
אתר הבית שלי

תושבים יקרים,
שנת תש"ע חלפה מהר וכבר שנה חדשה 

ניצבת לה בפתח.

היישוב להבים ממשיך ומתפתח וניכרת עשייה מכל עבר:

בשעה טובה החלה לפעול המזרקה בכיכר מול המרכז המסחרי. 
אנו תקווה שעיצובה הייחודי של המזרקה, מיקומה המרכזי 

ו"מקבל הפנים" ישמח את כל הבאים בשערי היישוב.

שכונת המרכז ושכונת המניפה נמצאות בשלבי בניה מתקדמים 
ומשפחות רבות כבר נכנסו לגור בבתיהם החדשים. אנו מברכים 
את המשפחות החדשות שנקלטו ביישוב ומבקשים מהבונים 

להקפיד על אתרי בניה בטוחים ונקיים.

הושם דגש על הקמת גנים והשלמת גינון ברחבי היישוב, 
הוקמו טרסות אבן וחורשות ובקרוב יחל שלב ב' של פרוייקט 

טיילת נחל להבים.

במתנ"ס שופצו תאי השירותים ובבית הספר הושלמו עבודות 
שלב א' של בניית המצללה.

אנו לא שוקטים על שמרינו ולא נחים על זרי הדפנה, אנו מביטים 
סביב, נהנים מהירוק הסובב אותנו, מילדינו המשחקים בגנים, 
מהתושבים הצועדים בכל שעות היום והלילה וממשיכים 

במרץ הלאה.

בעתיד הקרוב יורחב הספורטק ויתווספו מתקנים ומגרשים 
לרווחת ציבור התושבים הגדל.

אסיים את דברי ברגע של נחת. המועצה המקומית להבים זכתה 
באות המעסיק המתקדם לקידום נשים בעבודה ובציון לשבח 

על מתן הזדמנות שווה לקידום נשים בכל תפקידי הניהול.

אני מברך את כל בית להבים בברכת חג שמח, שנה טובה, שנת 
שלום ויצירה ומייחל לשובו המהיר של גלעד שליט לביתו 

ומשפחתו.
אלי לוי
ראש המועצה

הרמת כוסית
תושבים נכבדים
הנכם מוזמנים 

להרמת כוסית לרגל חגי תשרי
שתתקיים ביום שלישי ה-7/9/2010 בשעה 

18:30 בלובי המועצה.
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רואים עשייה
ספורטק להבים

מגרש רולר-הוקי
בניית מגרש הרולר-הוקי נמצאת בעיצומה. 
המגרש תוכנן לאחר בחינה של מגרשים רבים 
ברחבי הארץ. המגרש יהיה תקני ויאפשר קיומם 
של משחקי ליגה ופעילות שוטפת של חוגים. 
כמו כן ניתן יהיה לגלוש בו באופן חופשי בשאר 

שעות הפעילות.

מגרשי טניס
לשני המגרשים הקיימים עומדים להתווסף שני 
מגרשים חדשים. מיקומם יהיה  בין הקיימים 
ומגרש הכדורסל המקורה, הכניסה אליהם 

תתאפשר לכלל התושבים.
עם השלמת העבודות יהיו בספורטק מגרש 
מיניפיץ, מגרש רולר-הוקי, מגרש כדורסל 

ומגרשי טניס.
בתכנון לעתיד, הרחבת מגרש הכדורגל, מסלול 
ריצה של 400 ו-100  מטר, מתחם אקסטרים 
לסקייטבורד ורולר בליידס  וכן מערך שבילים, 

כיכרות, מתקני כושר ומשחק.

מצללה סולארית בבית הספר
בימים אלו מושלמות עבודות שלב א' של  בניית 
המצללה בבית הספר. האמפי, המשמש זה 
שנים רבות כמקום ההתכנסות המרכזי של 
התלמידים יהיה מוצל בקיץ,  ויאפשר פעילות 

מהנה ובטוחה משמש.
המשטחים  יחופו  הפרויקט  של  ב'  בשלב 
המשופעים בפנלים סולאריים, אשר יפיקו 
חשמל. הקמת פרויקט ירוק שכזה בחצר בית 
הספר, מהווה כלי חינוכי מהמדרגה הראשונה, 
וממקם את להבים פעם נוספת כיישוב מוביל 

בשמירה על הסביבה ומשאבי הטבע.

גידור גן עגור

בתחילת חודש אוגוסט הושלם פרויקט גידור 
גן עגור. הגידור נעשה כדי למסד שעות פעילות 
ראויות בגן, וליצור איזון בין פעילות הילדים בגן 

ואיכות החיים של המתגוררים סביבו.
זהו פרויקט ראשון מסוגו בישוב, שנעשה עפ"י 

מודלים אורבניים מקובלים.
שעות הפעילות שנקבעו הן: 7:00-20:00.  בשאר 

השעות הגן יהיה נעול.

מכרז השלמת גינון שטחי ציבור
במחצית השנה האחרונה עסקנו בהקמת מספר 

גנים והשלמת גינון במקומות שונים בישוב.
בכולם:  אותנו  ליוו  תכנון  עקרונות  מספר 
השלמת מערך שבילי הפנאי, תוך יצירת קשרים 

למערך השבילים והרחובות הקיימים.
תכנון שתילת צמחיה חסכונית במים ויצירת 

פינות שהייה.
המקומות שבוצעו במסגרת מכרז זה הם:

פארק בין הרחובות חנקן וכחל – מערך טרסות 
אבן המלווה בשביל המקשר לרחובות כחל, 

חנקן ותאנה ונטיעת חורש מקומי.
פארק בין הרחובות עגור, סופית וסלעית – גם 
פנאי  שבילי  אבן,  טרסות  מערך  כולל  הוא 
המקשרים לרחוב עגור, סלעית, כחל ותאנה 

וחורש מקומי.
גינה בצומת הרחובות דרור והגפן – פינה ירוקה 

להנאת תושבי רחוב דרור ולחולפים במקום.
גינה בשד' תאנה בואך רחוב חסידה – השלמת 

פינה ירוקה במסגרת טיילת שד' תאנה.
תחנת  מאחורי  פנינית  -  ברחוב  חורשה 
הטרנספורמציה, חורשה נסתרת המהווה חיץ 

לכיוון מזרח.
נטיעות - מאחורי הרחובות סנונית וסבכי.

