
אתר הבית שלי

תושבים יקרים,
שנת תשע"א מתקרבת לסיומה ומפנה את מקומה 
כל  את  בברכה  לקדם  יותר.ברצוני  רעננה  לשנה 
התלמידים השבים למסגרות החינוכיות ולאחל לכולם, 

חדשים וותיקים שנת לימודים פורייה ומוצלחת.
 שנת תשע"א היתה שנה טובה עם הרבה עשייה, שנת 

התחלות חדשות אך גם השקעה והעמקת הקיים.
בשכונת המניפה כבר החלו בעבודות פיתוח, לדיירי השכונה צפויה תקופה 
לא פשוטה ואני פונה אל התושבים לגלות סבלנות, סובלנות ואורך רוח. 
בכל רחבי היישוב ניתן לראות עשייה מתקדמת העתידה להסתיים בקרוב: 
הגן והחניה לטובת הספורטק, הגן ברחוב סנונית, השטח בין סבכי, נשר 

וסלעית ועוד!
אנו רואים את הבטיחות ככלל ובטיחות בדרכים בפרט כערך עליון ולכן 
במהלך החודשים הקרובים נחל בביצוע פרויקטים שמטרתם מיתון התנועה 
ביישוב ודאגה לבטיחות הנסיעה. בין הפרויקטים הגבהת כל מעברי החציה 

בשדרות תאנה והוספת פס האטה לפני כל מעבר חציה.
תכנית השכונה הדרומית הופקדה! בקרוב יחל שיווק לצעירי להבים, מומלץ 

לעקוב אחר עדכונים באתר המועצה 
בכתובת: www.lehavim.muni.il ובעיתונות הארצית.

בשעה טובה נחנך מגרש ההוקי רולר המיועד לגלגליות. המגרש הינו עוד 
חלק מספורטק להבים שיכלול בין היתר מסלול ריצה, מתחם אקסטרים 

ומערכת שבילים וכיכרות.
הסתיימה הטמעת מערכת מדי המים וכל מוני המים ביישוב הוחלפו. בימים 
הקרובים תעודכן באתר המועצה מצגת אשר תדריך את המעונינים כיצד 

להיכנס למערכת ולצפות באתר הפרטי של מערכת המים.
ובנימה קצת פחות חגיגית, אנו נמצאים בתקופת אי ודאות מבחינה 
ביטחונית, שלוות החופש הגדול הופרעה על ידי יללות האזעקות ושוב 
נאלצנו לשהות במרחבים המוגנים. אני קורא לכל התושבים לנהוג לפי כל 

כללי הבטיחות,לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

אני מברך את כל בית להבים בברכת חג שמח 
ומייחל לשובו המהיר של גלעד שליט הביתה.

                                שלכם, 
                                אלי לוי

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים  להרמת כוסית 

לרגל חגי תשרי
שתתקיים ביום שלישי ה-27/9/2011 

בשעה 18:30 בלובי המועצה.

דיוור ישיר מהמועצה
המועצה שולחת מדי שבוע דיוור ישיר לכל התושבים המבקשים 

להיכלל בשרות.
על מנת להצטרף לשירות וליהנות מטיפים במגוון תחומים ועדכונים 

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

בשעה טובה הונחה אבן הפינה 
למפעל "סודה סטרים" באיזור 

התעסוקה עידן הנגב

הסדרת החניה בבריכה  <

פתיחת שנת הלימודים



דפי מידע להבים | ספטמבר 2011 2

רואים עשייה
לקראת השנה החדשה, גם היישוב בתנופת 
התחדשות. פרויקטים רבים עליהם דיווחנו, אשר 
היו בשלבי אישור ותכנון שונים נכנסו לביצוע.
אחרים שרק החלו, בנייתם נמצאת בעיצומה.

הדגשים אשר ממשיכים ללוות אותנו: פיתוח 
שכונות המגורים הקיימות והחדשות, פיתוח 
המרחב הציבורי בגינון בר קיימא ובמתקני 
משחק ופנאי בטוחים, שדרוג מוסדות החינוך 

הקיימים ודאגה לתנועה בטוחה בדרכים.

מגורים
שכונת המניפה

הנתונים הסטטיסטיים מרשימים! 76 משפחות 
כבר מתגוררות בבתים החדשים לאחר אכלוסי 
הקיץ, 15 בתים בבנייה ומכרז הפיתוח יצא לדרך. 
כבר ניתן לראות את הכלים מכשירים את השטח. 
התקופה הקרובה תהיה מורכבת לדיירי המניפה. 
עבודות הפיתוח יידרשו שיתוף פעולה מלא 
מצד התושבים. זיכרו כי חוסר הנוחות בתקופה 
הקרובה, הוא שלב אחד לפני רחובות מגוננים 

ומטופחים.

השכונה במרכז
גם כאן הנתונים מרשימים: 16 משפחות כבר 
מתגוררות, עוד 31 בבנייה ועבודות הכנת המכרז 
לגמר הפיתוח בעיצומן. ברגע שעבודות הבנייה 
הפרטית יתקדמו אנו נהיה ערוכים לביצוע 

עבודות הגמר בשכונה.

שכונות ותיקות 
גם בשכונות הותיקות התקדמנו, ומבלי שנחוש 
נשארו רק כ-3 מגרשים ריקים. שני בתים בבניה, 
שניים לקראת בנייה ומספר דומה של בתים 
בלתי גמורים, שגם הם, אנו מקווים, יסתיימו 

בקרוב.

