
תושבים יקרים,
שנה חדשה בפתח, שעת כושר להשיל את הישן 

ולעטות חדש.
אנו מברכים את כל התלמידים שהחלו לבקר 
במעון היום, בגני הילדים ואשר שבו מחופשת 
הקיץ ללימודים בבתי הספר בברכת שנת לימודים 

פוריה ומוצלחת.
ברוח ועדת טרכטנברג, אנו נמצאים בעיצומה של בניית גן ילדים דו 
כיתתי בסמוך למעון נחליאלי. כשתסתיימו בניית הגנים ואבזורם 

יועברו אליהם גן יערה וגן טבלן.
ברצוני, להקדיש מספר מילים בגיליון חגיגי זה לנושא מיתון התנועה 
בשדרות תאנה. נושא הנהיגה הבלתי בטיחותית בשדרות תאנה 
ע"י תושבים ממהרים ביום ובני נוער בלילה הדירה שינה מעינינו 

במשך זמן רב.
נבדקו מספר אפשרויות למיתון התנועה ולבסוף נבחרה אפשרות 
הצבת הבאמפרים כאפשרות יעילה וברת ביצוע מבחינה תקציבית. 
הבאמפרים נבדקו ע"י אנשי מקצוע המוסמכים לדבר, כולל אישור 

משרד התחבורה, ונמצאו תקינים. 
צר לי על עגמת הנפש הנגרמת לנהגים בדרכם ובשובם דרך שדרות 
תאנה, אך אם בהצבתם הצלחנו למנוע ולו תאונה אחת... אזי 

נשכרים  יצאנו.
אנחנו ישוב צעיר ומתפתח, ילדינו חוזרים ומגדלים בלהבים את 
ילדיהם, משפחות צעירות מגיעות בעקבות שאיפתם לביטחון 
ואיכות חיים, וכתוצאה מבורכת נמצאים ילדים ובני נוער רבים 

באזור שדרות תאנה.
אני מאחל לכל בית להבים שנה טובה, שנת בריאות, שנת עשייה, 

שנת אחווה ושנת חברות.
שלכם,      
אלי לוי      

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים  להרמת כוסית 

לרגל חגי תשרי
שתתקיים ביום שלישי ה-11/9/2012 

בשעה 18:00 בלובי המועצה.

דיוור ישיר מהמועצה
המועצה שולחת מדי שבוע דיוור ישיר 

לכל התושבים המבקשים להיכלל בשרות.
על מנת להצטרף לשירות וליהנות מטיפים במגוון תחומים 

ועדכונים שוטפים נא לשלוח בקשת הצטרפות לדוא"ל:
lc@lehavim.muni.il

ראש השנה תשע"ג
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רואים עשייה
לקראת השנה החדשה וכבכל מידעון אנו שמחים לעדכן את התושבים 

על העשייה ההנדסית ברחבי היישוב. 
מטבע הדברים כל הפרויקטים שדיווחנו עליהם במידעון הקודם 
התקדמו או הסתיימו. הפעם בחרנו להתחיל דווקא בפרויקטים 
המתהווים, עליהם נעשית עבודה מאומצת אולם טרם יצאו לאוויר 

העולם.

על שולחן התכנון
מגרש כדורגל, מסלול ריצה וחדר חשמל  - תוכנית הספורטק 
המלאה הוצגה פעמים רבות, אולם לשמחתנו היא מתממשת משנה 
לשנה. המכרז הקרוב שנמצא בשלבי תכנון מתקדמים יכלול את 
מגרש הכדורגל )בגודל תקני ועם דשא חדש(, מסלול ריצה מסביבו 
וחדר חשמל, החיוני להקמת תאורה למגרשים השונים. עם הקמת 

חדר החשמל ניתן יהיה גם להאיר גם את מגרש הגלגיליות. 

הסבת מגרש כדורסל מקורה לאולם ספורט - בכוונת המועצה 
להסב את מגרש הכדורסל המקורה, הנמצא בסמוך למועדון החברים, 
לאולם ספורט. בנוסף לסגירת הדפנות, יתווספו חדרי ספח הכוללים 
בין היתר שירותים וטריבונות שיאפשרו שימוש מוצלח יותר במגרש, 

כולל משחקים עם קהל. הפרויקט יבוצע בעזרת הפיס והטוטו.

מגרש קטרגל נוסף בספורטק - בתכנון מגרש נוסף למשחקי 
כדור בגודל קטרגל, שיהיה מחופה דשא סינטטי בדומה למיניפיץ. 

הרחבת מבנה שבט צופי להבים - לשמחתנו שבט הצופים 
גדל משנה לשנה, והמקום צר מלהכיל. על שולחן התכנון הרחבת 
מבנה השבט. ההרחבה תכלול חדרי פעילות נוספים, חדרי שירותים, 
ממ"מ וכן פונקציות נוספות. ההרחבה מתואמת עם ראשי השבט 

ובהתאם לצרכיו.

