
אתר הבית שלי

תושבים יקרים, 
עם הגיע חג האביב ופסח בטבורו ופני כולנו לקיץ 
נוסף חם ושרבי. ברצוני לשתף אתכם בנעשה בישוב.
ולהפעלה של מועדון  נערכת לחניכה  המועצה 
המייסדים )מרכז פעילות לאזרחים ותיקים( שתוכנן 
לרווחת  מאוד,  טובות  ובאיכויות  ברמה  ונבנה, 

התושבים היקרים. 
אולם הספורט החדש שנבנה במתחם הספורטק כולל מקלחות, מלתחות 

וחדרי ספח, יפתח גם את שעריו במהלך הקיץ לרווחת התושבים. 
בשכונת שרונים מבצעים במרץ את כל עבודות התשתית, רוב המתיישבים 
קיבלו את המגרשים וחלקם נערך לקראת הבנייה, כשמחלקת ההנדסה 

החלה במתן היתרי בנייה בשכונה. 
אנו נמצאים בשלבי תכנון מתקדמים של אולמות מחול, תוספת שני 
אולמות למועדון הנוער והפיכתו למרכז הצעירים ביישוב, החלפה 

ותוספת מתקני שעשועים בישוב והחלפת כל מדי המים. 
משקל רב אנו נותנים בחיבור נוסף ליישוב מכביש 40 לשכונת שרונים 
במימון רשות מקרקעי ישראל וממתינים לאישור נתיבי ישראל לחיבור. 
כמו כן, אנו נערכים במועצה לבניית בית ספר נוסף וארבעה גני טרום 

חובה בשכונת שרונים ועוד עבודות ומיזמים נוספים ברחבי הישוב. 
עובדים ועובדות חדשים נקלטו במועצה והחליפו את העובדים המסורים 

שיצאו לגמלאות. 
כאן גם המקום לומר תודה להנהלת אשל הנשיא ולהנהגת ההורים על 

שיתוף פעולה פורה ויצירתי למען התלמידים כולם. 
אני מאחל לכל התושבים, לחיילים ולכלל בית ישראל חג חירות שמח. 

שלכם,
אלי לוי

תושבים נכבדים, 
הנכם מוזמנים

להרמת כוסית לפסח
שתתקיים ביום ראשון

 4/4/2017
בשעה 18:00 בבוסתן 
מאחורי משרדי המועצה
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רואים עשייה
תנועה ותחבורה

חניון חלמוניות/החיילים 
החניון בשלבי הקמה, בתכנון הקמת מקומות חנייה מסודרים והשלמת 
הסדרי תנועה, נטיעת עצים, פרגולות, ברזיות ומרכז מידע לרווחת 

החיילים והמטיילים, בשיתוף הנהלת כביש 6 וקק"ל.

ספורט ופנאי
מגרש כדורגל

הדשא ירוק מתמיד במגרש, ניתן לראות שמתקיימים מדי פעם אימונים 
של קבוצת הכדורגל הפועל באר שבע וכמובן לרווחת הנוער וכל תושבי 

להבים.
אולם ספורט

האולם החדש בשלבי בנייה מתקדמים. האולם נבנה לרווחת הנוער 
והתושבים וישרת את באי מתחם הספורטק הצמוד אליו, וכן תוספת 

מכובדת לפעילויות המתנ"ס.
מתקני משחק

המועצה החליטה לשדרג מספר גנים ציבוריים ביישוב, בעיקר בשכונה 
הוותיקה. השדרוג יכלול החלפת מתקני משחק, החלפת ארגזי החול 
במשטחי חיפוי / דשא סינטטי וחידוש התחזוקה השוטפת. ההחלטה 
התקבלה עקב חזרתן המבורכת של משפחות צעירות בני המקום ליישוב 

ולשכונה זו ולמען הסבים והסבתות.

תשתיות
שכונת שרונים 

נמשכת העבודה על התשתיות. יצקו את השכבה הראשונה של האספלט 
בצירים הראשיים. חלק גדול מהמגרשים נמסר למשתכנים, והרוכשים 
החלו כבר בהגשת תכניות בנייה. נציין שהמועצה הנחתה את הקבלנים 
להשתמש ברח' תמר דרך הרכבת, ככביש גישה, בכדי להוריד משמעותית 

את נפח התנועה ולא לפגוע באיכות החיים בישוב.

מבני ציבור
מרכז פעילות לאזרחים ותיקים

עבודות הבניה בסיומן, 
המועדון עתיד להתחיל 
בפעילות עבור האזרחים 
בלהבים.  הוותיקים 
המבנה המרשים נמצא 
בסמוך למשרדי המועצה 
מיטבי  מענה  וייתן 

לאוכלוסיית הוותיקים.

בית ספר יסודי חדש
תכנון בית הספר החדש בשכונת שרונים אושר ע"י משרד החינוך ובקרוב 
המכרז לביצוע הבנייה ייצא לדרך. בית הספר מתוכנן להיות "ירוק" על 
פי עקרונות השמירה על הסביבה ועל משאבי כדור הארץ. הוא יהיה 
מורכב ממבנים קטנים אשר יכילו שתי שכבות גיל כל אחד וביניהם חצר 
לפעילות משותפת. לכל מבנה תהיה גם חצר משחקים ופעילות משלו. 

כמו כן מתוכנן מקום מרכזי )אמפי( להתכנסות בית ספרית.
קומפלקס ארבעה גני טרום חובה

מתוך הרעיון ליצור מתחם חינוך במרכז השכונה, מתוכננת בנייתם 
של ארבעה גני טרום חובה בסמוך לבית הספר. תכנית הגנים אושרה 
ע"י משרד החינוך, הפרויקט מתקדם ובקרוב יצא מכרז לביצוע הבניה. 
המועצה מקדמת את תכנון מוסדות החינוך בכדי שאכלוסם יהיה במקביל 

לבניית השכונה.
מתנ"ס להבים 

במתנ"ס נמשיך ונשקיע בזמן הקרוב בשלושה מימדים: שיפוץ לובי 
המתנ"ס ועיצוב של החלל הפנימי, תכנון הקמת אולם מחול חדש ותכנון 

הרחבת מועדון הנוער. 