השכונה הדרומית
במצב זה כפי שתואר להבים מוכנה להמשיך 

בפיתוח העתידי באופן שקול והדרגתי.
מאגר  המהווה  הדרומית  השכונה  תוכנית 

מגרשים לשנים הבאות הופקדה.
בתוכנית מגוון מגרשים בגדלים שונים, שטח 
לדיור מוגן, מרכז מסחרי נוסף, שטח למבני ציבור 
ובתי ספר, פארק מרכזי, גנים שכונתיים, פארק 
נחל עלקת ורשת מובנית של שבילי אופניים 
שתתקשר לשכונות הקיימות ולמוקדי הפעילות. 
בתקנון הוטמעו עקרונות בנייה ירוקה שיחייבו 

גם את הבונים הפרטיים.
כמו כן תקנון השכונה קובע הקלות לבונים אשר 
ישקיעו בתכנון תואם אקלים מעבר למתחייב.

מיתון תנועה
ובטיחות הנסיעה

מספר פרויקטים מרכזיים אשר ישנו באופן 
דרמטי את בטיחות הנסיעה ביישוב, בתכנון 
ולקראת ביצוע עוד לפני תום השנה האזרחית.

מעברי חצייה מוגבהים בשדרות תאנה
נראה שאין תושב שאינו מוטרד ממהירות 
הנסיעה בשדרות תאנה. הדרך הרחבה, האספלט 

החדש והתאורה מזמינים נסיעה מהירה. 
בפרויקט זה יהפכו כל מעברי החצייה בשדרה 
למעברי חצייה מוגבהים ולפני כל מעבר חצייה 
יבוצע פס האטה, כך שמהירות הנסיעה תופחת 
לפני ההגעה למעבר החצייה והנראות של 

מעברי החצייה תגבר.
הפרויקט ישולב עם צומת מוגבה נוסף דוגמת 

הצומת גומא - שדרות תמר.

סובה בצומת שדרות הזית - שדרות תמר
המפגש בין הדרך המהירה לתחנת הרכבת 
הצופים  לשבט  ובסמיכות  הזית  לשדרות 
מטריד. בתכנון לביצוע מיידי סובה, אשר תאט 
את מהירות הנסיעה בציר ותשפר את בטיחות 

המפגש בין שתי הדרכים.

פיתוח שטחי הציבור
ותרבות הפנאי

רכיבה על אופניים
אנחנו יודעים שכדי לעודד נסיעה על אופניים, 
ההולמים  הפיזיים  התנאים  את  לתת  יש 
שיאפשרו נסיעה בטוחה ושקט נפשי להורים.

שילוב הפרויקטים של שבילי האופניים, מתקני 
חניית האופניים שהצבנו במספר מוקדי פעילות 
הילדים והנוער ובעיקר מיתון התנועה מהווים 

צעד גדול קדימה במגמה זו.

טיילת נחל להבים

שלב ב' של הפרויקט נמצא בעיצומו. אפשר 
לראות את השביל המתהווה משדרות תמר 
לכיוון היער, עוד שער וקישור אל היער העוטף 
אותנו. גולת הכותרת - שני גשרים שיקשרו את 
היער ליישוב, ליד גן ברקן ומול בית הספר.זהו 

נדבך נוסף לרשת שבילי הרכיבה וההליכה.   
החזון: שביל מעגלי רציף עוטף להבים שיאפשר 

רכיבה רצופה סביב היישוב דרך היער.

פיתוח גנים ציבוריים
המכרז עליו דיווחנו בהרחבה נמצא בעיצומו. 
הגן והחנייה ליד הבריכה, הגן ברחוב סנונית, 
השטח בין סבכי, נשר וסלעית, הנחל ליד הכניסה 
המזרחית מאחרי רחוב רקפת ושני קטעים לאורך 

שדרות רימון.

כל אלו נמצאים בביצוע וצפויים להסתיים בקרוב.
ביחד עם הבנייה הפרטית שהולכת ומושלמת, 
ניתן לומר ש"ההרחבה הגדולה" הסתיימה. לכל 
הותיקים יותר מביננו שזוכרים את ראשיתה, זו 

בשורה חשובה.

ספורטק להבים

מגרש הגלגיליות והטניס הושלמו. אנו ממשיכים 
שפורסמה  התוכנית  לפי  ובביצוע  בתכנון 
בהרחבה כבר מספר פעמים וכוללת את הרחבת 
מגרש הכדורגל, מסלול ריצה, מתחם אקסטרים 

ומערכת שבילים וכיכרות.
בתכנון, הפיכת מגרש הכדורסל המקורה לאולם 

ספורט נוסף.
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תשתיות לאומיות
הרחבת החנייה בתחנת הרכבת

כל משתמשי הרכבת הקבועים כבר הרגישו מזמן 
כי המקום צר מלהכיל את כלי הרכב החונים 
במהלך היום. המועצה בשיתוף רכבת ישראל 
חברו יחד לפרויקט הרחבת החנייה. מספר 

מקומות החנייה ישולש.

כביש 6
בהמשך לדיווחים הקודמים חברת חוצה ישראל 
יצאה במכרז להקמת הגשרים הראשונים על 

התוואי בין אחוזם לצומת שוקת.
בחודשים הקרובים נראה פעילות רבה באזור. 
כבר עכשיו יש ניצנים ראשונים של עבודות 

לפינוי מפגעים והסרת מכשולים.

קיימות
מכרז לניצול גגות מבני הציבור להפקת אנרגיה 

סולארית יצא לדרך.
שנמצאו  ציבור  מבני  ארבעה  כולל  המכרז 
מתאימים: בית הספר, המתנ"ס, בריכת השחייה 
ומגרש הכדורסל המקורה. אנו מקווים לראות 
את המערכות מוקמות עד סוף חודש נובמבר 

השנה.

