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תושבים נכבדים, 
הנכם מוזמנים להרמת כוסית לרגל חגי תשרי

שתתקיים ביום שלישי
 15/9/09

בשעה 18:30
במשרדי המועצה

תושבים יקרים,

בבואי לברככם לשנה החדשה הנני מתכבד לעדכן אתכם 
מהנעשה בישובנו:

כפי שעדכנו בעבר, הועדה המקומית לתכנון ובניה להבים, 
הפנים,  משר  מורחבות  סמכויות  וקבלה  ראויה  נמצאה 
לדון ולאשר תכניות לבנין עיר בתחום שטח השיפוט שלה. לפיכך הותאמה תכנית 
המתאר ברוח הנחיות החוק ואושרה לאחרונה בועדה המחוזית, תכנית ראשונה 

מזה שנים רבות של רשות מקומית במחוז הדרום ושלישית בכל מדינת ישראל.
הראשון  במקום  השנה  גם  נבחרה  המועצה 
B.D.I  על הניהול הכספי  בארץ, לפי בדיקת 
התקין עם צוות העובדים הקטן ביותר ביחס 

לכמות האוכלוסיה אותה הוא משרת.
אנו גאים על שהיה לנו החזון להקים מתקן 
יחודי מסוגו ברמת סינון גבוהה שתפוקות 
כל  את  ישקו  שלו,  המטוהרים  המים 
הגינון הציבורי, והיום, ביתר שאת, לאור 
מראה הגינות והפארקים היבשים ברחבי 
המדינה, בשל מצוקת המים, שלא זכתה 
מוסדות  של  הראוייה  להתייחסות 
ראשי  של  לא  גם  ולצערי,  השלטון 

השלטון המקומי.
על  מקרוב  ללמוד  באים  המדינה  מרחבי 
פעולת המכון, אשר פועל למעלה מ- 4 שנים, וממצב אותנו כ"נווה מדבר", על 

כך קבלנו את התואר הישוב הירוק בישראל.
ריאות  לו  ולהוסיף  הישוב  את  לפתח  ממשיכים  אנו  נשלם,  ולא  תם  לא  מעשנו 

ירוקות.
לשפעת  בנוגע  אפשרי  תרחיש  לכל  נערכות  המל"ח  ועדת  ובתוכה  המועצה 
החזירים. ציידנו את מוסדות החינוך בעמדות לחיטוי ידיים, הגברנו את שעות 
ניקוי חדרי השירותים במוסדות אלה, בנוסף להדרכות להיגיינה אישית שינתנו 
להתרחשות  שנידרש  יעבור מבלי  זה  גל  אני מקווה שגם  החינוך.  צוותי  ידי  על 

דרמטית, ומאחל בריאות לכולנו.
העבודות   הושלמו  בישוב  התנועה  ומיתון  בדרכים  הבטיחות  מתכנית  כחלק 

במעגל התנועה בשד' רימון, אחד הצמתים הסואנים בישוב.
השנה לראשונה נחנכו בבית הספר 8 כיתות חכמות אינטראקטיביות המצויידות 
במכשור חדיש ומתוחכם, להשתתת סביבת לימודים מתקדמת ומתאימה  ברוח 

הזמן.
תודתי לחברי המועצה, לחברי הועדות ולעובדי המועצה על העשייה והפעילות, 

למענכם התושבים, ולשמירה על יחודו וצביונו של הישוב.
ילדיהם  אני מברך את המשפחות החדשות שנקלטו בישוב, מתוך בחירה לגדל 
וירוק ובמערכת חינוך חמה, אוהבת ומצטיינת ומאחל לכל בית  בישוב איכותי 
ישראל שגלעד שליט יהיה בינינו במהרה, ולכל בית להבים שנה טובה, שנת שלום 

ויצירה.
אלי לוי    

ראש המועצה    

פתיחת שנת הלימודים תש"ע
בבית ספר להבים
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רואים עשייה
תוכנית מתאר

בוועדה  אושרה  להבים,  של  המתאר  תוכנית 
המחוזית והועברה לחתימתו של שר הפנים.

גם  אלא  ללהבים  רק  לא  וחשוב,  חגיגי  אירוע  זהו 
מתאר  תוכנית  אישרה  שלא  המחוזית,  לוועדה 

יישובית שנים רבות.
אישור זה יחד עם בחירתנו כוועדה מצטיינת מציב 
כוועדה  המפה,  על  להבים  המקומית  הוועדה  את 
סמכויות  המקבלת  ישראל  במדינת  השלישית 

מורחבות משר הפנים.
ברך  ובנייה,  לתכנון  הארצית  המועצה  בישיבת 
ראש  הוועדה,  יו"ר  את  אסיף  שמאי  אדר'  היו"ר 

המועצה על ההישג.

שכונות
שכונת המניפה

יפה.  מתקדמות  המניפה  בשכונת  הבנייה  עבודות 
במהלך הקיץ נכנסו לגור משפחות רבות אשר סיימו 

את הבנייה ומתכוננות לשנת הלימודים.
נמצאות בבנייה  עכשיו 45 יח"ד. מספר המשתכנים 

כ-15.
שכונת המרכז

מסירת  התכנון.  לפי  מתקדמות  הפיתוח  עבודות 
המגרשים לידי הרוכשים מתוכננת בחודש נובמבר.

פיתוח
כיכר שדרות רימון

במהלך חודש יולי החלו עבודות הפיתוח להכשרת 
סובה בצומת המרכז המסחרי ומועדון החברים.