מיחזור
המועצה עושה מאמצים רבים על מנת להפחית את כמויות הפסולת 
המועברות להטמנה. במטרה להגדיל את היקפי המיחזור ביישוב אנו 
מבקשים את שיתוף הפעולה והיענותכם להפריד פסולת ולמחזר בזרמים 
הייעודים: נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית, טקסטיל ופסולת אלקטרונית. 

לשם כך מפוזרות ברחבי היישוב נקודות מיחזור נוחות לשימוש.
פסולת אלקטרונית

המועצה המקומית להבים שותפה לשינוי חברתי סביבתי שמובילה 
חברת "אקומיוניטי", הן במיחזור הציוד האלקטרוני והן במשאב האנושי 

המיוחד שהיא מעסיקה הנותן לה ערך מוסף בשל כך. 
לפרטים נוספים בקרו באתר המועצה. 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
הרחבת שכונת שרונית – "שרונים"

תכנון הרחבת השכונה הדרומית "שרונים" קורם עור וגידים ונקבע כבר 
דיון ראשון שיתקיים במהלך חודש אפריל ובו הוועדה תדון בהרחבת 

השכונה. 
חוק התכנון והבנייה

השלב השני של הרפורמה בחוק התכנון והבנייה נכנס לתוקף והחל 
מתאריך 04/09/2016 חלה חובת הגשה )בקשות להיתר( מקוונת בלבד.

כדאי לדעת! כל בקשה להיתר בניה מחויבת בתיק "בקשה למידע להיתר" 
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אשר ירכז את כל המידע והתנאים הרלוונטיים לשלב אישור הבקשה 
ועד לשלב אישור גמר הבניה. הבקשות למידע ולהיתר נמסרות בדרך 
מקוונת באמצעות מערכת רישוי זמין של מנהל התכנון. עד למועד 
סגירת המידעון התקבלו כ-160 בקשות למידע להיתר וכ-50 בקשות 
להיתר בנייה. כמו כן, הונפקו שלושה היתרי בנייה ראשונים לבתים 

פרטיים בשכונת שרונים. 
סריקת ארכיב וועדה

הפרויקט הושלם. כל תיקי הוועדה עברו תהליך של טיוב וסריקה. 
בעלי עניין רשאים לגשת לתעודות ומסמכים דרך האתר ההנדסי 

.lehavim.bartech-net.co.il שכתובתו

בנוסף ניתן לצפות על פי הרשאות בכל התוכניות והבקשות, בפרסומים, 
ובמידע תכנוני כללי. כמו כן ניתן למצוא מידע על נהלי העבודה במערכת 

המקוונת והנחיות ע"פ הרפורמה. 

משאבי אנוש
עקב התחלת הבניה בשכונת שרונים הוועדה תגברה את תחום הפיקוח 
על הבנייה. בנוסף מתכננת הוועדה לתגבר את תחום בדיקת בקשות 
להיתרי הבנייה בבודק נוסף. תוספת זו בכח האדם תאפשר לנו לשמור 

על הסטנדרטים הגבוהים ולתת מענה מהיר גם נוכח העומס הצפוי. 

שנת 2016 הסתיימה גם היא במגמת ירידה בפעילות העבריינית 
שנמשכת כבר שנה שלישית ברציפות, ועל אף הירידה אנו נדרשים 
לנקוט צעדים נוספים, על מנת שמגמה זו תמשך גם בשנים הבאות 
ולקדם פעילויות שיגבירו את תחושת הביטחון. מניתוח כלל הנתונים 
על הפעילות בלהבים, שנצברה לאורך השנים, נראה שמגמת הירידה 
בשלוש השנים 2014 עד 2016 היא תולדה של מגוון רחב של פעילויות 
שבוצעו על ידי המועצה ועל ידי  המשטרה, ביחד ולחוד. נתוני 
הפע"ר בחתך חודשי מלמדים שעיקר הפעילות העבריינית בין ינואר 
לספטמבר 2016, ברובה המכריע התאפיין בהתפרצויות, ניסיונות 
התפרצות לבתים / מחסנים )44( ואילו בחודשים אוקטובר–דצמבר 
2016 התאפיינה הפעילות העבריינית, ברובה המכריע, בגניבות כלי 

רכב בשעות אחה"צ / ערב. 

מצלמות
במהלך שנת 2016 הותקנו מצלמות ברחבי הישוב כולל מצלמה 
תרמית המאפשרת ראייה בתנאי חושך. בשנת 2017 ימשך תהליך 

רישות הישוב במצלמות בהיקף כספי של 300,000 ₪.

LPR מערכות הבקרה בכניסה ויציאה מלהבים
ככל שחולף הזמן ונצבר ניסיון במערכת, תהליכי הבקרה והתפעול 
משתפרים ומתייעלים. כיום רשומים במאגר הרכבים מעל 3000 כלי 
רכב, עלתה רמת המודעות ופחתו הפגיעות והנזקים. בשעות הלילה 
מתקיים תישאול לנכנסים וליוצאים לאימות פרטים ובמקרים של 
חשד מוזנק למקום רכב הסיור או רכב משטרה. ספירת כלי הרכב 
שנכנסו ויצאו בין ספטמבר לדצמבר 2016 עברה את מליון כלי הרכב.

שת"פ עם המשטרה
מינויו של מפקד תחנה חדש ברהט, סנ"צ אלי שמול, הביא להגברת 
שיתופי הפעולה בין המועצה לתחנה וגם לשינויים. יהודה אפללו 
השוטר הקהילתי המוכר לטוב עזב, ואת מקומו ימלא אורי אזולאי. זו 

ההזדמנות להודות ליהודה אפללו על מסירותו ופעילותו רבת השנים 
בלהבים ולאחל לאורי אזולאי, מחליפו, ברכות ואיחולי הצלחה. 