תוכנית תג הסביבה של השלטון המקומי
נושאים עומדים היום בראש סדר  שלושה 
העדיפויות הסביבתי המקומי: פסולת, מים 
שיזם  לפרויקט  שותפה  המועצה  ואנרגיה 
פעולות  ינקטו  במסגרתו  המרכזי  השלטון 

לשיפור בשלושת הנושאים.

מים 
זה אנו מובילים כידוע עם מערכת  בתחום 

ההשקיה בקולחין ומחשוב מדי המים.

התייעלות אנרגטית
המועצה התקשרה עם חברה לעריכת סקר 
אנרגיה לחיסכון בתאורת הרחובות ובמבני 

הציבור.
נשמח לשתף את הציבור במסקנות, גם ליישום 

בבתים הפרטיים.

פסולת
ממשיכים בפרויקטים להפחתת הפסולת.

השכונתיים  המחזור  מוקדי  את  שדרגנו 
ובהתהוות מתחם מחזור בשבט הצופים.

עובד  צהובים(  )מיכלים  הטכסטיל  מחזור 
בהצלחה. 

לשימושכם, המוקדים העיקריים:
חניית המועצה – נייר, פלסטיק, טכסטיל
חניית המתנ"ס – נייר, פלסטיק, טכסטיל

נייר,  קרטון,   – רקפת  רח'  מול  תמר  שד' 
פלסטיק, טכסטיל

מרכז מחזור – נייר, טכסטיל, פלסטיק, קרטון
ועוד מיכלי פלסטיק ונייר הפזורים ברחבי 

היישוב.
בקרוב בצופים – נייר ואלקטרוניקה.

ובמועדון +55 איסוף בגדים טובים לויצ"ו.
בקומפוסטרים  לשימוש  הדרכות  בקרוב 
ומכירה נוספת. ניתן להירשם להדרכה אצל 

עדי במחלקת ההנדסה.

בקשה חשובה:
לאחרונה אנו עדים לתופעה חדשה. הציבור 
משאיר שקיות מלאות חומרים למחזור בסמוך 
למיכלים ומצפה כי מישהו אחר יכניס למיכלים.
אנא מכם, אל תתעצלו, השלימו את המלאכה 

ושימו במיכלים את מה שהבאתם.
את האשפה זרקו במקומות המיועדים לכך.

החיים  לבעלי  עדן  גן  היא  זרוקה  אשפה 
המשוטטים, מכרסמים ועוד.

מהנעשה בתחום איכות 
הסביבה 

אנו בוחנים כיום דרכים להתייעלות בתחום 
האנרגטי ובתחומי המים. המועצה בישיבתה 
האחרונה קיימה דיון ממצה בנושא פחת המים 
בישוב ובדרכים להקטינו. המעקב אחר תחומים 
אלו שהם עתירי כסף יימשך באופן קבוע 
על מנת להגיע למיצוי מכסימלי של תהליך 

ההתייעלות.
וסירוס  בעיקור  הטיפול  ימשך  השנה  גם 

חתולים.
 - ירוק  "תקן  גם  לקדם  התחלנו  לאחרונה 
ISO 14000" ולכשיגובש הנושא וייכנס לשלב 
ההטמעה, תהייה להבים מהרשויות המובילות 

בתחום תקינה ירוקה.

הועדה למאבק בסמים, 
אלכוהול ואלימות 

ניתן לומר במידה של זהירות אבל גם של סיפוק 
כי פעילותה של סיירת ההורים הצליחה להקטין 

באופן ניכר את פעילות שתיית האלכוהול 
של בני הנוער ברחובות לצד צמצום ברמת 
הוונדליזם והפרעות הרעש. פעילות זו אינה 
בבחינת זבנג וגמרנו אלא פעילות מתמשכת 
הדורשת אורך רוח, סבלנות ובעיקר נחישות 

ולשמחת כולנו ניתן לומר שהתברכנו! 
אנו ממשיכים בגיוס חברים חדשים לסיירת, 
נשמח שתצטרפו לשורותינו ותחוו באופן 

ישיר את המגע עם בני הנוער. 
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל חברי בועדת 
איכות הסביבה ובועדה למאבק באלכוהול 
לראש  ההורים,  לסיירת  וסמים,  אלימות 
המועצה ולעובדי המועצה על שיתוף הפעולה 
הפורה והמסירות הרבה לקידום נושאים כה 

חשובים.
חג שמח ושנה טובה 

אלון בנדט 
יו"ר הועדה לאיכות הסביבה 

יו"ר הועדה למאבק בסמים אלכוהול ואלימות 

חדש! מעקב אחר צריכת המים האישית
אנו מתכבדים להודיע שבשעה טובה ניתנת האפשרות לכל תושב לקרוא את מונה 

המים ולהתעדכן בצריכה האישית דרך האינטרנט באתר:
www.readyourmeter.co.il 

המערכת מאפשרת הפקת דו"חות צריכה, גרפים ועוד על נתוני הצריכה האישית וכן קבלת 
התראה במקרה של דליפה, ישירות לדוא"ל התושב.

הכניסה למערכת פשוטה, ידידותית ונגישה למשתמשים.
             www.lehavim.muni.il :מצגת הדרכה מפורטת מופיעה באתר להבים בכתובת
שירות זה הינו צעד נוסף במאמצנו לשיפור השירות לתושבים ויינתן ללא עלות למשך 

שלושה חדשי ניסיון.
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, במחשבה ובמעשה,  "מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות
ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית" )אלברט איינשטיין(. 