גינון הסוללה האקוסטית  - הקדמנו את גינון 
הסוללה לשאר פיתוח השכונה, כך שהתושבים 
החדשים יוכלו ליהנות מנוף מגונן כבר  כעת.

במסגרת העבודות הושלמה צמחיה במקומות 
נוספים: בקצה רחוב נץ, בחיבור בין נרקיס לשד' 
תאנה ועוד. בקרוב נצא למכרז נוסף של השלמת 

שטחי ציבור.

הסדרת הפיתוח בכניסה המזרחית
 שני פרויקטים בוצעו, משני צידי הכניסה 
המזרחית לישוב, והמקום שסבל מתסמונת 
נראה אחרת. ממזרח,  "הכניסה האחורית" 
הרחבנו את תחום הגידור, שתלנו חורשת זיתים 
וגיננו את  האזור בסמוך לדרך. ממערב, השלמנו 

את  הגינון הסמוך לרחוב רקפת.

השכונות שבבנייה
בשכונת המניפה גרות כבר מעל 40 משפחות וכ- 
40 בתים נמצאים בבנייה. בשכונת המרכז גרה 

כבר משפחה אחת ועוד כ-20 בתים בבניה.
המועצה באמצעות מפקחי הוועדה ופקח 
המועצה, שמה בראש סדר העדיפויות, שמירה 
על בנייה בטוחה, ע"י הקפדה על גידור אתרי 
נקיים.  בנייה  וכן שמירה על אתרי  הבנייה 
עברייני ניקיון מקבלים דו"חות, ומי שלא מקפיד 

על בטיחות אתר הבנייה, עבודתו מופסקת.

המזרקה
בצומת השוקקת המקשרת בין מועדון החברים, 
מועדון הנוער והמרכז המסחרי, נחנכה המזרקה 
הראשונה בישוב. במקרה הזה נכון לומר, כי 
אין טוב ממראה עיניים. רעש המים המפכים, 
בסביבה המדברית בה אנו חיים, מעורר שמחה 
בלב. מיותר לציין כי המים הזורמים עובדים 

במחזוריות ולכן אין בזבוז.

טיילת נחל להבים
שיתוף  לדרך.  יוצא  הפרויקט  של  ב'  שלב 
הפעולה בין קק"ל רשות הניקוז והמועצה 
ממשיך. בשלב זה ייבנה הגשר אשר יחבר את 
שביל האופניים הקיים עם גן ברקן. כמו כן 
ייסלל השביל לאורך הטיילת, ויפותח השטח 

בין רחוב עדעד ורקפת.

שיפוץ במתנ"ס
במהלך חודש אוגוסט הושלם  שיפוץ במתנ"ס 
במסגרתו הוחלפו חדרי השירותים מהמסד 
ועד לטפחות, רצפת האולם צופתה מחדש 

וכל דלתות החירום טופלו.

המרכז המסחרי
למרכז המתפתח נוספו עוגנים חדשים, מרפאת 
מכבי, בית מרקחת ומסעדה. העבודות לווו 
בשדרוג הסדרי החנייה, בעיקר בהיבט של חניות 
הנכים, אך גם בשיפור בטיחות הנסיעה, ע"י 

הפיכת החנייה לחד סטרית.

מתחם דיור מוגן
המקומית  בוועדה  מקודמת  אלו  בימים 
תוכנית להקמת דיור מוגן. הפרויקט בא לתת 
מענה לאוכלוסיה המתבגרת, להורים ולכלל 
האוכלוסייה. המתחם ימוקם במרכז השכונה 
רימון,  העתידית המתוכננת בהמשך לשד' 
והוא יכלול גם חזית מסחרית אינטגרטיבית 

לאוכלוסיה הגרה במתחם ולכלל היישוב.

שכונה דרומית
בימים אלו מקודמת גם  תוכנית לשכונה נוספת 
שתכלול כ-680 מגרשים. כפי שנכתב בעבר, 
השכונה תכלול מגרשים במגוון גדלים ותגובה 
בתוכנית משולבת עם מינהל מקרקעי ישראל, 
למתן עדיפות לבני היישוב. השכונה מתוכננת 
בדגש על פיתוח שבילי אופניים, רצף שטחים 

ירוקים והנחיות לבנייה ירוקה.

החלפת מדי המים ביישוב
שלב א' בפרויקט החלפת מדי המים למדים 
עם קריאה מרחוק הושלם, בכל בתי התושבים 
הוחלפו המדים. התהליך עבר בשלום ללא 

תקלות, תוך תיאום עם התושבים.
בימים אלו אנו עובדים על השלמת שלב   
הבקרה  מערך  הקמת  והוא  בפרויקט  ב' 
הממוחשב אשר ייתן דיווחים שוטפים על 
תקלות המים, נזילות וגניבות. עם השלמת 
הקמת המערכת הממוחשבת יקבל כל תושב 
קוד גישה באמצעותו יוכל לבדוק את צריכת 
המים הביתית, לגלות מצבים של צריכה מוגברת 
ולנהל את משק המים הביתי בצורה חסכונית 

ומאוזנת.

הוועדה לאיכות הסביבה
גינה ירוקה במחשבה תחילה

בחודש יולי קיימנו ערב בנושא הגינה הביתית. 
הערב התקיים בצל משבר המים החמור במדינת 
ישראל והאזור כולו. התקיימו מספר הרצאות 
שדנו ממשבר המים העולמי ועד היישום בגינה 
הביתית: מר דובי סגל מחברת "נטפים", הגב' 
סיגל הדר, מתכננת גנים ומר מיכה נווה מחברת 

"חממית" בנושא ייצור קומפוסט ביתי.