מרכז הפעלה לשעת חירום - המוכנות לשעת חירום לא זקוקה 
להסברים בימים אלו. השלטון המקומי אשר עובד בכל עת מהווה 
נדבך חיוני בעת מלחמה. בכוונת המועצה ובהמלצת רשות החירום 
הלאומית להגדיל את המקלט הסמוך למועצה ולהכשירו כמרכז 

הפעלה ראוי לשעת חירום. 

ולנעשה ברחבי היישוב...
בניית גן ילדים דו כיתתי ברחוב נחליאלי – בימים אלו בונה 

ן  ו מ י מ ב ה  צ ע ו מ ה
שני  החינוך  משרד 
לגילאי  ילדים  גני 
3-5. הגנים ממוקמים 
ברחוב נחליאלי בסמוך 
מתוך  היום,  למעון 
של  יישובית  תפישה 
ריכוז מוסדות החינוך 
במקבצים. עם השלמת 
למעון  יעברו  הבנייה 

החדש שניים מגני טרום החובה הקיימים ביישוב. 

השכונה במרכז - במקביל לבנייה הפרטית הנמשכת במלוא המרץ 
יצא מכרז לפיתוח גמר השכונה. עם קביעת הקבלן הזוכה ולאחר 
תקופת התארגנות נכנס לביצוע. בשכונה מתגוררות כבר 28 משפחות, 

35 בונות ונותרו 17 מגרשים ריקים.

המניפה  שכונת 
ש  ד ו ח ה ך  ל ה מ ב
האחרון עבד בשכונה 
הגינון.  קבלן  בעיקר 
זה  שנשתלו  העצים 
היטב.  נקלטו  מכבר 
הדשאים  שתילת 
את  שינו  והצמחייה 
מראה השכונה. בימים 
אלו התחדשו עבודות 
ברחובות  הפיתוח 
עצמם. גם הגן הציבורי 
המרכזי של השכונה 
הגן  הושלם.  כמעט 
אינטנסיבי מאד והוא 

כולל מתקנים מהחברות המובילות בעולם לכל הגילאים, כולל מתקני 
כושר למבוגרים. הגן בחלק הצפוני הושלם זה מכבר והוא פתוח 
לרווחת הילדים. בשכונה מתגוררות כבר 82 משפחות, עוד 16 בונות, 

ונותרו רק 21 מגרשים ריקים.

שכונות עתידיות  - אנו מודעים לעניין הרב שיש לציבור במגרשים 
חדשים לבנייה ובעיקר להתעניינות הגדולה במגרשים לבני להבים. 
כפי שכבר כתבנו בעבר, התוכנית נמצאת בהליכי אישור מתקדמים 
והיא צריכה לעבור עדיין שתי משוכות: האחת, אישור מנהל התכנון 
לתמהיל המגרשים שהגשנו, כלומר מגרשים מ-330 מ"ר ועד דונם 
אחד. המשוכה השנייה היא התנגדויות שהוגשו ע"י תושבי היישוב. 
עם קבלת אישור עקרוני ממנהל התכנון נקיים ישיבה להתנגדויות.

טיילת נחל להבים - על הטיילת כתבנו בהרחבה במידעון הקודם. 
במהלך התקופה הקרובה צפויה השלמה נוספת בפרויקט זה, והיא 

גינון האזור שבין רחוב רקפת לרחוב עדעד.

השכונה הותיקה
פיתוח אי התנועה בשדרות תמר מרחוב איריס עד רחוב ורד  
בימים אלה מתבצעות עבודות שדרוג של אי התנועה הוותיק. את 
הורדים הישנים יחליפו ערוגות העשויות מאדני רכבת וביניהן חיפוי 

חלוקי נחל. אנו מאמינים שכך נקבל אי פורח וחסכוני במים. 

החלפת תחנות האוטובוס - במהלך חודש אוגוסט החלפנו את 
תחנות האוטובוס הישנות ברחוב ורד-תמר והוספנו סככות במקומות 
בהם לא היו עד היום סככות כלל. בחרנו להמשיך בדגם הקיים בשאר 
השכונות למראה אחיד וסולידי. בכל המקומות נעשו עבודות תשתית 

כדי להתאים את התחנה לתקני הנגישות.
יותקנו  בקרוב 
עוד שתי סככות 
בשכונת המניפה 
בתחנות ההסעה 
לתלמידים, וסככה 
תוחלף  נוספת 

בשדרות הזית. 

מתחם כושר בין ביה"ס לקופ"ח כללית -בסמוך למגרשי הספורט 
בבית הספר, על הדשא הסמוך לקופת חולים הכללית, הוצבו ארבעה 
מתקני  כושר חדשים בהם יכולים להתאמן עשרה מתעמלים במקביל!