הילדים על כללי ההתנהגות על פי האיגרת 
שנשלחה אליכם. 

תוכנית עננים
בכיתות א' – ב' שילבנו תוכנית חינוכית חדשה 
"תוכנית עננים" התומכת בתהליך הקניית 
הקריאה. התוכנית מתמקדת בשילוב חוויתי 
בין משחק ללמידה.  מטרת התוכנית היא לסייע 
לכלל התלמידים בתהליך רכישת הקריאה 
ומתמקדת בהקניית כלים ומיומנויות ספציפיות 
לתלמידים תת משיגים. הלמידה והקניית הכלים 

מתבצעים באופן חוויתי ומהנה. 

תוכנית חינוכית להפחתת פסולת 
"המחזור חשוב, הפחתת פסולת במקור חשובה 
יותר". כבר אמרו חכמים: "פסולת של אחד היא 

אוצר של מישהו אחר". 
על מנת לצמצם באופן משמעותי את כמות 
הפסולת המועברת להטמנה, הוחלט ליישם 
תוכנית שגובשה ע"י משרד החינוך והמשרד 
להגנת הסביבה. בתוכנית הושם דגש על הדרכים 

לצמצום כמות הפסולת:  
בבית הספר נבחרו תלמידים להיות פעילים 	 

במועצה ירוקה המאפשרת לתלמידים להוביל 
שינוי ועשייה סביבתית בבית הספר  ובקהילה. 

הילדים 	  קיבלו  א'  ובכיתות  הילדים  בגני 
קופסאות אוכל.

תלמידי בית הספר קיבלו את ספרי הלימוד 	 
בשקית רב פעמית. 

נערך שוק בשקל לעידוד צרכנות ירוקה. 	 
בכל מוסדות החינוך הוצבו מיכלי נייר, מחזור 	 

של פחיות ובקבוקים. 
נערכה תחרות הכיתה הירוקה. 	 
נערכו סיורים לימודיים באתרים לטיפול 	 

בפסולת והטמנה. 
בעדלאידע הקהילתית התקיימה סדנת יצירה 	 

מחומרי פסולת. 
בהפנינג חשיפת החוגים יצרו הילדים כורסא 	 

מפסולת של בקבוקי שתייה. 

בשעה טובה ומבורכת החלה שנת הלימודים 
תשע"ב. 

ילדינו במערכת החינוך שלוחה ברכת  לכל 
הצלחה ושנת לימודים מהנה, משגשגת ובטוחה. 
עבודה מהנה  מאחלים  אנו  החינוך  לצוותי 

ויצירתית. 
לוועד ההורים, ליו"ר ועד ההורים הגב' נסיה 
דוכן, לנציגי וועדי הורים בגני הטרום חובה תודה 
על המעורבות ועל העזרה בעשייה בשנה"ל 

תשע"א. 
מערכת החינוך היישובית כוללת:

54   תינוקות, פעוטות ובוגרים במעון נחליאלי. 
105 ילדים בארבעה גני טרום חובה. 

81   ילדים בשלושה גני חובה. 
617  תלמידי כיתות א' – ו' בבית הספר להבים. 
ובחטיבה  הביניים  בחטיבת  תלמידים   670

העליונה בבית הספר "אשל הנשיא". 
21  תלמידי החינוך הדתי הלומדים במיתר 

ובבאר שבע. 
4   תלמידי החינוך המיוחד. 

כמידי שנה, במהלך חופשת הקיץ שובצו צוותי 
החינוך, גובשו תוכניות חינוכיות וכל מוסדות 
החינוך היו ערוכים לפתיחת שנת הלימודים 

ולקליטת התלמידים. 
היות ואנו נמצאים בתקופה של חשש וחוסר 
וודאות ביטחונית נערך בכל מוסדות החינוך כבר 
ביום הראשון ללימודים תרגיל כניסה למרחבים 

מוגנים. 
לידיעתכם, כל מוסדות החינוך ערוכים על פי 
כל הנהלים והדרישות של משרד החינוך ופיקוד 

העורף. 

מערכת ההסעות
 ממשיכה לפעול כמו בשנה הקודמת וכוללת 
הגדרת מקומות קבועים באוטובוס לתלמידי 

בי"ס להבים. 
יקרים, על מנת לשמור על בטיחות  הורים 
הילדים בהסעות, מצאו את הדרך לחזור עם 

בגני הילדים הוקמו גינות ירק ברוח החינוך 	 
הסביבתי. 

"נתיב האור"
המועצה המקומית להבים נבחרה להשתתף 
"נתיב  חינוכית  בתוכנית  תשע"ב  בשנה"ל 
האור". התוכנית משותפת למשרד החינוך, 
מרכז השלטון המקומי וחברת החשמל לישראל. 
התוכנית מלמדת ומחנכת לאורח חיים בטוח, 
מעודדת ילדים ובאמצעותם מעגלי קהילה 
נוספים, להתנהגות נבונה ובטוחה בכלל בסביבה 

צורכת חשמל.

שירותי בריאות השן
פרויקט  להפעלת  נערכים  אנו  אלה  בימים 
חינוכי "בריאות השן".   במערכות החינוך יקבלו 
התלמידים הרצאות בנושא חינוך בריאות השן.  
כמו כן, תבוצע בדיקה שנתית של כל התלמידים 
ע"י רופא שיניים, להורים תשלח הודעה בכתב 

על מצב שיני הילד. 

צהרונים בלהבים
בקיץ נערך מכרז למתן שירותי צהרונים על ידי 
המתנ"ס ונבחר זכיין חדש - חברת "המשכיל".

