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תושבים יקרים,
החדשה  השנה  לקראת  ולקוות  להאמין  לברך,  בבואנו 
הבאה על כולנו לטובה, אנו רוצים להדגיש מספר נקודות 

של עשייה והצלחה מהשנה החולפת – שנת תשס"ז.
לאחר פעילות רבת שנים והתרוצצות בין גורמי השלטון 
של  לרווחתם  לפעול  החלה  הרכבת  תחנת  המגוונים, 

תושבי להבים והאזור כולו.
התחנה  לכולנו.  הבאות  לשנים  החיים  איכות  מאושיות  אחת  הינה  התחנה 
ובביצוע  תכנון  באיכויות  וייחודה  יום  מידי  וחיילים  אזרחים  מאות  משרתת 

מן הטובים בארץ.
הקרובים  ובחודשים  רבה  בהצלחה  מגרשיה  כל  על  שווקה  המניפה  שכונת 
יימסרו המגרשים לכל הזוכים לבנות את ביתם בלהבים. בשבועות הקרובים 

נשווק עוד 80 מגרשים בשכונת המרכז.
מערכת החינוך על כל מוסדותיה ממשיכה ומקבלת את ההדגשים הראויים, 
לרווחת  ביותר  מן המתקדמות  חינוכיות  סביבות  ליצירת  הרבות  ההשקעות 

התלמידים, צוות המורים וההורים.
היישוב שלנו נבחר ע"י הירחון The Marker לאחד מ-16 ישובים חלומיים 

במדינת ישראל שכיף לחיות ולהתגורר בהם.
עלינו לשלב הגמר בהתמודדות על דגל היופי שמארגנת "המועצה לישראל 
יפה" ואני מאמין שכבשנים קודמות גם הפעם נבטיח את מקומנו בשלושת 

היישובים היפים בארץ.
הקטע הדרומי )חוות פיליפ( בכביש 6 )חוצה ישראל(  ייפתח לקראת סוף השנה 

לרווחת תושבי להבים והנגב. המשכו לדרום הרחוק נמצא בתכנון מתקדם.
המדינה  ואת  להבים  את  וייצגו  שונות  במדינות  התארחו  נוער  משלחות 

כשגרירים ראויים לכל דבר.
משפחות מלהבים ובני הנוער אירחו ועתידים לארח משלחות רבות מכל חלקי 
העולם. גם השנה בוגרי להבים התגייסו לצה"ל ורוב רובם ליחידות מובחרות, 
מקור גאווה לכל בית להבים, אנו מאחלים להם שירות נעים ושיחזרו במהרה 

ובשלום למשפחותיהם.
וזאת כתוצאה של רמת  ולמעלה מזה  הנכסים בלהבים שומרים על ערכם 

הפעילות האיכותית בכל התחומים.
הפיתוח נמשך לאורך שדרות תאנה, מתקני ספורט, שבילי אופניים שמובילים 
מהיישוב ועד לתחנת הרכבת, כביש גישה חדש לתחנת הרכבת, גנים ומתקני 
לאורך  פיתוח  ברקן,  גן  את:  כוללות  הבאה  לשנה  הפיתוח  תוכניות  משחק. 

שדרות רימון והכניסה המזרחית.

מי ייתן ושנת תשס"ח הבאה עלינו לטובה תהיה שנת יצירה ועשייה.
מי ייתן והיישוב שלנו יעלה ויצליח עוד יותר,

שמערכת החינוך שלנו תמשיך ותשגשג, 
שהשקט והשלום ישרור בינינו לבין שכנינו

ושהאהבה תשרור בין כולנו.
תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.

שנה טובה  וחג שמח
אלי לוי     

ראש המועצה     

מן החינוך....
בשעה טובה ומבורכת שנת הלימודים תשס"ח החלה.

ומוכנים  ערוכים  החינוך  מוסדות  וכל  הסתיימו  והשיפוצים  הבנייה  עבודות 
לקליטת התלמידים.

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

• 131 ילדים ב 4 גני טרום חובה.
• 84 ילדים בשלושה גני חובה.

