
אתר הבית שלי

תושבים יקרים,
 השנה, ערב פסח התשע”ו, אני שמח בשמי ובשם 
חברי ועובדי המועצה לבשר לכם על פרוייקטים 
הנמצאים בעבודה, או כאלה שייכנסו לתהליך של 

עבודה בזמן הקרוב.
לשמחת כולנו ולשמחתם של תושבי הנגב, משרד התחבורה וחברת 
נתיבי ישראל, סיכמו שמחלף להבים על כביש 40 יוצא לדרך במתכונת 
הרחבה שלו, שתשרת גם את אזור התעסוקה ההולך ומאוכלס לנגד 

עינינו וכן את באי הרכבת מכיוון מערב.
בימים הקרובים תונח אבן פינה לבניית מרכז יום לאזרחים וותיקים 
שיישא שם זמני “בית המייסדים” לרווחת האוכלוסייה המבוגרת ביישוב.
לקראת הקיץ נחנוך את האצטדיון לאתלטיקה ונהייה בעיצומה של 

בנייה לאולם ספורט חדש במתחם הספורטק.
הדיור המוגן שיבנה ע”י קבוצת עזריאלי ייצא לדרך ובשבועות הקרובים 

יפתח משרד מכירות במרכז המסחרי. לתושבי להבים תינתן הנחה.
קצב העבודות בשכונת שרונית משביע רצון, כשהכוונה שבתחילת 

2017 יימסרו מגרשים לרוכשים ולבני המקום.
בית הספר היסודי החדש בשכונת שרונית גם הוא יבנה לקראת סוף 

השנה ויכלול 4 גני טרום חובה.
ברצוני לאחל הצלחה למהנדס המועצה החדש אדר’ סלאבן פנוביץ’, 
למיוריאל נהורא מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,  לאבי סולימאני 

שחזר אלינו לנהל את המתנ”ס ולשירן שמחון, מנהלת הלשכה.
אני מאחל לכל התושבים, לחיילים ולכלל בית ישראל חג חירות שמח. 

שלכם,
אלי לוי

תושבים נכבדים, 
הנכם מוזמנים

להרמת כוסית לפסח
שתתקיים ביום ראשון
 17/4/2016

בשעה 17:30 בבוסתן 
מאחורי משרדי המועצה
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רואים עשייה
תנועה ותחבורה

כביש 6
מערכת הכבישים משתפרת מדי יום ביומו, כך כבר התרגלנו לנסוע 
על כביש זה עד להבים. בסמוך להוצאת מידעון זה אמורה להיפתח 

היציאה מלהבים צפונה.
מחלף להבים

בסיכום שהתקבל לאחרונה בהשתתפות מנכ"ל משרד התחבורה, מר 
עוזי יצחקי, נציגי נתיבי ישראל, נציגי כביש 6, בכירים נוספים ממשרד 
התחבורה ואלי לוי ראש המועצה המקומית להבים התקבלה ההחלטה 
לבצע את המחלף בצומת להבים, העבודות מתוכננות ל- 2017. זו תהיה 

נחמה של ממש.

ספורט ופנאי
ספורטק להבים 

פרויקט מתחם הספורטק הסתיים. מגרש הכדורגל קיים, מסלול הריצה 
בשלב סופי ממתין לציפוי שכבה אחרונה. הטריבונות מבטון מוחלק 

יצאו באופן מוצלח ויפה. הקירוי במגרש ההוקי רולר הסתיים.

אולם ספורט
מיקומו החדש של אולם הספורט פונה לשדרות הזית. ביצוע הפרויקט 
מתקדם ומתחיל לרקום עור וגידים. אולם הספורט ישרת את מתחם 

הספורטק הצמוד אליו ויכלול בתוכו חדרי שופטים ומלתחות.
מיזוג אולם ספורט קיים

הקבלן שזכה במכרז החל לעבוד בשטח. העבודה תסתיים בקרוב ותאפשר 
לכם להנות מתנאי מיזוג נוחים.

תשתיות
שכונת שרונית

בשעה טובה החלו עבודות על התשתיות התת קרקעיות בשכונה שרונית.
עבודות אלו הם שלב לפני מסירת המגרשים לזוכים. "המפות למשתכן"- 
בתהליך מסירה והרוכשים החלו כבר בהגשת תכניות בנייה לוועדה 
לתכנון ובנייה. יש לציין כי המועצה הנחתה את הקבלנים להשתמש 
בשד' תמר דרך הרכבת ככביש גישה בכדי לא להפריע לתנועה הפנימית 

של התושבים.
עיר חכמה

היישוב להבים נמצא בשלב פיילוט של "עיר חכמה" מתוך כוונה לשפר 
השירות לתושב, תוך התייעלות וחסכון במשאבים באמצעות טכנולוגיות 
מתקדמות. בשכונת שרונית קיים תכנון תשתיתי של הכנסת סיבים 

אופטיים שיהוו חלק אינטגרלי לקידום הפרויקט.