סמיכותם למגרשי הספורט 
בבית הספר ולאולם הספורט 
במתנ"ס, מאפשרים להכניס 
אותם לתוכנית האימון האישי 
של כל משתמשי מתקנים אלו 

והציבור בכלל.
מתחם זה מצטרף לשלשה 
נוספים  כושר  מתחמי 

הממוקמים, בשדרות התאנה )מול רחוב פנינית(, בגן הציפורים 
ובגן הציבורי החדש בשכונת המניפה )בחלק הדרומי של השכונה(.

תנועה
הקמת כיכר בצמת שדרות הזית שדרות תמר, ליד הצופים- 
על הקמת כיכר זו דיווחנו כבר במידעון הקודם. העבודות התעכבו 

והן צפויות להתחיל עתה.

צביעת כבישים - כבכל שנה חידשנו את צביעת תמרורי הדרך. 
נצבעו כל מעברי החצייה, פסי ההאטה ושאר סימני הדרך החשובים 
כל כך לנהיגה בטוחה. אנא סעו בזהירות והקפידו על מהירות הנסיעה.

כביש 6 חוצה ישראל
לאורך עשור מלווה המועצה את פרויקט התכנון של כביש 6, פרויקט 

התנועה הלאומי, תוך שמירה על האינטרסים של תושבי להבים.
בימים אלו התכנון ואף הביצוע נמצאים בשלב מתקדם ועניין הציבור 

מתגבר. 
למי שלא מכיר את התכנון, כביש 6 נפרד מכביש 40 צפונית ללהבים 
ופונה מזרחה. בסמוך לאתר החלמוניות מתלכד כביש 6 עם כביש 
31 עד צומת שוקת. מחלפון במרחק 800 מטר מלהבים מחבר את 
היישוב אליו. בין הכניסה המזרחית וכמעט עד הכניסה הראשית 
כביש 31 יפסיק לשמש כדרך אזורית, והוא ישמש לעליה על כביש 

6 בלבד. )ראה תרשים מצורף(.

הדרך הארצית מתרחקת מלהבים ומוחלפת בדרך חדישה המוגנת 
באמצעות חיץ אקוסטי, חלקו סוללה מגוננת וחלקו חיץ שקוף. 
אנו סבורים שבניית כביש 6 בסמוך ללהבים עומדת לתרום רבות 
לתושבים ולחזק את היישוב שהתברך בנגישות מעולה לתשתיות 

לאומיות כמו כביש 6 ורכבת ישראל.

תשתיות ואנרגיה

מים

פרויקט שדרוג תשתיות המים - עליו דיווחנו במידעון הקודם 
כמעט הושלם. כפי שהודענו אז הפרויקט לווה בהפסקות מים 
מקומיות עליהן הודענו מראש ובמספר מקומות לקחו העבודות יותר 
זמן מהצפוי. אנו מודים לתושבים על הסבלנות שגילו ברוב המקרים.

חשמל 

מכרז להתייעלות אנרגטית - הפרויקט הגדול הבא בתחום 
החיסכון במשאבי הטבע וצימצום השימוש באנרגיות מתכלות הוא 
התייעלות אנרגטית של תאורת הרחובות. בימים אלו מתקשרת 
המועצה עם יועץ חיצוני לצורך בחינת החלופות המתאימות. 
הפתרונות למתן תאורה הולמת במקביל לחסכון משתנה בין השכונות 

השונות בהתאם לגיל וסוג הפנסים.

החלפת פנסי התאורה בסביבות המתנ"ס- במהלך הקיץ 
הוחלפו פנסי התאורה הישנים בסביבת המתנ"ס. דגם הפנס הותאם 

לפנסים שאנו מתקינים בשכונות החדשות.

התקנת תאורה בבית העלמין- בבית העלמין הותקנה מערכת 
תאורה הכוללת שני עמודי תאורה וארבעה פנסים.

תוכנית כביש 6. בצהוב - הדרך.

צ

מתקני שעשועים בשכונת המניפה.

מעקב אחר צריכת המים האישית - ניתנת האפשרות לכל 
תושב לקרוא את מונה המים ולהתעדכן בצריכה האישית דרך 

www.readyourmeter.co.il  :האינטרנט באתר
המערכת מאפשרת הפקת דו"חות צריכה, גרפים ועוד על 
נתוני הצריכה האישית וכן קבלת התראה במקרה של דליפה, 

ישירות לדוא"ל התושב.
הכניסה למערכת פשוטה, ידידותית ונגישה למשתמשים.

מצגת הדרכה מפורטת מופיעה באתר להבים בכתובת:
             www.lehavim.muni.il 

שירות זה הינו צעד נוסף במאמצנו לשיפור השירות לתושבים 
ויינתן ללא עלות למשך שלושה חדשי ניסיון.
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מן החינוך
שנת הלימודים התשע"ג החלה. לכל ילדינו במערכת החינוך שלוחה 
ברכת הצלחה ושנת לימודים פורייה ומשגשגת. למגויסים ולמתגייסים 
בקרוב שרות קל ונעים, הצליחו בדרככם ושובו הביתה בשלום. 

