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ערב פסח תשס"ח

תושבים יקרים,

חודש ניסן הוא חודש ראשון על פי המסורת היהודית 
בשנה  ולבלוב.  פריחה  חדשה,  התחלה  מסמל  והוא 
האחרונה זכינו לראות ולהינות בסיומם של פרוייקטים שהינם עוד נדבך ואבן 

יסוד בהיסטוריה של להבים.
מאות  יום  מדי  מסיעה  והסביבה  להבים  תושבי  לרווחת  הרכבת  תחנת  פתיחת 
הציפיות,  כל  על  שיווק המגרשים שעלה  היופי",  ב"דגל  היישוב  זכיית  נוסעים, 

התקרבות כביש 6 ועליית ערך הנכס.
במגורים  התעניינות  מגלים  הארץ  וצפון  ירושלים  מהמרכז,  רבים  אזרחים 
בלהבים וזוהי הזדמנות לברך את אותם תושבים שבחרו לבנות את ביתם ולגדל 

את ילדיהם ביישוב.
אנו עדים להמשך פיתוח בכל שטח אפשרי, עם לא מעט קשיים ולא מעט מגבלות. 
תקין  כספי  ניהול  של  למועצה  כניסתי  מיום  שהנהגתי  במסורת  ממשיכים  אנו 
ונכון בהתאם לחוק ולנוהל דהיינו, מועצה עם מוסר תשלומים מן הטובים בארץ 

וללא גירעונות.
רמת השרות לתושב הייתה ותמשיך להיות נר לרגליהם של עובדי המועצה ושל 

העומד בראשה ובשאיפה לשיפור מתמיד.
ולסיום, תושבים יקרים,

מערכת החינוך על כל שלוחותיה ממעון היום נחליאלי ועד לתלמידי שכבה י"ב 
באשל הנשיא היו והינם הדבר החשוב והקרוב ביותר ללבנו.

צוותי המורים,  עם  בתי הספר,  הנהלות  עם  ופורייה  בשותפות אמיתית  נמשיך 
ביסוסה,  לחיזוקה,  והילדים  ההורים  המתנ"ס  מדריכי  והמטפלות,  הגננות 

התפתחותה והצלחתה של המערכת.
אני מאחל לכל בית להבים חג שמח וכשר בשמי ובשם חברי ועובדי המועצה

בזכותכם ולמענכם   
אלי לוי     

תושבים יקרים,
הנכם מוזמנים 

להרמת כוסית לפסח התשס"ח 
שתיערך ביום שלישי 

 15/04/08 בשעה 18:00
במשרדי המועצה

ים
הב

בל
ת 

הל
 צו

דע
אי

דל
ע



דפי מידע להבים אפריל 2008 �

תנופת העשייה ביישוב נמשכת.
המחצית השנייה של שנה זו מתאפיינת 
בהמשכיות רבה של פרויקטים גדולים 
הם  והנה  התחלתם,  על  שדיווחנו 
מגיעים לסיום, כמו גם יוזמות חדשות 

שיוצאות לדרך.

דגל היופי 2007
להבים   היישוב  זכה  אוקטובר  בחודש 
בדגל היופי לשנת 2007 מטעם "המועצה 
היופי  תחרות   במסגרת  יפה",  לישראל 
מנימוקי  יפה".  בישראל  יפה  "קריה 
על  בפרס  זוכה  "להבים  השופטים: 

טיפוח החזות, איכות החיים והיופי".

דרך הגישה לרכבת )המשך שדרות תמר(

נסיעה  יאפשר  אשר  לרכבת,  החדש  הגישה  כביש 
ישירה לתחנת הרכבת לכל הבאים מן החוץ, הושלם 

ונפתח לתנועה.
המעבר לתחנה מתאפשר כרגע דרך מעקף זמני, עד 
השלמתו של מעגל התנועה, שנבנה במסגרת עבודות 
הפיתוח של שכונת המניפה ושיחבר גם את הכביש 
הולך  הנסיעה  לנתיבי  מצפון  העלמין.  לבית  החדש 
ומושלם נתיב נוסף לרוכבי האופניים, אשר יתחבר 

לשביל האופניים הקיים עד לתחנה.