במקביל מתמקמת יחידת היס"מ המרחבית בלהבים על בסיס קבע. 
היחידה שנחשבת ליחידת עילית תמוקם בצמוד לנקודת המשטרה 
 ותצא לפעילותה מתוך הישוב. מיותר לציין את היתרונות שבדבר.
לאחרונה רכשה המועצה רכב לשימוש השיטור הקהילתי ומתנדבי 
משא"ז, ונקווה שבקרוב יופעל רכב זה לאורך רוב שעות היממה, גם 

על ידי מתנדבים. 
המוקד הישובי

המוקד הגיע לבשלות תפעולית ומופעל כיום על ידי בני/בנות להבים. 
שופרו תהליכי עבודה, הוגדרו נהלים חדשים, ושולבו כלי בקרה 
מתקדמים שמאפשרים לתכנן את עבודת הסיור באופן שיושג כיסוי 
מקסימלי לכל שטח היישוב. מתחילת חודש מרץ השנה כל חיוג 
מטלפון נייח ל-106, וכל חיוג מטלפון נייד ל-10770* נענים על ידי 
המוקד הישובי. בנוסף, בתקופה הקרובה יוצבו ברכבי הסיור ובמוקד 

מכשירי דיפיברילטור כמענה ראשוני במקרי עזרה ראשונה. 
התנדבות

שנת 2017 הוכרזה על ידי וועדת הביטחון כשנת המתנדבים. המטרה 
לפתח ולגבש בשנה זו קבוצת מתנדבים מקרב תושבי היישוב שיפעלו 
במסגרת המשמר האזרחי ככוח מניעתי והרתעתי, ובמערך הצח"י 
ככוח עזר במצבי חירום ובשגרה. תהליך ההרשמה בעיצומו ועד כה 
נרשמו למשמר האזרחי כ-20 מתנדבים, במקביל החלה התארגנות 
גם בנושא עזרה ראשונה ושירותי רפואה בחירום. בפעילות גיוס 
המתנדבים לקורס נהגי אמבולנס נרשמו כ-25 מתנדבים, שבקרוב 

יחלו את הכשרתם.
אומרים ש"ביתו של אדם הוא מבצרו" ולכן חשוב שאנו התושבים 
ננקוט גם כן בצעדי אבטחה ומיגון הרכוש האישי שלנו. לטיפים 

בנושא, אנא בקרו באתר המועצה.
  משולחן ועדת הביטחון

ועל אף נמשכת כבר שנה שלישית ברציפות, פעילות העבריינית הירידה במגמת הסתיימה כש 2016שנת 
תחושת הביטחון מאידך מאידך תיגבר מחד וכדי שמגמה זו תמשך צעדים נוספים נקוט הירידה אנו נדרשים ל

 . שבמקרים רבים אינה נמצאת בהלימה למצב הביטחון

 

שנים בבשלוש מגמת הירידה יש להניח שמניתוח כלל הנתונים על הפעילות בלהבים שנצברה לאורך השנים 
 המשטרה ביחד ולחוד. ושל המועצה ל שפעילויות רחב של מגוון לדה של היא תו 2014-16

ת מבחינת נתוני הפע"ר נמצא שרוב הפעילות העבריינית מינואר לספטמבר אופיינה בהתפרצויות/ ניסיונו
בעיקר בשעות האחר  דצמבר בגניבות רכבים –התפרצות לבתים/מחסנים  ואילו בחודשים אוקטובר 

הצהרים/ערב. 

 

מאפשרת ראייה בתנאי הרמית תה מצלמברחבי הישוב כולל מצלמות הותקנו  2016שנת במהלך – מצלמות
 ₪   300,000מצלמות בהיקף כספי של תהליך רישות הישוב במשך י 2017חושך. בשנת 

בה וככל שחולף הזמן ונצבר ניסיון תהליכי הבקרה רבות דובר  -LPRמערכות הבקרה בכניסה ויציאה מלהבים 
כלי רכב, עלתה רמת המודעות פחתה רמת  3000נעשים יעילים יותר. עד כה רשומים במאגר הרכבים מעל 

תישאול לנכנסים והיוצאים לאימות פרטים. במקרים של חשד  הנזקים ובשעות המאוחרות של הלילה מתקיים 
עברו בשערי הישוב מעל  2016מוזנק למקום רכב הסיור או רכב משטרה. במהלך ארבעת החודשים של שנת 
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 . שבמקרים רבים אינה נמצאת בהלימה למצב הביטחון
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 המשטרה ביחד ולחוד. ושל המועצה ל שפעילויות רחב של מגוון לדה של היא תו 2014-16
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הצהרים/ערב. 
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בין ת שיתופי הפעולה גברהביא להמינויו של  מפקד תחנה חדש ברהט סנ"צ אלי שמול  – שת"פ עם המשטרה
 אורי אזולא ימלא קומו את מהשוטר הקהילתי המוכר לטוב עזב ו יהודה אפללום לשינויים. עצה לתחנה וגהמו

זו ההזדמנות להודות ליהודה אפללו על מסירותו ופעילותו רבת השנים בלהבים ולאחל לאורי אזולאי שמחליפו ו
 ברכות ואיחולי הצלחה. 

להתמקם בלהבים על בסיס קבע. היחידה שנחשבת במקביל החלה התארגנות של יחידת היס"מ המרחבית 
ליחידת עילית תמוקם בלהבים בצמוד לנקודת המשטרה ותצא לפעילותה מתוך הישוב. מיותר לדבר על 

 היתרונות שבדבר.
 

ונקווה שבקרוב יופעל רכז זה לאורך  ומתנדבי משא"ז השיטור הקהילתילשימוש רכב רכשה המועצה לאחרונה 
  שבגיוסם הוחל לאחרונה.  ל ידי מתנדבי משא"זרוב שעות היממה גם ע

סדורה . נבנתה מערכת נוהלים להביםבנות /על ידי בניכיום מופעל הגיע לבשלות תפעולית ו - המוקד הישובי
בפריסה תוכנית עבודה מסודרת לרכבי הסיור יישום שמאפשרים  QR מסוג  כלי בקרהוממוקדת והוכנסו 

ייענה על ידי המוקד  106כל חיוג ל  2017החל מתחילת חודש מרץ  .הישובם בפינות הרחוקות של מקסימלית ג
 הישובי . בנוסף בתקופה הקרובה יוצב ברכב הסיור מכשיר דיפיברילטור כמענה ראשוני במקרי עזרה ראשונה.  