לנמצאים בשנת שירות עשו שליחותכם נאמנה יישר כוח!!!
מערכת החינוך היישובית ערוכה ומוכנה לקליטת התלמידים: 

מעון נחליאלי מאוכלס ב 65 ילדים המשובצים בכיתות תינוקות, 
פעוטות וכיתת בוגרים.

בגני הטרום חובה גדל מעט מס' התלמידים ביחס לשנים קודמות, 
ב-4 כיתות גן משובצים 121 ילדים.

במהלך חודשי הקיץ החלנו בבניית מבנה חדש לשני גנים בסמוך 
למעון נחליאלי לאחר החגים בתום תהליך הבנייה מתוכננים גן יערה 

וגן טבלן לעבור למבנה החדש.
בבי"ס להבים לומדים השנה 673 תלמידים כולל גני החובה.

באשל הנשיא לומדים 686 תלמידי להבים, בחטיבת הביניים ובחטיבה 
העליונה.

אנו שמחים כי הוחלט להעביר את הפעלת הצהרונים לאחריות 
המתנ"ס בפיקוח החברה למתנ"סים.

הצהרון מיועד לילדי טרום חובה עד כיתה ג'.
מערכת ההסעות ממשיכה לפעול כמו בשנים קודמות.

כדי להבטיח את שלום הילדים, ביחד, הורים ומועצה, נוודא שכל 
ילד יודע את כללי הבטיחות וההתנהגות במהלך הנסיעה.

כמו כן, אנו פונים לכלל ההורים ומבקשים לנהוג בזהירות ועל פי כללי 
הבטיחות בזמן ההורדה והאיסוף של הילדים מכל מוסדות החינוך.

בחודש אוגוסט יצאה משלחת מנהיגות נוער מלהבים לסמינר בנושא 
השלום במזרח התיכון לרואן שבצרפת.

במסגרת התוכניות של המועצה הציבורית לחילופי נוער במשרד 
החינוך יוצאת בתחילת חודש ספטמבר משלחת בני נוער מלהבים 

להמבורג שבגרמניה.
במהלך חופשת הקיץ יצאה קבוצה של כ-25 בני נוער לקורס מד"צים.

במהלך השנה יפעלו המד"צים במסגרות השונות בקהילה.
כמו כן, מתוכננת פעילות ענפה מותאמת של קבוצות גיל במועדון 

נוער.
אנו מאחלים לכל הצוות החינוכי שנת עבודה מהנה ויצירתית, אנו 
מלאי אמונה שתהא גם זו שנת עשייה חינוכית, מאתגרת ופורייה.

חינוך ושירותים חברתיים
תוכנית מעורבות חברתית - תלמידי אשל הנשיא בלהבים

השנה החלה לפעול תוכנית מעורבות חברתית על ידי תלמידי כיתות 
י' בלהבים בשיתוף עם מחלקת חינוך והמחלקה לשירותים חברתיים 

במועצה.
התלמידים, אשר מתנדבים לאורך שנת הלימודים במשך שעתיים 
בכל שבוע, השתבצו במגוון מקומות בקהילה כגון: גנים, בית ספר, 

תושבים ותיקים, משפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד.
תלמידים המשתתפים בתוכנית ימשיכו בהתנדבות לאורך שלוש 

שנים ובסיומן יקבלו תעודת בגרות חברתית.
משפחות שמעוניינות בסיוע של המתנדבים ועונות על הקריטריונים 
להשתתף בתוכנית, מוזמנות ליצור קשר בהקדם עם המחלקה 

לשירותים חברתיים.

סיירת הורים בלהבים - אנחנו כאן בשבילכם
סיירת ההורים, שגדלה בהתמדה, ממשיכה בסיורים בלילות שישי 
והתוצאה מורגשת. זה זמן מה שאנו עדים לירידה במעשי ונדליזם, 
בתלונות על רעש ואשפה של בקבוקים ופחיות. מאידך, מתנדבי 
הסיירת פוגשים בלילות שישי בני נוער שבמקום לשתות לשכרה 

יושבים בניחותא ומקיימים שיחות חולין.
כאות להערכה ולהוקרת סיירת ההורים, התקיים ערב מיוחד בנושא 

למתנדבי הסיירת - יישר כוח!
אנו מאמינים כי רק שיתוף פעולה והתמדה של המתנדבים יחד עם 

כל הגורמים בקהילה ישמרו את המצב.
ככל שירבו המתנדבים, כך נוכל להגיע להישגים טובים יותר.

הורים ותושבים: בואו והצטרפו לסיירת ההורים בלהבים!