שיקום שדרות תמר מערב
)מכיכר הכניסה ועד הצופים(

במידעון שעבר דיווחנו על כך ששיקום הכביש עומד 
שקיעות  סדקים  רבים,  כשלים  עקב  לדרך,  לצאת 

ומהמורות..
החלפה  שכללו  השיקום,  עבודות  הסתיימו  עתה 
מלאה של כל חתך הכביש עד לעומק של 80 ס"מ, 

וסלילתו מחדש.
כביש זה מהווה המשך ישיר לדרך הגישה החדשה 
הכדורגל,  למגרש  גישה  דרך  גם  ומהווה  לרכבת, 
משרד  המפתחת,  החברה  משרדי  הטניס,  מגרשי 
בשכונת  הבונה  מור  חנן  קבוצת  של  המכירות 
ומרכז  מל"ח  מחסני  המועצה,  מחסני  המניפה, 

המחזור החדש.

שכונת המניפה - 119 יח"ד
בראש השנה דיווחנו על שיווק מוצלח של כל 119 
עבודות  ומושלמות  הולכות  עתה  ואילו  המגרשים, 
של  בנייה  התחלות  לצוץ  החלו  במקביל  התשתית, 
בתי השכונה, שנבנים ע"י יזמים פרטיים. המגרשים 

החלו להימסר ב - 25.3.08.
התכנון המפורט של השכונה הושלם גם הוא, ועם 
סיום הבנייה אנו צופים לראות שכונה לתפארת. גם 

שמות נתנו לרחובות על שם מעיינות בנגב.

השכונה במרכז - 80 יח"ד
במידעון הקודם עמדה התוכנית לשינוי ייעוד מדיור 
מוגן לשכונת מגורים לפני אישור הוועדה המחוזית, 

שיווק  של  בעיצומו  ואנו  מאושרת  התוכנית  והיום 
המגרשים. אנו מצפים לביקוש גבוה למגרשים אלו, 

ולמחירים הגבוהים מאלו שהורגלנו בעבר.
המיקום האטרקטיבי, ועליית ערך הנכסים ביישוב 
בכלל צפויים לתת אותותיהם בתוצאות המכרזים.

גם בשכונה זו מושם הדגש על תכנון איכותי ברמת 
פיתוח גבוהה.

פיתוח שדרות תאנה

למשוב  וזוכה  מאחרינו  כבר  הראשונה  המחצית 
השבילים  מלבלב  הגינון  מהתושבים.  מאד  חיובי 

פעילים, ופרגולות וספסלים מעטרים את הנוף.
הגינון.  שלב  לקראת  מתקדמת  השנייה  המחצית 
נראה שעד המידעון הבא כבר נוכל לכתוב שפרויקט 

זה הסתיים לשביעות רצוננו.
אין ספק שפיתוח ציר מרכזי זה, שידרג את מראה 

היישוב כולו.

בית הכנסת "תפארת להבים"
תם ולא נישלם...

בפורים  פעילותו  החל  והמפואר  החדש  המבנה 
האחרון.

עדיין רבה המלאכה בעיצוב הפנים ועבודות הפיתוח 
מגיעים  כבר  המתפללים  אך  בעיצומן,  נמצאות 
מרווחת  חנייה  יכללו  הפיתוח  עבודות  בהמוניהם. 
אשר תשמש גם את באי מעון היום, רחבה גדולה, 

כניסה מרשימה וגינון.

רואים עשייה

ביקורים בלהבים

משלחת חקלאית מאיטליה שר המדע התרבות והספורט
ראלב מג'אדלה 

הנחת אבן פינה לשכונת המרכז במעמד שר שר התיירות יצחק אהרונוביץ בהדלקת נר ראשון של חנוכה
הבינוי והשיכון זאב בוים
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של  התכנון  הסתיים  אלו  בימים 
קק"ל,  בשיתוף  גדול  פרויקט 
לטיילת  והמועצה,  הניקוז  רשות 
להבים  את  שמפריד  היער  בשטח 
בין הכניסה המערבית  מכביש 31, 

והכניסה המזרחית.
מרכזיות  כניסות  שתי  לפרויקט 
משניות  וכניסות  ברכב,  לבאים 
יכלול טבעת  והוא  מתוך השכונה, 
הצפוני,  בחלקה  אשר  שבילים, 
ובחלקה  מהיר,  אופניים  שביל 
הדרומי שביל פנאי משולב, לאורך 

הנחל.
הפרויקט יכלול גם הסדרה של הנחל, פרגולות, פינת לימוד, נטיעות בוסתן ויער, גשרים מקשרים ועוד.

השביל יקושר לכניסה המזרחית דרך מרכז ההוקרה הקיים למדינות גרמניה.

חברים  של  ההירתמות  את  לציין  שלא  אפשר  אי 
עם  יחד  ומכספם  ממירצם  שהשקיעו  בקהילה, 

המועצה להצלחת הפרויקט ולסיומו המהיר.