מאגר המים
הסתיים פרויקט הקמת מאגר מים בנפח 1,000 קו"ב לצורך שדרוג 

מערכת ההשקיה ביישוב.

מבני ציבור
בית ספר ו-4 כיתות גן בשכונת שרונית

בשנה הקרובה מתוכננת בנייתם של מוסדות אלו מתוך כוונה שב- 
01/09/2017 נוכל לפתוח גם בהם את שנת הלימודים תשע"ח.

שיפוץ חללי שרות בבית הספר
להשלמת סביבת למידה נעימה ישופצו חללי שירות בבית הספר 

בחופשת הקיץ.
כיתה נוספת במעון נחליאלי

בניית המבנה הושלמה ונוספה לפעילות הקיימת.
מבנה שבט הצופים

בשעה טובה נחנך המבנה החדש בטקס רב משתתפים. המבנה מונה כ-9 
כיתות וכולל גם חדר הנצחה לזכרו של אור אסרף ז"ל, בוגר ומדריך בשבט.

וועדה מקומית לתכנון ובנייה
הרפורמה בחוק התכנון והבניה

הרפורמה המדוברת נכנסה לתוקף בתאריך 3/04/16 ויש לה השלכות 
מרחיקות לכת. 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 
יוגשו ממועד זה ואילך בדרך מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין של 

מנהל התכנון. לא יתקבלו יותר בקשות בדרך אחרת. 
אתר הנדסי

הוקם אתר אינטרנט הנדסי שכתובתו lehavim.bartech-net.co.il בו 
ניתן לצפות בכל התוכניות, הבקשות )ע"פ הרשאות(, פרסומים, ישיבות 

ומידע תכנוני כללי.
סריקת ארכיב וועדה

הפרויקט יצא לפועל וכל תיקי הוועדה בתהליך טיוב וסריקה. עם גמר 
הפרויקט ניתן יהיה לגשת לתעודות ומסמכים דרך האתר ההנדסי.
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משולחן ועדת הביטחון

פינת וטרינר המועצה
כל כלב מגיל 3 חודשים ומעלה חייב בחיסון נגד כלבת כל שנה! 

חיסוני כלבים מתבצעים במשרד הווטרינרי  שנמצאי במחסני המועצה.
כל יום ג' בין השעות 16:00-19:00 )טל. 08-6518688(.

אין מניעה מחיסון כלבים גם אצל וטרינר  פרטי  שכרוך בתשלום נוסף.
יש לדאוג לקבלת רישיון להחזקת כלב עפ"י החוק להסדרת הפיקוח 

על כלבים  התשס"ג 2002 אצל הווטרינר  הרשותי.
כלב המשוטט ברשות הרבים ללא רצועה או ללא  הבעלים צפוי לקנס 

של 730 ₪ ולידיעתכם זו עבירה פלילית עפ"י החוק.
באחריות כל בעל כלב לאסוף את הגללים אחרי כלבו כשהם  מסתובבים  

ברשות הרבים. העבריין צפוי לקנס!
לבירורים ניתן להתקשר לתמר מזכירת מחלקת הנדסה  טל' 08-9554784.

מאז ומתמיד מהווה תחום הביטחון נושא חשוב ובשנתיים האחרונות 
הוא מקבל התייחסות ותשומת לב מירבית. וועדת ביטחון ישובית 
שהחלה בפעילותה בתחילת 2014 מורכבת מצוות מקצועי ורקע 
בטחוני בראשותו של אלון בנדט -מ"מ ראש המועצה. הוועדה גיבשה 
תוכנית עבודה מפורטת במטרה לתת מענה לעבירות רכוש )הפע"ר( 
ולצמצמן. אנחנו נמצאים בערבו של חג הפסח וזה הזמן לעדכן על 
השינויים והפעולות שנעשו וייעשו בתקופה הקרובה שבסיומם ישודרג 
מערך הבטחון בצורה דרמטית ובלהבים תפעל מערכת אבטחה/בטחון 

מהמתקדמות בישראל. 
ראשית השינוי החלה בביצוע הפרדה בין פעילות הביטחון של המועצה 
לפעילותה של חברת ארזי ומאז תחילת 2015 המועצה מפעילה 