החברה פועלת מזה כ-10 שנים רצופות בהפעלת 
צהרונים, מועדוניות, חוגים וקייטנות ברחבי 

הארץ. 

הינשופים הגיעו גם ללהבים
במאמצים ובכוחות משותפים של ראש המועצה 
מר אלי לוי, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 
הצלחנו  החינוך  ומשרד  התחבורה  משרד 
147 החדש של אגד  להפעיל בישוב את קו 
תעבורה – "קווי לילה". השירות החדש אפשר 
לצעירים לצאת לבלות, לחזור הביתה בבטחה 

וכמובן לאפשר להורים לישון בשקט. 

תנועת הנוער "הצופים" 
שבט נופר צופי להבים שותפים מלאים בחינוך, 
כבר בשבוע הראשון הגיעו בוגרי השבט במהלך 
פעילות  ליום  להבים  לבי"ס  הלימודים  יום 

חוויתית לתלמידים. 

סיירת הורים 
אל  פונים  אנו  בלהבים,  לפעול  ממשיכה 
התושבים ואל ההורים להצטרף ולהתגייס 

לכוחות הסיירת. 

חינוך
בי"ס אשל הנשיא

זאב מילר, מנהל הכפר אשל הנשיא, 
פורש לאחר 40 שנות פעילות במגוון 
תפקידים. אנו מאחלים לו פרישה 
מוצלחת עניין וסיפוק בחייו החדשים.
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בני נוער בלהבים
הנוער  רכז  בצלאל,  לנעם  מאחלים  אנו 
ומוצלחת  עניפה  פעילות  שנת  החדש, 
וקוראים לכם בני נוער יקרים להיות שותפים 

פעילים בתוכניות המתגבשות למענכם.
להלן חלק מהפעילות המתוכננת

•  שעות פתיחה – מועדון נוער
לכיתות ז'-ט' בין השעות 16:00-19:00 בכל 

ימות השבוע מלבד יום ג'.
לכיתות י'-י"ב בין השעות 19:00-22:00. 

כולכם מוזמנים.
מועצת נוער - "המטבחון של המועדון"  •

בימים אלה מתגבשת לה קבוצת מנהיגות 
בוגרים מכיתות י'-י"ב שעניינה המרכזי הוא 
בניית תכנית מקיפה לכלל בני הנוער בישוב. 
נפגשים מדי שבוע בימי שלישי בין השעות 
19:00-21:00 והופכים דיבורים למעשים. 

לרעיונות ולהצטרפות:
Noam.mb@gmail.com 

לוקחים אחריות חברתית  •
לקראת החגים אנו יוצאים במבצע איסוף 
וחלוקת מזון לנזקקים ואוכלוסיות חלשות 
יסוד  מוצרי  לתרום  ניתן  למעוניינים,   .
ולהביאם למועדון הנוער בכל יום בין השעות 

.17:00-22:00
טיולים בחול המועד סוכות  •

כיתות י'-י"ב נוסעים לצפון לשלושה ימים 
כיתות ז'-ט נוסעים לאילת ליומיים 

ירחון נוער   •
לאחר החגים יצא לאור ירחון נוער מקומי 
שיביא לכם את כל העדכונים, החדשות, 
המדורים והכתבות של הנוער בלהבים מדי 
חודש. דרושים לנו כתבים מכל הסוגים ומכל 

הגילאים. 

השבט מעניק "בית שני" לילדים ולנוער ביישוב 
ואפשרות לצמוח ולהתפתח דרך לקיחת אחריות 
ועשייה. מתוך מטרה לקדם את הסובלנות לשונה 
ואת קבלת האחר, מקיים השבט גם פעילות 
לחניכי צמי"ד )צרכים מיוחדים( מפנימיית אשלים 
שבבאר-שבע. בנוסף, שותף השבט )בעיקר חברי 
השכב"ג( בהקמת שבט חדש בגבעות בר )שיקרא 
"נגב" - נופר גבעות בר(, ואף הוקם צוות קהילה 

שידריך ילדים במועדוניות בבאר-שבע. 
כיום מונה משפחת נופר כ- 350 חניכים, ואנו 

מקווים להצטרפותם של נוספים!

מה עשינו בקיץ? 
בתחילת חודש יולי יצא השבט כולו למחנה הקיץ 
של התנועה ביער שחריה שליד קרית גת. מחנה 
הקיץ הוא אחד השיאים בפעילות השנתית של 
הצופים, והשנה השתתפו בו למעלה מ-300 

חניכים!

נושא המחנה השנה היה "סיפורי התנ"ך", והמבנים 
היו בהתאם: תיבת נוח הפכה לשער הכניסה 
למחנה, האריה של שמשון היה לתורן ברחבת 
המפקדים, התפוח והנחש הפכו למרכז ההדרכה, 
והלוייתן של יונה קיבל את פני הבאים לחדר 
האוכל. כמובן )!( שכל המבנים תוכננו ובוצעו ע"י 
חניכי השבט, וכמובן )!( שזכינו גם בפרסים מטעם 
ההנהגה על מבנים אלו. "פני השטח" טופלו גם 
הם בשילוט, סימון שבילים וניקיון, והכל בעבודה 

עצמית של החניכים.