קבוצת בשנה זו גבש לולפתח ,כשהמטרה  כשנת המתנדביםהוכרזה על ידי וועדת הביטחון  2017שנת 
מערך הצח"י ככוח בוככוח מניעתי והרתעתי הישוב שיפעלו במסגרת המשמר האזרחי  תושבימתנדבים מקרב 

 20חירום. תהליך ההרשמה בעיצומו ועד כה נרשמו למשמר האזרחי כ במצבי שגרה ומצבי חירום בבעזר 
החלה פעילות לקיוס במקביל החלה התארגנות גם בנושא עזרה ראשונה ושירותי רפואה בחירום ומתנדבים 
 מתנדבים.  25כ ולפעילות זו נרשמו  לקורס נהגי אמבולנסמתנדבים 

גיוס המתנדבים מספר פעילים מרכזיים שהרימו את הכפפה ונרתמו לקדם את נושא לומר תודה לזו ההזדמנות 
ד"ר לשפועלים במרץ ובמסירות ,  דניאלי לגיל דניאל ולכפירולשוש מימון  נעם בן אשר למשמר האזרחי :

 .והכשרות בנושא עזרה ראשונה.גי אמבולנס קורס נהלקידום שפועלים  לורן אבישר ושי קדוש

 וועדת הביטחון קשובה לצרכים ותסייע ככל שיידרש ומתי שיידרש. 

 של וןמיגבצעדי אבטחה וחובה לנקוט גם עלינו כתושבים חלה אומרים ש "ביתו של אדם הוא מבצרו" ולכן 
 .הרכוש האישי שלנו 

 :בנושאכמה טיפים להלן 

  .הקפידו לשים בריח על חלונות הזזה באופן ששני חלקי החלון יוחזקו יחד .1
סגורים כל הפתחים הקטנים והדלתות ולבדוק שכל החלונות הקפידו לפני השינה או יציאה מהבית  .2

 ונעולים.
 .וודאו שהדלתות מוגפות ועם בריח .3
 .התקינו מערכות אזעקה  .4
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משולחן ועדת הביטחון



דפי מידע להבים | מרץ 2017 4

מן החינוך
הגיל הרך

בגני הילדים עסקו בנושא השנתי "ירושלים" דרך יצירות של אמנים 
ומשחקים לימודיים. בגן הודן יצרו "גלריה" בה שולבו צילומים של אתרים 
בירושלים, ציורי אמנים ויצירות של הילדים. ביום המשפחה התקיימה 

בגן הודן סדנה להורים בנושא 
"גבולות". 

השנה הושם דגש על החינוך 
הסביבתי. בגני רימון וטבלן 
הקימו ההורים והילדים גינות 
לימודיות, דרך חוויית ההכנה 
והטיפול בגינה למדו הילדים 
על צמחים, חרקים, ציפורים 

ותופעות הטבע.

בית ספר להבים
קרנבל פורים שמח וצבעוני התקיים בבית הספר, הילדים נהנו ממופע 
תיגוף ומתחנות הפעלה מגוונות. במסגרת פעילות קהילתית, הכינו תלמידי 
בית ספר משלוחי מנות לחיילים מגדוד אגוז ולתושבים ותיקים ביישוב.

בית הספר העפיל לגמר בתחרות הסייבר, שהתקיימה ב-21/3. בתחרות 
השתתפו 23 תלמידים מצטיינים. התלמידים השתתפו במחנה אימונים 

וירטואלי. לקראת התחרות 
הם למדו על הצפנה ורשימה 
בהרצאות  צפו  מקושרת, 
מקוונות וקיבלו משימות 
מעניינות ומאתגרות. את 
רכזת  הובילה  הנבחרת 

המחשבים, מירי אוריאלי. 
הנבחרת  זכתה במקום השני 

בתחרות. יישר כוח.
לכבוד יום המשפחה ערכו תלמידי שכבות ג' ו –ה' מסיבה עם התושבים 
הוותיקים המשתתפים בפרוייקט "הקשר הרב דורי". הפעילות כללה 
מופע ריקודים מרהיב של להקת המחול 
הגאורגית ופעילות חונכות. את הערב 
בטעמים  בארוחה  התלמידים  סיימו 
הרב  "הקשר  תוכנית  את  מסורתיים. 
דורי" מובילה רונית דברי, רכזת מורשת 
בבית הספר.  הגב' ולה פיינגולד, מדריכת 
התוכנית מטעם בית התפוצות נכחה בערב.

במסגרת פעילות ליום האישה הבינלאומי, 
הגיעו אימהות לבית הספר והפעילו את 

התלמידים בנושאים מגוונים 
נהנו  התלמידים  ומעניינים 

מאד.
הוזמנו  ה'  שכבות  תלמידי 
למשחק של הפועל באר שבע 
נגד הפועל כפר סבא, במסגרת 
שיתוף הפעולה עם הפועל 

באר שבע.

האינטרנט  בשבוע 
שהתקיים  הבטוח 
פברואר,  בתחילת 
בהצגה  הילדים  צפו 
 " ת ש ר ב ם  י ח ו ט ב "
בסדנאות  והשתתפו 
ם  י ר ו ה ה  . א ש ו נ ב
בהרצאה  השתתפו 
עם דנה אבירם. במהלך 
העבירו  שבוע  אותו 

תלמידי שכבה ו' פעילות לגלישה בטוחה באינטרנט, במסגרת משימות 
בני מצווה.

אשל הנשיא
חט"ב יצאה בתחילת מרץ לצעדת אביב שכללה סיור מסביב לאשל 

הנשיא, פעילות חברתית וארוחת בוקר משותפת בכל כיתה.

בכל כיתות החטיבה יוצאים התלמידים לימי התנדבות בבתי אבות, גני 
ילדים עם צרכים מיוחדים, לנטיעות בכפר וכן בבתי חולים.

נבחרות אשל הנשיא זכו במקום הראשון - בנות, ומקום שני - בנים 
באליפות הארץ בכושר גופני.

נבחרת כדורשת בנות עלתה לשלב הגמר.

הסתיימו הטיולים השנתיים של החטיבה העליונה. שכבה י"ב היו בפרויקט 
ירושלים, התלמידים למדו בקבוצות נושאים כמו: מוסיקה, מחול, תיאטרון, 

פוליטיקה, שכונות בירושלים, ספורט בירושלים ונושאים נוספים.

שכבה י' חזרה מטיול באיזור הארבל וחטיבת הביניים תצא לטיולים 
באפריל אחרי חופשת הפסח, כלל החטיבה באותו המועד.