בעצמה את מערך האבטחה כולל סיור ומאבטחים 24/7. 
לצד ההפרדה, נרכשה מערכת CRM מתקדמת "אפליקצית להבים" 
שבאמצעותה מתאפשר לכל תושב שהוריד אותה להינות משירותים 
 ON LINE מתקדמים, הכוללים אפשרויות דווח ועדכון עובדי המועצה
על תקלות ומפגעים שמוגדרים בזמן טיפול ובגמר טיפול, לתת ציון 
על ביצוע - בקיצור נבנתה "אמנת שירות". בנוסף מהווה האפליקציה 
פלטפורמה להעברת הודעות ומסרים על פעילות המועצה ואירועים 
חברתיים ואחרים ומנגישה  ספר טלפוני ישובי. זאת ההזדמנות להודות 
לכל אחד מ-1100 תושבים שכבר הורידו את האפליקציה ולבקש ממי 

שטרם עשה זאת להוריד אותה. 
בתחילת ינואר החלה התקנת מערכת שערים חכמה המבוססת על 
מצלמות לזיהוי מספרי רכב מסוג LPR המאפשרת למי שכבר ביצע 
רישום לעבור בשערים ללא המתנה. כיום מונה מאגר הרכבים מעל 

2400 כלי רכב. יודגש כי כשהמערכת תכנס לפעילות מלאה, יציאת כלי 
רכב מלהבים בשעות הלילה לא תהייה אוטומטית אלא תהייה כרוכה 

בעצירה בשער ואימות פרטים עם הבקרה. 
בחודש מרץ 2016 החל יישום השלב השלישי בתוכנית האבטחה. פורסם 
מכרז לרכש מצלמות "חישה מרחוק" שיותקנו בהיקף הישוב ליצירת 

גדר אלקטרונית ומצלמות רגילות במקומות מרכזיים. 
סט ראשון של מצלמות הותקנו לאחרונה באזור גן הציפורים ובקרוב 
תושלם בו גם התקנת מערכת כריזה. בסופו של תהליך יפעל בלהבים 

"מוקד רואה".
בחודשים הקרובים תתחיל פעילות גם בתוך מערך הצח"י )צוותים 
לשעת חירום( במטרה לעבות את מספר המתנדבים ולהכשירם ליום 
פקודה. הודעה על מועד לקיום כנס מתנדבים בנושא תתפרסם מיד 

לאחר חג הפסח
הפעילות שנעשית והמשאבים שמושקעים, מובילים אט לאט לשינוי 
והסטטיסטיקה המוצגת לעיל מצביעה בצורה ברורה על מגמות שיפור 
שילכו ויתעצמו ככל שתתפתח מערכת האבטחה הישובית. חשוב לציין 
שהמאמצים שנעשים על ידי מערך הביטחון בישוב נעשים תוך שיתוף 
פעולה הדוק עם משטרת ישראל וכדי להעצימו אנו כתושבים חייבים 
לקחת חלק בעשיה, לנקוט איש איש בביתו באמצעי אבטחה, לגלות 
עירנות לסביבתנו ולדווח במקרה של כל חשד מיידית למוקד הישובי 

בטלפונים 6483197,6519636.
רק ביחד נצליח להקטין את הפעילות העבריינית בלהבים ולשפר את 

תחושת הביטחון. 
חג  שמח 

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

באתר.
הרחבת המשאב האנושי במחלקה

עקב הרפורמה החדשה הוועדה לתכנון ובנייה תקלוט תפקיד חדש 
"מידען" שתפקידו לתת מענה מהיר ויעיל לתושבים בכל נושא הוצאת 
היתרי בנייה. עקב התחלת בניית השכונה החדשה מחלקת הנדסה 
מתכננת לקלוט מפקח בנייה נוסף. תוספת זו בכח האדם תאפשר לנו 

לשמור על הסטנדרטים ולתת מענה מהיר גם בעת העומס הצפוי. 
המעבר ל"רישוי זמין" 

יחול במהלך חודש אפריל הקרוב. במקביל יחול שינוי בעבודת הוועדה 
וחלק מהבדיקות יעברו למכוני בקרה שנמצאים בהקמה וככל הנראה 

יתחילו לעבוד בסוף השנה.

גניבות רכב התפרצויות לבתים עבריינות רכוש



דפי מידע להבים | אפריל 2016 4

חינוך וחברה
מן החינוך

בגני טרום חובה
בגן טבלן עסקו בנושא " הישוב שלי חשוב לי": במסגרת הנושא התבקשו 
הילדים להכיר את הסביבה הקרובה לאתר ולזהות מבנים ציבוריים 
בלהבים, לבחור באחד המבנים הציבוריים לבקר במקום, ללמוד על 
המקום, להגיע לגן עם תוצר מהביקור ולהעביר את המידע לחברים בגן.

תוצרי הילדים היו מדהימים ניכר כי הם נהנו מהתהליך התקיימה למידת 
עמיתים חווייתית.