כולם – מהצעירים ועד הבוגרים - השתתפו בפעילות 
חוויתית, התנסו ב"חיי השטח", יישמו בנייה צופית, 
ואף הכירו קצת את ההנהגה ואת חבריהם ל"תנועה". 
בסוף המחנה סיכמו המדריכים והחניכים את השנה 
שחלפה ונפרדו – בשירים, בחיבוקים וגם בדמעות... 
)ומי שלא ראה "מפקד דמעות" מימיו לא יאמין 

שילדיו מסוגלים לזלוג כך...(
המון הערכה ותודה לחברי השכבות הבוגרות 
– שהגיעו לפני כולם )כדי להכין ולבנות(, ועזבו 
אחרונים )כדי לפרק... ותודה גם לחברי שכבה ח' 
שהתנדבו להישאר ולעזור(. המון תודה גם לכל מי 
שסייע – הורים מתנדבים, מועצת להבים, נשמח 

להיעזר בכולכם גם בשנה הבאה עלינו לטובה! 
ומה לקראת השנה החדשה?

סמינר פתיחת שנה של השכב"ג
לקראת שנת הפעילות הקרובה השתתפו חברי 
השכב"ג )השכבות הבוגרות( ב"סמינר פתיחת שנה" 
בן שלושה ימים שהתקיים בשדה בוקר. בסמינר 
- שהיה שילוב של ערכים עבודה וכיף – עסקו 
השכב"גיסטים בחזונו של בן גוריון לנגב ובמנהיגות 
מחנכת, 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, 
השנה  שיצטרפו  הצעירים  לאחים   – וכמובן 

למשפחת נופר. 

טקס פתיחת שנה - בואו לראות!
הטקס המציין את תחילת הפעילות בשבט יתקיים 
ביום שבת ה- 29/10 ופרטים נוספים עליו נפרסם 

בהמשך.

מחכים לראותכם!!! 

שבט נופר
סוגרים את הקיץ, מתכוננים לשנה החדשה

היערכות המועצה לשעת חירום
במסגרת ההיערכות לכל תרחיש חירום, מקימה המועצה מאגר מעודכן 
של 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
נא לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הפרטים.

שם המשפחה:

שם האישה:

מספר טלפון נייד:

שם הבעל:

מספר טלפון נייד:

כתובת:

דוא"ל:
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אירועי קיץ
25 שנה ללהבים

צויינה  ללהבים  ה-25  שנת  אירועי  פתיחת 
במופע מרגש של הזמרת ריטה. אלפי תושבים 
והמרגש  הסוחף  מהמופע  נהנו  ואורחיהם 
שהתקיים במוצאי יום העצמאות בכיכר וייצמן.

הופיעה  החגיגות  בהמשך   
במופע  מסיקה  מירי  ביישוב 

ממיטב שיריה.
מירי לא אכזבה והעניקה לנו 

מופע מרגש בשיתוף הקהל.

גלריית המועצה
במהלך החודשים האחרונים הוצגו שתי תצוגות 

בגלריית המועצה.
תערוכת ציורי אקריליק של אמנים מהיישוב 
במסגרת החוג לציור בהדרכת אורית אוריון. בין 
המציגים: שרה שגיא, נטלי פיין, יהודה קאליפא, 

רבקה  ביכמן, תמר רייך, שרי בטש
כמוו כן התקיימה תערוכת צילומים של  גב' 
רחל מוסצ'ס דיין, אשר הנציחה במצלמתה 

פינות חמד ביישוב, פריחה וצבע.

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 הישגים יוצאי דופן בתחום הספורט.
ורד סרוסי כ"ץ,  חברי ועדת המלגות, עו"ד 
פרופסור אבי גרוס ומר ניסן בגולה השקיעו 

רבות מזמנם ומרצם ועל כך תודתנו.
תודה מיוחד למר ניסן בארי ששימש כיועץ 

חיצוני לועדה בתחום הספורט.
שמות הזוכים:

ראשון  לתואר  סטודנטית   - רבינוביץ  הדר 
יצירה  תרבות,  בהתמחויות  הרוח  במדעי 
והפקה במכללה האקדמית ספיר. על הצטיינות 
בלימודים ופעילות חברתית בפרוייקט מסל"ן 

ופרויקטים של אמנות בקהילה. 
סיון לובצקי - סטודנטית לתואר ראשון בעבודה 
סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. על 
הצטיינות בלימודים ופעילות חברתית בעמותת 

"פעמונים", "באר שבע אוהבת חיות" ועוד. 
- סטודנט לתואר ראשון בכלכלה  רון קינן 
עם התמחות בחשבונאות באוניברסיטת בן 
גוריון בנגב. על הצטיינות בלימודים ופעילות 
התנדבותית )אשר לא נפרט מטעמי צנעת 

הפרט( הוצגה לחברי הועדה. 
פרס על הישגים ספורטיביים יוצאי דופן ברמה 
הארצית בשילוב עם הישגים לימודיים ראויים 

להערכה הוענק למתן סגל.

עדכון מדריך להבים פון 
2011-2012

מדריך טלפון להבים פון מתעדכן אך ורק עפ"י 
בקשות המנויים. תושבים אשר מבקשים להוסיף 
ו/או לתקן את הרישום הקיים בספר הקודם, 
מתבקשים להעביר את הפרטים הרשומים מטה 
ללשכת ראש המועצה בהקדם. את הטופס ניתן 

לשלוח לפקס: 08-9554763
לדוא"ל: lc@lehavim.muni.il או בדואר: מועצה 

מקומית להבים, ת.ד 1, להבים
נא לכתוב בכתב יד ברור ולמלא את כל הפרטים.
שם משפחה: _____________________
שם האישה: _____________________
_____________________ הבעל:  שם 
_____________________ רחוב: 
_____________________ הבית:  מס' 
_____________________ טלפון:  מס' 

שירותים חברתיים
במהלך מחצית השנה האחרונה כל  צח"י  - 
צוותי הצח"י נפגשו לפגישת היכרות, העברת 
אינפורמציה ותאום ציפיות. לאחר תקופת 

החגים, נתחיל את הכשרת הצוותים. 
מועדון הבוקר בדגנית ממשיך לפעול במרץ 
מגוונת.  ופעילות  חדשות  הרצאות  עם  רב 
המשתתפים יוצרים בחדווה ונהנים מאווירה 
פתוחות  המועדון  דלתות  קסומה.  ביתית 
למשתתפים נוספים, תושבים והורים הבאים 

להתגורר בבית ילדיהם.
להתעמלות  קבוצה  להתקיים  ממשיכה 
פלדנקרייז המיועדת לחולי סרטן ולבני זוגם. 
הקבוצה מזמינה אליה משתתפים נוספים. 

