
מידע
www.lehavim.muni.il אתר הבית שלי

תושבים יקרים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית
לכבוד ראש השנה התשס"ט

אשר תתקיים ביום שלישי
23 בספטמבר 2008

בשעה 18:00 במשרדי המועצה

תושבים יקרים,

בשל המצאנו בתקופת בחירות בחרתי לקצר 
בדברים.

לוקחים  אשר  האנשים  לכל  להודות  ברצוני 
חלק בעשייה המשותפת בלהבים. שתורמים 
החינוכית  העשייה  הסביבה,  איכות  לטובת  ומזמנם  ממרצם 

והיישוב בכלל.
אני מאחל לכל בית להבים ולכל בית ישראל שנה טובה, 

שנת שלום ועשייה.
אלי לוי     

ראש המועצה     

תצוגה ארכיאולוגית 
הארכיאולוגית  התצוגה  של  הקמתה  הסתיימה 
עבודה  תהליך  של  סיומו  זהו  הספר.  בית  בחצר 
ארוך, אשר החל בקביעת נושא לתצוגה עם הנהלת 

בית הספר. 
בתקופת  יום  היום  בחיי  כנושא  להתרכז  בחרנו 
ומתוכו  הלימודים,  בתוכנית  המשתלב  המקרא, 
התרכזנו בזית ובדגן. בהמשך נבחרו המוצגים אשר 
בשטח  והעמדתם  הדרום,  באזור  באתרים  נמצאו 

ולבסוף בוצעו עבודות הפיתוח בהתאם להעמדה.
מרשות  ארכיאולוגים  צוות  ע"י  לווה  התהליך  כל 

העתיקות.
 - מטרותיה  כל  את  תשיג  התצוגה  כי  תקווה  אנו 

לימוד חוויתי של הנושאים הנלמדים בבית הספר
ויצירת סביבת לימודים הולמת, אשר מחזקת את 

הקשר שלנו עם הסביבה בה אנו חיים.
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רואים עשייה
חלפה לה מחצית השנה מהמידעון הקודם 

ואני מתכבדת לסכם את עיקרי העשייה 
במחלקת ההנדסה בתקופה שחלפה. תקופה 

שהתאפיינה בפרויקטים רבים בתחום 
התשתיות, הגינון, בטיחות בדרכים, איכות 

הסביבה וטיפוח היישוב.
חנה חרמש
מהנדסת המועצה

דרכים ומיתון תנועה

• דרך גישה לבית העלמין
• דרך גישה לרכבת )כביש 3 + שיקום כביש 6(

• השלמת שד' תאנה עד הרכבת
• מעגלי תנועה בשכונת המניפה

מערך  השלמת   מהווים  יחד  האלו  הפרויקטים  כל 
התנועה באזור הפיתוח החדש של היישוב "שכונת 

המניפה".
בתקופה  שהתנהלו  שונים  פרויקטים  חמישה 
את  המשלים  שלם  למכלול  יחד  חברו  האחרונה, 
מערך הדרכים ביישוב ומאפשר גישה נוחה לשכונות, 
ולשכונת  לצופים  העלמין,  לבית  הרכבת,  לתחנת 

המניפה.

מיתון תנועה בשד' תמר – מרח' איריס עד 
רח' הרדוף

איריס,  הרחובות  תושבי  את  הטרידה  שנים  במשך 
של  המהירה  הנסיעה  והרדוף,  דגנית  גומא,  ברקן, 
תמר,  שד'  בואך  ליישוב,  הנכנסות  המכוניות 
לא  בחשש.  לוותה  הקטנים  מהרחובות  והיציאה 
למזלנו,  והסתיימו  זה  באזור  נרשמו  תאונות  מעט 

ללא קיפוח חיי אדם.
כולל  מכבר  לא  שהסתיים  התנועה  מיתון  פרויקט 
צומת מוגבה ברחוב גומא המחייב הקטנת מהירות 
מוגבהים  חצייה  ומעברי  הראשית.  בדרך  לנוסעים 
המחייבים  "הקטנים"  הרחובות  מכל  ביציאות 

עצירה לפני היציאה לדרך הראשית.