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

צוותי החינוך שובצו והוכנה תוכנית עבודה שנתית הכוללת מטרות ויעדים.
נמשיך בטיפוח אקלים מיטבי במוסדות החינוך המושתת על סובלנות, הקשבה 

והידברות, בשיפור ההישגים ובקידום המצוינות.
את  להבטיח  כדי  קודמות.  בשנים  כמו  לפעול  ממשיכה  ההסעות  מערכת 
יודע את כללי הבטיחות  ילד  נוודא שכל  ומועצה,  ביחד, הורים  שלום הילדים, 

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 יולי יצאו שתי משלחות של בני נוער בוגרי כיתה י' מלהבים לגרמניה.

נוער  בני  של  משלחות  שלוש  בלהבים  תתארחנה   2007 אוקטובר  חודש  במהלך 
מגרמניה.

אנו מאחלים שנה טובה לכל ההורים ולילדינו במערכת החינוך.
לכל הצוות החינוכי שנת עבודה מהנה ויצירתית, אנו מלאי אמונה שתהא גם זו 

שנת עשייה חינוכית, מאתגרת ופורייה.
בברכת שנה טובה

בתיה הרפז   
מנהלת מחלקת חינוך   

תושבים יקרים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית 

לכבוד ראש השנה התשס"ח 
אשר תתקיים ביום ג' 11 בספטמבר 2007  

בשעה 18:00 במשרדי המועצה.

בהשתתפות  חינוך  בסימן  מפגש 
הספר,  בבית  חדשים  לילדים  הורים 
לוי  אלי  המועצה  ראש  במעמד 

התקיים ביום ג' 28.8.07.
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רואים עשייה

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.

שניתן  כפי  עשייה,  בתנופת  נמצאת  להבים 
לראות על כל צעד ושעל.

תמצית  את  לתת  כדי  המידעון  את  לנצל  ברצוני 
ההנדסה  במחלקת  עובדים  אנו  עליהם  הנושאים 

במחצית השנה האחרונה.
תחום  הרחבת  תהליך  הושלם  הרחב  התכנון  ברמת 
שיפוט הישוב, ובמקביל לו הורחב מרחב התכנון של 
קרקע,  רזרבות  בידינו  שיש  הדבר  משמעות  להבים. 

להתפתחות הישוב לשנים הבאות.
אשר  המתאר  תוכנית  הכנת  תהליך  הושלם  במקביל 

נכנסה להפקדה, ועל כך יש שלטי פרסום בישוב.
אישורה  טרם  בתוכנית  לעיין  מוזמנים  התושבים 

הסופי.

פי חוק  חשוב לציין כי התוכנית הותאמה לנדרש על 
נרחבות,  בסמכויות  תוכניות  לאשר  שנוכל  באופן 
לאחר שנבחרנו על ידי משרד הפנים כועדה המצטיינת 
את  ליישם  שתוכלנה  משלוש  אחת  בדרום,  היחידה 

החוק.
אחרי  אישור  לפני  עומדת  במרכז"  "השכונה  תוכנית 
שהשלמנו את דרישות הועדה המחוזית, לאחר הדיון 

בהתנגדויות שהתקיים זה מכבר.
התוכנית כוללת 80 מגרשים משני צידי שדרות רימון 
ישווקו  אישורה  עם  תרבות.  היכל  לבניית  ומגרש 

המגרשים, להם צפוי ביקוש רב.

 

עבודות פיתוח בהיקפים גדולים 
ברחבי הישוב:

בהיקף של  פיתוח שדרות תאנה   החלק הראשון של 
כ-4 מליון ₪ עומד בפני סיום, כבר ניתן לראות את כל 
מרכיבי הפרויקט: שבילי טיול ורכיבה, פינות ישיבה 

טבולות בגינון עשיר, המשלב מדשאות ועצים רבים.