כמו כן 12 חברות הציגו מגוון מוצרים בתחום 
הגינון הביתי: מערכת השקיה ודישון, חומרי 
דישון, צמחים חסכוניים במים, דשא סינטטי, 

אבני חיפוי וקומפוסטרים.
בכוונת הוועדה לקיים ערבים נוספים בנושא 

בנייה ירוקה, התייעלות אנרגטית ועוד.
רכישת קומפוסטרים

תושבים  של  רישום  ערכנו  הערב  במהלך 
המעוניינים לרכוש קומפוסטר מסובסד בעידוד 

המועצה.
לרכוש  מעוניינים  אשר  נוספים  תושבים 
עדי  אצל  להירשם  מתבקשים  קומפוסטר, 
יש   .08-9554784 טל.  ההנדסה,  במחלקת 

להירשם עד 10.10.2010. 
המועצה תרכוש קומפוסטרים עבור התושבים 
שיירשמו, ותמכור אותם בעלות נמוכה ממחירי 
השוק. באתר האינטרנט של המועצה מוצגים 

סוגי הקומפוסטרים.

תושבים נכבדים 
ערב ראש השנה מהווה נקודת מעבר בין שנה 
שחלפה לשנה חדשה וזו ההזדמנות לבחון את 

הדברים בראי של עשייה.  
איכות הסביבה

עיקור וסירוס חתולים - מבצע לעיקור וסירוס 
חתולים החל במחצית אוגוסט 2010 ויסתיים 
במחצית חודש ספטמבר 2010. ביצוע פעילות 
העיקור והסירוס הופקדה בידיה של "אגודת 
צער בעלי חיים" ומטרתו להקטין את קצב 
הריבוי של אוכלוסיית החתולים שגדלה מאד 

והפכה למטרד. 
חוק עזר ללהבים )שמירה על איכות הסביבה 
ומניעת מפגעים( - חוק חדש ומתקדם שאושר 
לאחרונה במועצה המעמיד את להבים בחזית 
הרשויות המקומיות בישראל בתחום החקיקה 

בנושא איכות הסביבה. 
"נאמני ניקיון" - גוייסו כ 20 מתנדבים שהוסמכו 
כנאמני ניקיון על ידי המשרד לאיכות הסביבה 
ואמורים להשתלב בפעילות בתקופה הקרובה. 
מטרת הפעלתם של נאמני הניקיון בלהבים 
היא להוות זרוע מסייעת למועצה באיתור 

מפגעים ובסילוק מטרדים. 
פועלים  אנו   - אנרגטית"  "התייעלות 
התייעלות  לנושא  אב  תוכנית  לקדם 
זו  פעילות  כי  עולה  אנרגטית ולשמחתנו 
עולה בקנה אחד עם תוכנית העבודה של 
שכבר  לאומיות  ותשתיות  האוצר  משרדי 
הודיעו שיסייעו לרשויות מקומיות שיפעלו 

בתחום. 
הפרדת פסולת במקור - מחקרים מראים על 
בין כמות הזבל הביתית לרמת  ישיר  קשר 
חיים ובשל עתודות קרקע מעטות במדינה, 
הפתרון  מאד.   גבוהות  ההטמנה  עלויות 
- הפרדת פסולת במקור ושימוש בפסולת 

הרטובה לייצור קומפוסט ברמה הביתית. 
ת  ד ר פ ה א  ש ו נ ת  א ם  ד ק ל ת  נ מ ל  ע
הפסולת תסבסד המועצה בסך של 125 ₪ 
עלות רכישת מתקן קומפוסט עד לכמות של 

100 מתקנים על בסיס כל הקודם זוכה. 
המטרה: הקטנת היקפי פינוי הפסולת הביתית 

ב-50% בטווח של 3 שנים שנים.
ביחד ובעבודה משותפת נוכל לעשות זאת.

המאבק בסמים, אלכוהול ואלימות 
שנת תש"ע תזכר כשנה בה החלטנו לקחת את 
נושא האלכוהול לידיים ולהתמודד עם תופעה 
חברתית בעייתית שפשטה בקרב בני הנוער 
בכל הארץ ולצערנו לא פסחה גם על להבים.
הוועדה למאבק בסמים בעידודו ובתמיכתו 
הנמרצת של ראש המועצה קיימה ישיבת 
מועצה מיוחדת שאליה הוזמנו ראש תחום 
האכיפה ברשות למאבק בסמים אלכוהול 
סיירת ההורים  וראש  אורי אסטליין  - מר 
בבאר שבע מר מומי בן שושן, שהציגו את 
ההשלכות בנושא. לאחרונה נחקקה הוראת 
שעה שעיקריה הם סמכות משטרתית להחרים 
אלכוהול ולהשמידו כאשר הפעילות נעשית 

במקומות ציבוריים.
 הוועדה רואה בהורים, בתושבים ובקהילה 
שותפים מלאים להתמודדות עם הבעייה ולשם 
כך פועלת המועצה בשיתוף עם מרכז הגישור, 
בית הספר אשל הנשיא, הרשות למלחמה 
בסמים ואלכוהול, סיירת הורים באר-שבע 
ותושבים על מנת לקיים בתקופה הקרובה 
מספר פעולות שבסיומן נראה צמצום ניכר 

בתופעת האלכוהול בלהבים. 
פעילות זו משלימה פעילות עניפה ומבורכת 
של מערכת החינוך בישוב, של מערך השירותים 
הקהילתיים ושל קב"ט המועצה הפועלים ללא 

ליאות ובמסירות אין קץ.
 אין ספק שתופעת השתייה בקרב בני הנוער 
מהווה נורה אדומה ועל כן חובה על כולנו 
כקהילה להתגייס ולהתמודד עם התופעה. אנו 

מאמינים שההתמודדות מתחילה בבית.
 לסיום ברצוני להודות לחבריי בוועדת איכות 
הסביבה, ובוועדה למאבק בסמים אלכוהול 
ואלימות, לראש המועצה אלי לוי על תמיכתו 
ועידודו בפעילויות השונות של הוועדות ולכל 
המתנדבים שנרתמו להקדיש מזמנם וממרצם 

לטובת הקהילה בלהבים 

שנה טובה
 אלון בנדט
יו"ר וועדת איכות הסביבה
 ויו"ר הועדה למאבק באלכוהול אלימות וסמים
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מן החינוך
שבט נופר - סוגרים את הקיץ, 

מתכוננים לשנה החדשה
שבט נופר פועל בלהבים מעל  20 שנה בשיתוף 

ובתמיכת המועצה המקומית. 
מתוך מטרה לקדם את הסובלנות לשונה ואת 
קבלת האחר, מקיים השבט גם פעילות לחניכי 
צמי"ד )צרכים מיוחדים( מפנימיית אשלים 

שבבאר-שבע. 
כיום מונה משפחת נופר כ- 350 חניכים, ואנו 

מקווים להצטרפותם של נוספים!