ריבוד כבישים

עשר  ומעל  הותיקה  בשכונה  שנה  מעשרים  למעלה 
השכבה  להשלמת  חיכינו  החדשה  בשכונה  שנים 
השנייה של האספלט. בעודנו כותבים את המידעון 
בשדרות  הריבוד  השלמת  על  הכלים  עובדים 

הראשיות.
לא עוד שוחות בגובה לא מתאים, לא עוד קפיצות 
הגבהות  עוד  לא  המשולבים,  לרחובות  בכניסות 

מאולתרות בכניסות לחניות הפרטיות.
מופתי  בסדר  התנהלו  אשר  העבודות,  השלמת  עם 
סימני  כל  מחדש  יצבעו  העבודה,  בהיקף  בהתחשב 
הדרך ונזכה לרענון משמעותי בחזות היישוב מעבר 

לחשיבות ההנדסית.

בית כנסת תפארת להבים

הושלמו עבודות הפיתוח )למעט הגינון(. 
הכשרנו חנייה דו כיוונית לטובת ביה"כ ולטובת באי 
יתמלאו  הגדולות  המרוצפות  הרחבות  היום.  מעון 
לרח'  ביה"כ  בין  הגדול  המתחם  גם  כמו  עצים 

נחליאלי.
אנו מתכוננים להיכנס לביצוע הגינון עם סיומה של 

שנת השמיטה.

הרחבת בית הכנסת להבים הוותיק
הכנסת  בית  הרחבת  של  התכנון  תהליך  הושלם 

בשכונה הוותיקה.
במשך זמן רב, עבדנו עם נציגי בית הכנסת בראשם  
התכנון,  על  משה,  רן  ומר  חדד  יהודה  פרופסור 
אדריכלי  עם  יחד  המתפללים,  לצורכי  בהתאם 

המבנה ממשרד מרש שרשבסקי.

פיתוח שכונות ומגרשים
מכרז  השלמת  לקראת   – המניפה  שכונת 
ראשון של התשתיות. התחלות בנייה פרטית 

מתרחבות וכוללות כבר כ-20 בתים.
תשתיות,  מכרז  לקראת   – במרכז  השכונה 

לפני שיווק 40 המגרשים הנותרים.
יח"ד  לכ-500  ת.ב.ע  בהכנה  עתידי:  תכנון 
אשר ישמשו כמאגר לשיווק מגרשים לשנים 
הבאות. השטח שהוגדר לתכנון משתרע עד 
נחל עלקת  ויכלול מתחם של כ-150 מגרשים 

לאנשי צבא הקבע. 

לקראת  באדמה  ומולאו  נוקו  כבר  וטסית  אנפה 
שתילה.יישתלו שיחים, מדשאות ועצי צל )ינבוטים( 
הברכיכטונים  את  יחליפו  אשר  המדרכה  לאורך 

שלא התפתחו כמצופה.
עם  מוגבהות  ערוגות  יונחו  המדרכה  עצי  במקום 

פרחי עונה שילוו את ציר הכניסה הראשי ליישוב.

גן ברקן
כפי  ברקן,  ברח'  ציבורי  משחקים  גן  בביצוע 
שדיווחנו במידעון הקודם. הגן יושב בגבול היישוב 
על גדות נחל להבים. מומלץ לתושבים לבקר באזור 

זה, בו היישוב גובל ביער קק"ל.

שבילי אופניים ביער – בשיתוף קק"ל ורשות 
הניקוז.

כדי  החגים,  אחרי  מיד  להתחיל  צפויות  העבודות 
למנוע אי נוחות בחגים הבאים עלינו לטובה.

 פיתוח שד' תאנה

גם המחצית הצפונית עומדת לפני גמר.
הפרויקט.  צידי  משני  במרץ  עובדים  הגינון  קבלני 
רבים,  עצים  להישתל  צפויים  בחלק שהושלם  כמו 

מדשאות ושיחים.
יוקם  הגמלים  כיכר  בואך  ההליכה,  מסלול  בסוף 
למבוגרים.  כושר  מתקני  מתחם  לפרויקט  בצמוד 
המתחם יכלול 14 מתקני כושר שונים כולל מתקנים 
לאוכלוסייה המבוגרת אשר יונחו על מצע של דשא 
סינטטי. כמו כן כבר תואם עם קק"ל כי נטיעות ט"ו 
נרקיס  רח'  בין  הפתוח  בשטח  יערכו  השנה  בשבט 

ותאנה ובכך תושלם ריאה ירוקה זו.