שירותים חברתיים
שירותים לתושבים ותיקים

קהילה תומכת להבים ומיתר: לאחר חצי שנת פעילות הקהילה מונה 
למעלה ממאה בתי אב. השירות אשר בא לשפר את איכות החיים 
של התושבים מספק שירותים חשובים בתחומי הבריאות, התרבות 

והקהילה וסיוע טכני בתקלות בבית.
לאחרונה התקיים אירוע מוצלח בהופעת האמן ישראל גוריון לחברי 

הקהילה ובקרוב יתקיים טיול.

אנו מזמינים אתכם ליצור 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:  אנו קוראים לגמלאי להבים להגיע ולהשתלב במערך 

המתנדבים בלהבים בתחומי החינוך, הרווחה, חירום ועוד.

 צוות חירום ישובי- מתנדבים בשעת חירום
מועצה מקומית להבים ממשיכה בגיוס והכשרת מתנדבים לשעת 
חרום )צח"י(, במטרה להגביר את החוסן היישובי והיכולת להתמודד 

עם מצבי משבר בקהילה. 
תחומי ההתנדבות הם:

 ביטחון  רווחה ורפואה  תשתיות ולוגיסטיקה 
 חינוך  מידע לציבור

מתנדבי הצח"י יגיעו לסיור במחסני החירום של המועצה ביום 
שלישי, 16/10/12 בשעה 18:00.

להצטרפות ומידע נוסף ניתן לפנות בטלפון 9554770
socialw@lehavim.muni.il במייל

קהילהחינוך
שבט נופר

בחודש אוגוסט, שיא החום של השנה, כשרובנו 
יושבים במזגנים עם איזה ארטיק מרענן, קבוצה 
מאוד מיוחדת של אנשים נסעה ליער חרובית 
ובילתה חמישה ימים במחנה הקיץ של תנועת 

הצופים.
שבט "נופר" - צופי 
להבים, הוא חלק קטן 
מתוך קבוצה גדולה 
בהרבה )כ-70,000( 
"צופיפניקים",  של 
אלפי  שלהבדיל 
הבדלים, חלק נכבד 
מהקיץ בילו במחנות 
)המחנ"ק(  הקיץ 
של  המפורסמים 

התנועה.
המחנה השנה מנה בשיאו 350 חניכים, ונפרס על פני שכבות גילאים 

רבות )החל מפעילות לשכבה ג' ועד פעילות לשכבות י'-יב'(.
המחנה השנה היה מוצלח במיוחד היות וקיבלנו את תו התקן של 
התנועה וההנהגה בדמות מספר פרסים שהעמידו את השבט שלנו 

במרכז:
פרס ראש ההנהגה לשבט המצטיין - פרס המחולק אחת לשנה לשבט 

שהצטיין והתנהל באופן טוב למשך כל השנה האחרונה.
תעודת הערכה בתחום ההדרכה - תעודה ששמה את השבט שלנו 
ב"פרונט" גם בנושא הכל כך חשוב - הדרכה, שזאת בעצם תכלית 

המשימה שלנו כאן בצופים.
פרס המבנה המצטיין בקטגוריית "מבנה מרכזי" - פרס שזיכה שניים 

מהמבנים שלנו כהכי יפים/מסודרים/מתוכננים בהנהגה.
חשוב להודות לכל העוסקים במלאכה שאפשרו לנו לשאוף גבוהה 

כדי לשים את שבט "נופר" על המפה!
- קודם כל לחברי השכבה הבוגרת )חניכי י'-יב'( שללא עבודתם 

ותרומתם לא היינו זוכים לקטוף אפילו מעט מהפירות הללו.
- להורי השבט - על התרומה הרבה ונתינתם האינסופית, ובראשם 

אלי אטדגי ראש השבט )זו כבר השנה ה-9 שלו בתפקיד!(
- לחניכי השבט שבאים ונהנים ונותנים לנו את הבמה והמקום והכוח 

להמשיך ולהתקדם קדימה.
- למועצה המקומית להבים ולשאר המוסדות על התמיכה לאורך 

כל השנה!
השנה נמשיך בפעילות הענפה, החל מ-4.9.12:

- שלישי 17:00-18:30   
- שישי 16:00-18:00    

• טקס פתיחת שנה: 22/09/2012 
• טיול פתיחת שנה: 12-13/10  )תאריך לא סופי(

בברכת שנה טובה לכולנו!
חזק ואמץ!

שם המשפחה:

שם האישה:

מספר טלפון נייד:

שם הבעל:

מספר טלפון נייד:

כתובת:

דוא"ל:

היערכות המועצה לשעת חירום
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שינויי תחבורה אחרי החגים
לידיעתכם, בשל העבודות הצפויות בקרוב בהקמת הכיכר בצומת 
שדרות תמר ושדרות הזית, תעבור תחנת הויסות בהסעות לאשל 

הנשיא לשדרות הזית ויחולו שינויים בהסדרי התנועה.