המסלול האנתרופוסופי הוא הראשון שמסיים את שכבה י"ב באשל 
הנשיא והציג את פרויקט הגמר בתיאטרון - ההצגה "שידוכין".

התקיים באשל הנשיא שבוע עתודה מדעית טכנולוגית, והיה עתיר 
עשייה ופעילות בתחומי המדע והטכנולוגיה. הועברו הרצאות ע"י 
הורים מתחום המדע, שתרמו מזמנם לתלמידי העתודה ובאו להרצות 

בתחומי פיזיקה, רחפנים, מחשבים, כימיה ועוד.

תלמידים בוגרים הציגו עבודות חקר בפני התלמידים הצעירים במסלול 
העתודה. התקיים בוקר פעילות במתמטיקה בחשיבה מתמטית מאתגרת 

שהובילו מורי בית הספר וד"ר פיטר סמובול ויוסף חפץ.

בימים אלה מסתיים תהליך בחירת מגמות לקראת החטיבה העליונה 
בשכבה ט'. השנה מוצעות שתי מגמות חדשות נוספות לבחירה: ערבית 

ודיפלומטיה, לצד אנגלית ותקשורת בינלאומית.

בסוף התהליך יתקיים ערב הורים שבו יוכלו ההורים גם להתייעץ באופן 
אישי עם מרכזי המקצועות כדי לסייע לילדיהם בבחירה הנכונה.

בחודש מרץ החל תהליך קליטת תלמידים חדשים בוגרי כיתות ו', כולל 
ימים פתוחים להורים ולתלמידים ומפגשים בינאישיים של בוגרים 

וצעירים ושל הצוות החינוכי.

בהזדמנות זו יש לציין את העשייה הנהדרת בפנימייה, ששיאה היה 
בהפקת ההצגה "משחקים בחצר האחורית" ע"י תלמידי הפנימיה. צפו 
בהצגה תלמידי בית הספר והיו שותפים למעגלי שיח בנושא מיניות 

בטוחה יחד עם צוות ההנהלה והמורים.

חינוך וחברה
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יחידת הנוער
השנה אנו ממשיכים לקיים פעילויות הפגה 
בחופשות בית הספר ובחגים. מועצת הנוער 
וקבוצות נוער בעלות עניין שותפים להפקת 

הפעילות. 
במועדון  הנוער  סוכת  נבנתה  תשרי  בחגי 
והתקיימו ערבים לפי שכבות הגיל, בסיומם התקיימה סדנת אמן ייחודית.

בחופשת החנוכה המשיכה מסורת "לילות מוארים", התקיים סטנד אפ 
קומדי ופעילות בערב חנוכה.

בפורים הופקו מסיבות נוער לשכבות ז'-ח' באחריות נציגי השכבות 
ובסיוע מועצת הנוער. 

מועדון הנוער פתוח חמישה ימים בשבוע לפעילות נוער הכוללת הדרכה, 
מפגשי נוער וסדנאות.

השנה נוספה תכנית "קפה 
הנוער  בני  בה  ראשון" 
מוזמנים למפגשים אישיים 
עם  בימי ראשון  פתוחים 

מנהל יחידת הנוער.
התנדבות

לה  שמה  הנוער  יחידת 
התנדבות  לעודד  למטרה 

נוער בקהילה ומחוצה לה.
מצרכי 	  וחלוקת  אריזה 

מזון למשפחות נזקקות 
ע"י מתנדבי נוער.

סיוע לוגיסטי בהפעלת 	 
מירוץ להבים ע"ש סגן שי 

ארבלי ז"ל.
הפעלת ביתנים בהפנינג 	 

פורים של המתנ"ס ע"י 
מד"צים ומועצת הנוער. 

"אהבת 	  דוכן  הפעלת 
ליד  שישי  בימי  חינם" 
הסופר ע"י נציגי שכבה 

ח'.
יחידת  קיימה  השנה  גם 

הנוער מפגשי הכנה וליווי לקראת שנת שירות 
ומכינות. לאחר תהליכי מיון והשמה מיועדים 

לצאת 15 בני נוער לשנת שירות ומכינות.
יחידת הנוער לוקחת חלק משמעותי בהפעלת 
תכנית המעורבות החברתית של בני הנוער, 

ומסייעת להם לבחור פעילות מתאימה להם.
כיום רוב תלמידי כיתות י'-י"ב מלהבים מבצעים 

את המעורבות  החברתית במסגרות 
שונות ביישוב עצמו. 

השנה התברכנו ב-60 בני י"ב מהיישוב 
במלואו  המסלול  את  סיימו  אשר 
בטקס  הצטיינות  תעודות  וקיבלו 

שהתקיים ב-22/3 באשל הנשיא.  

תכניות לעתיד 
יום המעשים הטובים בשיתוף מחלקת הרווחה ותנועות הנוער	 
הגדלת מעגל התנדבות הנוער במבצע חלוקת מזון לפסח	 
קיום פעילות לילה במועדון הנוער במהלך חופשת פסח	 
שיפור והתחדשות פני מועדון הנוער 	 
הפעלה והרחבת קייטנות הקיץ 	 
ליווי והכנת בני הנוער לעבודה בקיץ והפעלת מתחם קיץ לנוער	 
מסיבת פתיחת קיץ, סדנאות ומופע סיום קיץ עם אמן לבחירת הנוער	 

מועצת הנוער
מועצת הנוער חוגגת השנה 5 שנות פעילות ועשייה מאז הקמתה. בינואר 
2017 נבחרו: עמרי ביתן - יו"ר, עמית כהן – סגן יו"ר, נדב מרקוס - סגן יו"ר.
השנה הושם הדגש על המעורבות בקהילה ותוכננו פעילויות לנוער 
ולקהילה למהלך השנה ובחופשות בית הספר 

והחגים.
מד"צים  

לאחר חג החנוכה חזרה תנועת המד"צים לפעילות 
מלאה לשכבות השונות 
חודש  במהלך  )ד'-ט'(. 
לטיול  יצאנו  פברואר 
ט"ו בשבט בדרום אדום, 
בהשתתפות 70 חניכים 
ומדריכים משכבות הגיל 
השונות, חזרנו ללהבים 

עייפים אך מרוצים. 
ימי פעילות המד"צים: 

ימי ב', שעה 18:00 פעילות 
לכיתות ד', ימי ד', שעה 
לכיתות  פעילות   18:00
ח'-ט', ימי ה', שעה 17:00 
פעילות לכיתות ה', ימי ה', 