בית הכנסת "להבים" בשכונה 
הוותיקה

אחרי ששופץ זה מכבר, הגיע שלב ההרחבה. בימים 
הכנסת  בית  של  להרחבה  תוכנית  נמצאת  אלו 

הוותיק בשלבי קבלת היתר.
בהרחבה יקורו שתי המרפסות הצידיות של המבנה, 
כך שניתן יהיה לקיים בהן אירועים ולשימוש קהל 

המתפללים הגדל.

להבים כיישוב ירוק
מרכז מיחזור יישובי - מיחזור כהכרח קיומי וצורך 

כלכלי.
המיחזור  מרכז  של  בנייתו  הושלמה  לאחרונה 

היישובי, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה.
ומועדון  המועצה  למחסני  בסמוך  ממוקם  המרכז 

הצופים.
השלמתו תאפשר לנו להרחיב את פעילות המיחזור, 
עיתון  נייר  כגון  קיימים  מתקנים  הוספת  ע"י 
המגוון  את  להרחיב  גם  כמו  פלסטיק,  ובקבוקי 
בדים,  כגון  נוספים  חומרים  של  מיחזור  ולאפשר 

בגדים, פסולת אלקטרונית, זכוכית לסוגיה ועוד..
להעצמת  חיוני  התושבים  שלכם  הפעולה  שיתוף 

המיחזור.

שבילי אופניים
בחזון להבים כיישוב ירוק, שגובש בשיתוף הציבור, 
תחבורה  אמצעי  ופיתוח  עידוד  של  היעד  הועמד 
חילופיים בין תשעת העקרונות שהוסכמו ע"י כלל 

התושבים.
לפתח  התחלנו  החזון,  למימוש  הפעילות  במסגרת 
אב,  בתוכנית  שתגובה  אופניים  שבילי  מערכת 
שמטרתה, היכולת להגיע מהבית למוקדי הפעילות 

ביישוב ברכיבה על אופניים בבטחה.
הכניסה  עד  השביל  בוצע,  כבר  לרכבת  השביל 
ביצוע  בשלבי  תאנה  בשדרות  והשבילים  הראשית 

ושבילים בתוך יער קק"ל לקראת ביצוע.

חניון החלמוניות
הסתיים.  החלמוניות  חניון  בפרויקט  א'  שלב 
בוטלה  לחניון,  בטוחה  כניסה  הוסדרה  במסגרתו 
הכניסה המאולתרת מכביש 31, הוסדרו שביל בין 
העצים.  ובין  הפתוחה  ברחבה  וחנייה  הפרגולות 
בצמחיה  עתידית  פגיעה  תמנע  המסודרת  החנייה 

העשירה במקום.

גן ברקן
לדרך. יוצא  והמכרז  מכבר  זה  הושלם  התכנון 

התוכנית מהווה שיקום, או ליתר דיוק בנייה מחדש 
גדות  על  הוותיקה,  בשכונה  קסום  משחקים  גן  של 

הנחל  הצפוני.

סיכום

בשנה הקרובה מתוכננים פרויקטים רבים במסגרת 
יפורטו  מן הסתם  בשכונות אשר  הפיתוח  השלמות 

במידעון הבא:
א. שכבת אספלט שנייה בכל הכבישים בישוב

ב. כביש גישה לבית העלמין
ג. מגרשי טניס

ד. מגרש מיני פיץ
ה. משטח גלגיליות

ירוקים. ושטחים  משחק  מתקני  של  משמעותית  תוספת  ו. 

משלחת נציגי מרכז שלטון מקומי מצרפת משלחת ראשי ערים מצ'ילה משלחת חקלאית מאיטליה משלחת ראשי ערים מלאוכה, גרמניה

פרויקט טיילת נחל להבים
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פרוייקט בני מצווה 

חברתי  חינוכי,  פרוייקט  הינו  מצווה  בני  פרוייקט 
הורים,  נציגות  ע"י  נבנתה  זו  תכנית  וקהילתי. 

מורים והנהלת בית הספר במעורבות ילדים.
מטרת התכנית לפתח אצל התלמיד המתבגר הצצה 
אל תוך עולם המבוגרים ולחדד ערכים ומיומנויות 
טוב  בסיס  ויהוו  ובבית  הספר  בבית  הנרכשות 

ומשמעותי בפיתוח אדם המודע לסביבה ולעצמו.
דוגמאות למשימות:

1. התנדבות בקהילה -פורים, פסח ויום העצמאות.
2. חונכות - תלמידים בוגרים חונכים תלמידים

 צעירים.
3. פורום ראש המועצה - מדי שבועיים נפגשת

 קבוצת   תלמידים עם ראש המועצה ודנה
בנושאים הקרובים ללב הילדים.