שם המשפחה:

שם האישה:

מספר טלפון נייד:

שם הבעל:

מספר טלפון נייד:

כתובת:

לעבר  ויצמן  מכיכר  השני  החלק  לביצוע  יצא  בקרוב 
בין  רימון  שדרות  לאורך  והגינון  המזרחית,  היציאה 

רחוב הגפן לרחוב הודן, ובין רחוב ורדית לזמיר.

כביש 3 
עם השלמת בניית תחנת הרכבת התחלנו בביצוע כביש 
הגישה אשר יאפשר גישה ישירה לתחנה מבלי לעבור 
בשכונות המגורים. הכביש נמצא לפני ביצוע אספלט.

כביש 6 - שדרות תמר ליד הצופים
במקביל לסלילת הכביש לרכבת יחלו בעוד כשבועיים 
משקיעות  שסבלה  זו  דרך  של  השיפוץ  עבודות 

וסדיקה. 
מחדש  הכביש  ייסלל  במסגרתו  השיפוץ  השלמת  עם 

תהיה דרך נוחה מהכניסה ועד תחנת הרכבת
 

פרויקטים לקראת שנת הלימודים
בנוסף לשיפוצי הקיץ הרגילים שעוברים כל מוסדות 
בצענו  הקיץ  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  החינוך 

שני פרויקטים גדולים.
האחד בבית הספר בהמשך לעבודות הבינוי והפיתוח 
את  לשפץ  התפנינו  שעברה,  בשנה  שנעשו  הגדולות 
המבנים הישנים מבפנים התרכזנו בחדרי השירותים 
של התלמידים, אשר עברו בנייה מחדש ובשיפוץ כולל 

של חדר המורים המזכירות והמנהלה. 
הפרויקט השני הוא שיפוץ גן יערה, הוותיק שבין גני 

הילדים.
השירותים,  המטבח,  את  החלפנו  השיפוץ  במסגרת 

התקרה האקוסטית ועוד.
כמו כן הוספנו גם השנה מצללות  בחט"צ, בגן טבלן 

ובמעון נחליאלי.
 

פיתוח הגנים להנאת ילדי הישוב
למקצה  נכנסנו  עגור-עיט,  גן  של  להקמתו  בהמשך 
שיפורים בגן הציפורים, במסגרתו הוספנו הצללה על 
כל המתקנים, מתקנים לפעוטות ונדנדות, שיפצנו את 
המתקן הקיים שסבל מוונדליזם והחלפנו את החצץ 

במשטחי גומי בטיחותיים.
ברחוב  הותיקה  בשכונה  חדש  גן  בבניית  נחל  בקרוב 

ברקן.

 

"מיחזור, בטבע שלי"
אנו נמצאים בעידן שבו מיחזור הוא לא רק השקפת 

עולם אלא צורך הכרחי. 
כספי  קנס  ומשמעותו  לתוקפו  נכנס  ההטמנה  חוק 
לרשות על הטמנת פסולת. כלומר על הרשות להפחית 

כמויות אשפה, והדרך לעשות זאת היא למחזר יותר.
ולעודד את התושבים למחזר, הגדלנו את  כדי להקל 
מיכלי איסוף הבקבוקים, הוספנו ועיצבנו מחדש את 

מיכלי מיחזור הנייר.
יישובי בסמוך  בקרוב נחל בבנייתו של מרכז מיחזור 
למחסני המועצה בו נרחיב את האפשרויות  לטכסטיל, 

פסולת אלקטרונית ועוד.
 

חזות הישוב
במדרכות  בשבילים,  המפוזרת  הכלבים  צואת 
ובערוגות בחסות בעלי הכלבים, פוגעת באיכות חיינו!

כדי למגר בעיה זו התקנו פיילוט של שמונה מתקנים 
"שקי קקי" המכילים שקיות לאיסוף צואת כלבים. 

אנו מבקשים מהתושבים להשתמש בשקיות, לאסוף 
כשטח  הציבורי  למרחב  ולהתייחס  כלבם  צואת  את 

פרטי, כלשון הסלוגן "רחוב נקי מתחיל איתי".
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פינוי אשפה
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה לא יהיו 

שינויים כלשהם בימי הפינוי והם יחולו בימים 
הקבועים.