שעה 19:00 פעילות לכיתות ז'.
ברבעון הקרוב המד"צים מתכננים פעילות חוייתית 

משמעותית וכל חודש יעסקו בנושא אחר.
חודש אפריל יאופיין כחודש אתגרים 
יצירתיות,  סדנאות  מחשבתיים, 
האפיקומן  אחר  המירוץ  תחרות 
חדר  והקמת  הצעירות  לשכבות 
בריחה במועדון הנוער לטובת ילדי 

היישוב. 
יוגדר כחודש ספורט  חודש מאי 
שבמהלכו יתקיימו סדנאות ספורט, 
מים  לפארק  בשבועות  נסיעה 
ופיקניק חג העצמאות עם השכבה 

הבוגרת של התנועה )י'-י"ב(. 
בחודש יוני תתקיים תוכנית קולנוע, 
ביום  בכתיבה,  יעסקו  החניכים 

והפקת סרט קבוצתי. 
בחודש יולי מתוכנן קורס מדריכים 
לכיתות ט' שבמהלכו ירכשו החניכים כלים הדרכתיים שיסייעו להם 

להדריך בשנה הבאה.
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שירותים חברתיים
המחלקה לשירותים חברתיים ממשיכה להתרחב, הן בצוות המחלקה 
והן בהיקף הפעילות. הצטרפו למחלקה עו"ס אורי אלימלך )ממלאת 
מקום מנהלת המחלקה שנמצאת בחופשת לידה(, עו"ס צילי אבטליון - 

עו"ס משפחה וגב' דורית פחימה - מזכירת המחלקה ועובדת זכאות.
צוות חירום ישובי

בסוף שנת 2016 התקיים ערב חשיפה בנושא התנדבות בחרום בלהבים. 
אנו מודים לכל התושבים שהגיעו לערב והצטרפו לצוותי החרום 
היישוביים. אנו מאמינים כי כל תושב יכול לסייע לקהילה בשעת חירום 
ומזמינים את תושבי להבים שאינם מרותקים משקית או מגויסים 
בשעת חרום, להצטרף ולהיות חלק ממערך המתנדבים בישוב. תושבים 
המעוניינים לשמוע ולהירשם מוזמנים לפנות למחלקה. הפנייה עליכם – 

ההכשרה והכיבוד עלינו.
קידום בריאות לתושבי להבים בשגרה ובחרום

המחלקה פועלת בשיתוף ועדת הביטחון, קב"ט הישוב, מחלקת חינוך, 
יחידת הנוער, הצופים, נציגי תושבים וארגוני החרום איחוד הצלה ומשמר 
אזרחי לקידום שירותי הבריאות והביטחון בשגרה ובחירום. כצעד ראשון 
התקיים יריד חשיפה לארגוני החרום בלהבים אליהם הגיעו תושבים 

והצטרפו כמתנדבים לפרויקטים השונים.
סדנאות "משפחה בטוחה"

בחודשים האחרונים התחלנו בסדרת סדנאות עזרה ראשונה לצוותים 
חינוכיים, להורים, לסבים וסבתות 
 4 ולכל המעוניין. הסדנאות בנות 
שעות כל אחת וללא עלות וניתנות 
על ידי ארגון "איחוד הצלה", שמטרתו 
להכשיר את המשתתפים במתן עזרה 
סדנאות  לקיים  נמשיך  ראשונה. 

נוספות ונפרסמן בהמשך.
פרויקט "תן כבוד"

בלהבים חיים אזרחים ותיקים אשר בשל מצבם הרפואי כמעט ואינם 
יוצאים מהבית. פרויקט "תן כבוד" מכשיר מתנדבים, תושבים מגיל 16 

והלאה, כמגישי עזרה ראשונה. 
המתנדבים  ההכשרה  לאחר 
יגיעו אחת לשבוע לביקור בית 
אצל האזרחים הוותיקים, ימדדו 
מדדים בסיסיים כגון סוכר ולחץ 
דם, יארחו חברה ויוכלו להוות 
משאב חברתי וידידותי לתושב. 

ההרשמה לפרויקט בעיצומה!
מועדון בוקר מופת מועשר לאזרחים ותיקים

מועדון הבוקר, בריכוזה של הגב' יהודית אהרון שלום, נמצא בתפוסה 
מלאה. המועדון ממשיך להוות בית חם ל-34 אזרחים ותיקים. המועדון 

פועל בימים ב', ג' ו-ה' בין השעות 8:00-13:00. 
פעילויות  מתקיימות  במועדון 
מגוונות: ספורט, אומנות, תנועה, 
נהנים  החברים  בציבור.  שירה 
ארוחת  חברתי,  והווי  ממפגש 
והנאה  שיח  חמה,  צהריים 

משותפת.

!!!HELPI :שרות חדש
בימים אלו המחלקה שותפה לפיילוט חדש שמטרתו לתת מענה לצרכים 
חד פעמיים של תושבים במגוון תחומים: ליווי לבדיקה, הסעה, עזרה חד 
פעמית בבית התושב וכדומה. העזרה ניתנת על ידי עובדים מתנדבים 
ממפעלים מגוונים באזור בדרום, הסיוע הינו חלק מתרומה לקהילה 
לה הם מחויבים במסגרת עבודתם. התיווך בין התושב וצרכיו למתנדב, 

נעשה על ידי עו"סית המחלקה. 
מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים

המשרד לשיויון חברתי מפעיל מוקד טלפון לתושבים הוותיקים ובני 
משפחותיהם שמטרתו מתן מענה למיצוי זכויות, כדוגמה: ניצולי שואה, 
זכויות רפואיות, קצבאות, זכויות בביטוח לאומי, הטבות והנחות. תושבים 

שהסתייעו במוקד הביעו שביעות רצון מהשירות והידע. 
מוקד 8840* ימים א'-ה' משעה 8:00 עד 16:00. 

קהילה תומכת להבים - מיתר
מוזמנים להצטרף כחברים וליהנות משירותים נצרכים הכוללים שירותי 
רפואה, תרבות, מתנדבים ותיקון תקלות בבית. כמו כן, ניצולי שואה 
מקבלים סבסוד משמעותי ממשרד הרווחה עם הצטרפותם לקהילה. 