שיקום ושדרוג הגינון בשדרות תמר
)בין כיכר המתנ"ס וכיכר הגמלים(

נוקה,  כבר  השטח  העבודות,  החלו  אלו  בימים 
יבשים.  חיפויים  בשילוב  שתילה  צפויה  ובהמשך 
העצים הבוגרים יישארו ויודגשו, שימת לב מיוחדת 
נרקיס,  מורן,  לוטם,  מהרחובות:  ליציאה  תושם 

עדעד וסיפן.

גינון שד' רימון
ברחובות  הגובלים  רימון  שד'  לאורך  הגינון  שטחי 

מרכז מיחזור
בשיתוף ובעידוד המשרד להגנת הסביבה 

נחנך בלהבים מרכז מיחזור ייחודי
 "DRIVE-IN"-במקום אחד בשיטת ה

אפשר להביא למיחזור:
• פסולת אלקטרונית  

• בדים 
• קרטון

 • נייר עיתון 
• בקבוקי פלסטיק

המרכז ממוקם בשד' הזית בסמוך 
למחסני המועצה. 

המיחזור שלכם חוסך כסף ותורם 
לאיכות הסביבה!

דיווחנו בהרחבה על התוכנית במידעון קודם. חלקו 
הצפוני של הפרויקט המתוכנן ע"י קק"ל כבר קיבל 
שביל  הושלם  לדרך.  לצאת  ועומד  בנייה  היתר 
אשר  הרכבת,  תחנת  עד  לישוב  מהכניסה  אופניים 
ביצוע  עם  אופניים,  שבילי  לטבעת  בעתיד  יתחבר 

הפרוייקט.

תחרות קריה יפה וישראל יפה
והתרשמו  בלהבים  החודש  ביקרו  התחרות  שופטי 
מישובינו הנאה והמטופח ומהעבודות המתבצעות. 
מקווים  ואנו  היוקרתי  היופי  בדגל  זכינו  אשתקד 

לזכות גם השנה בפרס ראוי.

בית העלמין
הושלמה הרחבתו של בית העלמין.

ספורטק להבים
השטח הפתוח הנמצא ממערב למועדון החברים יועד סטטוטורית 

להיות ספורטק כבר לפני שנים רבות.
המקורה  הכדורסל  מגרש  הטניס,  מגרשי  בו  נמצאים  להיום  נכון 
ומגרש הכדורגל. לאחרונה הכנו תוכנית אב לספורטק המגדירה את 
המתחם,  של  השונים  הספורט  ושימושי  החניות  הדרכים,  מערכת 
לתקציבי  בהתאם  לביצוע,  פרויקטים  ממנה  לגזור  כוונה  מתוך 
הכדורגל  מגרש  הרחבת  טניס,  מגרשי  שני  עוד  בתכנון  המועצה. 
הוקי  מתחם  מסביב,  ריצה  מסלול  עם  תקני  בינלאומי  לגודל 

גלגיליות, מתחם אקסטרים, מגרש מיניפיץ וחורשות נרחבות.
של  האב  תוכנית  מביצוע  כחלק  מיניפיץ,  מגרש  בביצוע  מיניפיץ 
הספורטק שהוא מגרש משולב למשחקי כדור, מחופה דשא סינטטי 

ומוקף גדר עץ.
מתחם גלגיליות כחלק מתוכנית האב של הספורטק מתוכנן לביצוע 
הוקי  לחוגי  ישמש  אשר  גלגיליות,  להוקי  תקני  מגרש  בקרוב, 

ולהחלקה חופשית.

א. מיניפיץ – בביצוע
ב. הוקי גלגיליות  

     – לקראת ביצוע
ג. מגרשי טניס – בתיכנון

ד. הרחבת מגרש הכדורגל
ה. מסלול ריצה היקפי

ו. מתחם אקסטרים
ז. תוספת חניות

ח. הרחבת הצופים
ט. חורשות

י. מערך שבילים וכיכרות
יא. קיים

יב. טריבונה
יג. לתכנון עתידי

תוכנית אב – ספורטק להבים
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עם פתיחת שנת הלימודים התשס"ט ברצוני לאחל לכל תלמיד ותלמידה, להורים 
ולצוות החינוכי שנה טובה, עם עשייה חינוכית מאתגרת ופורייה.