בטוחה  ביישוב תהיה  הנסיעה  העבודות,  סיום  עם 
יותר,  נוחה  תהיה  המסחרי  למרכז  הכניסה  יותר, 
שנקבע  כפי  סיטרית,  חד  תהיה  בחנייה  והנסיעה 

בהסדרים הזמניים.
אנו  בכיכר,  שנעשות  התשתית  עבודות  במסגרת 
כך  החברים,  למועדון  מושבים  מים  קו  מבצעים 

יושקה הגינון  יינתן אישור משרד הבריאות,  שאם 
במועדון במים אלו.

השלמת גינון בשדרות רימון
הושלם הגינון בשטח הציבורי הגדול בואכה רחוב 
טסית ואגמית. עוד ריאה ירוקה המצטרפת לשטחי 

הגינון הנרחבים והמטופחים ביישוב.

תימוך מדרון בין רחוב נשר וסנונית
הושלמה בניית קיר, לתימוך המדרון בין רחוב נשר 

וסנונית, על מנת להבטיח את יציבות המקום.

מכרז מדי מים ממוחשבים
בימים הקרובים יצא לדרך המכרז הגדול להחלפת 
מדי המים לכל צרכני להבים, במדי מים ממוחשבים. 
היתרונות גדולים, בהתחשב גם בתקופה בה המים 

הפכו משאב מתכלה במלוא מובן המילה.
צריכת  על  אמת  בזמן  בקרה  מאפשרת  המערכת 
המים ביישוב, ובכך מאפשרת גילוי נזילות ופיצוצי 
לאתר  המערכת  יכולה  כן  כמו  אמת.  בזמן  מים, 
בעת  המים  מד  דרך  עובר  שאינו  במים  שימוש 

התרחשותו והיתרונות ברורים.
יתרון נוסף למערכת, היא הקריאה מרחוק של מדי 
המים, מבלי להכנס לחצרות הבתים ומבלי לפתוח 

פילרים.
זהו עוד נדבך המצטרף למערך המים המתקדם של 

היישוב.

הרחבת בית הכנסת הוותיק
מושלמת  לטובה,  עלינו  הבאים  החגים  לקראת 

בימים אלו הרחבת בית הכנסת.
שני חללים גדולים משני צידי הבניין, אשר ישמשו 
כבית מדרש, ואולם לקידוש בשוטף, ולתפילה בחגי 

ישראל.

שפעת החזירים
תושבים נכבדים,

הכרזת שפעת החזירים כמגפה אמנם נמצאת כרגע בשלב מוקדם של תחזיות גורמי הרפואה בארץ, 
אך המועצה נערכת לפעול כבר בשלב זה למניעת ההידבקות ולמצב של התגברות המחלה, וביתר שאת 

לקראת פתיחת שנת הלימודים.
להלן מספר המלצות )בשירות משרד הבריאות( למניעת הידבקות:

לשמור על כללי היגיינה נאותים - לשטוף ידיים עם סבון ומים: לפני אוכל, לפני טיפול במזון, לאחר 
משומש.  טישו  עם  מגע  ולאחר  ועיטוש,  שיעול  לאחר  הפרשות,  עם  מגע  לאחר  מהשירותים,  יציאה 

שטיפת ידיים לעתים קרובות מקטינה את הסיכויים להדביק ולהידבק מאחרים.
לפח.  ולזרוק  היד. להשתמש בטישו  כף  בעזרת  לא  ועיטוש, אבל  בעת שיעול  והאף  לכסות את הפה 

השימוש ביד עלול להעביר את הנגיף לאחרים כאשר נוגעים בחפצים משותפים!
להישאר בבית אם לא חשים בטוב - לא להגיע לעבודה )תלמידים - למוסדות החינוך( אם מרגישים 
התחלה של מחלה. אם חייבים לצאת מהבית לצורך קבלת טיפול רפואי לא לנסוע בתחבורה ציבורית. 
להימנע ממגע הדוק עם חולים. יש להקפיד כך גם עם בני ביתך ולהימנע ככל הניתן ממגע גופני. לשטוף 
בסבון כלי אוכל משותפים לאחר שהיו בשימוש של אדם חולה, ובמידת האפשר,  עדיף שאדם חולה 

ישהה בחדר נפרד בבית. 
לא לגעת באף, בפה ובעיניים, כך עוברים הנגיפים מאדם לאדם. אם חייבים לגעת,  שטיפת ידיים לפני 

ואחרי.
www.health.gov.il/h1n1/about.asp למידע נוסף אודות המחלה

בין  הכוללים  שונים  לתרחישים  פעולה  דרכי  הכנת  על  המקומית  המל"ח  ועדת  שוקדת  אלה  בימים 
היתר, התייחסות להפעלת מוסדות החינוך עם חזרתם מחופשת הקיץ, הפעלת מוקד פעיל 24 שעות, 

מתן סיוע לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ועוד.
לתפקוד אופטימלי ככל האפשר המועצה קוראת  ליחידות ההתנדבות הפעילות בישוב והיא קוראת 
למי מכם שפנוי ויכול להתנדב ולסייע בצוות חרום יישובי )צח"י(. )פרטים על צח"י בהמשך ובאתר המועצה(.

משפחתכם  ולבני  לכם  ומאחלים  השונות  לתחזיות  ההיערכויות  למימוש  נזקק  שלא  תקווה  כולנו 
בריאות טובה.

