
אתר הבית שלי

תושבים נכבדים, 
הנכם מוזמנים  
להרמת כוסית לפסח

שתתקיים ביום שלישי  
19.3.2013
בשעה 18:30
במשרדי המועצה

תושבים יקרים,
בתחילת החודש נחתם הסכם ערים תאומות 

בין להבים לאונסטרוט טל בגרמניה.
בנוכחותו  כיבד  אותו  מרשים  בטקס 
המזכיר הראשון משגרירות גרמניה בישראל 
ממחוז  בכירים  ממשל  אנשי  ובהשתתפות 
בורגנלנד קרייס בגרמניה נחתם הסכם עם גב' יאנה גרנדי, ראש 

המועצה האיזורית אונסטרוט טל.

ההסכם מגדיר שיתופי פעולה במגוון תחומים ואני תקווה שנתחיל 
ביישומו כבר בחודשים הקרובים. משלחת רופאים בראשות ד"ר 
מיקי שרף תצא לבדוק אפשרויות לשיתוף פעולה עם המחוז, שבו 

פועלים ארבעה בתי חולים.
 2013 משלחת של בני נוער מאשל הנשיא תצא באוקטובר 
המתנ"ס  מטעם  משלחות  בתכנון  עוד  לאוכה.  לגימנסיום 
והקונסרבטוריון, משלחות של מורים ומורות ומשלחות של אנשי 

עסקים.
לאחר שבוע של ביקור בארץ וסיורים במקומות שונים כולל במגזר 
הערבי, הבטיחו ראשי הערים וסגן מושל המחוז שעם שובם לארצם 
יהפכו לשגרירים הטובים ביותר של ישראל בכלל ושל להבים בפרט.

עבודות הפיתוח בשכונת המרכז נכנסות ל"הילוך גבוה", הקבלן נכנס 
לפעולה ואנו מבקשים מכל התושבים להיאזר בסבלנות וסובלנות 

ומתנצלים מראש על אי הנוחות שתגרם כתוצאה מהעבודות.
אנו ממשיכים ומשקיעים באמצעי בטיחות בתנועה לבטיחות 
התושבים ובקרוב יותקנו מעקות בטיחות בכיכר וייצמן ובכיכר 

הסמוכה למועצה שהינן כיכרות בהן תנועה ערה של תלמידים.
בנימה אישית, אני מבקש להודות מעומק ליבי על התמיכה 
והאהדה הרבה לה זכיתי, לתושבים הרבים והנפלאים שהתעניינו 
בשלומי ואחלו לי רפואה שלמה בתקופה הלא פשוטה שעברתי. 
היום, תודה לאל, כל זה נחלת העבר ואנו נמצאים בעבודה מלאה 

למענכם, תושבים יקרים.

אני מאחל לכל בית להבים פסח שמח וכשר
אלי לוי
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רואים עשייה

שכונות
שכונת המניפה

בשכונת המניפה יש כבר 80% אכלוס. עוד כ-10% בבניה, כך שבמחצית 
השנה הקרובה נגיע ל90% אכלוס בשכונה.

עבודות הגמר בשכונה התקדמו אך לא נשלמו. הותקן ריהוט גן, ספסלים 
ואשפתונים, עדיין חסרות קוביות ישיבה שיותקנו בעיקר לאורך שדרות 
הזית, הותקנה גדר בגן המשחקים הגדול. אפשר לומר שהשכונה נמצאת 
בשלבי גמר של השלמות ותיקונים מלבד רחוב עין צין שהשלמתו 

מתעכבת.
בשכונה הוצבו זה מכבר תמרורים, אשר מטרתם לאפשר תנועה בטוחה.
אנו מבקשים מהתושבים לציית לתמרורים ולא לנסוע בניגוד לכיוון 
התנועה. כמו כן להחנות את כלי הרכב במקומות המיועדים לכך בתוך 

המגרשים ובחניות המיועדות ברחובות.
תרבות נהיגה נכונה, תאפשר תנועה בטוחה להולכי הרגל שהם בעיקר 

ילדים ושכנות טובה.
תחנות המתנה להסעות התלמידים – לאורך שדרות התאנה הושלמה 
התקנתן של שתי תחנות להסעת תלמידים תושבי המניפה. התחנות 
ניבנו משני צידי השכונה, במיקום שתואם ואושר ע"י משרד התחבורה.