פעילות אתגרית,                                 למימון מסיבת סיום,  פעילות   .4
  טקסי מעבר.

לקראת חופשת פסח
אנו עומדים בפתחה של חופשת הפסח.

ילדים ובני נוער יקרים, בואו נשמור על עצמנו, על 
הרכוש הציבורי של היישוב ועל מנוחת התושבים.

יום ירוק קהילתי
נציגי ועד הורים בביה"ס, חברי הועדה הירוקה 
מזמינים  והצופים  המתנ"ס  המועצה,  בשיתוף 
שיתקיים  קהילתי"  ירוק  ל"יום  התושבים  את 
 17:30 מהשעה  החל  ה-29/4/2008  ג'  ביום 

ברחבה שמאחורי המתנ"ס.
אורגני,  מזון  דוכני  יצירה,  פעילויות  בתכנית 

סדנאות והפעלות ייחודיות.
ובאתר  הספר  בבית  תפורסם  מפורטת  תכנית 

הבית של להבים.

מקום שני בתחרות אשכולות חשיבה
אשר  להבים  ספר  בית  לתלמידי  ואיחולים  ברכות 
זכו במקום השני בתחרות המחוזית של אשכולות 
חשיבה. התלמידים העפילו לאולימפיאדת החשיבה 

הארצית שהתקיימה ב- 3/4/2008.

"אולימפיאדת המתמטיקה"
לתלמידי  הישראלית  המתמטיקה  ב"אולימפיאדת 
מבית  ילדים  מספר  השתתפו  הביניים"  חטיבות 

ספר להבים.
• נוי ימיני מכיתה ה' זכתה במקום השלישי.

• אריאל טוהר מכיתה ו' זכה בציון לשבח.
• יובל חצ'יטורוב וגבי חוזמן תלמידי כיתות ה' זכו  

בתעודת הוקרה.
• במקום הראשון זכה בוגר ביה"ס תומר ארגמן

 תלמיד חטיבת ביניים בביה"ס  אשל הנשיא.

פורים

דאגו  אשר  וההורים,  הספר  בית  לבוגרי  תודות 
להכנת משלוחי מנות לילדי מרכז הקליטה "נורית" 
הגיעו  הפורים  ובחג  שבע  בבאר  אבות  ולבית 

מחופשים לחוג עימם בשירה ובריקודים.
העדלאידע  תהלוכת  התקיימה  שנה  כמדי 

מן החינוך
המסורתית בלהבים. תודה לכל השותפים בהכנה, 

בעשייה ובחגיגה.

שבוע האינטרנט הבטוח
"שבוע  בביה"ס  התקיים  מרץ  חודש  במהלך 
כללים  למדו  התלמידים  הבטוח".  האינטרנט 
גלישה  חוקי  כללים,  ואחראי ברשת,  נכון  לשימוש 
ומהם  האינטרנט  שפת  מהי  למדו  ברשת,  וזהירות 
לכללים  חוזה  ערכו  לסיום,  הביטוי.  חופש  גבולות 

ולהתנהגות בגלישה באינטרנט.

הערכות במצב חירום
מוסדות  גם  הארצי,  ההתגוננות  תרגיל  במסגרת 
החינוך נדרשו להערך לשעת חרום על מנת להתמודד 

בצורה אפקטיבית עם כל המשתמע מכך. 

מציינים 60 למדינה
בנושא  בתערוכה  לבקר  מוזמנים  להבים  תושבי 
מאי  חודש  במהלך  שתוצג  למדינה  שנה  שישים 
ע"י  יפורסמו  מדויקים  )תאריכים  הספר  בבית 

ביה"ס ובאתר האינטרנט של להבים(.

חגיגות יום העצמאות בגני 
הילדים

הגנים  לילדי  העצמאות  יום  טקס 
ה-  שני  ביום  יתקיים  והוריהם 

5/5/08 במתנ"ס להבים.