כמידי שנה עברו מוסדות החינוך רענון לקראת שנת הלימודים. העבודות כללו 
תחזוקה שוטפת: מילוי חול, בדיקת מתקני משחק, צביעה, תיקונים והצטיידות 
עפ"י דרישות הצוותים החינוכיים. בנוסף לתחזוקה השוטפת, הוספנו מיצללות 

גדולות בחצר בית הספר וביצענו עבודות לשיפור הבטיחות.
הותקנו שני מתחמים של דשא סינטטי, בגן טבלן ובגן יערה, בהיקף של כ-200 
מ"ר, העמידים לשחיקה של משחקי הילדים. השקעה החוסכת השקייה וטיפול.

מערכת החינוך היישובית כוללת:
• 41 תינוקות, פעוטות ובוגרים במעון היום נחליאלי.

• 124 ילדים בארבעה גני טרום חובה.
• 97 ילדים בשלושה גני חובה.

• 587 תלמידי כיתות א' - ו' בבית ספר "להבים".
• 697 תלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ב"אשל הנשיא".

• 7 תלמידי החינוך הדתי הלומדים בבתי ספר בבאר שבע.
• 6 תלמידי החינוך המיוחד.

כל צוותי החינוך שובצו, הוכנה תוכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות ויעדים.
יוצאים לדרך חדשה, בית ספר "להבים" מצטרף ל"אופק חדש". במסגרת  אנו 
למורה,  לתלמיד,  איכותית  זמן  תוספת   - בחינוך  אמיתי  מפנה  חל  הרפוורמה 

ולתהליך הלמידה.
ליצור  התלמיד,  של  הלימודיים  ההישגים  לקידום  להביא  להביא  היא  המטרה 
הזדמנות לקשר ולדיאלוג איכותי בין התלמיד למורה וללמידה אישית בקבוצות 
את  להגשים  ויכולתו  המורה  מעמד  ולקידום  המערכת  לצורכי  בהתאם  קטנות 

תפקידו ולהתפתח מקצועית.
המצוידת  כיתה   - להבים  ספר  בבית  חכמה'  'כיתה  להקמת  האפשרות  נבדקת 

בלוח חכם טכנולוגי, עמדת מורה ממוחשבת ומקרן.

מערכת ההסעות ממשיכה לפעול כמו בשנים קודמות. 
ברכב ההסעה,  ומי  ברגל  מי  הביתה  ובחזרה  לבית הספר  בדרך  הילדים,  שלום 
על  הוחלט  החינוך  ומחלקת  ההורים  ועד  נציג  עם  בישיבה משותפת  לנו.  חשוב 
הגדרת מקומות ישיבה קבועים באוטובוסים. יחד - הורים ומועצה, נוודא שכל 

ילד יודע את כללי ההתנהגות והבטיחות. 
כמו כן, אנו פונים אליכם, הורים יקרים, ומבקשים לנהוג בזהירות ועל פי כללי 

הבטיחות, בזמן ההורדה והאיסוף של הילדים מכל מוסדות החינוך.

בהפנינג פתיחת שנת הלימודים וחשיפת חוגים שהתקיים ב – 1/9/2008 
במופע  הסתיים  ההפנינג  להבים.  הספר  בית  וצוות  הורים  תלמידים,  השתתפו 

מדהים של "שקטק".

במהלך הקיץ הושם דגש בנושא פעילויות  לבני הנוער.
בשעות  ענפה  פעילות  התקיימה  והמתנ"ס  החברים  מועדון  עם  ידיים  בשילוב 

הלילה, שכללה, בין היתר, הקרנת סרטי חצות ושחיה לילית. 

ובהגדלת  הפעילות  בהרחבת  נתמוך  הצופים,  תנועת  את  ולחזק  לעודד  נמשיך 
המעודדת  אזרחית,  מעורבות  של  ערכים  וסופגים  המשתתפים  החניכים  מספר 

את תחושת השייכות  והמחויבות לחברה.

יחד - רשות וקהילה נמשיך ונעצב בלהבים חינוך המכוון לעתיד, לחברה ערכית 
משכילה ומשגשגת.