תחנה נוספת בשדרות הזית הוחלפה בדגם חדש. 
שכונת המרכז

האכלוס בשכונה מגיע ל-55%. יחד עם הבתים הנמצאים בבניה נגיע תוך 
מספר חודשים לאכלוס של 85%. זה בהחלט קצב אכלוס יפה לשכונה 
הצעירה ביותר בלהבים. בהתאם לנתונים הללו קידמנו הוצאת מכרז 

פיתוח אשר יצא זה מכבר. 
הקבלן החל לעבוד בחלק המערבי של השכונה, בה האכלוס גבוה מאד, 

ויעבור בהמשך לחלק השני.
כמו כן קיבל הקבלן אישור לעבוד בחלק מהשטחים הפתוחים המקיפים 
את השכונה. גם בשכונה זו יהיו רחובות משולבים ומגוננים, תאורת 

רחובות שטחי חנייה ועוד.
שכונות עתידיות

השכונה הדרומית תמנה כ-680 מגרשים במגוון גדלים. אנו ערים 
להתעניינות ומתכוננים לשיווק השנה. התוכנית נמצאת עדיין בהליכי 
אישור ועם אישורה נצא לביצוע עבודות תשתית. מגרשים קטנים ישווקו 
עם עדיפות לבנים ממשיכים. הקריטריונים לבני להבים יפורסמו בהמשך.

בטיחות בדרכים
הקמת כיכר למיתון תנועה ליד הצופים

הושלמה בניית הכיכר ליד הצופים שמטרתה למתן את תנועת כלי הרכב 
הנוטים לנסוע במהירות בדרך זו. אנו תקווה כי הקמת הכיכר תשפר 

את בטיחות הילדים והנוסעים כאחד.
תמרור מואר בשדרות תאנה

עוד צעד לשיפור הבטיחות בשדרה מרכזית זו. תמרור מואר להדגשת 
מעברי החצייה למען בטיחות הולכי הרגל החוצים ותמרור מואר 

להדגשת פסי ההאטה לבטיחות הנוהגים.
מקריאת התכתבויות שקיבלתי מסיירת ההורים אני נוכחת שפסי ההאטה 
בהחלט שיפרו את ההתמודדות מול נהיגה פרועה של בני נוער בלילה. 

מעקות בטיחות 
הוזמנו ובקרוב יותקנו מעקות בטיחות בשתי כיכרות מרכזיות ביישוב. 
בכיכר וויצמן הסמוכה לכל כך הרבה מוסדות חינוך וגני משחק ובכיכר 

ברחוב ורד בואכה למועצה, אשר גם בה תנועה ערה של תלמידים.

איכות הסביבה - קיימות
מכרז להתייעלות אנרגטית במאור רחובות

כבר הרבה שנים המועצה ערה לכך כי מאור הרחובות מהווה נדבך 
חשוב במאזן האנרגיה שלה ונבחנו טכנולוגיות שונות. רק לאחרונה 
בשלו התנאים ליציאה למכרז להחלפת כל גופי התאורה ביישוב לגופים 
חסכוניים באנרגיה ובתחזוקה. הגופים יוחלפו בתאורת לד אשר חוסכת 
בהוצאות האנרגיה בכ-60% ואורך חייה ארוך משמעותית. באמצעות 
השתתפות במימון לו זכינו ממשרדי ממשלה ובניית תוכנית כלכלית 

נכונה, נשכיל לבצע את הפרויקט החשוב הזה.
חשמל סולארי - מערכות פוטוולטאיות

תושבים רבים בלהבים ראו את היתרון בהתקנת מערכות חשמל 
פוטוולטאיות על גגות ביתם ועשו מהלך. עד היום הותקנו יותר מ-70 

מערכות כאלה והתושבים ממשיכים לגלות עניין.
אומנם מחיר הסבסוד של החשמל ירד מאד אבל עלות המערכות ירדה 

גם היא, עובדה ששומרת על הכדאיות הכלכלית.
אני ממליצה לכל תושב לבדוק היתכנות הקמת המערכת על גג ביתו 

מהבחינה ההנדסית והכלכלית ולהחליט לפי צרכיו.