חופשה מרוכזת
משרדי המועצה יהיו סגורים בחוה"מ 
סוכות ויפתחו מחדש ביום א' 9/10/2012. 
או אחזקה הנכם  ביטחון  בעיית  בכל 
מוזמנים לפנות למוקד להבים 106 או 

מטלפון נייד: 08-6274433/4

חודש בריאות בלהבים
בחודש מאי התקיים חודש הבריאות בלהבים שלהצלחתו הרבה תרמו 

"שילוב הידיים" של המועצה, המתנ"ס ועמותת הספורט להבים.
לראשונה התקיימה צעידה בית ספרית בה שולבו פעילויות ספורט 
ובסיומה נערך פיקניק בריאות.  ילדים והורים השתתפו בטורנירים 
ספורטיביים, שמעו מפיו של "מר הפועל תל אביב" שמעון אמסלם 
על חשיבות אורח חיים בריא והתנסו במגוון סדנאות בנושאי בישול, 

יוגה, מיחזור ועוד.
סיום החודש צויין ביריד שבועות בסימן בריאות בהשתתפות ילדי 
בית הספר, הורים ותושבים. היריד נפתח בטקס ביכורי תינוקות 
שעלו בזה אחר זה לבמה ועוטרו במדליות. המשתתפים ביריד נהנו 
מהופעות החוגים השונים, ממתקנים אתגריים, מדוכני הסברה 

ומעמדות יצירה.

מלגות
בטקס חגיגי בקונסרבטוריון "ענבלים" בהשתתפות ראש המועצה 
מר אלי לוי חילקה ועדת המלגות בראשותו של עו"ד דן מלכיאלי 
מלגות לסטודנטים מצטיינים, פרס על תרומה ייחודית לקהילה ופרס 

על הישגים יוצאי דופן בתחום הספורט.
תלמידות הקונסרבטוריון לי מוסקו ודנה שוורץ, בליווים המוסיקלי 
של תלמיד הקונסרבטוריון עידן מוסקו ומנהל הקונסרבטוריון מר 

אריה סברדליק הופיעו בפני המוזמנים והנעימו לכולם בקולן. 

חברי ועדת המלגות, עו"ד ורד סרוסי כ"ץ, פרופסור אבי גרוס ומר 
ניסן בגולה השקיעו רבות מזמנם ומרצם ועל כך תודתינו.

תודה מיוחד למר ניסן בארי ששימש כיועץ חיצוני לועדה בתחום 
הספורט.

שמות הזוכים:
רעות בליוויס - סטודנטית לתואר ראשון בניהול באוניברסיטת בן 
גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים ותרומה לקהילה במסגרת להקת 

הסלסה של אוניברסיטת בן גוריון.
רן הרפז - סטודנט לתואר ראשון במשפטים במכללה האקדמית 
ספיר. על הצטיינות בלימודים ותרומה מתמשכת לקהילה בפרוייקט 

"הל"ב במשפט". 
מוטי רוזיליו - סטודנט לתואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטת 
בן גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים והתנדבות ראויה לציון בוועד 

למלחמה באיידס.
וניהול  תעשיה  בהנדסת  ראשון  לתואר  סטודנט   - קמין  יואב 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים 

פעיל וממושך שנעשה בהתנדבות.
פרס על תרומה ייחודית לקהילה הוענק לעמית גרינברג על פעילות 
התנדבותית במהלך שנת השירות ועל מסלול חיים רצוף בפעילות 

התנדבותית.
פרס על הישגים ספורטיביים יוצאי דופן בתחום הטריאתלון הוענק 

לעידו כהן.

פינוי אשפה וגזם בתקופת החגים
ספטמבר 2012
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מקרא:     חגים       פינוי אשפה ביתית   פינוי גזם שכונה חדשה

 פינוי גזם שכונה ותיקה כולל רחובות רקפת, שיטה ותפוח * שימו לב לשינוי!

לקראת החגים יתוגברו מכולות לפינוי אשפה במגרש החניה הצמוד למשרדי המועצה 
ובמרכז המחזור.

גלריית המועצה
אנו מודים לציפי גני ואברהם ברדה בהנחיית 
אנה מירון ולעדן טמיר על הצגת יצירותיהם 

בבניין המועצה.

פעילות קיץ להבים
פתחנו את הקיץ ב- 6.6.12 במופע חגיגי   •
של מוסיקה אמריקאית עם חבורת הזמר 
עינבלים ותזמורת להבים. בסיום נהנה הקהל 
משירי נשמה בביצוע הרכב מיוחד מקהילת 

העבריים מדימונה.
3.7.12 ארחנו את דני רובס שריגש  ב-   •
את הקהל בשיריו האהובים בצד סיפורים 
אישיים מתחנות שונות לאורך הקריירה 
שלו. הקהל ליווה את דני בלהיטיו הגדולים 

וגמל לו בתשואות רבות.
חתמנו את הקיץ עם השחקן זמר משה   •
בקר בתכניתו "מאחורי המסך" בתכנית 
שולבו שיריו המוכרים עם קטעי קישור 
עסיסיים ופיקנטיים מאחורי הקלעים של 
התיאטרון ומפגשיו עם המשוררת נעמי 

שמר.