בגן הודן הדגש הוא על חינוך לאומנות. הילדים למדו ונחשפו למגוון 
חומרי יצירה, הכירו יוצרים מהארץ ומהעולם ואת היצירות שלהם. 
במסגרת הלמידה תורגלו טכניקות יצירה שונות ומחומרי פסולת למחזור 

שנאספו ע"י הילדים וההורים.
בגן רימון הושם דגש על חינוך סביבתי וחינוך לקיימות. ילדי הגן הכירו 
את סביבתם הקרובה והיו שותפים לתהליך הכנת גינה לימודית החל 

מזריעה ועד אכילת התוצרת.
בגן חצב מקפידים על אורח חיים בריא הבא לידי ביטוי בהקפדה על 
תזונה נכונה, שותים אך ורק מים וארוחת הבוקר כוללת כריך בריא 

פירות וירקות בשלל  צבעים.
בגן יערה  למדו הילדים מהי חברות, לקבל את האחר ועל עזרה לזולת.

בבי"ס להבים
ביום המחנך הפתיעו תלמידי בית הספר היסודי את המורים בכרטיס 
ברכה ובסרטון מלווה בשיר תודה. ההורים הפתיעו את המורים בארוחת 

צהריים מפנקת.
מצעד הספרים ונאמני קריאה

השנה הצטרף ביה"ס לפעילות מצעד הספרים שמאורגן ע"י משרד 
החינוך. את הפרויקט מובילה רכזת השפה ונאמני הקריאה. נאמני 
הקריאה נבחרו מכל השכבות והם מובילים פעילויות בכיתות לעידוד 
הקריאה. במהלך חודש פברואר התקיים מועדון קוראים בשכבות א-ג.

פרויקט המחזור
במסגרת החינוך לקיימות של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה 
תלמידי כיתות ה'-ו' למדו על חומרים ממוחזרים, על הסכנות לסביבה 

ולכדור הארץ.
ביום המעשים הטובים בנו התלמידים יחד עם ההורים את פינות הישיבה 
ממוצרי פלסטיק, נייר, עץ וגומי, שנאספו במהלך השבועות האחרונים.

יום המעשים הטובים
יום המעשים הטובים צוין בעשייה חברתית קהילתית של התלמידים. 
במועדון +55 הפעילו התלמידים את המשתתפים בהתעמלות, במחול, 
יצירה ומשחק וטיפוח חצר המועדון. העניקו שי וברכה לעובדי המועצה 
הפעילו את ילדי הגנים בשעת סיפור והורים מתנדבים חידשו את ציורי 

הקיר בחט"צ ואת משחקי הרצפה בחצר ביה"ס. 

מתנדבי "ידיד לחינוך"
עמותת ידיד לחינוך, בהדרכתה של הגב' חנה חדד, תושבת היישוב.
הפרויקט מיועד לסייע בשיפור הישגים לימודיים ובשיפור האקלים 
הבית ספרי, באמצעות גיוס אוכלוסיית הפורשים ממעגל העבודה, 
אוכלוסייה שהיא בעלת כישורים רבים ומגוונים וניסיון חיים עשיר. 

מתנדבי "ידיד לחינוך מפעילים את הספרייה במתנ"ס הישוב. 
כנס מקהלות

באמצע חודש מרס התקיים כנס מקהלות של משרד החינוך מחוז דרום. 
המקהלה הבוגרת של בית הספר, בהדרכת המורה למוסיקה, הופיעה 

וקצרה שבחים רבים.
תחרות הסייבר

בית הספר השתתף בתחרות אליפות הסייבר הלאומית. כולנו גאים בהישגי 
התלמידים שלנו, שדורגו במקום 64 מתוך 1740 בתי ספר משתתפים, 

דבר שהעלה את בית הספר לשלב הגמר.
מועצת תלמידים

שני מיזמים חדשים בביה"ס המופעלים ע"י מועצת תלמידים:
בית שיחשיבה – מקום בו מקדמים ומתרגלים את מיומנות "הדיבור 	 

בציבור".
הפרפרים של עומר – לזכרה של עומר שמש שנהרגה בהתהפכות 	 

אוטובוס בנפאל מחולק צמיד המחייב את המקבל להעביר את הצמיד 
הלאה לצד עשיית מעשה טוב לאחר. 

"נשק וסע"
במסגרת שיפור בטיחות התלמידים בדרכים ובהגעה לביה"ס החל השנה 
פרויקט "נשק וסע" בשיתוף המועצה וועד הורים המרכזי. הוגדרו אזורי 
עצירה בטוחה להורדת התלמידים בסמוך לבית הספר – אזור "נשק 
וסע". ההורים נרתמו והשתבצו לתורנות למען הורדת התלמידים בצורה 

מהירה ובטוחה. ברכות לעוסקים במלאכה.
פורים

לכבוד חג הפורים הוחלט על רכישת משלוחי מנות כתרומה לעמותת 
"צעדים קטנים", שהוקמה ע"י הורים לילדים החולים במחלות ניוון 

שרירים. בכיתות נערכה פעילות הסברה על המחלה והעמותה. 