חניכי הצופים מהמלין בביקור גומלין

בני נוער מלאוכה בביקור גומלין

משלחת נוער מדרזדן

בני נוער מהמבורג

משלחות נוער מגרמניה

משלחות נוער
במהלך חודש אוקטובר התארחו בלהבים משלחת 
הצופים  של  נוער  בני  משלחת  מדרזדן,  נוער  בני 
מרס  בחודש  מלאוכה.  נוער  בני  משלחת  מהמלין, 
ביקרה משלחת בני נוער מהמבורג. לכל המשפחות 
המארחות תודה על ההענות,שיתוף הפעולה והיחס 

החם. 
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מתנ"ס להבים מעניק מגוון שירותים:
הנוער,  מועדון  "ענבלים",  קונסרבטוריון 
ספריית  נחליאלי,  מעון  דגנית,  מועדון 
להבים והיצע עשיר של חוגים לכל הגילאים 

בתחומים שונים.
כמו כן מפעיל את צהרוני היום במבני ביה"ס 

והגנים.

ילדים ונוער
• סיימנו את עונת "ההצגות שלנו": מקהלה עליזה, 

דירה להשכיר, הדייג ודג הזהב, ליצן החצר
והחיפושיות.

• בחנוכה קיימנו מצעד לפידים ברחבי הישוב
ומופע של האמן אודי נחמני.  

• במהלך שביתת המורים התקיים מופע סטאנד אפ 
עם הבדרן רן לוי.

• יצאנו לטיול בחרמון ובמרכז קנדה.
הרצאות ופעילויות  • קיימנו חודש בריאות, שכלל

 מגוונות.

מתנ"ס
תרבות

• בט"ו בשבט קיימנו חגיגה של זמר עברי
בהשתתפות אסף אשתר ועינת שרוף.  

• במרץ ציינו את יום האישה בהשתתפות רקדניות 
הבלט ותלמידות פיתוח קול והשחקנית שושה 

גורן.

ספורט
 •

בחודש נובמבר קיימנו כמדי שנה את מירוץ להבים 
המסורתי ע"ש סגן שי ארבלי ז"ל.

יום א' 27.04יום ד' 16.04יום ג' 15.04יום ב' 14.04יום א' 13.04

חגיגת אביב 
הפרחת בלונים
הכנת מוביילים
פרחים ופרפרים

הכנת סלט פירות

ארוחת בוקר 
מלכותית

מסיבת פיג'מות 
הפעלה בריקוד

מאהל בדואי
מעגל מתופפים
סדנאות יצירה 
אפייה בטאבון

יום ניקיונות
וחגיגת לליל הסדר

יום זה"ב עם המופע 
"שרים ונזהרים"

חגיגת המימונה
במסורת החג

קייטנת פסח בצהרונים

פעילות הקייטנה משעה 07:30 עד השעה 16:30.
יש לצייד את הילדים בארוחת עשר.

רמת הפעילות מותאמת לגילאים השונים.

בברכת חג שמח וכשר, 
צוות מדריכות הצהרונים  
ורכזת צהרונים סיגי דדון   

• במהלך חג הפורים חנכנו את מגרש הפטאנק 
במועדון דגנית.

• קבוצת הנערים בכדורסל "הפועל להבים" ניצחה
את הפועל מיתר והעפילה למקום הראשון בליגה.   
הפועל להבים זכתה רשמית באליפות ליגת הנערים 

מחוז נגב ובשנה הבאה תעלה לליגה הארצית.
• קבוצת טריאתלון להבים סיימה את שנת 2007
בהובלה בדירוג הארצי לקבוצות ילדים ונוער.

בר פוגל, קים דרמון,  זכו בתואר אלופי ישראל: 
אופיר שורר.

 
קונסרבטוריון

• קיימנו כ- 20 קונצרטים כיתתיים, נסענו לפסטיבל 
גיטרה וקיימנו מופעי חשיפה לתלמידי ביה"ס.

מועדון 55
• מידי חודש יצאנו להצגות תיאטרון: הכתובה,

החותנת, 39 מדרגות, אוי אלוהים, היה או לא  
היה.  

• יצאנו לטיולים: תל-אביב, ירושלים, רמת רחל
ומנהרות הכותל, הגלבוע ובית שאן.

• במסגרת חגיגות 60 למדינה התקיימה סדרת
הרצאות וסיורים בנגב ע"י טובי המרצים  

בדרום.  

ספריה
• שעת סיפור לילדי הגנים אחת לחודש.