שיפוצי קיץ
פנים  מתיחת  החינוך  מוסדות  עברו  שנה  כבכל 

בקיץ.
מתקנים  הוספנו  השוטפת,  לתחזוקה  מעבר 
והצללות. בקרוב מתוכננת הצללת ה"אמפי" בבית 

הספר.

מתחם כושר ביער
הוא  האופניים,  שביל  לפרויקט  נוסף  נידבך  עוד 
מרכז  ליד  נמצא  המתחם  כושר.  מתקני  מתחם 
בכניסה  הגישה  מדרך  אליו  להגיע  וניתן  ההוקרה 
עדעד  רחוב  בין  המקשר  מהשביל  או  המזרחית, 

ורקפת.

תוכנית אב לאשפה ומחזור
יעדי  את  המגדירה  האב,  תוכנית  הכנת  הושלמה 

המועצה בנושאי האשפה והמחזור.
בעזרת התושבים אנו מקווים להפחית את כמויות 
הפסולת המוטמנת, להגביר את המחזור ע"י שדרוג 
קומפוסטציה  לעודד  השונים,  המחזור  מוקדי 
קומפוסטרים,  של  מסובסדת  מכירה  ע"י  בבתים, 
ויבש,  רטוב  לזרם  הפסולת  את  להפריד  ובעתיד 

כאשר יהיה מתקן מתאים בנגב.

חשמל פוטו-וולטאי

בעקבות החקיקה החדשה )כשנה(, הקמת מערכות 
הבתים,  גגות  על  השמש  מאנרגיית  חשמל  לייצור 

הפכה משתלמת יותר מבעבר.
לרכוש  מחויבת  החשמל  שחברת  הדבר,  משמעות 
את החשמל שיוצר, במחיר הגבוה ממחיר החשמל 

לצרכן.
לסוגיה,  נדרשה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
והנהיגה נוהל ברור ופשוט לקבלת היתר בנייה. עד 

עתה הוקמו כחמש מערכות.
כמו כן בודקת המועצה אפשרות למיזמים על גגות 

מבני הציבור.

הועדה  יו"ר  ביוזמת  בנושא,  ערב  קיימה  המועצה 
בנדט, בה הציגו שלוש  לאיכות הסביבה, מר אלון 
נושא  הציגו את  בנקים  ושני  מוצריהן,  חברות את 

המימון.
תושבים  נכחו  הנוער,  במועדון  שהתקיים  בערב 
התארגנות  כולל  רבה,  התעניינות  שהביעו  רבים 

בקבוצת רכישה.

חלקם  על  נוספים,  פרויקטים  העבודה  שולחן  על 
כתבנו בעבר, אחרים בהתהוות.

אני מניחה שנדווח עליהם במידעונים הבאים.

בברכת שנה טובה והמשך פיתוח
חנה חרמש   

מהנדסת המועצה   

מפרי  חדשה  תערוכה  מציגים  אנו  אלה   בימים 
"בחרתי  לדבריו:  אליהו.  ציון  בן  מר  של  מכחולו 
להעביר  ולנסות  מבוגרים  לאנשים  במה  לתת 
של  מטענו  הממלאות  חוויות  מחשבות,  תחושות, 

אדם מבוגר".
הציבור מוזמן להתרשם.

גלריית המועצה
אנו מודים לאיילה אושפיז על תערוכת יצירותיה. 
דרך  עוברת  הבעה  כאמצעי  לציור  שלי  "האהבה 

החיבור שלי לעצמי"...
המסלול  בוגרת  היא  אושפיז  תאריה,  שאר  בין 
ומורה  אמנית  קיי,  במכללת  אומנות  להוראת 

לאמנות באשל הנשיא.
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הצופיםמן החינוך
הגיע זמן חינוך 

"כל שנה מתחילה בסימן שאלה 
כמו הלב הפועם לו קצובות

כמו גבעול ירקרק שצומח בלאט
ופניו לפסגות הגבוהות

זה נפלא ששנה מתחילה לה 
בשיר וברוח טובה"

שנת הלימודים תש"ע החלה.
כמידי שנה עברו מוסדות החינוך רענון, העבודות כללו תחזוקה שוטפת: בדיקת 
מתקני החצר, תיקונים, צביעה והצטיידות עפ"י דרישות הצוותים החינוכיים. 

במהלך החודשים הקרובים תוסף הצללה מעל האמפי בחצר ביה"ס.

מערכת החינוך היישובית כוללת:
מעון היום נחליאלי – 62 פעוטות ובוגרים.

שלושה גני טרום חובה – 92 ילדים.
ארבעה גני חובה – 109 ילדים .

כיתות א' – ו' - 620 תלמידים, מתוכם כ 45 תלמידים חדשים   ביה"ס להבים 
איתם התקיימה פגישה בהשתתפות  ראש המועצה - מר אלי לוי, מנהלת ביה"ס 

– גב' רונית אביטן ויו"ר וועד ההורים – גב' הדר אורן.
ובחטיבה  הביניים  בחטיבת  תלמידים   695 כולל  הנשיא"  "אשל  ביה"ס 

העליונה.
11 תלמידי החינוך הדתי ותלמידי חינוך מיוחד לומדים בב"ש.

בכל מוסדות החינוך שובצו צוותי החינוך והוכנה תוכנית עבודה שנתית הכוללת 
מטרות ויעדים.

לילדינו  והמורשת שאנו מנחילים  מטרתנו העיקרית היא שהערכים, המסורת 
כעת, יהיו נר לרגליהם ויבטיחו עתיד טוב יותר.