"מחבר אדם יום יום עשייה לעשייה עד שזו באה לידי יצירה גדולה"  שי עגנון

מאחלת לכולנו שנה טובה ובטוחה 
עם המשך התחדשות בחינוך

בתיה הרפז     
מנהלת מחלקת החינוך     

הצופיםמן החינוך

נפגשו  ממשיכים במסורת, משפחות התלמידים החדשים בבי"ס להבים 
עם ראש המועצה ומנהלת ביה"ס בפגישה קיבלו ההורים מידע על מערכת 

החינוך הבית ספרית.

הגיע זמן חינוך ...

היערכות המועצה לשעת חירום
מעודכן של  חירום, מקימה המועצה מאגר  לכל תרחיש  ההיערכות  במסגרת 
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 האינטרנט

נא לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הפרטים.

שם המשפחה:

שם האישה:

מספר טלפון נייד:

שם הבעל:

מספר טלפון נייד:

כתובת:

ובתמיכת  בשיתוף  להבים  ביישוב  שנים   19 מזה  פועל  נופר  שבט 
המועצה המקומית ומונה כ- 330 חניכים.

שבט נופר חרט על דיגלו ורשם לזכותו הישגים רבים בקהילת להבים: פורימון, 
טקסי הזיכרון הישוביים, ערבי קיץ בחופש הגדול, מצעד לפידים ועוד...ובנוסף 
כך  ימשיך  השבט  שבע.  שבבאר  אשלים  בפנימיית  הדרכה  פעילות  מתקיימת 

השנה ברמה גבוהה יותר של ארועים ופעולות!!
ביישוב  ולנוער  לילדים  נוסף  בית  המעניק  ייחודי  כגוף  עצמו  רואה  נופר  שבט 

לצמוח ולהתפתח בו דרך לקיחת אחריות ועשייה.

מה אנחנו מציעים?
• פעילות קבועה בשבט בימי שלישי 

ב- 17:00 ושישי ב 16:00
• טיולים להכרת הארץ

• טקסים ואירועים על פי לוח השנה
• מחנות קיץ ביערות הארץ

• ימי שדאות ומחנאות
• אירועים עם הפנים לקהילה

• סמינרים חינוכיים
• קורסים ארציים לחניכי השכבה הבוגרת

פרוייקטים  ובהרמת  בהדרכה  התנסות   •
לחניכי  גבוהה  ברמה  קהילתיים  ומפעלים 

השכבה הבוגרת
אנו קוראים לכם להצטרף אלינו!

לאחר שנות פעילות רבות, ברור לנו היום, כי הורים המעורבים בפעילות בשבט 
יותר  ותורמים מניסיונם העשיר, מסייעים לפעילות להפוך טובה  באופן סדיר 

ותורמת יותר, לילדיהם חניכי השבט. נשמח לצרף אתכם למשפחת נופר.

חלוקת  וכמובן  בשבט  הפעילות  תחילת  את  המציין  שנה,  פתיחת  טקס 
העניבות יתקיים ביום שבת  4.10.08 ברחבה ליד מועדון הנוער.

טיול פתיחת שנה: השנה נצא לטייל באזור הרי ירושלים
הטיול יתקיים בימים שבת וראשון ה-08 18-19/10

אסיפת הורים: חשוב לנו להיפגש עמכם, לספר לכם על הפעילות ולענות על 
הקבוצה  מדריכי  בהשתתפות  ראשונה  הורים  אסיפת  נקיים  ולכן  שאלותיכם, 

ביום שלישי ה 21.9 בשעה 19:00 בשבט.
נוכחותכם חשובה לנו מאוד, נשמח לראותכם...

לשאלות ופרטים נוספים:
אריאלה מרכזת השבט 054-2440612

אלי אטדגי ראש השבט  052-3011161

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר השבט ולהתעדכן בפעילויות השוטפות, להעביר 
Nofar.zofim.org.il  חוות דעת, ולהציץ בסיקור הארועים

שבט נופר - מקום טוב לגדול בו!!

דרושים חונכים
לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים

העבודה בשעות אחר הצהרים

מתאימה במיוחד לסטודנטים. 
נא להשאיר פרטים במחלקת הרווחה, טל 9554770
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הענקת מלגות

לסטודנטים  מלגות  הענקת  טקס  יוני  בחודש  התקיים  המסורת  כמיטב 
מצטיינים ופרסים על תרומה ייחודית לקהילה והצטיינות בספורט.