• מפגשי סופרים: חיים באר, שפרה הורן.
עפ"י חוק הספריות החל מינואר השירות ניתן

ללא תשלום.
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יום הספורט העממי

בסוף חודש אוקטובר התקיים בלהבים יום ספורט עממי.
להורים  משותפות  לפעילויות  המתנ"ס  חוגי  כל  נפתחו  הצהריים  אחר  בשעות 
וילדים. בהמשך הוזנקו מסע אופניים רב משתתפים וצעדה רגלית לאורך שבילי 

האופניים החדישים בשדרות תאנה.
בחלקו השני של הערב התקיימה הפעלה משותפת להורים וילדים במגוון תרגילי 

התעמלות, ריקודים ושעשועי בלונים.
תודה לכל המשתתפים וניפגש שוב בשנה הבאה!

וזיכרו: פעילות גופנית - מקדמת בריאות.

חודש פברואר 2008 הוכרז כחודש 
הבריאות בלהבים!!!

במהלך חודש פברואר התקיימו בלהבים פעילויות מגוונות בנושאי בריאות לכל 
קשת הגילאים.

וסדנאות  הרך  הדרכות לגיל  הרצאות,  ספורט,  תחרויות  התקיימו  היתר  בין 
ייחודיות.

בריאות,  שירותי  מכבי  הכללית,  החולים:  קופות  חלק  נטלו  הבריאות  בחודש 
לאומית והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, שהעמידו לרשותינו את מיטב 

המרצים והמומחים.
לסיום החודש המוצלח התקיימו סדנאות בישול לילדים ולמבוגרים והתנסויות 

במגוון טיפולים הוליסטיים.
תודתינו שלוחה לכל מי שתרם מזמנו ומרצו להצלחת חודש זה.

והעיקר... הבריאות

אירועים
אמנים מקומיים

להצגת  גלריה  מהווה  המועצה  משרדי  לובי 
עבודות מתחלפות של אמני להבים.

לוי  נחמני  חנה  של  עבודותיה  מוצגות  כעת 
)למעלה(.

של  מיצירותיה  תהיה  שתוצג  הבאה  התערוכה 
סיון לוי )משמאל(

הציבור מוזמן לבוא ולהתרשם!

לקראת ימי הזכרון
אמנם אנו לקראת חג הפסח אולם מיד לאחר סיום החג, מתחילים ימי הזכרון.
מצאנו לנכון להעלות במידעון זה את מועדי טקסי הזכרון ואירועי העצמאות:

 טקס  יום הזכרון לשואה ולגבורה - יום ד' 30/04/08 
בשעה 20:00 באמפי בית הספר

טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל - יום ג' 6/05/08 
בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס

ערב יום העצמאות - יום ד' 7/05/08 במועדון חברים
יום העצמאות - יום ה' 8/05/08 הפנינג במועדון חברים

שבט "נופר" צופי להבים - תמיד בפעולה
השבט ממשיך את עליית 
שעברה.  משנה  המדרגה 
חניכים,  כ-300  בשבט 
הלוקחים חלק בפעילות 
ובמפעלי  השוטפת 

השבט. 
אירועים  מספר  קיימנו 
טקס   • רבה:  בהצלחה 
 • וטיול  שנה  פתיחת 
שבסופו  בכיכר"  "נופר 
את  הילדים  תרמו 
 • דרכים  תאונות  נפגעי  משפחות  למען  עמותה  לנקטפים",  ל"יד  ההכנסות 
ידי  על  גוייסו  בה  לאקי"ם,  התרמה   • החניכים  רוב  בהשתתפות  צופה"  "יום 
חניכי השבט 7,200 ש"ח • פורימון, שהיה ממש כמו לונה פארק ועוד אירועים 

קהילתיים שונים ומגוונים.
נבצע  הקרוב  בזמן  השנתית.  הפעילות  להמשך  אלינו  להצטרף  מוזמנים  הנכם 
בטקסים  חלק  וניקח  העצמאות  ויום  הזיכרון  ימי  בנושא  שבטית  פעילות 
הישוביים. ב 31/5/08 יתקיים "מופע נופר" בו יקבלו החניכים ההזדמנות לעלות 

לבמה, לשיר ולרקוד עם קבוצתם.
כמובן שכולנו כבר מחכים למחנה הקיץ, שיתקיים בין התאריכים 13-23/7/08 

)שכבות ט' – יב'( ולשכבות ד'-ח' בין התאריכים 18-22/7/08
נשמח לראות את כולכם בשבט ובפעילויות השונות!