אנו מאמינים כי דיאלוג פורה, בין כלל  באי המוסד החינוכי, מאפשר שותפות 
משמעותית המביאה לצמיחה בכל התחומים.

אנו יוצאים לדרך חדשה, גני הילדים בלהבים מצטרפים לתוכנית "אופק חדש", 
בגני הילדים  יום הלימודים  ולהעמקת הלמידה.  המאפשרת הזדמנות לקידום 

יוארך ויסתיים בשעה 14:00 בימים א'-ה'.
במסך  המצויידות  אינטראקטיביות  כיתות  ל-8  ההכנות  הושלמו  הספר  בבית 
תהיה  שליטה. הלמידה  ותוכנות  לתלמידים  ניידים  מחשבים  ברקו,  הקרנה, 
מיומנויות  בכל  ולשליטה  למידענות  הסטנדרטים  מסמך  לישום  מכוונת 

התקשוב.
מקומות  הגדרת  וכוללת  קודמת  בשנה  כמו  לפעול  ממשיכה  ההסעות  מערכת 

קבועים באוטובוסים לתלמידי ביה"ס להבים. 
של  והאיסוף  ההורדה  בזמן  סבלנות  לגלות  אליכם  פונים  אנו  יקרים,  הורים 
ההתנהגות  כללי  את  הילדים  עם  ולשנן  לחזור  החינוך,  מוסדות  מכל  הילדים 

בזמן ההמתנה לאוטובוס, במהלך הנסיעה ובירידה מן האוטובוס.
שיתוף הפעולה מצדכם יתרום להעלאת הבטיחות בהסעה.

במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים אנו פונים אליכם תושבים יקרים לקחת 
יד  הושטת  כי  יודעים  כולנו  החינוך.  במוסדות  ובהתנדבות  במעורבות  חלק 

תורמת ללכידות חברתית, מעצימה ומעשירה גם את המתנדבים .
המעוניינים יפנו למחלקת החינוך לטלפון: 08-9554771/2

הפעילות  בהרחבת  נתמוך  הצופים.  תנועת  את  ולחזק  לעודד  נמשיך   – צופים 
אזרחית  מעורבות  של  ערכים  וסופגים  המשתתפים  החניכים  מספר  ובהגדלת 

המעודדת תחושת שייכות ומחויבות לחברה.

אנו מקדמים בברכה את כל התלמידים, המורים והגננות החדשים ושמחים על 
הצטרפותם, מאחלים לכולם קליטה מהירה ומוצלחת.

בברכת שנה טובה, בטוחה, עם עשייה פורייה.
בתיה הרפז     

מנהלת מחלקת חינוך      

שבט נופר פועל בלהבים מעל  20 שנה בשיתוף ובתמיכת המועצה המקומית. 
השבט מעניק  "בית שני" לילדים ולנוער ביישוב ואפשרות לצמוח ולהתפתח דרך 
לקיחת אחריות ועשייה. מתוך מטרה לקדם את הסובלנות לשונה ואת קבלת 
מפנימיית  מיוחדים(  )צרכים  צמי"ד  לחניכי  פעילות  גם  השבט  מקיים  האחר, 

אשלים.      
בנוסף לפעילות השוטפת )פעולות, טיולים, ימי שדאות, סמינרים ומחנה קיץ( 
לפרויקטים  שנה  בכל  ומתגייס  להבים,  קהילת  בחיי  פעיל  שותף  הינו  השבט 
ועוד  הלפידים  מצעד  הישוביים,  הזיכרון  טקסי  הפורימון,  כמו  קהילתיים 

רבים. 
כיום מונה משפחת נופר כ- 350 חניכים, ואנו מקווים להצטרפותם של נוספים!

אנחנו יודעים מה עשיתם בקיץ האחרון )מחנה קיץ!(
בתחילת חודש יולי יצא השבט 
כולו למחנה הקיץ של התנועה 
הקיץ  מחנה  חרובית.   ביער 
בפעילות  השיאים  אחד  הוא 
והשנה  הצופים,  של  השנתית 
של  שיא  מספר  בו  השתתפו 

חניכים -  287!!!  
נושא המחנה השנה היה ד"ר 
פעולות  עברו  החניכים  סוס. 
המופלאות  מהדמויות  כולם  לקוחים  היו  במחנה  והמבנים  סיפוריו,  בהשראת 
שברא הסופר, למשל - "חתול תעלול" היה לשער, את התורן הניף הפיל הכחול, 
לציין  מיותר  צב-צב".  "המלך  הספר  מתוך  הצב  בדמות  נבנה  ההדרכה  ומרכז 

שכל המבנים תוכננו ובוצעו ע"י חניכי השבט!
ב"חיי  התנסו  חוויתית,  בפעילות  השתתפו   - הבוגרים  ועד  מהצעירים   – כולם 
סיכמו  המחנה  בסוף  בבריכה...  שחו  ואפילו  צופית,  בנייה  יישמו  השטח", 

פעילות המתנ"ס ביולי-אוגוסט
מועדון +55

העיר,  בסמטאות  טיילנו  בירושלים.  ערב  לטיול  יצאנו  אוגוסט  חודש  במהלך 
בנחלאות ובשוק מחנה יהודה. 

התקיימו הרצאות בנושאים:
למנוע  כיצד  ולמדנו  בגיל  ההתקדמות  לאור  הקוגניטיבית  הנסיגה  1.תהליכי 

נסיגה זו.
2. גרפולוגיה

3. הרצאה על ירושלים במסגרת חוג תנ"ך.
4. התפתחויות טכנולוגיות.