שבט נופר – אנחנו יודעים מה עשיתם 
בקיץ האחרון )מחנה קיץ!(

בתחילת חודש יולי יצא השבט כולו למחנה 
הקיץ של התנועה ביער עופר.  מחנה הקיץ 
הוא אחד השיאים בפעילות השנתית של 
מעל  מספר  בו  השתתפו  והשנה  הצופים, 

250 חניכים!
נושא המחנה השנה היה "הדג נחש". המבנים 
במחנה, שתוכננו ובוצעו ע"י החניכים נסובו 
סביב שירי הלהקה. מסרים מתוך השירים 

נכתבו ונתלו על לוחות מודעות.
כולם – מהצעירים ועד הבוגרים - השתתפו 
בפעילות חוויתית, התנסו ב"חיי השטח", 

יישמו בנייה צופית, והשתתפו בלילה האחרון 
במסיבת השבט הגדולה. בסוף המחנה סיכמו 
המדריכים והחניכים את השנה שחלפה ונפרדו 

– בשירים, בחיבוקים וגם בדמעות... 
הצלחת המחנה לא נעלמה מעיני האחראים, 
מטעם  פרסים  בשבעה  זכה  נופר  ושבט 
ההנהגה: מקום ראשון על "צופיות", מקום 
ראשון על מבנה מרכז ההדרכה, מקום שני על 
המבנה של שכבה ח', מקום שלישי על מערך 
ההדרכה של צוות ו', מקום שלישי על תכנון 
וביצוע "פני השטח", מקום שלישי על היותו 
"מחנה ירוק". בנוסף ניתן פרס הערכה מיוחד 
ניתן לשבט על פעילות גדוד צמי"ד )חניכים 

בעלי צרכים מיוחדים(. 
 המון הערכה מגיעה לחברי השכבות הבוגרות 
– שהגיעו לפני כולם )כדי להכין ולבנות( ועזבו  
אחרונים )כדי לפרק...(. המון תודה גם לכל 
מי שסייע – הורים מתנדבים, מועצת להבים, 

ונתראה בשנה הבאה! 

ומה לקראת השנה החדשה?
לקראת שנת הפעילות הקרובה השתתפו חברי 
השכב"ג )השכבות הבוגרות( ב"סמינר פתיחת 
שנה" בן יומיים.  בסמינר  - שהיה שילוב של 
עבודה וכיף – עסקו השכב"גיסטים בתכנון 
השנה הבאה, החל מהגדרת המטרות הכללית 
ועד פריטתן ללוח זמנים מפורט. וכמובן – קצת 

גיבוש, קצת אחווה, קצת גאווה מקומית....
עכשיו כולם מחכים לחניכים שיחזרו מהחופש, 
וכמובן – לאחים הצעירים שיצטרפו השנה 

למשפחת נופר.  

אסיפת הורים: בואו להכיר אותנו! גם לנו 
חשוב להיפגש עמכם, לספר לכם על הפעילות 
ולענות על שאלותיכם. אסיפת הורים ראשונה 
בתאריך  תתקיים  המדריכים  בהשתתפות 
05/10/10. לחניכי ד'-ו' בשעה 19:00, ולחניכי 

ז'-י"ב בשעה 20:30. נשמח לראותכם!

טיול פתיחת שנה  יערך הטיול באזור הדרום, 
בתאריכים 15-16.10. 

תחילת  את  המציין  שנה  פתיחת  טקס 
ה-  שבת  ביום  יתקיים   בשבט  הפעילות 
30.10.2010  ופרטים נוספים עליו נפרסם 

בהמשך.  בואו  לראות!
שנת הפעילות הקרובה תחל ביום שישי,

ה- 03.09.2010 . מחכים לראותכם!!!

לנו בתי ספר לקריאה, לכתיבה,  "יש 
, אולם חסר לנו היסוד- בתי  לימודי דת ל

ספר לחינוך בני אדם ". )פסטי לוצי(

אנו עומדים בפתחה של שנת הלימודים תשע"א.  
לקליטת  ומוכנים  ערוכים  החינוך  מוסדות 

התלמידים ולהתחלת שנת הלימודים.
מערכת החינוך היישובית כוללת :

ובוגרים במעון היום  46 תינוקות, פעוטות 
"נחליאלי".

99 ילדים בארבעה גני טרום חובה.
73 ילדים בשלושה גני חובה.

610 תלמידי כיתות א'-ו' בבית ספר "להבים" 
מתוכם 38 תלמידים חדשים.

707 תלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה 
בבי"ס אשל הנשיא.

החל משנת הלימודים תשע"א ילמדו תלמידי 
החינוך הממלכתי דתי בבית ספר "חמדת" 

שבמיתר.
במהלך חופשת הקיץ שקדנו על שיבוץ צוותי 
החינוך, גיבשנו תוכניות עבודה שנתיות והצבנו 

יעדים ומטרות.
התפיסה החינוכית היא שאקלים מיטבי מושתת 
על סובלנות, על הידברות, על אכפתיות ועל 
אמון הוא הערובה להצמחתו של "אדם" בד 

בבד עם הקניית ידע ולמידה.
החינוכית  לעשייה  מגויס  החינוכי  הצוות 
מתוך אמונה חזקה בדרך ובכלים העומדים 

לרשותו.