טיפוח איי תנועה
אי תנועה בשדרות תמר מהכניסה לכיוון הרכבת

לאחר שנים שהדקלים עמדו לבדם, הושלמו עבודות פיתוח אי התנועה. 
כמו במקומות אחרים הפיתוח נעשה במדיניות חיסכון במים ותחזוקה 

פשוטה. האי רוצף ושולבו בו גומות הדקלים ומספר ערוגות גינון.
אי תנועה בשדרות תמר מהכניסה לכיוון רחוב ורד

העבודות באי תנועה זה הושלמו זה מכבר. גם כאן עפ"י אותם עקרונות 
הוחלפו הורדים בגומות הדקלים הוותיקים ובערוגות גינון. שאר השטח 

חופה בחלוקי נחל.

מבני ציבור
גן ילדים דו כיתתי

הושלמה בנייתו של גן הילדים בין מעון נחליאלי לבית כנסת תפארת 
להבים. עבודות הפיתוח הכוללות גם מתקני משחק עם משטחי גומי, 

מצללות ושטחי גינון יושלמו בקרוב.

עוד על שולחן העבודה...
פרויקטים רבים נוספים נמצאים על שולחן העבודה ומחכים לתורם 

לצאת לביצוע, ביניהם:
הרחבת מבנה שבט הצופים, הרחבת מרכז ההפעלה לשעת חירום, 
שדרוג מערך הביטחון בכניסה ליישוב, מכרז עבודות להשלמת הספורטק 

השלמת גינון בטיילת נחל להבים, בניית היכל התרבות ועוד...
ואנו כאן כדי להמשיך לבצע ולדווח.

מסיבת מתגייסים
הפקנו לקחים משנה קודמת והוחלט להקדים השנה את מסיבת 
המתגייסים לבוגרי כיתה י"ב ולקיים אותה ערב היציאה לחופשת 

פסח ותחילת תקופת המבחנים.
המסיבה נקבעה ליום חמישי 14/3/13. בתכנון טקס חגיגי במתנ"ס 
בהשתתפות הבוגרים והוריהם ובסיומו חלוקת שי מהודר ושווה ערך 
מהמועצה. נאמנים לסיסמא ש"אם שותים לא נוהגים" יצאו בהמשך 
הערב הסעות מרחבת המועצה למסיבת מתגייסים משגעת בפאב 
"אוסישקין" בכפר מנחם, רק המגיעים בהסעה יורשו להשתתף 

במסיבה.
ברצוננו להודות לכל התורמים אשר תרמו בחפץ לב ובנכונות רבה 

לטובת מתגייסי להבים:
לאלי מימון וחברת מבני תעשיה	 
לראובן ארגמני וחברת נופים בנגב	 
לאלברט וחברת י.ר.א.ב שירותי נוי	 
לחדוה ויוגב מורד ,מניבים סוכנות לביטוח 	 
ליעל, מיטל ולכל צוות בנק הפועלים, סניף להבים	 
לצבי אקין ובנק לאומי	 
לרן משה וועד מתפללי בית הכנסת להבים	 
למוחמד ועדנאן מחארב ונתיבי שוקת	 
לכפיר ארזי וחברת א.א. ארזי	 
לנירה רובין וסטודיו רובין	 
לרונה אלפסי ודפוס נוח	 
למיכל שמשי והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים	 
לאפי באומן מחבר הספר "לנהוג ולהישאר בחיים"	 
לקובי שטרית ומאפיית ראשונים	 
וכמובן, לחיים רג'ואן ולכל צוות המתנ"ס	 

תברואה
קיץ ללא תיקנים ויתושים

בימים אלה מבצעת המועצה הדברה נגד תיקנים בשוחות הביוב ביישוב.
על מנת לייעל את ההדברה, התושבים מתבקשים לרסס את שוחות 

הביוב הפרטיות.
התושבים מתבקשים לוודא שחצרות  הבתים יבשות ואין בהן מאגרי 

מים עומדים המשמשים קרקע פורייה להתרבות יתושים.

 " בברכת "קיץ לא עקיץ
106

24 שעות ביממה

בכל בעיית בטחון או אחזקה הנכם 
מוזמנים לפנות למוקד להבים 106

או מטלפון נייד 08-6274433/4
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חינוך וחברה
מהנעשה בגני הילדים

גם השנה הושם דגש בגן הילדים על הענקת יחס אישי, פתוח ההקשבה 
והבטחת מרחב בטוח ומוגן תוך התמודדות עם התנהגות שאינה ראויה.
הסביבות הלימודיות בגנים עדכניות, מאתגרות ומאפשרות מגוון 
הזדמנויות ללמידה ולהתפתחות בשיתוף וועדי ההורים תוכננה תוכנית 
העשרה מגוונת בתחום החינוך הגופני, ריתמוסיקה, תיאטרון בובות, 

מפגשי קונצרטים ומפגשים עם בעלי חיים.
במהלך החודשים הקרובים יבקרו הילדים והוריהם במוזיאון הילדים 

בחולון.