בברכת חזק ואמץ
שבט "נופר" צופי להבים



�דפי מידע להבים אפריל 2008

פינוי אשפה
להלן השינויים במועדי פינוי האשפה:

פינוי גזם:
בשכונה הותיקה במקום ביום 20/04/08 יפונה ביום 21/04/08
בשכונה החדשה במקום ביום 21/04/08 יפונה ביום 22/04/08

פינוי אשפה
במקום ביום 20/04/08 יפונה ביום 21/04/08

מלבד שינויים אלה, אין שינוי במועדים הרגילים: פינוי אשפה בשתי השכונות 
– ימי א', ד', ו'

פינוי גזם שכונה ותיקה – יום א'
פינוי גזם שכונה חדשה – יום ב'

בפחי האשפה  כדוגמתה  פורענות שאין  יוצר  ערב החג  יקרים, אשפת  תושבים 
המרכזיים. תושבים משליכים את שאריות האוכל וכלי החג בשקיות על הרצפה 

בעוד שפחי האשפה ריקים לחלוטין.
וליד  המועצה  ליד  בחניה  החג,  לקראת  הפחים  מספר  את  מתגברת  המועצה 
מחסני המועצה, כך שאין סיבה ליצירת מצב תברואי קשה בהשלכת פסולת זו 

ברשות הרבים. 

חופשה מרוכזת בפסח
)20-27.4.08( משרדי המועצה יהיו סגורים. על כל מפגע יש  בחול המועד פסח 

להודיע למוקד 106 או מטלפון סלולרי 6274433.

משרדי המועצה יפתחו מחדש ביום ב' 28/04/08.

דרושים גימלאים למל"ח
)משק לשעת  להפעלת מערך מל"ח  ליצירת מאגר  גימלאים מתנדבים  דרושים 
מורים  אחים,  חובשים,  רופאים,  חשמלאים,  שרברבים,  מהנדסים,  חירום(: 

ועוד. 
ההודעה מופנית לגברים ונשים כאחד.

מאגר זה יאפשר תכנון ומתן מענה הולם לתרחישים אפשריים ביישובינו.
הרשמה למאגר במזכירות המועצה 08-9554777 

lc@lehavim.muni.il או במייל לכתובת

להביםפון
בתאי  זה  חודש  במהלך  תתבצע  המעודכנת  במהדורתו  להביםפון  חלוקת 

הדואר.

ביטחון
חג הפסח ויום העצמאות הבאים עלינו לטובה עומדים בצילם של האירועים

בעוטף עזה ובאזור הדרום.
אנו וגורמי הביטחון נערכים לאבטחת התושבים בישוב אך יחד עם זאת הינכם 

נדרשים לגלות יתר ערנות.
להלן מספר דגשים:

הגנה מפני גניבות
1. נעילת כל הכניסות לבית בדגש על חלונות בחזית הבית )סלון, מטבח(.

2. הפעלת מערכת האזעקה. יש לוודא הפעלת המערכת גם בלילה .
3. הקפידו על הכנסת כלי הרכב לחנייה בחצר.

4. השאירו מידע אצל השכנים כיצד ניתן להשיגכם בעת הצורך.

נקודות מפגש בני נוער 
חודשי הקיץ והחופשות הקרובות מתאפיינים בבילויים של בני הנוער במספר 

מוקדים בישוב בשעות הלילה )גן הציפורים, גן עיט(.
נהיגה  ונדליזם,  במעשי  בגנים,  ברעש  מתאפיינת  הנוער  בני  התנהגות  לצערי, 

פרועה ברחובות הישוב, השחתת תחנות ההסעה.
מעורבות  את  ומבקשים  אלה,  ממעשים  להימנע  הנוער  לבני  קוראים  אנו 

ההורים.

ביטחון בדרכים
כלי  עם  לבילוי  יוצאים  הנוער  בני  העצמאות  ויום  פסח  לחופשת  היציאה  עם 
וחיזרו  בזהירות  סעו  הילדים,  פעילות  אחר  עקבו  אנא  ההורים,  של  הרכב 

לבתיכם בשלום.
בברכת חג שמח וכשר לכם ולבני משפחותיכם,

קב"ט המועצה     

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

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

www.lehavim.muni.il :המועצה
את טפסי הבקשה יש להחזיר לגב' אורי לובל בלשכת ראש המועצה 

עד לתאריך 11/5/2008 בשעה 14:00. 