שימו לב - הקהילה בתפוסה כמעט מלאה.
לפרטים והרשמה: משה כהן, אב הקהילה 050-8290643

הקהילה התומכת מקיימת, בנוסף למופעים וטיולים, פרויקטים מיוחדים 
בשיתוף עם נוער להבים ובית ספר להבים:

חלוקת משלוחי מנות - חברי הקהילה ואזרחים ותיקים המוכרים במחלקה 
לשירותים חברתיים נהנו ממשלוחי מנות שנאספו על ידי תלמידים.

יום המעשים הטובים - מסורת בת מספר שנים במסגרתה יגיעו בני 
הנוער לעבודות שיפוץ וגינון בבתים של חברי הקהילה.

התנדבות בבתים - תלמידי כיתות י'-י"ב מגיעים לביקורים שבועיים 
בבתי חברי הקהילה כחלק מתוכנית המעורבות החברתית.

תוכנית הקשר הבין דורי - 14 
עם  ה'  כיתות  של  מפגשים 
לאורך  קהילה  חברי  כ-10 
השנה בבית הספר. במפגשים 
מתעדים התלמידים את חייו 
של האזרח הותיק ומעלים את 
התוצר לארכיון הממוחשב של 

מוזיאון בית התפוצות.

פינת הוטרינר 

בעלי כלבים
לתשומת ליבכם, המועצה לוכדת ומצלמת כלבים משוטטים, הליך 
שבסיומו נדרש בעל הכלב לשלם 730 ₪ בגין הוצאות נלוות. כל המחזיק 
בכלב חייב לפעול על פי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים 2002. המועצה 

אוכפת את החוק, אנא הימנעו מעוגמת נפש ומהוצאות מיותרות.

מבצע עיקור/סירוס חתולים חסרי בית
המועצה המקומית להבים מקיימת מבצעי עיקור/סירוס חתולים 
חסרי בית. על מנת שנגיע למוקדי החתולים, נדרשת עזרתכם בדיווח 
למחלקת הנדסה במועצה 08-9554784, או באמצעות דואר אלקטרוני - 

.handasa@lehavim.muni.il
קראו עוד על הנושא באתר המועצה!

ד"ר אלי פרנס, ווטרינר להבים

קהילה
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הדיוור הישיר הוא שלך ובשבילך
 הדיוור הישיר מהווה ערוץ קשר ישיר ומרכזי בין המועצה לתושבים.

דרך ערוץ זה מעדכנת המועצה בשגרה ובמיוחד בעתות חירום בנעשה 
בישוב ובהודעות רלוונטיות. הצטרפו עוד היום למאגר כתובות הדואר 
האלקטרוני וקבלו מדי שבוע דיוור ישיר מהמועצה. בקשות להצטרפות 

lc@lehavim.muni.il :ניתן לשלוח ל

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

ניתן לעיין בנוהל הגשת בקשות למלגות ולפרסים ולהוריד טפסי בקשה 
.www.lehavim.muni.il :באתר המועצה

את טפסי הבקשה יש להחזיר לגב' זיוית תורג'מן בלשכת ראש המועצה 
בצירוף כל המסמכים הנדרשים עד יום חמישי 25/5/2017 בשעה 14:00. 

קול קורא לקבלת הצעות להפעלת דוכנים
בערב יום העצמאות

ויהא עליו לעמוד  זכיין בלעדי לכל הדוכנים  יהא  המציע שיזכה 
בהתחייבויות והדרישות הבאות:

הצגת אישור בודק חשמל	 
הצגת אישור ממונה בטיחות	 
הזנת חשמל לדוכנים שלא ממקור המועצה	 
העמדת גזיבו לתיחום העמדה/הדוכן	 
פינוי אשפה ונקיון בסיום הערב	 
פירוק הדוכנים והגזיבו בסיום הערב	 
אישור מהמועצה לכל עמדה מהדוכנים לסוג המכירה	 

המציע יגיש הצעתו שלא תפחת מ- 8,000 ₪
ועדת הרכש והבלאי של המועצה תדון בהצעות שתתקבלנה ותבחר 
בהצעה הגבוהה ביותר העומדת בתנאים. את ההצעות על גבי כתב 
ההצעה המצוי במועצה, יש להגיש עד ליום 19/4/2017 שעה 14:00 
בלשכת ראש המועצה. לשאלות נוספות: עובדיה צבי 050-2041001.

אירועי זיכרון ועצמאות
• טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה 

יום א' 23/04/2017 בשעה 20:00 באמפי בית הספר
• טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

יום א' 30/04/2017 בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס
• ערב יום העצמאות

יום ב' 1/5/2017 בכיכר ויצמן החל מהשעה 21:00
שינויים בהסדרי התנועה בערב יום העצמאות יום ד' 1/5/2017.

בשעה 14:00 תחסם כיכר וייצמן לתנועת כלי רכב. התנועה לכל 
הכיוונים תתאפשר דרך המעגל המורחב העובר דרך הרחובות: חגלה, 

נחליאלי, ורדית והודן. הכיכר תפתח שוב לתנועה בתום החגיגות.

• יום העצמאות
ביום שלישי ה- 2/05/17 החל מהשעה 10:00 

הפנינג לכל המשפחה במועדון חברים

חופשה מרוכזת לרגל חג פסח
משרדי המועצה יהיו סגורים בחג הפסח ויפתחו מחדש ביום 18/4/17. 

על מפגעים רצוי להודיע לנו באפליקציה או בחיוג למוקד להבים:
106 מטלפון נייח, לחיוג מקוצר מטלפון נייד 10770*.

שינויים במועדי פינוי אשפה
לחג הפסח המועצה מתגברת שלושה מיכלים גדולים שיוצבו ליד משרדי 
המועצה, ליד מחסני המועצה וליד קופת חולים הכללית, אנא מנעו 
מאיתנו את הריח והמחזה של אשפה מוטלת על המדרכה עם מיצי 

האוכל והשתמשו במיכלים, תודה.
שינויים במועדי פינוי וגזם:

6/4 ו-12/4 שכונה ותיקה כולל רחובות ר-ש-ת
7/4  ו-13/4 שכונה חדשה

9/4 ו-14/4 שכונת המניפה, שכונת המרכז 
יום חמישי 4/5 לשכונה החדשה )במקום יום העצמאות(

יום חמישי 1/6 לשכונת המניפה והמרכז )במקום שבועות(
שינויים במועדי פינוי אשפה ביתית

בימים 10/4, 12/4, 16/4, 18/4, 3/5, 30/5, 1/6 תפונה האשפה בכל הישוב.
מלבד שינויים אלה, מתכונת הפינויים הקבועה פועלת.