מהנעשה בבי"ס להבים
חוסכים בחשמל

במסגרת לימודי המדעים לומדים תלמידי כיתות ה' על נושא החשמל.
בתחילת השנה, נחשפו תלמידי השכבה לנושא בפעילות של חברת 
החשמל "בוקר טוב נתיב האור". נבחרו נציגים למועצת "נתיב האור" 
העורכים פעילות הסברה בכל הכיתות במטרה להגביר את הבטיחות 
והחיסכון בצריכת החשמל והשמירה על הסביבה. בתום שנה"ל, ישתתפו 
נציגי התלמידים באירוע הארצי של חברת החשמל, הצדעה חגיגית 

לילדי "נתיב האור".

"נפש בריאה בגוף בריא"
אנו ממשיכים בתוכנית לקידום אורח חיים פעיל ובריא. בכל הכיתות 
הסבירה שיננית על החשיבות והשמירה על בריאות השן. רופאת שיניים 

ערכה בדיקה ראשונה לכל תלמיד שהיה מעוניין בכך.

יום סבב"א – "דור לדור יביע אומר"
במסגרת לימודי נושא העליות התקיימה בביה"ס הפעילות של יום סבב"א 
"דור לדור יביע אומר". סבים וסבתות של ילדי השכבה הוזמנו לספר את 
סיפור העלייה וההתיישבות האישית של כל אחד מהם. התלמידים שמעו 
סיפורי עם מכל קהילות ישראל, חוויות, ילדות והתרבות של המספרים 
והיו כאלה שהביאו חפצים מבית אמא ומחברות מלימודיהם בבית הספר 
או הציגו את סיפורם האישי במצגת מלווה בשירים.  הפעילות העשירה 
את עולמם וידיעותיהם של הילדים ונראה שהן הסבים והסבתות והן 

הילדים נהנו מאוד.

תוכנית שח"ף
במסגרת שיתוף הפעולה בין מכללת קיי לבית ספר להבים הופעלה 
השנה בביה"ס תכנית שח"ף המכשירה אקדמיים להוראה. הסטודנטיות 
המלוות במורות מאמנות הגיעו לכיתות אחת לשבוע והיו שותפות 

לנעשה בכיתה במהלך השעורים, הטיולים והפעילויות האחרות.
תחרות האיות הראשונה

תחרות האיות הראשונה התקיימה בבי"ס להבים.

יעד ההכלה במערכת החינוך
השנה קידמנו יעד חדש במערכת החינוך, העוסק בשילוב הלומדים 

וקידומם בחינוך הרגיל תוך הכלתם ומתן מענים מגוונים.
במוסדות החינוך הוכנה תוכנית מוסדית המכוונת לשילוב הלומדים תוך 
הרחבת ההכלה וקידומם של הלומדים בעלי הצרכים המיוחדים במטרה 

להפחית את מספר המופנים לוועדות השילוב וההשמה.

אשל הנשיא

הנהגת הורים
השנה חידשנו את קיומה של הנהגת הורים בית ספרית. בתהליך השתתפו 
נציגים ונציגות מכלל כיתות בית הספר, נבחרו שני יושבי ראש, ד"ר גיא 

בן פורת מלהבים ודוד דוידיאן ממושב מסלול. 
הוקמו וועדות בארבעה תחומי פעילות: 

וועדה בתחום הפדגוגיה	 
וועדה בתחום החינוך הערכי – חברתי	 
וועדה בתחום המשמעת	 
וועדה בתחום הכספים	 

ארבע הוועדות נפגשו עם הנהלת בית הספר לפגישת היכרות עם 
התחום עליו הן אמונות. בתקופה הקרובה נתחיל בתהליך בנייה של 
מסגרת עבודה משותפת שמטרתה הידוק הקשר בין בית הספר וההורים 
כשותפים טבעיים בחינוך הצעירות והצעירים והעשרת השיח החינוכי 

המתקיים בבית הספר.
לאחר חופשת הפסח נקיים מפגש של כלל הוועדות עם ההנהלה 
המורחבת של בית הספר שמטרתה העמקת ההיכרות, חשיבה ותכנון 
של כיווני העבודה המשותפת לעתיד. אנו מאמינים כי התהליך ישא 
פרי אותו נוכל לקטוף במהרה, אולי עוד השנה ובוודאי בשנים הבאות.