הודעות

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:



מועדים לשמחה

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 ה' 17 באפריל, בערב

     ב"ה, ימי ניסן תשס"ח

שטר הרשאה למכירת חמץ

אנו החתומים מטה נותנים כוח ורשות לרב נפתלי מרינובסקי רב היישוב להבים למכור כל מיני חמץ ותערובות חמץ שלנו, הן הנמצא אצלנו ברשותנו או הנמצא 
ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים את כוחו שישכיר לנכרי את כל המקומות שהחמץ מונח שם. ואנחנו 

עושים 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 לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכיה, שזכין לאדם שלא בפניו, 

וכן ביד השליח 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 _______________________עיר/יישוב _________________

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

______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ ובכל מקום שהוא

תאריך _______________                                        חתימה   ___________________

ב"ה, ימי ניסן תשס"ח
תושבים נכבדים,

שלום רב,
השנה יחול ליל הסדר במוצאי שבת. על מנת להיערך כראוי לחג ולקיים אותו 

כהלכתו אני מתכבד להביא לידיעתכם את ההלכות הבאות:
1. מכירת חמץ. לפני החג חשוב להסדיר את נושא מכירת החמץ. החמץ אסור 
מוכרו   – בבעלותו חמץ  ו/או  בביתו  מי שמשאיר  לפיכך  בהשהיה.  וגם  באכילה 
מותר  וכן  החמץ  בהשהיית  איסור  אין  כך  יהודי.  שאינו  לאדם  הרב  באמצעות 
יהיה לאוכלו אחרי צאת חג שביעי של פסח. רצ"ב שטר הרשאה למכירה. מלאו 

נא את השטר והעבירו אלי. 
2. בדיקת חמץ. ביום ה' י"ב בניסן 17 באפריל בערב עורכים את בדיקת החמץ 

לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים: 
ביעור  על  וציוונו  במצוותיו  קידשנו  העולם אשר  ה' אלוקינו מלך  "ברוך אתה   

חמץ".
 3. ביטול חמץ. בסיום הבדיקה מבטלים את החמץ ואומרים: "כל חמץ ושאור 
ויהיה הפקר  יתבטל   – ידעתיו  ושלא  ביערתיו  ושלא  שיש ברשותי שלא ראיתיו 

כעפר הארץ".
 4. ביום שישי 18 באפריל בבוקר הבית כולו נקי מחמץ ומוכן לחג. כל המאכלים 

וכל התבשילים לשבת ולחג יהיו במוצרים ובכלים הכשרים לפסח.
 5. יש להשאיר כמות מצומצמת של חמץ לסעודות השבת במקום סגור ושמור 
היטב. יש להיזהר שהחמץ הנאכל בשבת לא יתערב במאכלי וכלי חג הפסח, ולכן 
ולהשתמש  ולחם  חלות  פני  על  פיתות  להעדיף  הבית,  במרפסת  לאכול  מומלץ 

בכלים ובמפות חד פעמיים.                                     
6. שריפת חמץ. ביום שישי בבוקר שורפים את החמץ עד השעה 11:30.

השעה  עד  רק  חמץ  לאכול  ניתן  השבת  יום  בבוקר  חמץ.  אכילת  זמן  סוף   .7
.10:00

לאסלת  ולהשליך  היטב  לאסוף  יש  שהתפזרו  ופירורים  חמץ  שאריות   .8
השירותים.

 11:30 השעה  לפני  החמץ,  את  מבטלים  החמץ  פינוי  אחרי  בבוקר  בשבת   .9

שביערתיו  ראיתיו,  ושלא  שראיתיו  ברשותי,  שיש  ושאור  חמץ  "כל  ואומרים: 
ושלא ביערתיו - יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".

10. את נרות החג מדליקים אחרי צאת השבת, לאחר השעה 20:00, ואחרי אמירת 
"ברוך המבדיל בין קודש לקודש". הדלקת הנרות נעשית על ידי העברת אש מאש 
אין  השבת.  כניסת  לפני  שישי  ביום  נשמה"  "נר  להדליק  יש  זה  לצורך  דולקת. 

להדליק את נרות החג בהצתת אש חדשה.
11. מצוות ליל הסדר:

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

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

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

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

12. אין מתחילים בהכנות לליל הסדר אלא לאחר צאת השבת. ה"סדר" נפתח 
בין קדושת השבת לקדושת  גם "הבדלה"  השנה באמירת קידוש מיוחד הכולל 

החג.
בימים אלה, ימי ערב הפסח, מסורת החג על הלכותיו ומנהגיו עוברים ונמסרים 
את  נלמד  הבה  לבנך".  "והגדת  היא  החג  מצוות  לדור.  ומדור  לבנים  מאבות 

הילדים, למידה חווייתית, את קיום מצוות החג ואת משמעותן.

בברכה לחג כשר ושמח ולגאולה שלימה,

הרב נפתלי מרינובסקי - רב היישוב   
ורד 71, טלפון: 6517637   

הלכות פסח תשס"ח