הסעות 
מערכת ההסעות ממשיכה לפעול כמו בשנה 
קבועים  מקומות  הגדרת  וכוללת  קודמת 

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

הנסיעה ובירידה מן האוטובוס.
להעלאת  יתרום  מצדכם  הפעולה  שיתוף 

הבטיחות בהסעה.

משלחות
במהלך חודשי יולי – אוגוסט יצאו שתי משלחות 
של בני נוער מלהבים לשוויצינגן ולהמבורג 

שבגרמניה.

מניעת שימוש באלכוהול וסמים
השימוש  מניעת  על  דגש  הושם  השנה 
בני  באלכוהול במרחבים הציבוריים בקרב 

הנוער בלהבים.
הוכנה תוכנית הכוללת:

1.  כנס יישובי – ערב חוויתי המציג את נושא 
השימוש באלכוהול והפעולות המתוכננות 
להתקיים ביישוב עם הורים ובני נוער. הערב 
יתקיים במועדון הצמוד לגן טבלן ב10/10/2010 

בשעה 20:00.
סיירת הורים – הסיירת מורכבת מתושבים   .2
מתנדבים אשר מסיירים ברחבי היישוב בסופי 
שבוע ומשוחחים עם בני הנוער, במטרה למנוע 

את השימוש באלכוהול במרחב הציבורי. 
 במהלך חודשים אוגוסט-ספטמבר יתקיים קורס 
הכשרה ראשון למתנדבי הסיירת בתאריכים  

16,23,30/8 ו 6/9- יישר כוח למתנדבים!
דיאלוג קהילתי – כחלק ממאמצינו לשתף את   .3
התושבים בחשיבה על פתרונות לתופעה נקיים 
תהליך של דיאלוג קהילתי בין המועצה, ההורים 

ובני הנוער ביישוב מיד לאחר החגים. 
במסגרת התהליך נקיים ערב להורים, ערב לבני 
הנוער וסדנאות. מועדי המפגשים יפורסמו 

בהמשך באתר האינטרנט.
אנו פונים אל ההורים ואל בני הנוער לקחת 

חלק במעורבות ובעשייה.

נוער להבים
יצאנו לדרך חדשה. השנה הושם דגש על קידום 

תהליכים חינוכיים וחברתיים של בני הנוער.
תוכניות  פיתוח  על  שקד  המדריכים  צוות 
צרכי  פי  על  קהילתית  בראייה  ייחודיות 

הנוער. 
צוות יחידת הנוער אביחי ושי קוראים לכם בני 
הנוער להצטרף לעשייה ולפעילויות הכוללות 

פרויקטים כגון:
מוסיקה, יצירה, הפקה וסאונד:

מועדון להקות צעירות – "סלקום ווליום"  ·
יוצרים חלומות בנגב  ·

קורס די ג'יי  ·
צוות מדיה אינטרנט ותקשורת  ·

צוות אירועים בקהילה  ·
 נוער מתנדב

מד"א, צופי אש, משמר אזרחי  ·
מרכז מתנדבי נוער  ·

מנהיגות נוער
מועצת נוער יישובית  ·

מרכז לפיתוח מנהיגות צעירה  ·
מרכז הדרכה עירוני  ·

הכנה לצה"ל
קורס הכנה לצה"ל "גביש"  ·

קורס גדנ"ע אוויר  ·
סדנאות וקורסים
לייף קואוצ'ינג  ·

מרכז שרון ישראל התוכנית לקולנוע  ·
קורס יזמים צעירים ישראל – מיסודו   ·

     של בנק לאומי

מועדון נוער
מועדון הנוער פתוח עם מגוון פעילויות    •

     במהלך השנה בימים ב'-ה'
    בין השעות 17:00-22:00

•  בחודשי הקיץ  בין השעות 19:00-00:00,  
    בימי ו' בין השעות 22:00-02:00

צהרון בלהבים
זו השנה השנייה בה יפעל צהרון "אפטר סקול" 
בבי"ס ובגני הילדים בשיתוף פעולה הדוק עם 

מחלקת החינוך במועצה והנהלת ביה"ס. 
הצהרון יפעל בימים א' עד ה' מסיום הלימודים 
בביה"ס ועד השעה 16:30, ובגני הילדים מסיום 

הגן ועד השעה 17:00.
בימי חופשה משעה 07:30 במתכונת קייטנה, 

בהתאם ללוח החופשות שיימסר מראש. 
גם בשנה הקרובה יהנו בכל שבוע  הילדים 
מחוגים עם מפעילים חיצוניים, כגון: דרמה, 
ספיד-ספורט, בובטרון והשנה יתווסף חוג 
חדש - סיפורי עמים. לאורך השנה יתקיימו 
פעילות סדנאות, הצגות, קוסמים, מופעים 

מספרי סיפורים, ערבי הורים וילדים ועוד'
לפרטים והרשמה:

אדם ארועתי 052-5400645

זה המקום להודות לוועדי ההורים ליו"ר ועד 
ההורים בביה"ס להבים, הגב' הדר אורן. 

לנציגת וועדי ההורים בגני הטרום חובה הגב' 
נסיה דוכן על העשייה ועל שיתוף הפעולה 

במהלך כל השנה. 
לכל ילדינו במערכת החינוך שלוחה ברכת 

הצלחה ושנת לימודים מהנה ומשגשגת.
לצוות החינוכי אנו מאחלים עבודה מהנה 
ויצירתית. אנו מלאי אמונה שתהא גם זו שנת 

עשייה חינוכית פורייה ומאתגרת.