לימודי בחירה בחטיבת הביניים – כיתות ז'
השנה התחלנו מסורת של קורסי בחירה בכיתות ז', כל תלמיד/ה בחר/ת 
שני קורסים – אחד לכל מחצית. לתלמידים/ות הוצע מגוון רחב קורסים 
לבחירתם/ן. להלן כמה דוגמאות: מבוא לווטרינריה )במסגרת הקורס 
ערכו ביקור בבית החולים הווטרינרי בבית דגן(, רפלקסולוגיה, מבוא 
למשפט, שיג ושיח )תורת הנאום והוויכוח – "דיבייט"(, צילום וקולנוע, 
תקשורת – רדיו, תיאטרון, מבוא לפסיכולוגיה, תזונה ובריאות הגוף ועוד.

את המחצית הראשונה סיימנו בבוקר חגיגי בו הציגו הקבוצות השונות 
את התוצרים הלימודיים בפני השכבה, צוות המורים וההנהלה והורים 

אורחים.

חינוך גופני - הישגים בתחרויות ספורט מחוזיות וארציות 
לאחרונה חגגנו את הישגיהם של תלמידינו בתחרות ספורט מחוזיות 
וארציות. בתחרות כושר גופני הארצית זכתה משלחת הבנות מאשל 

הנשיא במקום הראשון ומשלחת הבנים זכתה במקום השלישי.

גם בתחרויות המחוזיות הגיעו תלמידינו להישגים מרשימים, בנים ובנות 
זכו במקומות הראשון והשני בגמר מרוצי שדה, ובתחרות הקט-רגל זכו 

הבנים במקום הראשון והעפילו לגמר הארצי.

עשרים עבודות גמר בהיקף של 5 יח"ל
השנה אנחנו מתברכים בעשרים עבודות גמר בהיקף של 5 יח"ל, שכתבו 
תלמידינו משכבה יב'. עבודות הגמר הן פרי של עבודת מחקר אותה 
כותבים התלמידים במשך שנה וחצי בהדרכה של מנחה אקדמאי/ת.  
מגוון התחומים והנושאים עליהם בחרו התלמידים לכתוב מרשים ועשיר.

תוכנית הלימודים הייחודית במתמטיקה - מחזור ראשון מסיים 
את לימודיו

אשל הנשיא הוא בית הספר היחידי בארץ המציע תוכנית ייחודית 
במתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל לתלמידים/ות שזהו תחום ההתעניינות 
שלהם/ן. התוכנית נכתבה על ידי מורי בית הספר, אושרה על ידי משרד 
החינוך והיא מחליפה את לימודי המקצוע על פי התוכנית הארצית. 
ייחודה של התוכנית הוא הדגש המושם בה על למידה של חשיבה 
מתמטית בדרך החקר, העמקת ההבנה המתמטית הנדרשת לצורך 
המחקר המדעי בתחום ופיתוח כישורים ללימודי מתמטיקה ברמה 

אקדמית ומחקרית גבוהה.
דרישות התוכנית: בחינת בגרות הנכתבת על ידי המורים המלמדים 

בתוכנית וכתיבה של עבודות חקר המלווים את תהליך הלמידה. 
השנה אנו חוגגים את סיום הלימודים של המחזור הראשון בתוכנית 
הייחודית המתמטיקה. תלמידי יב' שלמדו בתוכנית נגשו לבחינת הבגרות 
הייחודית ובימים אלה הם עוסקים בכתיבה של עבודות החקר שלהם.

www.eshelnet.com
באתר האינטרנט של בית הספר תוכלו לקרוא על מגוון הפעילויות 
המתקיימות בבית הספר, לצפות בתמונות ובסרטונים המתעדים את 
חיי בית הספר, לצפות בסרטים של מגמת הקולנוע, בהפקות של מגמת 

תיאטרון וכמובן להאזין לרדיו אשל הנשיא.
ההרשמה לאשל הנשיא מתקיימת בימים אלה וכמו בכל שנה, אנו 
נרגשים לקראת הצטרפותו של מחזור תלמידים/ות חדש ומתכוננים 

לקליטתם/ן של הצעירים והצעירות באשל הנשיא.