לפרטים אפשר לפנות למחלקת הרווחה.
זימוניות לכבדי שמיעה: מחלקת הרווחה מהווה 
צינור מחבר בין אוכלוסיה כבדת שמיעה ובין 
פיקוד העורף במטרה לקבל זימוניות המתריעות 
לפנות  מתבקש  המעוניין  כל  אזעקה.  על 
והדרכה  טפסים  לקבלת  הרווחה  למחלקת 

בנושא.

קהילה

חודש בריאות בלהבים
כמדי שנה הוכרז חודש מאי כ"חודש הבריאות 

בלהבים" ובו מגוון אירועי ספורט ובריאות.
ילדים והורים השתתפו בטורנירים ספורטיביים, 

קבוצת אצים יצאה לריצת שטח, התנסינו 
בשיעור "זומבה", בסדנאות בישול מגוונות, 

בסדנאות יוגה ותנועה.
ילדי גני טרום החובה עברו הדרכות בנושאי 
בריאות השן וצוידו בערכות לצחצוח שיניים, 
ספורטאים צעירים נפגשו עם מאמני הפועל 
ב"ש ושמעו מהם על חשיבות תזונה נכונה 

וקיום אורח חיים בריא.
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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להבים זוכרת
 את ויצמן אפרים ז"ל

ביום שני ה- 5/9/2011 התכנסו בני משפחה 
וקרובים, חברים, ראש המועצה, חברי ועובדי 
המועצה לציון אחת עשרה שנים לפטירתו של 

ראש המועצה בין השנים 1998-2000.

מסיבת מתגייסים
כמדי שנה קיימנו ביישוב מסיבת מתגייסים 
לבוגרי כיתה י"ב, השנה בורכנו בכ-150 בוגרות 

ובוגרים! 
הבוגרים והוריהם שהתכנסו על דשא המתנ"ס 
שמעו ברכות, נהנו מקטעי שירה, התכבדו 
בכיבוד שהוכן ע"י הורי המתגייסים ובסיום 
הטקס קיבלו מהמועצה תיק מהודר בו הוצפנו 

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:
לאלי מימון וחברת מבני תעשיה

לחנניה אביגזר וחן מתכות
לראובן ארגמני וחברת נופים בנגב
לאלברט וחברת י.ר.א.ב שירותי נוי

ליוגב מורד ומניבים סוכנות לביטוח 
ליעל, אבי ולכל צוות בנק הפועלים, סניף להבים

לרן משה וועד מתפללי בית הכנסת להבים
לאיל יחיאל, נועם טובי וחברת אגד

למוחמד נחארב ונתיבי שוקת
לכפיר ארזי וחברת א.א. ארזי

לפאינה בריל מחנות הפרחים טוליפ
לנירה רובין וסטודיו רובין

לרונה אלפסי ודפוס נוח

פינוי אשפה וגזם
במהלך תקופת החגים לא יחול כל שינוי במועדי 

פינוי אשפה וגזם.
המועצה מתגברת את מספר מכולות האשפה 
ותוסיף מכולות נוספות אשר ימוקמו  במתקן 
מרכז  וליד  המועצה  משרדי  ליד  האשפה 

המיחזור.

24 שעות 106
ביממה

בכל בעיית בטחון או אחזקה הנכם 
מוזמנים לפנות למוקד להבים 106

או מטלפון נייד 08-6274433/4

הודעות קב"ט:
שער בית העלמין 

שער בית העלמין נעול במהלך כל היום וזאת 
מטעמי בטחון. לאור פניות של משפחות על אי 
הנוחות בפתיחת השער, הוחלט על השינויים 

הבאים:
בימי שישי וערבי חג השער יהיה פתוח בין 

השעות 07:00-15:00.
במהלך השבוע המשפחות יתקשרו לפני הגעתן 
לבית העלמין לסייר ארזי בנייד: 050-2041028 
לפתיחת השער. השער יהיה פתוח כל זמן 

שהמשפחה תשהה בבית העלמין.
במהלך השנה מתוכנן להתקין מנוע חשמלי 
ומצלמה על גבי שער בית העלמין, דבר שיקל 
משמעותית על המשפחות ויחסוך מהם את 

הפניה לסייר.

מצלמות אבטחה
בתקופה הקרובה תצא המועצה למכרז להתקנת 

מצלמות אבטחה ברחבי היישוב.

הכניסה ליישוב
במהלך החודשים הקרובים יותקנו מחסומים 
ומצלמות בכניסה ליישוב. אנא גלו סבלנות 
וסובלנות כלפי המאבטחים בכניסה/יציאה 
שמנסים לעשות את עבודתם למען בטחונכם.

חיוג 112
טלפון  ובידכם  סכנה  למצב  נקלעתם  אם 
סלולארי, גם אם הוא נעול או ללא כרטיס סים 

בכלל - חייגו מיידית את המספר 112. 
המשטרה  לתחנת  אתכם  מקשר  זה  מספר 
הקרובה. גם אם נעלתם את הטלפון לילדים, 

מספר זה יהיה ניתן לחיוג! 
במידה והטלפון נעול יש לחייג בפשטות 112. רק 
 לאחר השלמת המספר כולו הוא יופיע על הצג! 