זו הזדמנות נפלאה להודות לכל המתנדבים וההורים על תרומתם 
ושותפותם בפעילויות ובעשייה החינוכית.
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נוער להבים
יחידת הנוער שמה לה השנה דגש על הרחבת הפעילות 
במועדון הנוער. המועדון פועל חמישה ימים בשבוע 
בין השעות 17:00-21:00, בימי שישי פעמיים בחודש 

לפעילות פתוחה לנוער ופעילויות שכבתיות. 
השנה התחלנו בפרוייקט הכנה וליווי לקראת שנת 
שירות. יחידת הנוער בשיתוף עם בית הספר התיכון 
פעלה לעידוד השתלבות בשנת שירות, בתהליך בחירה, 

הכנה וליווי אישי. 
בנוסף עמלנו על גיבוש הנוער במפגשים משותפים 
של הרצאות סדנאות ומפגש תרבות ולראשונה הוצאנו 
חולצת נוער שייכת לכל נוער להבים. ניתן לראות אותה 

ברחבי היישוב על מעל 350 בני נוער. 
השנה אנו מרחיבים את שיתוף הפעולה של תנועות 
הנוער ובית הספר היסודי על מנת ליצור קהילה שפועלת 

בתוך הקהילה. 
נבחרה מועצת נוער חדשה בראשות היו"ר מירה חורי 

ונפתחה לראשונה מועצה צעירה לשכבות ו'-ח'. 
אז מה עשינו? 

איסוף מזון למשפחות נזקקות בחגי תשרי 	 
הפעלת חמישה לילות לבנים בחנוכה )כמעט נס(.	 
הרצאות, סדנאות, מפגשי תרבות ומסיבות לנוער 	 

להבים 
יום המעשים הטובים – סיוע בעבודות צביעה גינון 	 

וסידור בבתי האוכלוסיה הבוגרת והשתתפות בערב 
ההוקרה במועדון.

תהלוכת פורים יישובית והפעלת אירועי פורים לכלל 	 
הנוער. 

תוכניות להמשך:
"מחנה אתגרים" פסח - השנה תורחב הפעילות גם 	 

לפסח. פרטים בהמשך. 
לילות לבנים בפסח לנוער במועדון הנוער וספורט 	 

חצות יישובי במהלך חול המועד. 
בחופשת הקיץ פתיחת המועדון בלילות למען פעילות 	 

נוער, קייטנות "על גלגלים" ו"מחנה אתגרים". 
סדנאות, מסיבות נוער, מופעים ועוד. 	 

הקמת צח"י נוער בשיתוף עם מחלקת ביטחון, שילוב 
סטודנטים בפעילות עם הנוער ומעגלי למידה.

אנו קוראים לכל בני הנוער לקחת חלק בפעילות הנוער 
ביישוב ובמועדון הנוער כשותפים פעילים בקיום חיי 

נוער משמעותיים בקהילה. 
מד"צים להבים 

בשיתוף עם משרד החינוך פעולת בלהבים תנועת 
י' שהוכשרו כמדריכים  המד"צים. בני נוער בכיתה 
ד'-ח'.  בכיתות  הנוער  בני  את  מדריכים  מוסמכים, 
השכבות הבוגרות מפעילות צוותי פעילות ומדריכות 
את שכבה ט'. שכבה ט' מתנסה בצעדיה הראשונים 
בהדרכה בפעילות "ראשון במועדון" בימי ראשון במועדון 
הנוער.  ההצטרפות לתנועת המד"צים אפשרית במהלך 

כל השנה, מוזמנים להגיע. 
לפרטים: שלומי עמר 053-632320

סיכום תקופה – שבט נופר!
טיול פתיחת שנה 

חניכי כיתות ד'-ו' טיילו במסלולים באזור הכרמל. התנסו בחוויה צופית, 
ביקרו ברמת הנדיב - למדו על האיזור ועל האדם - אדמונד דה רושטילד 

ובעיקר ונהנו מנוף ירוק ופורח.
חניכי כיתות ז'-ט' טיילו במסגרת הנהגתית עם שבטים נוספים מרחבי הדרום. הם 
טיילו באזור הנגב, התנסו בחוויה צופית מאתגרת ומבגרת, הכירו בני נוער בגילם 

ומעל הכול את ארץ ישראל דרך הרגליים! הטיולים היו מוצלחים ומהנים! 
טקס פתיחת שנה 

הטקס, פרי עמלם של כלל חניכי שכבות נעורים ושכבה ט' בפרט מסמל את פתיחת 
שנת הפעילות באופן רשמי ובמעמדו קיבלו חניכי השבט את עניבת שכבת הגיל 