שבט נופר צופי להבים
שבט נופר מונה השנה למעלה מ-400 חניכים מכיתות ד'-יב'.
השבט פועל בימים שלישי בין השעות 17:00-18:30 ובימי 

שישי בין 16:00 ל-18:00.
חניכי השבט )ד'-ח'( עוברים פעילות מגוונות הבונה קבוצה 
של ילדים באתו הגיל, אשר עוברים הפעלות, משחקים ומנהלים דיונים 

על נושאים מהותיים כמו אחריות, קבלת השונה, ועשייה חברתית.

מעבר לפעילות השוטפת, משתתפים חניכי השבט בפעילות מיוחדת 
הכוללת טיולים, הפעלות מחוץ לישוב, ימי העשרה בטבע, מחנות קיץ 

וסמינרים.
זו השנה השנייה ברציפות בה מפעיל השבט שלוחה בישוב הסמוך 

גבעות בר, כל זאת כדי לקדם צופים בעוד ישוב בדרום הארץ.
חברי השכבה הבוגרת )י-יב( מחולקים מעבר לשכבות גם לצוותים 
העובדים על פי אחריות ענפית )לוגיסטיקה, הדרכה, הובלת בני נוער(
אירועים מתוכננים: טיול פסח הנהגתי, טיול פסח שבטי, מופע נופר 

בתאריך 25.5 ולסיום מחנה קיץ.

הנוער בלהבים - משהו חדש מתחיל 

תחום הנוער בלהבים התמקד בשנה האחרונה ביעד מרכזי של פיתוח 
מנהיגות נוער ביישוב. לשם כך הוקמו שני גופים עיקריים: מועצת נוער 
רשותי, ומרכז מנהיגות נוער. שני הגופים פועלים ביישוב על-פי נוהל 

משרד החינוך ועפ"י קריטריונים ארציים למועצות תלמידים ונוער. 
מרכז המנהיגות מכשיר נערים ונערות מכיתות ח' – י' לתפקידי הדרכה 

ביישוב ופעילים בו כיום כ-100 בני נוער. 
מועצת הנוער פועלת מזה חודשיים ביישוב וחברים בה נציגי צופים, 
נציגי מרכז מנהיגות, נציגי קבוצת מוסיקה, נציגי ספורט ופרויקטים 

קהילתיים. 
בקבוצה נערכו בחירות לבעלי תפקידים, יו"ר, סגן יו"ר, מזכירות, דוברות 

וחלוקה לוועדות בתחומי עניין רלוונטיים. 
המועצה נפגשת לישיבה שבועית בימירביעי בין השעות 20:30-22:00. 
בנוסף, הוקם פורום ישובי לנוער בראשות מנהלת המחלקה לחינוך 

ובהשתתפות נציגי נוער, הורים, רכז הנוער ומנהל המתנ"ס.

משלחות נוער
במהלך חודש פברואר התארחה בביקור גומלין בלהבים משלחת בני 
נוער מהמבורג שבגרמניה. אנו מודים למשפחות המארחות אשר דאגו 

להנעים את שהותם של האורחים.
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קהילה
חופשת פסח במועצה

משרדי המועצה יהיו סגורים בחוה"מ פסח ויפתחו מחדש ביום ג' 2/4/13.
לדווח על מפגעים שונים נא להתקשר למוקד 106 או מטלפון סלולרי 

.08-6274433

שינויים במועדי פינוי אשפה 
המועצה מתגברת את מרכזי פינוי האשפה ליד משרדי המועצה ובמרכז 

המחזור במכולה גדולה נוספת.
2/4/13 פינוי גזם בשכונה החדשה במקום יום החג.

14/5/13 פינוי אשפה ביתית במקום יום החג.

היכונו לשבוע הבריאות בלהבים!
בתחילת חודש מאי   יתקיים שבוע הבריאות בלהבים. במהלך השבוע 

יתקיימו פעילויות מגוונות בנושאי בריאות לכל קשת הגילאים.
בין היתר מתוכננות סדנאות בישול ייחודיות, מסיזומבה, צעדת מקלות 

נורדית וכמובן, יריד שבועות בסימן בריאות!
כדי שלא נאלץ לבטל פעילויות עקב מספר נרשמים מועט, אנא, אל 

תמתינו לרגע האחרון והקדימו להירשם לפעילויות השונות .
להמשך פרטים אנא עקבו אחר הפרסומים באתר המועצה ובדיוור הישיר.