בברכת שנה טובה ובטוחה

מלגות
בטקס חגיגי שהתקיים במועצה בהשתתפות 
ראש המועצה מר אלי לוי ובנוכחות המצטיינים 
ומשפחותיהם, חברי מועצה, עובדי מועצה 
ותושבים חילקה ועדת המלגות בראשותו של 
עו"ד דן מלכיאלי מלגות לסטודנטים מצטיינים 
ופרס על תרומה ייחודית לקהילה. חברי ועדת 
המלגות, עו"ד ורד סרוסי כ"ץ , פרופסור אבי 
גרוס, מר ניסן בגולה  וד"ר מנואל כץ השקיעו 

רבות מזמנם ומרצם ועל כך תודתינו.
ציין  מלכיאלי  דן  עו"ד  מלגות,  ועדת  יו"ר 
את מיעוט הפונים והדגיש את ההתנדבות 
והתרומה החברתית כנר לרגלי הועדה בקביעת 

הזכאות למלגה. 
שמות הזוכים:

טל אדלר - סטודנטית לתואר ראשון במדעי 
משולבת  והתמחות  כללי   BA ההתנהגות, 
בחטיבות: משאבי אנוש ותקשורת במכללה 

האקדמית אחווה. 
על הצטיינות בלימודים והתנדבות באגודת 
הסטודנטים, ארגון "לתת" ועמותת "כנפיים" 

בשדרות. 

לוטם יהב - סטודנטית לתואר ד"ר לרפואה 
באוניברסיטה העברית בירושלים. 

על הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית 
במעון לנשים מוכות בירושלים, עידוד חולים 
בבית החולים הדסה עין כרם וסיוע לסטודנטים 

מתקשים.
עודד פנקס - סטודנט לתואר ראשון בהנדסת 
הצטיינות  על  טכניון.  ומזון  ביוטכנולוגיה 

בלימודים וביצוע שרות מילואים ממושך.
בנוסף חולק פרס על תרומה ייחודית לקהילה 
לגיא חליבה על התנדבות קבועה וממושכת, 

על השקעת זמן ומרץ. 



דפי מידע להבים אוגוסט 2010 �דפי מידע להבים אוגוסט �2010

חודש מאי כבר הפך למסורת כ"חודש הבריאות 
בלהבים". במהלך החודש התקיימו ביישוב 

מגוון פעילויות לכל הגילאים.
הילדים, בני הנוער והוריהם נהנו מאירועי 

ספורט כגון אליפות ג'ודו מחוזית, גביע המדינה 
בפלור בול )בו זכינו מקום ראשון!(, טורנירים 
הורה-ילד בכדורסל בכדורגל ומפגש שאלות 

ותשובות עם שחקני הפועל באר שבע.
ילדי גני טרום החובה עברו הדרכות בנושאי 
בריאות השן ותזונה נכונה וצוידו בערכות 

תערוכה בלובי המועצה

אנו מודים לסיון לוי על התערוכה מיצירותיה 
הייחודיות. בימים אלה אנו מציגים תערוכה 
ציורים חדשה מפרי מכחולם של משתתפי 
חוג ציור של מועדון +55: ברוריה אליעז, יוסף 
אליעז, אדי אנגל, אטה בן דור, קרולה גופר, דינה 

גסטש, שושנה יוסף, רות מלכין.

חנוכת מרכז שיטור קהילתי

נחנך ביישוב מבנה שיטור קהילתי משולב, 
אשר ישמש את המשטרה במסגרת פעילותו  
השוטפת של השוטר הקהילתי במקום, ובסיס 

למתנדבי המשמר האזרחי. 
קבוצת חנן מור תרמה את המבנה, ששימש 
בעבר כמרכז מכירות, לרווחת תושבי להבים. 
פעילותו  במסגרת  לוי,  אלי  המועצה  ראש 
לקידום הביטחון ביישוב העביר את המבנה 

לשימוש המשטרה.
טקס העברת המבנה החדש מידי המועצה 
למשטרה נערך בהשתתפות חנן מור, ניצב יוחנן 
דנינו, מפקד המחוז הדרומי, תנ"צ אבשלום 
פלד, מפקד המרחב, רפ"ק איל אזולאי, מפקד 

תחנת רהט ואלי לוי ראש המועצה.

קהילה

אזכרה לויצמן אפרים ז"ל
עשור שנים חלף מאז לכתו ללא עת של ראש 
המועצה אפריים ויצמן ז"ל, שכיהן בין השנים 
1998-2000. באזכרה שהתקיימה ביום שני 
16/8/2010 התכנסו ליד קברו בני משפחה, 

חברים, ראש המועצה וחברי המועצה.

בטחון
תרגיל - משבר מים

בחודש נובמבר השנה יתקיים תרגיל רחב  היקף 
בן יום אחד בנושא משבר מים.

מועד התרגיל המדוייק יעודכן באתר האינטרנט 
של המועצה. יתכנו הפסקות מים באוזרים 

שונים במהלך התרגיל.

תו כניסה לרכב
לצערנו ההיענות להדבקת תו כניסה לרכב 
קטנה. לאחר החגים בכוונתנו לאכוף נושא זה 

ביתר שאת. אנו מתנצלים על חוסר הנוחות.

חופשה מרוכזת
משרדי המועצה יהיו סגורים בחוה"מ סוכות 
בין הימים 26/9-29/9/2010 ויפתחו מחדש 

ביום א' ה-3/10/2010. 
בכל בעיית ביטחון או אחזקה הנכם מוזמנים 
לפנות למוקד להבים 106 או מטלפון נייד 

08-6274433/4

חגיגות הזמר העברי

בתחילת יולי התקיימה חגיגת הזמר העברי 
בהשתתפות ארבע חבורות זמר:

"רון מיתר" ממיתר בניצוחו של אסף יניב.
"להקת פפריקה" מקיבוץ דביר, שמייצגת 
את מועצה אזורית בני-שמעון בניצוחו של 

שלום אוחיון.
"סגנון אחר" שמייצגת את באר-שבע בניצוחו 

של יוני שחם.
"ענבלים" מלהבים בניצוח שלומי מתיאס. 

בזכות האווירה הנהדרת והנאת המשתתפים 
נמשיך ונקיים ערבים כאלה גם בעתיד.

המחלקה לשירותים חברתיים
עשייה  של  שנה  מסכמים  אנו  אלו  בימים 
משותפת של המחלקה לשירותים חברתיים, 
יחד עם בעלי תפקידים בישוב ותושבים פעילים 
ומתנדבים, הבאה לתת מענה לצרכים של מגוון 
אוכלוסיות בישוב:  נוער, קשישים ופתרונות 

חירום לכלל התושבים. 
אנו מאמינים כי שילוב תושבים בכל תחומי 
יותר עבור  נכון וטוב  יוצר שירות  הפעולה 
התושבים ולכן אנו מזמינים את כולכם להצטרף 

ולקחת חלק בפרוייקטים בלהבים.