תערוכת אמנים ויוצרים
אמנים ויוצרים תושבי להבים הציגו מפרי 
ומכובדת  מרשימה  בתערוכה  יצירותם 
שהוצגה במתנ"ס. אוצרת התערוכה, גב' 

חוי פיינגולד בחרה בקפידה את היצירות.

אליפות השחמט
בשלהי אוגוסט התקיימה במיתר אליפות השחמט הפתוחה לבני 
נוער מפעל אזורי לקירוב הלבבות בו השתתפו בני נוער מלהבים, 

עומר, חורה ומיתר.
כוונת המפיקים ליצור מסורת כך שבכל שנה תיערך אליפות השחמט 

בישוב אחר, בשנה הבאה תתקיים האליפות בחורה.
ברכות לגל שגב על זכייתו במקום השני ולאדר שטרנברג על זכייתו 

במקום השלישי בקטגוריות כיתות א'-ב'!

להבים זוכרת את                   
ויצמן אפרים ז"ל

שתים עשרה שנים לפטירתו 
ביום ראשון ה- 26/8/12 התכנסו 
וקרובים, חברים,  בני משפחה 
ועובדי  המועצה,חברי  ראש 
המועצה לציון שתים עשרה שנים 
לפטירתו של ראש המועצה בין 

השנים 1998-2000.

קהילה

תפילות יום הכיפורים ברוח התנועה המסורתית במועדון הנוער
התנועה המסורתית מזמינה את תושבי להבים להצטרף 

לחוויית תפילה משפחתית ויהודית בגובה העיניים.

יום כיפורערב יום כיפור

תפילת כל נדרי: 
17:30

תפילת שחרית- 9:00-12:00 
כולל הנחיית תפילת ילדים 

רב שיח בנושא סליחות: 16:00
תפילת נעילה:  16:45

התפילות פתוחות לקהל הרחב, באווירה פתוחה, מלווה בהסברים ומאפשרות לכל בני 
המשפחה לשבת יחד ולקחת חלק פעיל. המעוניינים לקחת חלק בתפילה מוזמנים לפנות אל:

ariellabakimer@gmail.com ,052-8822797  אריאלה בקימר

מסיבת מתגייסים
כמדי שנה קיימנו את מסיבת מתגייסים לבוגרי כיתה י"ב בחודש יולי. 
הבוגרים והוריהם שהתכנסו על דשא המתנ"ס שמעו ברכות, נהנו 
מקטעי שירה  ובסיום הטקס קיבלו מהמועצה תיק מהודר בו הוצפנו 

הפתעות נוספות. 
בשעה 22:00 יצאו הסעות מרחבת המועצה למסיבת מתגייסים 

ב"חצר האחורית" בקיבוץ רבדים.
לצערנו היתה נוכחות דלה של בוגרים הן בטקס והן במסיבה, בשל 
שהותם של רבים מהבוגרים בחו"ל. בשנה הבאה נבדוק את האפשרות 
להקדים את מסיבת המתגייסים ולקיים אותה מיד עם סיום לימודיהם 

של תלמידי י"ב, בחודש אפריל.
ברצוננו להודות לכל התורמים אשר תרמו בחפץ לב ובנכונות רבה 

להצלחת הערב:
 לאלי מימון וחברת מבני תעשיה

 לראובן ארגמני וחברת נופים בנגב
 לאלברט וחברת י.ר.א.ב שירותי נוי

 ליוגב מורד ומניבים 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

 לג'מיל אבו אבד ודפוס ג'מדיה
 לקובי שטרית ומאפיית הראשונים, סניף להבים

 וכמובן, לחיים רג'ואן ולכל צוות המתנ"ס



מועדים לשמחה
בס"ד

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשע"ג – לפי שעון קיץ

מנין ג'מנין ב'מנין א'
בבית הכנסת בבית הכנסת המרכזי

תפארת להבים
בבית הכנסת החדש 

במתחם ביה"ס

ערבית  19:00ערבית  19:00ערבית  19:00
שחרית  08:30שחרית  07:30שחרית  07:30

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

יום כיפור תשע"ג - לפי שעון חורף

מנין ג'מנין ב'מנין א'
 בבית הכנסת בבית הכנסת המרכזי

תפארת להבים
בבית הכנסת החדש 

בלובי ביה"ס

כל נדרי: 17:30כל נדרי: 17:30כל נדרי: 17:30
שחרית: 08:30שחרית: 07:00שחרית: 07:00

יזכור: 10:30מנחה: 15:30מנחה: 15:30
מנחה ונעילה: 16:00נעילה: 17:00נעילה: 17:00

מעשה בחזן שהיה עובר לפני התיבה ביום הכיפורים ובהגיעו לתפילת 
הוידוי "על חטא" היה מרים את קולו הערב ושר בקול גדול עליז ושמח 