במעמד ראש המועצה מר אלי לוי ובנוכחות בני משפחה, חברים, חברי מועצה 
ועובדי מועצה התקיים הטקס  החגיגי בקונסרבטוריון "ענבלים".

השנה ציפתה לחברי הועדה הבוחרת: ד"ר יוסי לאטי, גב' מירי מישור, פרופ' 
אבי גרוס ועו"ד דן מלכיאלי מלאכה לא פשוטה בשל ריבוי מועמדים.

בסך הכל אישרה הועדה שש מלגות, חמישה פרסים על תרומה ייחודית לקהילה 
ופרס לספורטאית מצטיינת.

תלמידי הקונסרבטוריון ומוריהם הנעימו את הערב במבחר קטעים מוזיקליים 
בניצוחו של מר אריה סברדליק, מנהל הקונסרבטוריון.

המועצה  וראש  הבוחרת  הוועדה  מטעם  גרוס,  אבי  פרופ'  בירכו  הזוכים  את 
שהביע סיפוק רב ממספרם ההולך והגודל של המצטיינים וקרא להם להישאר 

בלהבים.

הסטודנטים שקיבלו מלגת הצטיינות:
לירן סיני   |   רינת סיני   |   רז יוסף   

עינב אדרי   |   ידידאל אלחיאני   |   שי וולף

זוכים בפרס על תרומה ייחודית לקהילה:
מורי חליבה  | נועה אפיק

רעות קליין   |   ענבל בוסתן    |   איל שניאור

קים דרמון זכתה בפרס על הצטיינות יתרה בתחום הספורט.

מסיבת מתגייסים
כמדי שנה ערכה המועצה המקומית להבים בשיתוף האגודה למען החייל, סניף 

להבים מסיבת מתגייסים למסיימי כיתות י"ב ביישוב.
את הבוגרים הנרגשים בירכו יו"ר סניף אל"ח להבים, מר איציק קיקוס, נציג 
לוי  אלי  מר  המועצה,  וראש  ההורים  נציגת  להבים,  ע"י  המאומץ   ,414 גדוד 
שהעלה על נס את העובדה שבני להבים מאיישים את היחידות הכי מובחרות 

בצה"ל מזה שני עשורים.
המשך הערב לווה בכיבוד קל ובהופעה של להקת פיקוד דרום.

לחגוג  ונסעו  מהמועצה  ושימושי  נאה  שי  המתגייסים  קיבלו  הערב  בסיום 
במסיבת ריקודים עד אור הבוקר.

לשי  רבה  ובנכונות  לב  בחפץ  תרמו  אשר  התורמים  לכל  להודות  המקום  זה 
המתגייסים ולהצלחת המסיבה:

למאיר חזן ממאיר חזן מהנדסים, לשלום ביתן וחברת נווה ב.ב פרוייקטים, 
לפאינה בריל מחנות הפרחים טוליפ, לציון אדר מבנק הפועלים, 

לכפיר ארזי ואמיל מחברת א.א ארזי, ליוגב מורד ממניבים סוכנות לביטוח 
בע"מ, לסטודיו רובין עיצוב גרפי, לחיים מלול מפרסום לוק, 

לליעם ישראל משלי להבים, לאחות אתי והנהלת מרחב קופ"ח כללית, 
לאלי אטדגי וחברת א.א פירסומאים, למוחמד אבו מחראב מנתיבי שוקת, 

לסלאח שריקי מהסעות א. שריקי, לאבי מאור וליטל מקבוצת חנן מור, 
לערן יפרח מחברת ערן י.ד, לגילי ויואל עזריה, לנאווה, עמי וכל הנהלת 

מועדון חברים להבים, לעמר עוברה משלטי גרף, לרב נפתלי ומתפללי בית 
הכנסת להבים, לאלי  מימון וחברת מבני תעשיה, לאתי בן דוד מחברת כצט, 

לאריה הכט מאופני הכט, לשאול נעמן ממחסני השוק, ליעקב הרפז 
וחברת חשמלור, לאסתי פוליצר מבזק, למאיר לוי מירא"ב , 

ליניב דמרי מחברת פלאפון.

