיכות הסביבה, 

למתנדבים, ולכל עובדי המועצה הפועלים ללא לאות לקידום נושאים חשובים אלה.
עיקור וסירוס חתולים: בשנת העבודה 2010 טופלו 206 חתולים. פעילות דומה מתוכננת 

גם השנה.
 בברכת חג שמח 

אלון בנדט 
יו"ר הועדה למלחמה בסמים, אלכוהול ואלימות
יו"ר הועדה לאיכות הסביבה 



מועדים לשמחה
תושבים נכבדים שלום רב,

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

1. מכירת חמץ. לפני החג חשוב מאד להסדיר את נושא מכירת החמץ. יש 
לדעת כי חמץ בפסח אסור באכילה, בהנאה וגם בהשהיה. חמץ שנותר 
בבעלות יהודית בחג הפסח יהיה אסור באכילה ובהנאה גם אחרי החג. 
לפיכך המשאיר חמץ בביתו או בבעלותו – עליו למוכרו לפני החג באמצעות 
הרב למי שאינו יהודי. כך לא יהיה איסור בהשהייתו וגם מותר יהיה 
לאוכלו אחרי צאת חג שביעי של פסח. את החמץ המכור יש לנעול היטב 
במקום שמור ומסומן על מנת שלא יאכלו ממנו בטעות, חלילה. רצ"ב 
שטר הרשאה למכירת חמץ. מלאו נא את השטר והעבירו אלי. המכירה 

מתבצעת ללא תשלום.
2. הגעלת כלים. ניתן יהיה, בעזרת ה', להכשיר כלי בית לפסח ביום חמישי 
י' בניסן, 14 באפריל, בין השעות 17:00-19:30, ברחבת בית הכנסת "תפארת 
להבים". ההכשרה בתשלום סימלי לכיסוי ההוצאות. לא מכשירים כלי 

זכוכית וכלי חרסינה.
3. בדיקת חמץ. ביום ראשון י"ג בניסן, 17 באפריל, בערב עורכים את 
בדיקת החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו 

מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".
4. ביטול חמץ. בתום הבדיקה מבטלים את החמץ ואומרים: "כל שאור 
וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו – יתבטל 

ויהיה הפקר כעפר הארץ".
5. סיום מסכת. ביום שני י"ד בניסן, 18 באפריל, בבוקר אחרי 

תפילת שחרית בבית הכנסת המרכזי ובבית הכנסת "תפארת 
להבים" מסיימים לימוד של מסכת מן התלמוד. 

התפילה בשעה 5:30, סיום המסכת בשעה 6:30. הסיום נועד לחסוך את 
"תענית הבכורות" הנהוגה ביום זה.

6. סוף זמן אכילת חמץ. ביום שני י"ד בניסן, 18 באפריל, מותר לאכול חמץ 
רק עד השעה 10:00 בבוקר.

7. שריפת חמץ. ביום שני יש לשרוף את החמץ עד השעה 11:00. אחרי 
השריפה מבטלים את החמץ בנוסח זה: "כל שאור וחמץ שיש ברשותי, 
שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל ויהיה הפקר 

כעפר הארץ".
8. הדלקת נרות החג בשעה 18:51.

9. מצוות ליל הסדר: א. מצה. יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" 
)כ-30 גרם( מצה שמורה עבודת יד.

 ב. מרור. אוכלים חסה "כזית" )כ-20 גרם(. מומלץ לצרוך חסה מגידול 
מיוחד ללא תולעים שטופה היטב.

ג.  ארבע כוסות. לפי סדר ההגדה שותים בהסיבה שמאלה 4 כוסות של 
יין. כל כוס לא פחות מ-86 סמ"ק. 

ד. סיפור יציאת מצרים. לספר תוך אווירת חג מרוממת את סיפור ההגדה 
ופירושיה. וכל המרבה הרי זה משובח.

פסח הוא חג החירות. ה"חירות" במובנה היהודי והאמיתי היא השחרור 
מן השעבוד אל החומר, החירות מן היצרים, והבחירה בקדוש ברוך הוא, 
במרחבי הקדושה האינסופיים אשר בתורה ובמצוותיה. כפי שלימדונו 

חכמינו "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".
אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,

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

הלכות פסח תשע"א

בין
דיו רו

טו
ס

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 א' 17 באפריל, בערב

בס"ד. ימי ניסן ה'תשע"א

שטר הרשאה למכירת חמץ
אנו החתומים מטה נותנים כוח ורשות לרב נפתלי מרינובסקי רב היישוב להבים בארץ ישראל, למכור לנוכרי לפני חג הפסח ה'תשע"א את כל 
מיני החמץ ותערובות החמץ שלנו, הן הנמצא אצלנו ברשותנו או הנמצא ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם פיקדון ביד אחרים, 
וכן אנו מייפים את כוחו של הרב נפתלי מרינובסקי הנ"ל שישכיר לנוכרי את כל המקומות שהחמץ מונח שם, ואנו ממנים אותו שליח למכור 

ולהשכיר את הנ"ל הן בעצמו והן על ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים.
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנוכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכיה, שזכין 
לאדם שלא בפניו, וכן ביד הרב הנ"ל ושלוחיו למכור את החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, 

ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.
ועל זה באנו על החתום:

שם פרטי _____________    שם משפחה ______________ כתובת מלאה _____________________יישוב _________________

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

________________________________________________________________________________________ ובכל מקום שהוא

תאריך _________________________    חתימה   ___________________________