החדשה שלהם.
יום הצופה

זהו אירוע שיא צופי לכלל החניכים בשבט. 
ולהיות  "לשרוד"  כיצד  למדו  החניכים 
עצמאיים בשטח, בישלו לעצמם ארוחת 
צהריים צופית, חניכי שכבה ח' למדו לנווט 
ויצאו אל השטח לסיורים מודרכים. בסיום 
היום כלל החניכים ביצעו את טקס "מעבר 
הדרגה" הצופית שלהם וקיבלו תגים חדשים 

לענידה על החאקי.
מנווטים באור

קיימנו את הפעילות הראשונה לזכרו של אור אסרף ז"ל,  בוגר השבט שנהרג ברעידת 
האדמה בנפאל. חברי השכבה הבוגרת של השבט יצאו ליום חוויתי בשטח בו חוו 
לימודי טופוגרפיה, שדאות, התמצאות וניווט. משפחת נופר תהפוך אירוע זה לאירוע 

השנתי המרכזי לזכרו של אור ומזמינה את בוגרי השבט לקחת חלק ולהשתתף. 
פתיחת המבנה החדש!

הטקס התקיים במעמד ראש המועצה – מר אלי לוי, ראש השבט לשעבר – אלי 
אטדגי, ראש השבט הנוכחי – כפיר מימון, שאר מכובדים ביישוב ובתנועת הצופים, 
משפחתו וחבריו של אור אסרף ז"ל, שיחד איתנו חנכו את האולם הגדול במבנה 

הנקרא על שמו. 
פתיחת שבט איתן

אני גאים לצרף למשפחה את שבט "איתן", צופי משמר הנגב. טקס הפתיחה הרשמי 
של השבט התקיים בקיבוץ והוקם כולו בידי מדריכים שהינם משבט "נופר" וגרים 

כמובן בלהבים. גאווה יישובית לנוער שלנו!
פורימון 

החניכים וכלל תושבי היישוב נהנו מתחנות צופיות מאתגרות במיוחד, כולן פרי 
עבודתם ויצירתם של חניכי שכבות ח'-יב': ספינת פיראטים, קרוסלה, שור זועם ורכבת 
הרים. האירוע היה גדול ומהנה, מלא בתחפושות ואווירה פורימית מוצלחת במיוחד.

עם הפנים קדימה – טיולי פסח 
אנו מזמינים אתכם להשתתף בטיולי פסח המסורתיים והמטורפים!!! השנה יטיילו 
כלל חניכי השבט בתאריכים 13-15/4 באיזור הגלבוע. מחכה לכם חוויה צופית 
מהנה, מאתגרת וכייפית במיוחד. כיתות ז'-ט' יצאו גם לטיולים הנהגתיים בתאריכים               

17-20/4. פרטים נוספים אצל המדריכים ומרכזי השבט.
פסח מגיע ואיתו ההתחדשות!! 

אתם מחליפים ציוד ישן בחדש?? מעוניינים לתרום?? יש לכם ולנו הזדמנות לצאת 
מורווחים כפליים!! במידה והחלטתם להחליף פרטי ריהוט או ציוד חשמל צרו עימנו 

קשר ונגיע בשמחה לאסוף את הציוד! 
אריאל כהן – מרכזת השבט – 054-244-0619
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קהילה
המחלקה לשירותים חברתיים

בחודש דצמבר 2015 סיימה את תפקידה מנהלת המחלקה עו"ס אביגיל 
עמית. בהזדמנות זו, נודה לגב' עמית על שנים של טיפול מקצועי ומסור, 

ונאחל לה ברכת הצלחה בדרכה החדשה.
בנוסף, בקרוב יצא מכרז לעו"ס משפחות וסדרי דין אשר יאפשר למחלקה 
להרחיב ולהעמיק את שירותיה המקצועיים והמגוונים הניתנים לכל 
הגילאים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה 

והשיקום.

יום המעשים הטובים 2016
כבשנים עברו, גם השנה הובילה המחלקה שיתוף פעולה משמח והתקיימו 
שלל פעילויות משותפות לילדים, לנוער ולתושבים הותיקים: איסוף 
מוצרים למשלוחי מנות וחלוקתם בישוב, הכנת ספסלים מחומרים 
ממוחזרים, צביעת משחקי חצר בבית ספר, פעילויות משותפות לתלמידים 
ּולמשתתפי מועדון הבוקר בדגנית, ניקוי ושתילת גינה במועדון דגנית על 
ידי כיתות ה', ניקיון גינות וצביעה בבתי אזרחים ותיקים חברי הקהילה 

התומכת על ידי בני נוער ועוד.
בסיום היום הארוך, מועצת הנוער ארגנה במועדון הנוער אירוע מסכם 
משותף למתנדבים ולאזרחים הוותיקים שבו הודו זה לזה על העשייה 

המשותפת והתברכו מפי ראש המועצה, מר אלי לוי.
תודה מיוחדת לכל השותפים: עמותת רוח טובה, עובדי המועצה, עובדי 
המתנ"ס, סגנית מנהלת ענת וייס, למורי ותלמידי בית ספר להבים, 
לאריאל כהן רכזת הצופים ולמדריכי השבט, לעידן שביט מנהל יחידת 

הנוער ולשני אבות הקהילה משה כהן ונחום קמר.