מתחומי העשייה המרכזיים:
תוכניות בתחום מאבק בסמים, אלכוהול   .1

ואלימות בקרב בני נוער:
המחלקת פועלת בשיתוף עם גורמים נוספים 

במועצה, בישוב ומחוצה לו.
אנו מזמינים את כולם להכיר את התוכניות 
והפרויקטים ולקחת חלק בעשייה חשובה זו 

למען שלומם של ילדינו!
שירותים לתושבים ותיקים  .2

עמותת "גיל הזהב" להבים ומיתר א. 
הישובים להבים ומיתר פועלים להקמת עמותה 
משותפת בהובלת שתי המועצות המקומיות 
במטרה לקדם את מתן השירותים לגיל הזהב 

ובראשם השירות "קהילה תומכת". 

הקהילה התומכת, אשר תיפתח בשני הישובים 
בסיוע של משרד הרווחה וג'וינט ישראל )אש"ל(, 
מיועדת לתושבים גימלאים )נשים מגיל 62, 
גברים מגיל 67( המעדיפים באופן טבעי להמשיך 
ולהתגורר בביתם ובסביבתם תוך שמירה על 

עצמאות ואיכות חיים טובה.
השירותים שינתנו במסגרת הקהילה התומכת:  

• שירותי אב/ אם קהילה
• לחצן מצוקה 

• שירותים רפואיים
• פעילות חברתית 

שותפות למען הגיל השלישי  ב. 
מזה שנה שנייה, אנו מקיימים שיתוף פעולה 
פורה ומרגש בין המחלקה לבין בית חב"ד להבים, 
בראשות הרב יוסי ביסטריצקי. מדי חג  בית 
חב"ד מפעיל מתנדבים ומחלק שי בבתי תושבים 
מבוגרים או בודדים ביישוב המוכרים למחלקתנו. 
משפחות ויחידים המעוניינים להתנדב או לתרום 

מוזמנים ליצור קשר עם הרב יוסי בטלפון:
.054-6677074

ברצוננו להודות לכל מי שנותן יד ולוקח חלק 
בעשייה למען רווחת היישוב!

בברכת שנה טובה, שנה של התחזקות ושנה 
של בשורות טובות לכולנו!

דיוור ישיר מהמועצה
ישיר  המועצה שולחת מדי שבוע בדיוור 
לכל  המועצה  לאתר  וקישורים  עידכונים 

התושבים המבקשים להיכלל בשרות.
על מנת להצטרף נא לשלוח בקשה לדוא"ל: 

lc@lehavim.muni.il

מסיבת מתגייסים

כמדי שנה קיימנו ביישוב מסיבת מתגייסים 
לבוגרי כיתה י"ב. 

את הבוגרים הנרגשים שהתכנסו על דשא 
יו"ר האגודה  המתנ"ס ברכו איציק קיקוס, 
למען החייל בלהבים, רס"ן אמיר גולדמן קצין 
אג"מ בגדוד נשר, שרה כהן, נציגת ההורים, עדי 
אלחיאני ועמית חלמיש נציגות המתגייסים 
וראש המועצה, מר אלי לוי. בתום הברכות נהנו 
המוזמנים מהופעת להקת פיקוד דרום, התכבדו 
במבחר עוגות שהביאו אמהות המתגייסים 
הוצפנו  מהודר בו  תיק  מהמועצה  וקיבלו 
הפתעות נוספות. בשעה 22:00 יצאו הסעות 
מרחבת המועצה למסיבת מתגייסים משגעת 

ב"חצר האחורית" בקיבוץ רבדים.
ברצוננו להודות לכל התורמים אשר תרמו בחפץ 

לב ובנכונות רבה להצלחת הערב:
לאבי מאור ואורית מקבוצת חנן מור

לשלום ביתן וחברת נווה ב.ב פרוייקטים
למאיר חזן ממאיר חזן מהנדסים 
לראובן ארגמן וחברת נופים בנגב

ליוסי, אלברט וחברת י.ר.א.ב שירותי נוי
ליוגב מורד ומניבים סוכנות לביטוח 

לאבי ולכל צוות בנק הפועלים, סניף להבים
לועד מתפללי בית הכנסת להבים

למשה שלום מנהל שיווק מרחב דרום ולכל 
חברת אגד

לאלי אטדגי וחברת א.א. פרסומאים
לכפיר וחברת א.א. ארזי

לפאינה בריל מחנות הפרחים טוליפ
לסטודיו רובין על העיצוב הגרפי
לדב סקג'ו ולצוות חנות צועדים

עדכון מדריך להבים פון 
2010-2011

המדריך הטלפון מתעדכן אך ורק עפ"י בקשות 
את  לעדכן  המבקשים  תושבים  המינויים. 
הרישום, מתבקשים לשלוח הודעה לדוא"ל: 

lc@lehavim.muni.il  עד ליום 15.9.2010

מועדון +55 חודש בריאות בלהבים
במחצית השנה האחרונה התקיימו אירועים 
רבים, ביניהם: טיולים לגליל, לגולן, עכו, בני 

ברק, רמות מנשה, אשקלון ועוד.
היענות חברי המועדון להזמנתם של חברי 
קיבוץ שובל לחגוג עמם את חג השבועות היתה 
ניסיון ראשון ומוצלח לשיתוף פעולה עם יישוב 

מהמועצה האזורית בני שמעון. 
ביום הזיכרון לחללי צה"ל נטלנו חלק, יחד 
עם לוחמי תש"ח של  חטיבת גבעתי,  בטקס 
54  באזור  הזיכרון ליד האנדרטה של גדוד 

משלטי חוליקת.
לאחרונה נפתחו חוג למחשבים ו"חוג הזמר 
העברי" בהנחיית יוסי לב. הועד ישמח לקבל 

הצעות ורעיונות להמשך הפעילות.
ועד המועדון מאחל לכל חבריו, לכל תושבי 
להבים ולעם ישראל כולו שנה טובה ומאושרת 

עם הרבה בריאות ושמחה.