הדיוור הישיר שלך ובשבילך
המועצה המקומית להבים מטפחת מאגר של כתובות דוא"ל לצרכי 

דיוור ישיר מתוך כוונה להפחית את השימוש בנייר.
בכל שבוע ישלח לכתובת הדוא"ל שתמסרו דיוור שבועי שבו עדכונים 

מהנעשה במועצה וטיפים מועילים במגוון תחומים.
בשעת חירום ישלחו עדכונים שוטפים לכל הרשומים בדיוור והוא יהווה 

מקור העדכון העיקרי בין המועצה לתושבים. 
lc@lehavim.muni.il :להצטרפות שלח בקשה ל

מסרונים בשעת חירום - האם אתם רשומים?
ברשות המועצה מאגר מספרי ניידים המתעדכן על בסיס בקשה בלבד.
לתושבים הרשומים במאגר ישלחו הודעות בשעת חירום )מסרון אחד 
לכל בית אב(. תושבים המעוניינים להיכלל במאגר הסלולאריים לשעת 

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

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 ולפרסים ולהוריד טפסי בקשה 

. www.lehavim.muni.il :באתר המועצה
את טפסי הבקשה יש להחזיר לגב' אורי לובל בלשכת ראש המועצה 
בצירוף כל המסמכים הנדרשים עד לתאריך 11/4/13 בשעה 14:00. 

שירותי משרד הפנים במועצה
בקשות להנפקת תעודות זהות ודרכונים, שינוי מען ועוד ניתנים במזכירות 
המועצה על פי ההנחיות באתר האינטרנט היישובי, תחת הכותרת 

"חוק ומנהל".

טקסים
•  טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה 

יום א' 7/4/2013 בשעה 20:00 באמפי בית הספר
•  טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה
יום א' 14/4/2013 בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס

•  ערב יום העצמאות
יום ב'  15/4/2013 החל מהשעה 21:00 בכיכר וייצמן.

שינויים בהסדרי התנועה בערב יום העצמאות יום שני  15/4/2013.
בשעה 16:00 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.

השכרת דוכנים ליום העצמאות
מוצעים להשכרה דוכנים להפעלה עצמית בערב יום העצמאות

עלות השכרת הדוכן הינה 1000 ₪ 
לפרטים ניתן לפנות לעובדיה בנייד: 050-2041001

ניתן להגיש בקשות ללשכת ראש המועצה עד 24/03/13 בשעה 14:00.

מדורות ל"ג בעומר
להזכירכם, מדורות ניתן להבעיר אך ורק ברח בשטח הריק צפונית 

לשכונת המניפה.

המחלקה לשירותים חברתיים
שירותים לתושבים ותיקים

קהילה תומכת להבים ומיתר
עברנו שנת פעילות והקהילה הולכת וגדלה. בשנה החולפת קיימנו 
שני טיולים, שלוש מסיבות גדולות ומהנות, יום מעשים טובים ומספר 
מפגשים חברתיים. בנוסף, הקהילה התומכת הצטרפה לשירות ייעוץ 

תרופתי הניתן לחברי הקהילה ללא עלות על ידי בית חולים הדסה.
אנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילה התומכת וליהנות משירותים 
חשובים בתחומי הבריאות, התרבות והקהילה וסיוע טכני בתקלות בבית.
לבירור פרטים צרו קשר עם אב הקהילה, משה כהן, בטלפון 050-8290643

מצטרפים חדשים נהנים מחודשיים חינם!
מועדון הבוקר בדגנית

המועדון, בריכוזה של הגב' יהודית אהרון שלום, גדל ומתרחב. תוכנית 
המועדון עשירה ומגוונת וכוללת הרצאות, סדנאות, אומנות ויצירה, 

ספורט ויוגה וחברה נעימה ומעניינת.
מתלבטים? בואו למפגש היכרות בימים ב' ו-ה' בשעות הבוקר ולא 

תרצו לעזוב...
התנדבות

בתקופה האחרונה פונים למחלקתנו תושבי להבים אשר מעוניינים 
בסיוע של מתנדבים בתחומים שונים.

אנו מזמינים את כל התושבים, מנער ועד זקן, לתת יד ולהשתלב במערך 
המתנדבים בלהבים בתחומי החינוך, הרווחה, החירום ועוד.