קהילה תומכת להבים- מיתר
אזרחים ותיקים, זוגות ובודדים, מוזמנים להצטרף כחברים לקהילה 
התומכת. הקהילה מספקת לבתי האב שירותים נצרכים הכוללים שירותי 

רפואה, תרבות, מתנדבים ותיקון תקלות בבית.
חדש בקהילה - בעקבות החלטת המדינה אזרחים ותיקים, ניצולי שואה 
מוכרים, זכאים לסבסוד כמעט מלא של חברות בקהילה התומכת. אנו 

ממליצים בחום להיפגש עם אב הקהילה ולקבל את מלוא הפרטים.
לפרטים והרשמה: משה כהן, אב הקהילה 050-8290643.

צוות חירום ישובי
אנו מאמינים כי כל תושב יכול לסייע לקהילה בשעת חירום ומזמינים 
את תושבי להבים שאינם מרותקים או מגויסים להצטרף לצוות החירום 
היישובי. המתנדבים מהיישוב מהווים חוליה משמעותית בחיזוק החוסן 

הקהילתי ובהתמודדות בעת חירום ובשגרה. 
 שימו לב לאחר הפסח יתקיים ערב חשיפה למתנדבים חדשים וותיקים 

בשעת חירום בלהבים. מוזמנים לעקוב אחרי הפרסומים. 
תושבים המעוניינים לשמוע ולהירשם מוזמנים לפנות לעו"ס בתיה 

סיטי בטלפון: 08-9554791
מועדון בוקר מופ"ת- מועשר לאזרחים ותיקים:

פעילות המועדון בדגנית שודרגה וכיום פועלת במתכונת יותר רחבה:
ימי ב'-  פעילות תנועה- ריו אביירטו ויצירה.	 
ימי ג'-  סדנאות והרצאות.	 
ימי ה'-  התעמלות במתנ"ס ולאחריה סדנאות והרצאות.	 

 שימו לב
התוכנית כוללת ארוחת בוקר 	 
קיימת אפשרות להסעה עבור תושבים שאינם ניידים	 
עלות לחודש 70 ₪ )בהוראת קבע בלבד(	 
עלות השתתפות בפעילות בודדת 15 ₪	 

קבלה למועדון הינה על בסיס מקום פנוי וקריטריונים של משרד הרווחה
בואו להתרשם- מחכים לכם במועדון!
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הדיוור הישיר הוא שלך ובשבילך
 הדיוור הישיר מהווה ערוץ קשר ישיר ומרכזי בין המועצה לתושבים.

דרך ערוץ זה מעדכנת המועצה בשגרה ובמיוחד בעתות חירום בנעשה 
בישוב ובהודעות רלוונטיות. הצטרפו עוד היום למאגר כתובות הדואר 
האלקטרוני וקבלו מדי שבוע דיוור ישיר מהמועצה. בקשות להצטרפות 

lc@lehavim.muni.il :ניתן לשלוח ל

מסרונים לשעת חירום
ברשות המועצה מאגר מספרי ניידים המתעדכן על בסיס בקשה בלבד.
לתושבים הרשומים במאגר ישלחו הודעות בשעת חירום. תושבים 
המעוניינים להיכלל במאגר הסלולאריים לשעת חירום מוזמנים לפנות 

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

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

ניתן לעיין בנוהל הגשת בקשות למלגות ולפרסים ולהוריד טפסי בקשה 
.www.lehavim.muni.il :באתר המועצה

את טפסי הבקשה יש להחזיר לגב' שירן שמחון בלשכת ראש המועצה 
בצירוף כל המסמכים הנדרשים עד יום חמישי 19/5/15 בשעה 14:00. 

קול קורא לקבלת הצעות
להפעלת דוכנים בערב יום העצמאות

המציע יגיש הצעתו שלא תפחת מ- 6,000 ₪.
ויהא עליו לעמוד  זכיין בלעדי לכל הדוכנים  יהא  המציע שיזכה 

בהתחייבויות והדרישות הבאות:
הצגת אישור בודק חשמל	 
הצגת אישור ממונה בטיחות	 
הזנת חשמל לדוכנים שלא ממקור המועצה.	 
העמדת גזיבו לתיחום העמדה/הדוכן	 
פינוי אשפה ונקיון בסיום הערב	 
פירוק הדוכנים והגזיבו בסיום הערב	 
אישור מהמועצה לכל עמדה מהדוכנים לסוג המכירה	 

ועדת הרכש והבלאי של המועצה תדון בהצעות שתתקבלנה ותבחר 
בהצעה הגבוהה ביותר העומדת בתנאים.