ב- 2.09.09 מתוכנן כנס בחסות בנק לאומי עם המרצה גדי טולדנו, יועץ ארגוני 
של חברת "פסגות" על פסיכולוגיה של משקיעים. 

נוער
במועדון הנוער התקיימו ערבים משותפים לטובת הנוער הבוגר בישוב )ט' – יב'( 

עד לשעות הלילה המאוחרות כולל ערבי שבת.
יציאה לצילום תכנית הטלויזיה "צחוק מעבודה" ויצאה לאולפן השקוף בתל-

אביב. השתתפו כ- 50 בני נוער.

של  הקטנות  בשעות  הנוער  בני  לפעילות  ייחודי  אוהל  הוקם  אוגוסט  בחודש 
הלילה מאחורי מגרשי הטניס. 

האמנים "שלישית פרוזאק" התארחו במופע בידור. השתתפו כ-600 בני נוער.
נפתח סניף של תנועת הנוער "בני עקיבא". 

קייטנות
במהלך חודש יולי התקיימו במסגרת המתנ"ס שלוש קייטנות:

• קייטנה מהאגדה 
- לילדי גנים טרום חובה 

וגני חובה.
• קייטנה ללא הפסקה 

- לכיתות א' - ד'
• קיץ על גלגלים 

- לכיתות ו' - ט'
בקייטנות השתתפו           

כ-500 ילדים וזכו 
לפעילות עניפה בתחומי 

הספורט, האומנות וימי בריכה.
טיולים ואטרקציות בקיץ על גלגלים: סופרלנד, מימדיון, סינמה סיטי תל-אביב, 

לונה פארק תל-אביב ופארק המים בשפיים.

צהרונים
 ,"AFTER SCHOOL"  :החל מ-1/09/09 עבר תפעול הצהרונים לחברה חיצונית
נוספות. הוקם  ופעילויות העשרה  פדגוגית  שמשדרגת את הצהרונים מבחינה 
להכנת  לימוד  פינת  הוקמה  מחשב,  למשחקי  ענק  מסך  כולל  ג'ימבורי  חדר 

שיעורי בית, למעוניינים בכך.

שיפוצי קיץ במתנ"ס
שודרגה  האולם  ריצפת  שיפוצים.  יולי  חודש  במהלך  עבר  הכדורסל  אולם   •
ובמהלך החודשים הקרובים ישופץ מבנה השירותים ויותקן מסך מולטימדיה 
פעילויות  ועל  פעילויות המתנ"ס  על  בלובי המתנ"ס למתן שירותי מידע  גדול 

נוספות לשעות הפנאי בישוב.

לימוד  כיתות  הוכנו  נרחבים,  שיפוצים  הקיץ  במהלך  עבר  הקונסרבטוריון   •
נוספות ממוזגות ומטבחון חדש.

• חדר מחשבים ממוזג עם 6 עמדות מחשב והשלמה בעתיד ל- 10 עמדות. הוקם 
במתנ"ס. החדר ישמש את מועדון +55 ונוספים.

• יריד חשיפת חוגים ב-1/09/09 התקיים הפנינג רב משתתפים בו לקחו חלק 
מאמני ומדריכי החוגים ולסיום מופע מוזיקלי מרהיב של  אודי ואביעד, כוכבי 

הסדרה "גור ואוח" מערוץ ג'טיקס. 

וגם  בחיבוקים  בשירים,   – ונפרדו  שחלפה  השנה  את  והחניכים  המדריכים 
בדמעות...  

להכין  )כדי  כולם  לפני  שהגיעו  הבוגרות,  השכבות  לחברי  מגיעה  הערכה  המון 
ולבנות(, ועזבו  אחרונים )כדי לפרק...(. המון תודה גם לכל מי שסייע - הורים 

מתנדבים, מועצת להבים, ונתראה בשנה הבאה! 

וגם – סמינר פתיחת שנה! 
הבוגרות(  )השכבות  השכב"ג  חברי  השתתפו  הקרובה  הפעילות  שנת  לקראת 
ב"סמינר פתיחת שנה" בן שלושה ימים.  בסמינר  - שהיה שילוב של עבודה וכיף 
– עסקו השכב"גיסטים בתכנון השנה הבאה, החל מהגדרת החזון השבטי וקביעת 
תכנון  ועד  ציפיות  ותיאום  לפעילות  החלטות  קבלת  דרך  השנתיות,  המטרות 

טקס  של  מעשי 
השנה  פתיחת 
וכמובן  הקרובה. 
גיבוש,  קצת   –
אחווה,  קצת 
גאווה  קצת 

מקומית....
החל  הסמינר 
נופר  בשבט 
עבודה...(  )בעיקר 
באילת  והמשיך 
כיף,  בעיקר   -
שרואים  כמו 

בתמונה...<. 
כולם  עכשיו 
לחניכים  מחכים 
שיחזרו מהחופש, 
לאחים   – וכמובן 
ם  י ר י ע צ ה
השנה  שיצטרפו 

למשפחת נופר.  

טקס פתיחת שנה  - בואו  לראות!
 .26/09/09 ה-  ביום שבת  יתקיים   הטקס המציין את תחילת הפעילות בשבט 

פרטים נוספים נפרסם בהמשך.