המועצה תתגבר מכולות במגרש החניה ליד 
משרידיה, ואנא, מנעו מעימנו את חוסר הנעימות 

בהשלכת שיירי אוכל או כל אשפה אחרת  על 
הרצפה בסמוך למיכלי הפינוי, בעוד שמיכלי 

הפינוי ריקים לחלוטין.

בטחון מלא גם בחגים
תושבים יקרים,

לנקוט  מומלץ  לטובה,  עלינו  הבאים  החגים  לקראת 
במספר צעדים למניעת פשיעה בישוב:

כאשר  בלילות  והחלונות  הכניסות  כל  את  לנעול   •
וחדר  המטבח  חלונות  על  בדגש  מהבית  יוצאים 

המגורים
• כשיוצאים מהבית יש להותיר אור ורדיו דולקים.

במערכת  מהאזורים  חלק  של  סלקטיבית  הפעלה   •
וכד'(.  מגורים  חדר  )מטבח,  הלילה  במהלך  האזעקה 
כמו כן בבתים בהם מותקנת מערכת אזעקה יש לסגור 
אזעקת  למנוע  מנת  על  שונים  אוורור  פתחי  היטב 

שווא.
איתור,  מערכת  מותקנת  בהם  רכב  לכלי  בנוגע   •
מומלץ לעדכן את חברת האיתור במספר הטלפון של 
של  במקרה  ולבקשם   )106 מוקד  )דרך  הבטחון  רכב 
באופן  לעדכן  בלהבים,  נמצא  הרכב  כאשר  התראה, 

מיידי גם את רכב הבטחון.
הימצאכם  מקום  על  השכנים  אצל  מידע  להשאיר   •
מתן  כן  כמו  הצורך.  בעת  אתכם  להשיג  ניתן  וכיצד 
אזעקה  של  במצב  קרוב/שכן  אדם  ידי  על  פתרון 

מופעלת כשאינכם בבית.
למגרשי  והכנסתם  הרכב  כלי  נעילת  על  הקפדה   •

החניה בחצר.
הסגורה  הבית  בחצר  הכלבים  את  לשחרר  עדיף   •

כאמצעי הגנה נוסף.
להזכירכם בכל מקרה  של אירוע פלילי  יש 

להתקשר ישירות למשטרה )100(.
בברכת חג שמח ושקט ללא ארועים,

שלומי טל   
קב"ט הישוב   

מלגות
במעמד  "ענבלים",  בקונסרבטוריון  מרשים  בטקס 
המועצה,  של  המלגות  ועדת  חילקה  המועצה  ראש 
מצטיינים  לסטודנטים  מלגות  השמינית,  השנה  זו 
ולראשונה, פרס על הישגים מיוחדים בתחום הספורט 

בסך כולל של 30,000 ₪.
תלמידי  ידי  על  והושמעו  נוגנו  מוסיקליים  קטעים 
הקונסרבטוריון המלווים במוריהם ומעל כולם ניצח 
בשרביטו מר אריה סברדליק, מנהל הקונסרבטוריון.

בטקס נכחו המצטיינים ומשפחותיהם, חברי מועצה, 
עובדי מועצה, תושבים וחברי הועדה: ד"ר יוסי לאטי, 
יו"ר הועדה, חבריה: גב' מירי מישור, פרופ' אבי גרוס 

ועו"ד דן מלכיאלי.
ראש המועצה, אלי לוי בירך את הזוכים ופנה אליהם 

לחבק את להבים כשם שלהבים מחבקת אותם.
הסטודנטים שקיבלו מלגת הצטיינות:
• גלית לובצקי • נעם רשף  

• אסף חדאד • נעמה לוין 
• מיכל בינדר • יוסף גולן  

• ורד הכט • מירב בלס 
• איתן גליצנשטיין • יהונתן מינקה 

• סיס כוכבי
פרס לספורטאי מצטיין ניתן לאביעד כהן.