יופיעו האמנים:

מסרונים לשעת חירום
ברשות המועצה מאגר מספרי ניידים המתעדכן על בסיס בקשה בלבד.
לתושבים הרשומים במאגר ישלחו הודעות בשעת חירום. תושבים 
המעוניינים להיכלל במאגר זה מוזמנים לפנות ללשכת ראש המועצה 

בדוא"ל: lc@lehavim.muni.il או בפקס: 08-9554763

עינת שרוף

מיקי גבע

כנסיית השכל



הלכות פסח תשע"זמועדים לשמחה

סטודיו רובין  025-3912354 

 .www.lehavim.muni.il טפסים נוספים ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה
את הטופס המלא יש להעביר אל הרב בביתו ברחוב ורד 71, טלפון 6517637, עד יום א' 9 באפריל, בערב

בס"ד. ימי ניסן תשע"ז
שטר הרשאה למכירת חמץ

אנו החתומים מטה נותנים כוח ורשות לרב נפתלי מרינובסקי רב היישוב להבים בארץ ישראל, למכור לנוכרי לפני חג הפסח ה'תשע"ז את כל 
מיני החמץ ותערובות החמץ שלנו, הן הנמצא אצלנו ברשותנו או הנמצא ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם פיקדון ביד אחרים. 
וכן אנו מייפים את כוחו של הרב נפתלי מרינובסקי הנ"ל שישכיר לנוכרי את כל המקומות שהחמץ מונח שם, ואנו ממנים אותו שליח למכור 

ולהשכיר את כל הנ"ל הן בעצמו והן על ידי שלוחו ושליח שלוחו עד מאה שלוחים.
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנוכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, 
שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד הרב הנ"ל ושלוחיו למכור את החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא 

ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

שם פרטי _____________ שם משפחה ______________ כתובת מלאה _____________________יישוב _________________

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

________________________________________________________________________________________ ובכל מקום שהוא

תאריך _________________________ חתימה ___________________________

ב"ה. ימי ניסן תשע"ז

תושבים נכבדים, שלום רב,
על מנת להיערך כהלכה לקראת החג הבא עלינו לטובה, אני מתכבד 

להביא לידיעתכם את ההלכות הבאות:
מכירת חמץ. לפני החג חשוב מאד להסדיר את נושא מכירת החמץ. יש . 1

לדעת כי חמץ בפסח אסור באכילה, בהנאה וגם בהשהיה. חמץ שנותר 
בבעלות יהודית באיסור בחג הפסח יהיה אסור באכילה ובהנאה גם 
אחרי החג. לפיכך המשאיר חמץ בביתו או בבעלותו – עליו למוכרו לפני 
החג באמצעות הרב למי שאינו יהודי. כך לא יהיה איסור בהשהייתו 
וגם מותר יהיה לאוכלו אחרי צאת חג שביעי של פסח. את החמץ 
המכור יש לנעול היטב במקום שמור ומסומן על מנת שלא יאכלו 
ממנו בטעות, חלילה. רצ"ב שטר הרשאה למכירת חמץ. מלאו נא את 

השטר והעבירו אלי. המכירה מתבצעת ללא תשלום.

בדיקת חמץ. ביום ראשון י"ג בניסן, 9 באפריל, בערב עורכים את . 2
בדיקת החמץ לאור הנר. לפני הבדיקה מברכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו 

מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".

ביטול חמץ. בתום הבדיקה מבטלים את החמץ ואומרים: "כל שאור . 3
וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו – יתבטל 

ויהיה הפקר כעפר הארץ".

סיום מסכת. ביום שני י"ד בניסן, 10 באפריל, בבוקר אחרי תפילת . 4
שחרית בבית הכנסת המרכזי ובבית הכנסת "תפארת להבים" מסיימים 
לימוד של מסכת מן התלמוד. התפילה בשעה 5:30, סיום המסכת 
בשעה 6:30. הסיום נועד לחסוך את "תענית הבכורות" הנהוגה ביום זה.

סוף זמן אכילת חמץ. ביום שני י"ד בניסן, 10 באפריל, מותר לאכול . 5
חמץ רק עד השעה 10:20 בבוקר.

שריפת חמץ. ביום שני יש לשרוף את החמץ עד השעה 11:20. . 6
אחרי השריפה מבטלים את החמץ בנוסח זה: "כל שאור וחמץ שיש 
ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל 

ויהיה הפקר כעפר הארץ".

שריפת חמץ ציבורית תתקיים ברחבת המדורות החל מן השעה . 7
10:30. הציבור מוזמן.

הדלקת נרות החג בשעה 18:45.. 8
מצוות ליל הסדר: א. מצה: יש לאכול בהסיבה על צד שמאל "כזית" . 9

)כ-30 גרם( מצה שמורה עבודת יד. ב. מרור: אוכלים חסה "כזית" )כ-20 
גרם(. מומלץ לצרוך חסה מגידול מיוחד ללא תולעים שטופה היטב. ג. 
ארבע כוסות: לפי סדר ההגדה שותים בהסיבה שמאלה 4 כוסות של יין. 
כל כוס לא פחות מ-86 סמ"ק. ד. סיפור יציאת מצרים: לספר תוך אווירת 
חג מרוממת את סיפור ההגדה ופירושיה. וכל המרבה הרי זה משובח.
פסח הוא חג החירות. ה"חירות" במובנה היהודי והאמיתי היא השחרור 
מן השעבוד אל החומר, החירות מן היצרים, והבחירה בקדוש ברוך הוא, 
במרחבי הקדושה האינסופיים בתורה ובמצוותיה. כך לימדונו חכמינו 

"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".

, אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת
הרב נפתלי מרינובסקי      

רב היישוב      
nmarinovsky@gmail.com ,050-2041017 ,6517637 :רח' ורד 71, טלפונים