הודעותאירועים
הקמת צוות חירום ישובי )צח"י(

עקב המצב הביטחוני וחוסר כ"א במועצה הוחלט על הקמת צוות חירום 
יישובי על בסיס מתנדבים.

מיהו צח"י ?
• צח"י זה צוות של מתנדבים תושבי היישוב אשר ממלאים תפקידים בזמן 

חירום.
• המתנדבים יעברו הכשרה והעשרה בתחומים מגוונים - עזרה ראשונה, 

התמודדות עם מצבי חרדה, עבודת צוות ועוד.
מטרות הקמת הצוות

• הרחבת החוסן הקהילתי ושימורו.
•  שיפור ההתמודדות החברתית.

• שיפור המענה לכל מצב חירום בקהילה.
השיטה

•  הקהילה מטפלת בעצמה.
למה צריך צח"י ?

• מניסיון שנצבר בהתמודדות ישוב עם מצבי משבר, נמצא כי ישובים בהם 
הייתה  התארגנות קהילתית ומוכנות, ההתמודדות בזמן אירוע הייתה טובה 

יותר.
• צח"י אינו מחליף את פעולות הגורמים הרשמיים )צבא, משטרה, משרדי    

ממשלה וכו'(  אלא משלים אותם.
האירועים בהם צח"י יפעל:

• נפילת קסאם בישוב וסביבתו.
• תאונות דרכים בישוב.

• רעידת אדמה, פגיעה בתשתיות מים.
• אירוע רב נפגעים המצריך טיפול מקיף מלבד הטיפול הרפואי.

בחירום הצוות יופעל באופן מיידי לאירוע ויפעיל קבוצת תושבים מתנדבים 
בהתאם למאפייני האירוע.

על מנת להקים את הצוות נשמח לקבל מתנדבים בתחומים הרשומים מטה:
• ביטחון -  צבא, משטרה.

• רפואה - רופאים, אחיות, חובשים, נהגי אמבולנס
• לוגיסטיקה - חשמל, מים, ביוב, רכב.

• חינוך - מורות, גננות.
• רווחה - עובדים סוציאלים, פסיכולוגים.

המעוניינים מתבקשים לפנות:
• לקב"ט הישוב: דני 2041021 - 050

• למנהלת מח' רווחה: אביגיל - 2041018 – 050

חופשה מרוכזת בחג סוכות
בחול המועד סוכות משרדי המועצה יהיו סגורים

לרגל חופשת חג מרוכזת.

בכל מפגע תחזוקתי או אירוע אחר  אנא פנו למוקד 106 
או ל-08-6274433 מטלפון נייד.

בטחון ואבטחה
תושבים יקרים,

לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, נדרשים אנו לגלות ערנות יתר.
על  לשמור  רבים  מאמצים  עושים  האבטחה  וחב'  הביטחון  מח'  המשטרה, 

הביטחון האישי וביטחון הרכוש של התושבים.
על מנת לסייע לכם ולנו לשמור על ביטחונכם ורכושכם אבקש:

• להפעיל מערכת אזעקה )בבתים שיש( גם בלילה.

• להקפיד על נעילת הרכב והכנסתו לחניה.

• לוודא נעילת הבית והחצר.

• להודיע לשכנים, לחברים על מקום המצאכם וכיצד ניתן להשיגכם.

בכל אירוע חריג יש להתקשר למוקד 100 – משטרת ישראל או למוקד 106.
בברכת שנה טובה,

מלכה דני    
קב"ט הישוב    

054 - 2041021    

חדש באתר הבית שלנו!
אתר להבים www.lehavim.muni.il הינו אתר דינמי המתעדכן ומתחדש 

ללא הרף. 
באתר מדווחת פעילות המתרחשת ביישוב וכן ניתן למצוא באתר:

העורף,  פיקוד  ישראל,  רכבת  כגון:  וחשיבות  עניין  בעלי  לאתרים  קישורים   .1
ער"ן וכד'.

2. תצוגת "תמונות מספרות" מהן ניתן להתעדכן ולהתרשם מהנעשה ביישוב.
3. מגוון רחב של טפסים לשימושכם.

נשמח לקבל כל פניה הארה והערה דרך האתר.