חדשות ממועדון הבוקר
לאחרונה עבר המועדון "מתיחת פנים" בצבע 
ובהתקנת מזגן לרווחת החברים, וכעת המקום 

מזמין ונעים יותר.
בחודש יולי יצאנו באופן מאורגן לביקור בבית 
יהדות אתיופיה "שבו בנים" בבאר שבע, שם 
התקבלנו ע"י ד"ר תמר ליכט מנהלת המקום.

פתחנו בטכס הקפה המסורתי, טעמנו טעימות 
מעבודות  והתרשמנו  האתיופי  מהמטבח 
האומנות המסורתיות )רקמה, קליעה וקרמיקה( 
ועבודות החימר המדהימות ביופיין פרי עבודתו 
של האומן האתיופי אלי אמן )כשמו כן הוא( 

שאף העביר לנו סדנת יצירה בחימר.
קיבלנו הרצאה בנושא תרבות והיסטוריה של 

העם האתיופי בליווי מצגת מרשימה.
אנו ממשיכים בפעילויות השונות והמגוונות 
ומזמינים כל אחד מכם לבא להתרשם ולהצטרף, 
המועדון פועל בימי שני וחמישי בבוקר. מידע 

מעודכן מתפרסם מידי חודש ע"י המתנ"ס. 
ברצוננו להודות מכאן לכל חברי הקהילה אשר 
תרמו מזמנם בהרצאה ובפעילויות אחרות 
להעשרת באי המועדון והנעימו את זמננו 

מאד, יישר כוח.

לצחצוח שיניים, התקיימו סדנאות בישול 
לילדים ולמבוגרים ונערכו הרצאות במגוון 

נושאים.
בני הנוער זכו לחוויה מרגשת וייחודית בערב 
שיוחד למאבק בסמים ואלכוהול ובשיאו הצגת 

יחיד של השחקן נירו לוי.
בסיום חודש הבריאות התקיים יריד שבועות 
בסימן בריאות בהשתתפות ילדי בית הספר. 
במהלך היריד התקיימו הופעות של החוגים 
השונים וטקס ביכורי תינוקות. ביריד הוצגו 
דוכני הסברה שונים, הוצבו עמדות יצירה 

ופעילות והכל הכל בסימן בריאות .
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התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשע"א – 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"א - 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: 14:30מנחה: 14:30

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

תזכורת: ביום הכיפורים אין לנעול נעלי עור!

 "מלוך על העולם"!בס"ד

תפילת תשליך - לראשונה בלהבים!
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 "תשליך" תתקיים בעזרת ה' ברוב עם, ליד מזרקת המים החדשה 

בכיכר המרכז המסחרי. במזרקה יהיו דגים.
ביום חמישי, א' של ראש השנה, 9/09/10 בשעה 18:00

בתפילה נשמע קול שופר. הביאו אתכם את ילדיכם.

וזה פירושה של התפילה:
אם אני אוהב מישהו, ואני רואה מישהו אחר שלא אוהב אותו – טוב, ניחא, 
וכי מה אני יכול לעשות? טבעי שיש מי שאוהב אותו, את האהוב שלי, ויש 

מי שלא אוהב אותו.
אבל כאשר אני אוהב מישהו מעומק-עומק-עומק הלב, אני לא מסוגל לסבול 

שיש מישהו שלא אוהב אותו.
לכן אנו מתפללים בראש השנה: 'וידע כל פעול כי אתה פעלתו'. אני אוהב כל 
כך את הקדוש ברוך הוא עד שאיני מסוגל לשאת את הידיעה כי בקצה העולם 

נותר איש אחד שעדיין לא יודע שיש אלוקים חיים בשמים ובארץ.

שנה טובה ומתוקה,
הרב נפתלי מרינובסקי
רב היישוב

מעשה בחסיד אחד שכתב מכתב לרבו הקדוש בערב ראש השנה, וכה כתב:
למורי ורבי הקדוש, קדוש עליון, ידיד ה' וידיד ַעם ישראל, שיחיה לעולם.

עומדים אנחנו לפני ראש השנה ויום הכיפורים וכל היום מתפללים. אבל אני 
שואל, מורי ורבי הקדוש, בטובכם, כתבו לנו באיזו תפילה יש לכוון במיוחד 

ולהתפלל מכל הלב?
ענה לו הרבי, וכה כתב: דע לך שקיבלתי בערב החג אלפי מכתבים ואין לי פנאי 
לענות על כולם, אבל מכתבך כאשר הגיע אלי היה עדיין רטוב מן הדמעות, 

ולכן מוכרח אני לענות לך מיד.
דע לך שכל התפילות הן עמוקות מני ים ושוברות את כל המחיצות בינינו לבין 

אבינו שבשמים.
אבל דע לך שיש תפילה אחת שיהודי צריך להתפלל אותה כל החיים, כל 

החיים, והיא:
'מלוך על העולם כולו בכבודך, והנשא על כל הארץ ביקרך, והופע בהדר גאון 
עוזך, על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול – כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור 
– כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו: ה' אלוקי ישראל מלך ומלכותו 

בכל משלה'.

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

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

מקווה תפארת להבים נפתח!
שעות פתיחת המקווה:

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

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

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

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

חלוקת סכך לסוכות
חלוקת סכך תתבצע ביום ג' 21.9.10 

בין השעות 16:00-19:00 במחסני המועצה.

שישו ושמחו בשמחת תורה
ה"הקפות השניות" הציבוריות תתקיימנה ברחבת בית הכנסת המרכזי 

במוצאי שמחת תורה יום חמישי 30.9.2010 בשעה 20:00.
בואו לשמוח בשמחה אמיתית! הפתעות לילדים!

לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת בליל כניסת 
חג שמחת תורה, ביום רביעי ה-29/9/2010, לאחר תפילת ערבית בשעה 

.17:30