אנו מחכים לכם...

צוות חירום ישובי )צח"י(- מתנדבים בשעת חירום
המועצה מודה לכל התושבים שמתנדבים בצח"י על הסיוע בתקופת 

עמוד ענן!
אנו ממשיכים בגיוס והכשרת מתנדבים לשעת חרום )צח"י(, במטרה 
להגביר את החוסן היישובי והיכולת להתמודד עם מצבי משבר שונים 

ומגוונים. 
תחומי ההתנדבות הם:

	 ביטחון 	 רווחה ורפואה 	 תשתיות ולוגיסטיקה 	 חינוך 	 מידע לציבור
להצטרפות ומידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 9554770

.socialw@lehavim.muni.il או במייל

סיירת הורים בלהבים- אנחנו כאן בשבילכם
"הצטרפתי לסיירת ההורים כי אכפת לי. חשוב לנו כהורים לקחת אחריות 
אישית, ולהיות מעורבים בחיי הילדים, להתוות דרך ולהתעקש להיות 
נוכחים", "אני מאמין שסיירת ההורים תורמת ביטחון לילדים ושקט 

להורים"
מילים אלו נאמרו על ידי תושבים אשר החליטו לעשות מעשה ולהצטרף 

לסיירת ההורים.
 אנו מאמינים כי רק שיתוף פעולה והתמדה של תושבים מתנדבים יחד 

עם כל הגורמים בקהילה נצליח להגיע להישגים טובים יותר.
הורים ותושבים: בואו והצטרפו לסיירת ההורים בלהבים!

יום המעשים הטובים 2013
ביום שלישי  5/3 התקיים בלהבים יום המעשים הטובים זו השנה רביעית. 

את הפעילות הובילה מועצת הנוער היישובית.
תלמידי ביה"ס אספו ספרים לילדים בסיכון. תלמידי כיתות ד' הכינו 
עציץ ממוחזר לתושבים חדשים ולמתנדבים ביישוב. הוקמה גינה וחצר 

משחקים מצוירים בבית הספר.
כ-80 בני נוער עסקו בשיפוץ ובגינון בתי תושבים ותיקים וחברים בקהילה 

התומכת.
בסיומו של יום זה נערך אירוע מוזיקלי לכל המתנדבים ולתושבים 

הותיקים במועדון הנוער, אירוע מרגש שחיבר בין הנוער לוותיקים.
אנו מודים לכל בני הנוער שתרמו מזמנם וממרצם ביום היפה והמוצלח 
ומאחלים שכל אחד ואחד מאיתנו יזכה לעשיית הרבה מעשים טובים 

בכל יום!

פבלו רוזנברג

נדב אבקסיס

אריאל זילבר

•  יום העצמאות
יום ג'  16/4/2013 החל מהשעה 10:00 במועדון חברים להבים.

ילדים ובני נוער יקרים,
אנו עומדים בפתחה של חופשת הפסח, בואו נשמור על עצמינו, על 

הרכוש הציבורי של היישוב ועל מנוחת התושבים.

בברכת חופשה נעימה וחג פסח כשר ושמח



הלכות פסח תשע"גמועדים לשמחה
ב"ה. ימי ניסן תשע"ג

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
רביעי ט' בניסן, 20 במרץ, בין השעות 17:30-19:30, ברחבת בית 
הכנסת "תפארת להבים". ההכשרה בתשלום סימלי לכיסוי ההוצאות. 

לא מכשירים כלי זכוכית וכלי חרסינה.
בדיקת חמץ. ביום ראשון י"ג בניסן, 24 במרץ, בערב עורכים את . 3

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 . 4
שאור וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו 

– יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".
סיום מסכת. ביום שני י"ד בניסן, 25 במרץ, 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 שני י"ד בניסן, 25 במרץ, מותר לאכול . 6

חמץ רק עד השעה 9:30 בבוקר.
שריפת חמץ. ביום שני יש לשרוף את החמץ עד השעה 10:30. . 7

אחרי השריפה מבטלים את החמץ בנוסח זה: "כל שאור וחמץ שיש 
ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל 

ויהיה הפקר כעפר הארץ".
הדלקת נרות החג בשעה 17:35.. 8
מצוות ליל הסדר: א. מצה: יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" . 9

)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

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' 24 במרץ, בערב

בס"ד. ימי ניסן ה'תשע"ג
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"ג 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   ___________________________