רוצים לדעת עלינו הכל, כל הזמן?
אתם  מוזמנים להיכנס לאתר השבט ולהתעדכן בפעילויות השוטפות, להעביר 

חוות דעת ולהציץ בסיקורים מהאירועים הגדולים. מבטיחים שיהיה מעניין! 
 Nofar.zofim.org.il   - כנסו כנסו

אסיפת הורים: בואו להכיר אותנו!
הפעילות  על  לכם  לספר  עמכם,  להיפגש  חשוב  לנו  גם  ולהכיר?  לשמוע  רוצים 

ולענות על שאלותיכם. 
לגבי  פרטים  בשבט-  תערך  המדריכים  בהשתתפות  ראשונה  הורים  אסיפת 

התאריך יפורסמו בהקדם.
נשמח לראותכם!

שבט נופר – סוגרים את הקיץ, מתכוננים לשנה החדשה
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שינויים במועדי פינוי אשפה וגזם
פינוי  לפיכך  השנה  ראש  יחול   20/09/09 א'  ביום 

אשפה ביתית ביום ב' 21/09/09 ופינוי גזם:
בשכונה הותיקה יום ב' 21/09/09 
ובשכונה החדשה יום ג' 22/09/09

ביום א' 27/09/09 איסוף אשפה ביתית בלבד, ללא 
גזם בשכונה הותיקה.

פינוי הגזם יתבצע: 
בשכונה הותיקה יום ג' 29/09/09
בשכונה החדשה יום ד' 30/09/09

המוגברת   האשפה  צפי  ולאור  החגים  מועדי  לכל 
המחזור  במרכז  גדולה  מכולה  מציבה  המועצה 

לשירותכם.

קהילהקהילה

מסיבת מתגייסים
הבגרות,  בחינות  בין  קטנה  בהפוגה  השנה,  גם 
קיימה המועצה בשיתוף האגודה למען החייל סניף 
לקראת  לשמיניסטים  מתגייסים  מסיבת  להבים, 

דרכם החדשה כלובשי מדים.
ראש  של  ברכותיהם  שכלל  בטקס  נפתח  האירוע 
נציג ההורים,  להבים,  סניף אל"ח  המועצה, ראש 
ואחרונה  ידי המועצה  על  גדוד 414 המאומץ  נציג 

חביבה, נציגת המתגייסים.
חברי להקת פיקוד דרום הנעימו  את הערב בשירה, 
הוגש כיבוד קל ובסיום הטקס הוענק למתגייסים 

תיק מהודר.
עד  ריקודים  במסיבת  החוגגים  קינחו  הערב  את 

אור הבוקר בפאב "תימורים".
זה המקום להודות לכל הגורמים שבזכות תרומתם 

הצלחנו להרים את הערב וחלוקת השי:

• לאלי מימון וחברת "מבני תעשיה"
• למאיר חזן מ"מאיר חזן מהנדסים" 

• לשלום ביתן וחברת "נווה ב.ב פרוייקטים"
• לאבי מאור וליטל מ"קבוצת חנן מור"

• לראובן וחברת "נופים בנגב"
• לגילי ויואל עזריה

• למאיר לוי וחברת "י.ר.א.ב שירותי נוי"
• ליוגב מורד ו"מניבים סוכנות לביטוח בע"מ"

• לסלאח אלעוברה מ"אקסטרא בטון"
• למוחמד אבו מחראב מ"נתיבי שוקת"

• לקבלן איבראהים אבו זוויד
• לאילן משה ממכבסת "כביסטיב"

• לפאינה בריל מחנות הפרחים "טוליפ"
• לשרית, אבי ולצוות בנק הפועלים סניף להבים

• לנירה רובין "עיצוב גראפי"
• לחיים מלול מפרסום "לוק"
• לעמר עוברה מ"שלטי גרף"

• לליעם ישראל מ"שלי" להבים 
• לועד מתפללי בית הכנסת להבים 

• לדב מחנות "צועדים"

חובה נעימה לנו להודות למר אביגדור שטכמן אשר 
ליווה ועזר לנו בלוגיסטיקה בערב זה, ולמר זיו טל, 
בעל הפאב, שלקח את מלוא האחריות לקיום ערב 

מוצלח לילדינו ושליחתם בשלום הביתה. 

בטחון
תושבים נכבדים,

להגביר  הבטחון  וועדת  המועצה  למאמצי  בהמשך 
צעדים  מספר  על  הוחלט  לתושבים,  הבטחון  את 

הדורשים את שיתוף פעולתכם:
יחולקו  הקרוב  החודש  במהלך   – לרכב  כניסה  תו 
תווי כניסה לרכבי התושבים )נוהל יפורסם בסמוך 

לחלוקה(.
מגנט עם מספר המלצות למניעת פריצות לבתיכם.

ישראל  משטרת  בשיתוף   – רכוש  וסימון  תיעוד 
שיבקש  תושב  לכל  והסימון  התיעוד  את  שתבצע 

זאת.
במספר  אבטחה  מצלמות  מותקנות  אלה  בימים 
ולמניעת  הבטחון  להגברת  בישוב,  מקומות 

ונדליזם.
לקראת החגים הבאים עלינו לטובה, מומלץ לנקוט 

במספר צעדים למניעת פשיעה בישוב:
לנעול את כל הכניסות והחלונות בלילות וכאשר   •
וחדר  המטבח  חלונות  על  בדגש  מהבית,  יוצאים 

המגורים.
ורדיו  אור  להשאיר  יש  מהבית  כשיוצאים   •

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

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

מיידי גם את רכב הביטחון.
• להשאיר מידע אצל השכנים על מקום הימצאכם 
וכיצד ניתן להשיג אתכם בעת הצורך. כמו כן מתן 
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.
יש  פלילי   אירוע  של  מקרה   בכל  להזכירכם, 