"ריבונו של עולם, על חטא שחטאנו לפניך".
שאלו אותו: שמחה זו מה עושה? והרי את תפילת "על חטא" יש 
לומר בקול עצוב, בלב שבור, מתוך צער וחרטה עמוקים, ומפני מה 

אתה שר ומזמר?
השיב החזן ואמר: בארמון המלך יש בעלי תפקידים רבים. יש שרים, 
יועצים, פקידים ומשרתים. ויש גם עובד ניקיון שתפקידו לנקות 

ולפנות את האשפה .
עובד הנקיון הזה, אם הוא אוהב את המלך, הוא עושה את מלאכתו 
בשמחה. בחדוות עבודה. הוא אפילו שר ומזמר בשעה שהוא מנקה 

ומפנה את האשפה מארמון המלך.
כל העולם כולו הוא ארמונו של הקדוש ברוך הוא. לכל אדם בעולם 

יש תפקיד בארמונו הגדול של הקדוש ברוך הוא.

ואני, מי אני? אני הנני אחרון העובדים המשתדל לעבוד את הקדוש ברוך 
הוא בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא.

בשעה שאני אומר ביום הכיפורים "על חטא שחטאנו לפניך" אני חש 
איך אני מנקה, ולו מעט, מקום קטנטן בארמונו הגדול של הקב"ה. 

ולא אשיר?
אני מזמין את כולם להתכנס בבתי הכנסת ביישוב, להתפלל, להאזין 
למנגינות, להתרגש, לנקות ולטהר את נשמותינו ככתוב "כי ביום הזה 

יכפר עליכם לטהר אתכם".
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

הרב נפתלי מרינובסקי      
רב היישוב      

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

חלוקת סכך לסוכות
תתקיים ביום ב' 24/09/12 

בין השעות 16:00-19:00 במחסני המועצה..

שישו ושימחו בשמחת תורה
"ההקפות השניות" הציבוריות תתקיימנה ברחבת בית הכנסת המרכזי 

במוצאי שמחת תורה, יום שני 8/10/12 בשעה 20:00.
בואו לשמוח בשמחה אמיתית! הפתעות לילדים!

לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת בליל 
כניסת חג שמחת תורה ביום ראשון 7/10/12 לאחר תפילת ערבית 

בשעה 17:15.

תפילת תשליך 
תפילת "תשליך" תתקיים בעזרת ה' ברוב עם, ליד מזרקת המים בכיכר 
המרכז המסחרי, ביום שני, א' של ראש השנה, 17/9/12 בשעה 18:00. 

במזרקה יהיו דגים.
בתפילה נשמע גם קול שופר, הביאו אתכם את ילדיכם! 

נהוג ללכת ביום הראשון של ראש השנה, אחרי הצהריים, לשפת 
הים, נהר או מקור מים שבהם מצויים דגים ומתפללים שם תפילה 
מיוחדת ששמה תשליך. התפילה נקראת כך על פי הפסוק "ותשליך 

במצולות ים כל חטאתם".
בתפילה זו אנו מביעים את רצוננו להשליך מעלינו את כל מעשינו 

הלא טובים לשוב אל הקדוש ברוך הוא, ולהיות נקיים וטהורים.

תפילת יום הכיפורים במועדון טבלן
לרווחת המתפללים הרבים ביום הכיפורים, יתקיימו גם השנה תפילות 

במועדון טבלן.
בליל כניסת החג - תפילות "כל נדרי" וערבית, החל משעה 17:30.

לקראת צאת החג,תפילות מנחה, נעילה ותקיעת שופר, החל מ-16:00.

שעות פתיחת המקוואות
מקווה בית הכנסת המרכזי

שעון קיץ: 20:00-22:00, שעון חורף 18:30-20:30
הבלנית: נחמה פרוכטר, נייד 050-2041005

ללילות שבת וחג ולמוצאי שבת וחג יש לתאם מראש עם חני, נייד 054-5201654
מקווה תפארת להבים

שעון קיץ: 21:00-23:00, שעון חורף 20:30-22:30
הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361

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

סוכות מארחות
מועדון הילדים "כיף במסורת" מזמין את כל ילדי להבים להצטרף 
לסיור סוכות מארחות ביישוב. הסיור יתקיים בע"ה בחג הסוכות ביום 
שני ט"ו בתשרי 1/10/12. נפגשים בבית הכנסת "תפארת להבים" 

בשעה 16:00.
המעוניינים לארח ילדים בסוכתם יתאמו עם הרב יוסי ביסטריצקי 

chabadlehavim@gmail.com :בטלפון: 054-6677074 או במייל

לשיר "על חטא שחטאנו"?

תזכורת: ביום הכיפורים אין לנעול נעלי עור! 

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

תפארת להבים.
מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה.

בין
דיו רו

טו
ס