מומלץ לנסות :
1. נעלו את המקשים – וחייגו.

2. או: הוציאו את ה – SIM מתוך מכשירכם – 
וחייגו.

חופשה מרוכזת
משרדי המועצה יהיו סגורים בחוה"מ סוכות 

ויפתחו מחדש ביום א' ה-23/10/2011
בכל בעיית ביטחון או אחזקה הנכם מוזמנים 

לפנות למוקד להבים 106 או מטלפון 
נייד:  08-6274433/4

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

לחוויית תפילה משפחתית ויהודית בגובה העיניים.

יום כיפורערב יום כיפור

תפילת כל נדרי: 
17:00

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

רב שיח בנושא סליחות: 16:30
תפילת נעילה:  17:00

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

loralivne@gmail.com ,054-6510737 לורה ורשבסקי-לבנה



תפילת תשליך - כבר מסורת בלהבים!
נהוג ללכת ביום הראשון של ראש השנה, אחרי הצהריים, לשפת הים, 
נהר או מקור מים שבהם מצויים דגים ולהתפלל 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 בכיכר 
המרכז המסחרי ביום חמישי, א' של ראש השנה, 29/9/11 בשעה 18:00. 
במזרקה יהיו דגים. בתפילה נשמע קול שופר. הביאו אתכם את ילדיכם!

חלוקת סכך לסוכות
חלוקת סכך תתבצע ביום ג' 11.10.2011

בין השעות 16:00-19:00 במחסני המועצה.

שישו ושמחו בשמחת תורה
ה"הקפות השניות" הציבוריות תתקיימנה ברחבת בית הכנסת תפארת 
להבים ליד כיכר ויצמן במוצאי שמחת תורה,יום ה' 20.10.2011 בשעה 20:00.

בואו לשמוח בשמחה אמיתית! הפתעות לילדים!
לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת בליל כניסת חג 
שמחת תורה, ביום רביעי 19.10.2011, לאחר תפילת ערבית בשעה 17:15.

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

בליל כניסת החג - תפילות "כל נדרי" וערבית, החל משעה 17:15.
לקראת צאת החג, תפילות מנחה, נעילה ותקיעת שופר, החל משעה 16:00.

תזכורת: ביום הכיפורים אין לנעול נעלי עור!

מועדים לשמחה
יתגדל ויתקדש שמיה רבא!

סיפר האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון )1789-1866(:
פעם התפללתי ביום הכיפורים בחברת חיילים קנטוניסטים. 

היו אלה חיילים יהודים שנחטפו מבתיהם כדי לשרת שירות צבאי ארוך 
במיוחד בצבא רוסיה הצארית, במאה ה-19. במשך 25 שנות שירותם 
נותקו מסביבתם היהודית, לא נישאו, ולמרות שנחטפו בגיל צעיר מאוד 
ולמרות התנאים הבלתי אפשריים הצליחו גם בצבא לשמור על יהדותם 

ועל זיכרונותיהם מבית אבא.
לפני שהחלו בתפילה קם המבוגר שבהם ודרש דרשה מצמררת, מרגשת 
ומרוממת. וכך אמר: חברים חיילים הקשיבו! ביום הכיפורים נאספים 
כל בית ישראל בבתי הכנסת ומתפללים לאבינו שבשמיים לשנה טובה 

ומתוקה בכל תחומי החיים. 
צרכי האדם מתחלקים, לפי חז"ל, לשלשה. בני חיי ומזוני )בנים, חיים 
ובריאות ופרנסה(. ואולם אנחנו, חיילי צבא הצאר, אין לנו צורך בכל 
אלה ואין אנו מתפללים עליהם. בנים – כולנו רווקים, ומה טעם להתפלל 

היום על בנים? חיים – חיינו עלובים כל כך עד שכמעט ואין להם כל ערך. 
בכל עת יכול הצאר לשלוח אותנו אל הקרבות להלחם את מלחמותיו 
המיותרות ולהשליך שם את חיינו מנגד. פרנסה – איננו אזרחים רגילים 
העוסקים איש איש לפרנסתו, הצבא שאנו חייליו ממלא את כל מחסורנו.

על מה אם כן אנו מתפללים היום?
תפילתנו היחידה היא "יתגדל ויתקדש שמיה רבא", שיגדל ויתקדש שמו 
הגדול של הקדוש ברוך הוא בעולמו, שיכירו וידעו כל יושבי תבל שיש 

בורא ומנהיג לעולם, שיש אלוקים חיים בשמים ובארץ.
כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

הרב נפתלי מרינובסקי
רב היישוב
רח' ורד 71, טלפונים: 6517637, 050-2041017
nmarinovsky@gmail.com :דוא"ל

הודעות
שעות פתיחת המקוואות

מקווה בית הכנסת המרכזי
שעון קיץ: 20:00-22:00, שעון חורף 18:30-20:30

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

מקווה תפארת להבים
שעון קיץ: 21:00-23:00, שעון חורף 20:30-22:30

הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361
תשלום עבור טבילה במקווה – 15 ₪. כלות 30 ₪.

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשע"ב – 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 תשע"ב - 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: 15:30מנחה: 15:30
מנחה ונעילה: 17:00נעילה: 17:00נעילה: 17:00

בס"ד

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

מנחה וערבית: רבע שעה לפני השקיעה.

בין
דיו רו

טו
ס