להתקשר ישירות למשטרה )100(.
בברכת חג שמח 

 דניאל מלכה - קב"ט הישוב

משמר אזרחי בלהבים
אויישה  ומוצלחת  טובה  בשעה 
המשמר  בסיס  מפקד  משרת 

האזרחי בלהבים.
חוזרים  אנו  הקרובים  בימים 
קשר  עמכם  ניצור  לפעילות. 
להחזרתכם לפעילות וכן יבוצעו 

מבצעי גיוס להגדלת כח המתנדבים בישוב.
לרגל קבלת התפקיד ובפרוס עלינו חגי תשרי ברצוני 
טובה  ושנה  שמח  חג  להבים,  תושבי  לכל  לאחל 

ומוצלחת.
מקווה לשיתוף פעולה להגברת הבטחון בישוב.

אבו–רביעה קאסם, פקד  
מפקד בסיס להבים  
טלפון 050-6274763  

רווחה
לאחר מחצית שנה שחלפה לה, אנו שמחות לבשר 
על התקדמות המחלקה בתכנון והפעלת פרויקטים 
קהילתיים ביישוב. ברצוננו להודות לכל מי שנותן 
התנדבות,  הקהילתית:  בעשייה  חלק  ולוקח  יד 
את  להרחיב  שנצליח  מקוות  אנו  ועוד.  הדדי  סיוע 
נוספים.  שירותים  ולפתח  הקיימים  השירותים 

 www.lehavim.muni.il  באתר המועצה
הקהילתיים  הפרוייקטים  כל  את  למצוא  תוכלו 

בישוב.
כבר  מונה  בלהבים  הפעילה  הקהילה  הידעת?! 

50 משפחות.  בואו והצטרפו גם אתם!!

לתושבים  בוקר  מועדון  דגנית"-  "מועדון 
ותיקים

ותיקים  לתושבים  פעילות  מספק  הבוקר  מועדון 
ביישוב פעמיים בשבוע:

יום ב' - 9:00-12:00 פעילות אומנות מגוונת ומהנה
במתנ"ס  ספורט  פעילות   9:00-12:00  - ה'  יום 

ולאחריה  כוס קפה וחברה נעימה במועדון דגנית.
מהפעילות  ולהתרשם  לבוא  תושבים  מזמינים  אנו 
והצעות  לרעיונות  פתוחים  אנו  כן,  כמו  הקיימת. 

לפעילויות במועדון.
במתנ"ס  אסנת  אצל  לקבל  ניתן  נוספים  פרטים 

בטלפון 6518079.

בברכת שנה של אחווה ואהבת חינם!
      אביגיל עמית ובתיה סיטי

       המחלקה לשירותים חברתיים

מלגות
המועצה המקומית להבים, באמצעות ועדת המלגות, 
לסטודנטים  מלגות  חלוקת  להודיע על  שמחה 
מצטיינים, פרס על תרומה ייחודית לקהילה ופרס 

לספורטאי מצטיין, בסך כולל של 30,000 ₪.
ולפרסים  למלגות  בקשות  הגשת  בנוהל  לעיין  ניתן 

ולהוריד טפסי בקשה באתר המועצה:
 www.lehavim.muni.il

את טפסי הבקשה יש להחזיר לגב' ענת לוי בלשכת 
בשעה   21/09/2009 לתאריך  עד  המועצה  ראש 

אזכרה לויצמן אפרים ז"ל14:00.
 9 לציון  מועצה  וחברי  וקרובים, חברים, ראש המועצה  בני משפחה  26/08/09 התכנסו  רביעי  ביום 

שנים לפטירתו של ראש המועצה בין השנים 1998-2000.
אחיו של המנוח, אשר מדי שנה מנהלים את הטקס תחת שרביטו של אביהם, בלטו בהיעדרם, בשל 

מות אב המשפחה. יהי זכרם מבורך.

בכל בעיית בטחון או אחזקה הנכם מוזמנים 
לפנות למוקד להבים 106

או מטלפון נייד 08-6274433/4

106
24 שעות ביממה

חופשה מרוכזת במועצה
משרדי המועצה יהיו סגורים בחוה"מ סוכות 
בין הימים 4-8/10/09 ויפתחו מחדש ביום א' 

.11/10/09

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:

לקיימות  החינוך  תחום  קידום  בסימן  ירוק  יום 
בישוב ובבית הספר.

על מדשאות המתנ"ס  ב-11/06/09 בשעות אחה"צ 
ושמירה  קיימות  בנושא  ססגוני  יריד  התקיים 
לנושא  פתרונות  הציגו  דוכנים  כ-40  הסביבה.  על 
לחסכון  פתרונות  לבית,  מוצרים  מגוון  פסולת, 
במים, חסכון באנרגיה, כלי רכב ידידותיים, מוצרי 

מזון אורגניים ובריאים, שוק בשקל ועוד ועוד.

שהציעו  מגוונות  תחנות  פעלו  הדוכנים  לצד 
משחקים, חישוב טביעת רגל אקולוגית, הכנה של 

מוצרים שונים ועוד.
אכן חגיגה של ממש אליה חברו ארגונים סביבתיים, 

מפעלי מטמנות ויזמים פרטיים.
תודות לקבוצת ההורים שיזמה, תכננה והפיקה את 

היריד המוצלח.