את ההצעות על גבי כתב ההצעה המצוי במועצה, יש להגיש עד ליום 
2/5/16 שעה 14:00 בלשכת ראש המועצה

לשאלות נוספות עובדיה צבי 050-2041001

אירועי זיכרון ועצמאות
• טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה 

יום ד' 04/05/2016 בשעה 20:00 באמפי בית הספר
• טקס יום היכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום ג' 10/05/2016 בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס

• ערב יום העצמאות
יום ד' 11/5/16 בכיכר ויצמן החל מהשעה 21:00

שינויים בהסדרי התנועה בערב יום העצמאות יום ד' 11/5/2016.
בשעה 14:00 תחסם כיכר וייצמן לתנועת כלי רכב. התנועה לכל 
הכיוונים תתאפשר דרך המעגל המורחב העובר דרך הרחובות: חגלה, 

נחליאלי, ורדית והודן. הכיכר תפתח שוב לתנועה בתום החגיגות.

• יום העצמאות
ביום חמישי ה- 12/05/16 החל מהשעה 10:00 

הפנינג לכל המשפחה במועדון חברים

חופשה מרוכזת לרגל חג פסח
משרדי המועצה יהיו סגורים בחג הפסח ויפתחו מחדש ביום 1/5/16. 

על מפגעים רצוי להודיע לנו באפליקציה או בחיוג למוקד בטלפונים 
6519636 או 6483197, 

שינויים במועדי פינוי אשפה
בחול המועד פסח תפונה האשפה הרטובה בימים א' 24.4, ג' 26.4, ה' 28.4. 

פינוי גזם יתבצע כרגיל.

יופיעו האמנים:

גיא ויהל

טררם

להקת תיסלם



הלכות פסח תשע"ומועדים לשמחה

דיו רובין 025-3912354 
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 ה' 21 באפריל, בערב

בס"ד. ימי ניסן תשע"ו
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"ו 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 כל 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 זכייה, 
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.

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 ___________________________

ב"ה. ימי ניסן תשע"ו

תושבים נכבדים, שלום רב,
על מנת להיערך כהלכה לקראת החג הבא עלינו לטובה, אני מתכבד 

להביא לידיעתכם את ההלכות הבאות:

מכירת חמץ. לפני החג חשוב מאד להסדיר את נושא מכירת החמץ. . 1
יש לדעת כי חמץ בפסח אסור באכילה, בהנאה וגם בהשהיה. חמץ 
שנותר בבעלות יהודית באיסור 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.

הגעלת כלים. ניתן יהיה, בעזרת ה', להכשיר כלי בית לפסח ביום . 2
ראשון ט' בניסן, 17 באפריל, בין השעות 19:00 – 17:00, ברחבת בית 
הכנסת "תפארת להבים". ההכשרה בתשלום סמלי לכיסוי ההוצאות. 

לא מכשירים כלי זכוכית וכלי חרסינה.

בדיקת חמץ. ביום חמישי י"ג בניסן, 21 באפריל, בערב עורכים . 3
את בדיקת החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים: "ברוך אתה ה' 
אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".

ביטול חמץ. בתום הבדיקה מבטלים את החמץ ואומרים: "כל שאור . 4
וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו – יתבטל 

ויהיה הפקר כעפר הארץ".

סיום מסכת. ביום שישי י"ד בניסן, 22 באפריל, בבוקר אחרי תפילת . 5
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.

סוף זמן אכילת חמץ. ביום שישי י"ד בניסן, 22 באפריל, מותר . 6
לאכול חמץ רק עד השעה 10:20 בבוקר.

שריפת חמץ. ביום שישי יש לשרוף את החמץ עד השעה 11:20. . 7
אחרי השריפה מבטלים את החמץ בנוסח זה: "כל שאור וחמץ שיש 
ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל 

ויהיה הפקר כעפר הארץ".

שריפת חמץ ציבורית תתקיים ברחבת המדורות החל מן השעה . 8
10:30. הציבור מוזמן.

הדלקת נרות החג בשעה 18:54.. 9
 מצוות ליל הסדר: א. מצה: יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" . 10

)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. כך לימדונו 

חכמינו "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".

, אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת
הרב נפתלי מרינובסקי      

רב היישוב      
nmarinovsky@gmail.com ,050-2041017 ,6517637 :רח' ורד 71, טלפונים