מסיבת מתגייסים
בתאריך 16/7/2007 נערכה ביישוב מסיבת מתגייסים 
סא"ל  בלהבים,  החייל  למען  האגודה  יו"ר  במעמד 
)במיל'( איציק קיקוס, סמג"ד נשר, גדוד המאומץ ע"י 

להבים, רס"ן אסף שיש וראש המועצה, מר אלי לוי.
ראש  אמר  ולמשפחותיהם  למתגייסים  בדבריו 
המועצה כי הוא מייחל ליום שבו המדים ישמשו כמדי 
שרד במהלך הכוונת תנועה, או כתחפושות למבוגרים 

בפורים.
להקת  של  ובהופעה  קל  בכיבוד  לווה  הערב  המשך 

פיקוד דרום.
מהמועצה  נאה  שי  המתגייסים   קיבלו  הערב  בסיום 
ערב  לארוחת  ערד  בתל  הכנענית"  "לחוויה  ונסעו 

ומסיבת ריקודים.
תרומתם  על  התורמים  לכל  להודות  המקום  זה 

הנפלאה והנכונות:
פרחי  פרויקטים,  ב.ב  נווה  מהנדסים,  לינזן  ניב 
סניף  לאומי  בנק  האשל,  סניף  הפועלים  בנק  אווה, 
רובין, חב'  יוגב, סטודיו  להבים, א.א ארזי, פעילים 
א.א  כללית,  חולים  פיצה שלי, קופת  ישראל,  פריגו 
אגד,  שריקי,  א.  הסעות  שוקת,  נתיבי  פרסומאים, 
מועדון  עזריה,  ויואל  גילי  י.ד,  ערן  מור,  חנן  קבוצת 
הכנסת  בית  מתפללי  גרף,  שלטי  להבים,  חברים 
כצט,  חברת  תעשיה,  מבני  חברת  להבים,  המרכזי 

אופני הכט, חברת פלאפון.

חופשה מרוכזת בחג הסוכות
בחול המועד סוכות משרדי המועצה יהיו סגורים 

לרגל חופשת חג מרוכזת.
בכל מפגע תחזוקתי או אירוע אחר אנא פנו למוקד 

106  או 6274433 מטלפון נייד.

אתר הבית של המועצה
המבקרים באתר המועצה 

 www.lehavim.muni.il
ימצאו אתר פעיל המשלב מידע בנושאים רבים של 

גופים שונים כמו: המועצה, המתנ"ס בית הספר.
חזוננו הרחוק יותר הוא להשתית את ערוצי המידע 
לתושבים אך ורק על מדיה זאת ללא צורך בהוצאת 

עלונים העשויים נייר מיותר.

באתר מדווחת פעילות המתרחשת ביישוב וכן ניתן 
למצוא באתר:

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

להתעדכן  ניתן  מהן  מספרות"  "תמונות  תצוגת   .2
ולהתרשם מהנעשה ביישוב.

3. מגוון רחב של טפסים לשימושכם.
נשמח לקבל כל פניה, הארה והערה דרך האתר.

את  והתקנו  לישוב,  ומעודכנת  חדשה  מפה  הפקנו   •
תמר  שד'  ובמעלה  לישוב  בכניסות  החדשות  המפות 

בפתח השכונה הותיקה.
ניתן להשיג עותקים של המפה במשרדי המועצה.

• בסופן של עבודות הפיתוח בחניית בית הספר, הותקן 
פסל של הפסלת נילי מי-טל בכיכר המותאם למתחם 

החינוכי בו נמצא.
 

נוספים שהמחלקה מבצעת בימים אלה  • פרויקטים 
עבודות בבית  גג בית הכנסת, השלמת  הינם השלמת 
העלמין כולל סככה להתכנסות, בצוע תקרה אקוסטית 

במועדון הנוער והקמת גדר למגרש הכדורסל החדש.