בהפנינג  יולי  בחודש  נחוג  הקיץ  פתיחת  אירוע 
חגיגי ורב משתתפים במרכז המסחרי במעמד ראש 
עשיר  בברביקיו  התכבדו  המשתתפים  המועצה. 
להצלחת  ואספרסו.  בירה  נעימה,  מבריזה  ונהנו 
ובנק  הפועלים  בנק  המותג,  חברת  תרמו  האירוע 

לאומי.

אירועים שהתקיימו
הבריאות  כחודש  צויין  האחרון  מאי  חודש 
ידיים בין בית הספר, המתנ"ס  בלהבים, בשילוב 

והמועצה המקומית.
מגוון פעילויות רב-גילאיות הוענק לציבור התושבים 
הדרכות  בישול,  סדנאות  השונים,  הספורט  בענפי 

לבריאות והרצאות.

הפעלות  וכלל  בתכנית  נכלל  שבועות  יריד  גם 
הוליסטיים,  טיפולים  ואתגריות,  אטרקטיביות 
הפעלות ודוכנים של קופות החולים השונות, טקס 
שבועות של תלמידי ביה"ס וטקס ביכורי תינוקות.

ויין",  גבינות  "ערב  במתנ"ס  נחגג  שבועות  חג 
טוב"  "מזל  הכליזמרים  שלישיית  לנו  הנעימה  בו 

במוסיקת נשמה יהודית.

התנדבות בזמן חירום - צח"י
אנו שמחים לבשר כי התחלנו בגיוס המתנדבים 
התחלת  בפני  ועומדים  היישובי  החרום  לצוות 
הדרכות הצוותים. הדרכות אלו באות להכשיר 
בזמן  לקהילה  מענה  לתת  הצח"י  צוותי  את 

חרום ושיגרה.



מועדים לשמחה

בין
דיו רו

טו
ס

הודעות

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

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

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

חלוקת סכך לסוכות
חלוקת סכך תתבצע ביום ג' 29.9.09 

בין השעות 16:00-19:00 במחסני המועצה.

שישו ושמחו בשמחת תורה
ה"הקפות השניות" תתקיימנה 

ברחבת בית הכנסת המרכזי 
במוצאי שמחת תורה מוצ"ש 10/10/09 בשעה 20:00.

                 בואו לשמוח בשמחה אמיתית!
הפתעות לילדים!

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תש"ע – לפי שעון קיץ

מנין ג'מנין ב'מנין א'

בבית הכנסת בבית הכנסת המרכזי
תפארת להבים

בבית הכנסת החדש 
במתחם ביה"ס

ערבית  18:45ערבית  18:45ערבית  18:45

שחרית  08:30שחרית  07:30שחרית  07:30

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

יום כיפור תש"ע - לפי שעון חורף
מנין ג'מנין ב'מנין א'

 בבית הכנסת בבית הכנסת המרכזי
תפארת להבים

בבית הכנסת החדש 
בלובי ביה"ס

כל נדרי: 17:15כל נדרי: 17:15כל נדרי: 17:15

שחרית: 08:30שחרית: 07:00שחרית: 07:00

יזכור: 10:30מנחה: 14:30מנחה: 14:30

מנחה ונעילה: 16:00נעילה: 16:00נעילה: 16:00

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

מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה.

ב"ה
לשמוע קול שופר

מעשה בחסיד שעמד על בימת בית הכנסת בראש השנה, השופר בידו והוא מוכן ומזומן לתקוע בשופר כמיצוות היום. לפתע החל החסיד 
לבכות, והוא בוכה ובוכה...

ניגש אליו אחד המתפללים ושאל: למה זה תבכה בעת תקיעת שופר? הבוכה אתה בשעת נטילת לולב?  האין שתיהן מצוותיו של הקדוש 
ברוך הוא? 

החסיד אשר ידע היטב את פנימיות הסוד של תקיעת שופר, נענה ואמר: לפני התקיעות קוראים את הפסוק "מן המיצר קראתי י-ה, ענני 
במרחב י-ה". קול השופר הוא צעקת הלב, כמיהת הנפש, ערגת האדם. תקיעת השופר היא ביטוי לכיסופי הנפש לצאת ממיצרי ההווייה 

החומרית של העולם הזה על גשמיותו, שקריו ומצוקותיו. לצאת ולהתרומם אל מרחבי האין סוף האלוקי הטהורים והאמיתיים.
בשעה שאדם לוקח את השופר ומריע, הרי הוא מוחה כנגד המציאות המבדילה בינו לבין האין סוף. הוא נאנח ומייבב על הקושי הנורא 

לדלג מעל הרי הישות החוצצים בינו ובין הקדוש ברוך הוא.
יושבים אנו בצל הסוכה שהיא "צל  יבואו ימי השמחה בחג הסוכות ובשמחת תורה. ימי חג בהם  אחרי הימים הנוראים, ימי התשובה, 
האמונה", ומנענעים את הלולב והאתרוג, סמל להורדת והשכנת השכינה לכאן, אל עולמנו הזה. כל מטען הכיסופין והערגה של ימי הדין, 
מתהפך מעתה לשמחה גדולה, שמחה של מיצווה. שמחה של קירבת ה' באמצעות תורתו ומיצוותיו הנהדרות כסוכה ולולב, הניתנים לקיום 

רק כאן בעולמו הזה של הקדוש ברוך הוא.
בואו ונאזין כולנו יחד לקול השופר, יחד נשוב אל הקב"ה ויחד נשמח בזמן שמחתנו. 

שנה טובה,
הרב נפתלי מרינובסקי           

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

שנה טובה וחג שמח לכל בית להבים