ויצמן אפרים ז"ל 
וקרובים,  משפחה  בני  של  רבות  עשרות  התכנסו   4/09/08 חמישי  ביום 
חברים, ראש המועצה, חברי מועצה ועובדיה לציון 8 שנים לפטירתו של 

ראש המועצה הנבחר השני של להבים שכיהן בין השנים 1998-2000.

שינוי במועד פינוי אשפה
בשל ראש השנה שיחול ביום ד' בשבוע, תפונה האשפה ביום ה' 2/10/08.

אין כל שינוי במועדים אחרים למעט שינוי זה.

תערוכה חדשה
בבית המועצה

בימים אלה נפתחה  במועצה תערוכת ציורים חדשה,
 יצירות מפרי מכחולה של הגב' ברוריה אליעז.

הציבור מוזמן לבוא ולהתרשם!

ערב הצדעה לגדוד 
414, המאומץ ע"י 

להבים, התקיים 
בתחילת ספטמבר

בכל בעיית בטחון או אחזקה הנכם 
מוזמנים לפנות למוקד להבים 106

או מטלפון נייד 08-6274433/4
106

24 שעות ביממה



הודעות

שעות פתיחת המקווה
שעון קיץ: 20:00-22:00, שעון חורף 19:00-21:00

הבלנית: נחמה פרוכטר, נייד 050-2041005
ללילות שבת וחג ולמוצאי שבת וחג יש לתאם מראש עם חני, נייד 054-5201654

תשלום עבור טבילה במקווה – 15 ₪. כלות 30 ₪.

חלוקת סכך לסוכות
גם השנה כמות הסכך תהא מצומצמת ומוגבלת

החלוקה תתבצע ביום ג' 7.10.08 בין השעות 16:00-19:00
או עד גמר המלאי במחסני המועצה.

כל הקודם זוכה!

שישו ושמחו בשמחת תורה
ה"הקפות השניות" תתקיימנה 

ברחבת בית הכנסת "תפארת להבים" 
במוצאי שמחת תורה יום ג' 21/10/2008 בשעה 20:00.

                 בואו לשמוח בשמחה אמיתית!
הפתעות לילדים!

מועדים לשמחה

בין
דיו רו

טו
ס

ב"ה

תשס"ט  - שנת ַהְקֵהל
בימים אלה מסתיימת שנת תשס"ח שהיתה שנת שמיטה.

השנה שאחריה היא "שנת ַהְקֵהל". בזמן שבית המקדש היה קיים היה העם כולו מתכנס 
בבית המקדש, אחת ל-7 שנים, בחג הסוכות, שאחרי שנת השמיטה.

המלך היה קורא מן התורה באוזני כל העם המתקהלים.
כך נאמר בתורה בספר דברים פרק ל"א:

"תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, 
למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת".

היה זה מעמד אדיר, המפיל את המחיצות המלאכותיות שבין איש לרעהו, מקרב את הלבבות ואת לבב כולם אל אבינו שבשמיים.
רעיון המצווה קיים גם בימינו: לרענן ולחדש את האמונה שבליבנו, את התחושה היהודית החזקה של כולנו. להתקהל ולהתאחד 

סביב התורה ומצוותיה ולהכריז בגאון: כן, יהודים אנו, מאמינים בני מאמינים!

שנת הקהל טובה ומתוקה

הרב נפתלי מרינובסקי     
רב היישוב     

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

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשס"ט – לפי שעון קיץ

מנין ג'מנין ב'מנין א'

בבית הכנסת בבית הכנסת המרכזי
תפארת להבים

בבית הכנסת החדש 
במתחם ביה"ס

ערבית  18:45ערבית  18:45ערבית  18:45

שחרית  08:30שחרית  07:30שחרית  07:30

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

יום כיפור תשס"ט - לפי שעון חורף
מנין ג'מנין ב'מנין א'

 בבית הכנסת בבית הכנסת המרכזי
תפארת להבים

בבית הכנסת החדש 
בלובי ביה"ס

כל נדרי: 17:15כל נדרי: 17:15כל נדרי: 17:15

שחרית: 08:30שחרית: 07:00שחרית: 07:00

יזכור: 10:30מנחה: 14:30מנחה: 14:30

מנחה ונעילה: 16:00נעילה: 16:00נעילה: 16:00

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

מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה.
שנה טובה וחג שמח לכל בית להבים