אדר' חנה חרמש   
מהנדסת המועצה   



מועדים לשמחה

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

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

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

ב"ה
תשס"ח – שנת שבתון לארץ

לספרה "שבע" יש חשיבות מיוחדת במסורת ישראל. היום השביעי בשבוע הוא 
יום השבת המקודש. כך גם השנה השביעית היא שנה שכולה "שבת לה'". ידוע 

פתגם חז"ל "כל השביעין – חביבין".
השנה השביעית היא שנת "שמיטה". "שבת שבתון יהיה לארץ". כלומר, זאת שנה 
שבה ממעטים בענייני הארץ, ועסוקים יותר בתורה ובמצוותיה אלה המקרבים 

אותנו אל השמיים.
שנת תשס"ח הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה.

הנה שתיים מתוך הלכות השמיטה הרבות:
ארץ  באדמת  חדש  דבר  שום  לשתול  או  לנטוע  לזרוע,  אין  השמיטה  בשנת   .1
ישראל. ככתוב בתורה: "ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע 

וכרמך לא תזמור".
את הנטוע מלפני השמיטה מותר להשקות ולטפל על מנת לשמר ולמנוע נזק.

כשרות  על  מתמיד  יותר  להקפיד  יש  אחריה  זמן  פרק  וגם  השמיטה  בשנת   .2
הירקות והפירות שלא יהיו מן האסורים בשמיטה.

שנה טובה,
הרב נפתלי מרינובסקי    

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

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשס"ח – לפי שעון קיץ

מנין א'    מנין ב'    מנין ג'
בבית הכנסת    בבית הכנסת   בבית הכנסת החדש

המרכזי    תפארת להבים   במתחם ביה"ס )נוסח אשכנז(  
   

ערבית: 18:45   ערבית:18:45   ערבית: 18:45
שחרית: 07:30   שחרית: 07:30    שחרית: 08:30

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

יום כיפור תשס"ח – לפי שעון חורף
מנין א'   מנין ב'    מנין ג' 

בבית הכנסת   בבית הכנסת   בבית הכנסת החדש
    תפארת להבים    במתחם ביה"ס )נוסח אשכנז(

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

מנחה: 14:30   מנחה: 14:30    יזכור: 10:30
נעילה 16:00   נעילה 16:00   מנחה ונעילה 16:00

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

הכנסת  ובבית  המרכזי  הכנסת  בבית  השקיעה  לפני  שעה  רבע  וערבית:  מנחה 
"תפארת להבים".

שישו ושמחו בשמחת תורה
ה"הקפות השניות" תתקיימנה ברחבה שבחזית בית הכנסת המרכזי,

 במוצאי שמחה תורה יום ה' 4.10.07 בשעה 20:00.
בואו לשמוח בשמחה אמיתית!

הפתעות לילדים!

חלוקת סכך לסוכות
גם השנה כמות הסכך תהא מצומצמת ומוגבלת.

החלוקה תתבצע ביום ג' 25.9.07 בין השעות 19:00 - 16:00
או עד גמר  המלאי במחסני המועצה.     כל הקודם זוכה.

להבים זוכרת את ויצמן אפרים
שבע שנים לפטירתו 

עשרות רבות של בני משפחה, קרובים, חברים, ראש המועצה, חברי 

מועצה ומוקירי זכרו השתתפו ביום שני האחרון באזכרה לויצמן אפרים, 

ראש המועצה הנבחר השני של הבים.

עדכון מדריך טלפון "להבים פון 2008"
המנויים.  בקשות  עפ"י  ורק  אך  מתעדכן  פון"  "להבים  הטלפון  מדריך 
בספר  הקיים  הרישום  את  לתקן  ו/או  להוסיף  מבקשים  אשר  תושבים 
הקודם, מתבקשים להעביר את הפרטים הרשומים מטה למזכירות המועצה 

עד ה- 31/12/2007.
שינויים שיתקבלו לאחר התאריך הנקוב לא יכללו במדריך. 

.www.lehavim.muni.il :ניתן למלא את הטופס באתר האינטרנט
או לשלוח את הטופס לפקס 08-9554774

lc@lehavim.muni.il :או לדוא"ל
נא לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הפרטים.

שם משפחה:

שם האישה: 

שם הבעל:

רחוב:                מס' הבית:

מס' טלפון:


