
אתר הבית שלי

 אירוע
פתיחת הקיץ

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

תושבים יקרים,
ערב ראש השנה תשע"ח, בשמי ובשם חבריי 
למועצה ועובדיה, שולח איחולים לכל בית להבים 
לשנה טובה, שנה של כבוד הדדי, שנת אחווה 

ורעות.

ברצוני לברך את המשפחות החדשות שבחרו לגור בלהבים ולגדל את 
ילדיהם  ביישוב מחבק ותומך, ואת המשפחות שהחלו בבניית ביתם 

בשכונת שרונית, בברכת: ברוכים המצטרפים ללהבים.

בימים אלה, חנכנו את בית המייסדים החדש לרווחת האוכלוסייה 
הוותיקה בלהבים ובשבועות הקרובים נקבל את אולם הספורט החדש 

והמרווח מהחברה הבונה. 

השנה נתחיל בעבודות בניית בית ספר יסודי חדש ואשכול של 
ארבעה גני טרום חובה בשכונת שרונית, בבניית מרכז הצעירים ומרכז 
למחול. בנוסף, נשדרג את גני השעשועים ברחבי היישוב ובפרט את 

גן הציפורים הסמוך לכיכר וייצמן.

אנו מאמינים כי עד סוף השנה תיבחר חברה לביצוע מחלף להבים, 
הכולל כביש דו מסלולי מלהבים למחלף. כמו כן, אנו נמצאים בשלבים 
האחרונים לתכנון חיבור נוסף מדרום ליישוב לכביש 40 )לבאר שבע 

וחזרה(.

שר הפנים הכריז על המועצה המקומית להבים כמועצה איתנה, על 
כל המשתמע מכך בחוק. בישראל יש 26 רשויות איתנות מתוך 255 

רשויות מקומיות, איזוריות וערים, ולשמחתנו, להבים אחת מהן.

אנחנו נמשיך לפתח את להבים בכל התחומים. נתמוך ונסייע לצוותים 
החינוכיים בשיפור מתמיד של מערכות החינוך, לקידום ההישגים 

וטיפוח המצויינות.
בברכת שנה טובה,

שלכם,

אלי לוי

ראש השנה תשע"ח

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית

 לרגל ראש השנה תשע"ח
שתתקיים ביום ראשון 17/9/2017 

בשעה 17:30
בבוסתן שמאחורי המועצה

http://www.lehavim.muni.il
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רואים עשייה
תחרות "קריה יפה בישראל יפה"

בחודש יולי האחרון ביקר וסייר ביישוב צוות השיפוט של התחרות. 
השופטים התרשמו מהפעולות שהמועצה עושה בנושא איכות 
החיים, הסביבה, קהילה ועוד. להבים זכתה ללא פחות מחמישה 

כוכבי יופי ובחודש הקרוב תתמודד על "דגל היופי".

תנועה ותחבורה
חניון הרכבת 

רכבת ישראל בשיתוף עם המועצה, הוציאה מכרז להרחבת חניון 
הרכבת עד ל- 600 מקומות חנייה. בנוסף, מתוכנן להצמיד את חניון 
החיילים לתחנת הרכבת, על מנת להקל על החיילים להגיע לנקודות 
האיסוף. החנייה המערבית תשרת את תנועת האוטובוסים של 
החיילים. המתחם יהיה מגודר ומאובטח עם ערך אסתטי ומרחבי. 
פרוייקט זה עתיד לשדרג ולהסדיר את החנייה הקיימת של הרכבת, 

לפי תכנית מאושרת של משרד התחבורה.
חניון החיילים הקיים יועבר לרשות המועצה.

ועדת תנועה
במועצה מתכנסת בכל רבעון ועדת תנועה, אשר דנה ובוחנת כל 
תלונה ודיווח של התושבים, מאשרת תכניות תנועה יישוביות כרשות 
מוסמכת, ומקדמת יוזמות ופרוייקטים הקשורים לשדרוג ושיפור 

התנועה, הבטיחות והנגישות ביישוב. 
לקבלת סיוע בנושאים אלו, התושבים מוזמנים לפנות למחלקת 

ההנדסה במועצה.
מדיניות הוועדה לשרת את תושבי להבים, לשפר את איכות התנועה 

והבטיחות בדרכים ביישוב, במקביל ליישום החוק.

ספורט ופנאי
אולם ספורט

אולם הספורט נמצא בשלבי עבודה סופיים ועתיד להיפתח לפעילות 
בחודש נובמבר הקרוב. האולם נבנה לרווחת הנוער והתושבים ומהווה 

שדרוג למתחם הספורטק שצמוד אליו ולפעילויות המתנ"ס.

מתנ"ס להבים
במתנ"ס מתוכננת הקמת שני אולמות מחול חדשים, שייבנו בסטנדרט 
בנייה גבוה עם אלמנטים אקוסטיים. האולמות יתרמו לקידום תחום 

המחול ביישוב.

מסלול הפאמפטרק
באיזור התפר בין השכונה הוותיקה לחדשה, בצמוד לשדרות תאנה 
נבנה מסלול רכיבה טבעתי קצר, הכולל רולרים )תלוליות( וברמים 
)סיבובים מוגבהים(, בו רוכבים ללא דיווש אלא בעזרת תנועות גוף 

מתוזמנות היטב, תוך יצירה ושימור אינרציית הרוכב. 

מסלול הפאמפטרק ששטחו כ-2 דונם כולל שני מסלולים, אחד 
לילדים והשני לבוגרים והוא מתוכנן תוך דגשי בטיחות מיוחדים. 

בנוסף, המתחם מדגיש את הנוף היישובי, מוקף בדשא וצמחייה.

מרכז הצעירים
כחלק מהתאמת מבני הציבור לגידול האוכלוסייה ביישוב, המועצה 
מתכננת הרחבה של מרכז הצעירים בשני אולמות נוספים. ההרחבה 
נועדה על מנת ליצור הפרדה בפעילויות ובתכנים להתאמה לשכבות 

הגיל השונות. 

אמפי תיאטרון להבים
החלו עבודות התכנון לפרויקט אמפי-תיאטרון ביישוב, אשר ימוקם 
דרומית לתחנת הרכבת ויכלול כ-1,700 מקומות ישיבה מוסדרים 
ועוד 4,000 מקומות ישיבה על מדרון מדושא, במה גדולה ומעוצבת, 
יישום פתרונות אקוסטיים ומגרש חנייה. באמפי יתקיימו מופעי 
מוזיקה והצגות. פרויקט זה הוא אחד מבין כמה, היוצר התאמה של 
היישוב לפיתוח אקטואלי עתידי. פיתוח המתחם יהיה ברמה גבוהה 

המתאים לאופי היישובי ויהפוך לסמל מרכזי ביישוב.

מבני ציבור
בית המייסדים

השנה הסתיימו עבודות 
הבנייה והמבנה נמסר 
למועצה. בית המייסדים 
מפעל  בסיוע  הוקם 
הפיס והפעילות עתידה 
להתחיל בחודש הקרוב.

המבנה תוכנן ועוצב ביצירתיות רבה, כך שייתן מענה מקסימלי 
לרווחת האוכלוסייה הוותיקה ביישוב. 

תשתיות
שכונת שרונית

פיתוח התשתיות מתקדם. המשתכנים הראשונים כבר החלו בבנייה 
ובקרוב הבתים הראשונים בשכונה יאוכלסו.

הרחבת שכונת שרונית - "שרונים"
תכנון ההרחבה של השכונה הדרומית בא לידי ביצוע. התקיימו דיונים 

בנושא, התכנית אושרה להפקדה ותפורסם בשבועות הקרובים.

תכנית שינויים לשכונת "שרונית"
במעמד בדיקת היתרי הבנייה בשכונת "שרונית" עלו לפני הוועדה 
מספר נושאים הטעונים שיפור על מנת להקל בתכנון הבתים. בימים 
אלו ממש מופקדת תכנית, הכוללת בין היתר שינוי בזכויות בנייה 
במרתפים, שינוי בהוראות ומגבלות למצללות, חניות ובריכות שחייה. 

בית ספר יסודי חדש
תכנון בית הספר החדש בשכונת שרונית אושר ע"י משרד החינוך. 
התכניות מוכנות והמכרז אוטוטו יוצא לדרך. בית הספר מתוכנן 
להיות "ירוק", כלומר תואם אקלים ועל פי עקרונות השמירה על 
הסביבה ועל משאבי כדור הארץ. על פי מסורת להבים, הוא יהיה 
מורכב ממבנים קטנים אשר יכילו שתי שכבות גיל כל אחד, לכל מבנה 
תהיה חצר משחקים ופעילות משלה, כמו כן יהיה מקום להתכנסות 

בית ספרית ועוד.

קומפלקס ארבעה גני טרום חובה
בשכונת "שרונית" סמוך לבית הספר, מתוכנן אשכול של ארבעה גני 
טרום חובה. הרעיון הוא ליצור מתחם חינוך במרכז השכונה. תכנית 
הגנים אושרה ע"י משרד החינוך, הפרויקט מתקדם ובקרוב מאוד 
ייצא מכרז להתחלת ביצוע. המועצה מקדמת את תכנון מוסדות 

החינוך, בכדי שאכלוסם יהיה במקביל לבניית השכונה.
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נם לשיפור איכות החיים של וסיים בדברי תודה לכל המתנדבים המסורים שתורמים מזמנם וכישרנ
 לכולנוחג שמח ושנה טובה כולנו ובברכת 
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שכונה  מניפה  הרחבה
ותיקה

שכונת  
המרכז

שלב גשלב בשלב  א

ר בחתך גיאוגרפי ישובי  "היקפי הפע
אוגוסט  -ינואר 

2017שנת  2016שנת 

 משולחן וועדת הביטחון 

 

התמקדו גם השנה בניסיון להקטין ולצמצם את הפעילות העבריינית  2017יעדי ועדת הביטחון לשנת 
בלהבים על פי יעדי תוכנית העבודה הרב שנתית שגיבשה הוועדה עם הקמתה ולשם כך הוחלט 

לאתר . 2תחנת רהט ,–עם משטרת ישראל אפשרי שת"פ לקדם כל . 1לפעול בשלושה תחומים : 
. השלמת פרוייקט 3(  יישוביצח"י )צוות חירום למד"א ולמתנדבים למשמר אזרחי, ולהקים מערך 

   מצלמות ומערכות השליטה והבקרה. 

הניבו החלטה להציב בלהבים את יחידת היס"מ על בסיס עם משטרת ישראל שהתקיימו פגישות ה
ם היישוביים ויפעל עם מתנדבי המשא"ז לקידום קבוע , להציב שוטר קהילתי שייתן מענה לצרכי

 תהליך גיוס המתנדבים בקצב מהירבחודשים האחרונים מתקיים פעילות מניעה והרתעה בישוב , 
  מתנדבים מאושרים לפעילות על ידי משטרת ישראל. 52ונכון להיום עומד סד"כ המשמר האזרחי על 

 
ך כהכשירם כנהגי אמבולנסים במטרה למד"א לגיוס מתנדבים במקביל מוקדו המאמצים גם לכיוון 

. בחודשים "אמבולנס בישוב"תנאים להצבת  ייווצרובסופה של הכשרתם של המתנדבים ש
בקרוב יסיימו את שמתנדבים  13 שבו משתתפים מד"א מתקיים קורס נהגי אמבולנס של האחרונים 

מול מד"א לפתוח קורס נהגי אמבולנס במקביל אנו פועלים והשלב התיאורטי ויעברו לעבודה מעשית 
אמבולנס שיאפשרו הבאתו של מתנדבים  30 כקבוצה של סופו של תהליך לגבש בנוסף במטרה 

 יכולים לעשות זאת דרך האפליקציה באזור אישי/טפסים. להירשםהמעוניינים . בישוב

הילדים ולבית  בכניסות לגניבהתקנות של מצלמות אבטחה חופשת הקיץ התחלנו ב הטכנולוגיתחום ב
ולאחר מכן גם התקנת מצלמות נוספות ברחבי הישוב שלאחריו תשודרג מערכת השו"ב הספר 

שתהפוך אמצעות "אנליטקה" )שליטה ובקרה( ותאפשר ניהול כל מערך המצלמות באופן אוטומטי ב
טחון יולגורמי הב היישוביכל מצלמה למצלמה חכמה המגיבה לאירועים חריגים ותאפשר למוקד 

 . עם קבלת התראה מידיתעול לפ

על בסיס יומי עם הפעילות העבריינית שנעה בין מתמודד  היישוביחון ערך הביטמשחשוב להדגיש 
תרון לתת פכדי אמצעים הטכנולוגיים יהיו מתוחכמים ככל שיהיו אין בו רגיעה לפעילות אינטנסיבית

 ערנותלצד למערך המתנדבים הנפלא שלנו  משטרהל ין המועצהשיתופי פעולה ב מלא ועל כן 
להבטיח העוצמה שבכוחה יתנו את הם שוהקפדה על נקיטת אמצעי אבטחה בתוך הבית  תושבים

 לכולנו ביטחון אישי וקהילתי 
 

אבל משתנה בין זהה אוגוסט  –ינואר בין הפעילות סך שעולה  2016 ל 2017נתוני פע"ר מהשוואת 
 . 2וגרף  1רפיים בישוב כמתואר בגרף החודשים ובין המרחבים הגיאוג
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2016ו2017' אוג-ר ינואר "נתוני פע: 1גרף 

2016שנת  2017שנת 

איכות הסביבה
מאגר מי קולחין 

ביישוב צפוי להיבנות מאגר מים של 180,000 קו"ב, שמטרתו הינה 
לאגור מי קולחין לאחר טיפול שלישוני עם גרביטציה להשקיית 
שטחים ציבוריים בשטחי המועצה. נכון להיום, ההשקיה ביישוב 
מתבצעת בעזרת משאבות הנמצאות במט"ש להבים. הפרוייקט 
החדש יביא אתו חסכון באנרגיה ויאפשר השקיה בלתי מוגבלת 

לצורכי גינון. 

תאורת לד
פרויקט גדול בתחום החיסכון במשאבי טבע וצמצום השימוש 
באנרגיות מתכלות, הוא התייעלות אנרגטית של תאורת הרחובות. 
ובשצ"פים  ברחובות  התאורה  מפנסי  כ-90%  הוחלפו  ביישוב 
לתאורת LED, כחלק מפרויקט התייעלות אנרגטית. כיום, ניכרת 

ירידה משמעותית בצריכת החשמל בתאורת חוץ.

מערכת קריאת מים ממוחשבת 
בימים אלו, המועצה מתכננת להחליף את כל מדי המים הקיימים 
ביישוב למדי מים משודרגים ומדויקים יותר. החלפת מדי מים תתבצע 

לתושבים, למבני הציבור ולצרכנים הגדולים ביישוב. 

מיחזור
המועצה בשיתוף תאגיד "תמיר" מתכננת להציב בשנת 2018 פחים 

כתומים במרכזי הרחובות בשכונה הוותיקה, בהם ניתן לזרוק אריזות 
מכל הסוגים מלבד קרטון וזכוכית, כדי להקל על התושבים בפרוצדורת 
הפרדת הפסולת. אך בינתיים  אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם 
בהפרדת הפסולת, בנקודות המיחזור הייעודיות הפזורות ביישוב. 

הוועדה מקומית לתכנון ובנייה
השלב השני של הרפורמה חוק התכנון והבנייה נכנס לתוקפו והחל 
מתאריך 04/09/2016 חלה חובת הגשה )בקשות להיתר( מקוונת בלבד.
כדאי לדעת! כל בקשה להיתר בניה מחויבת בתיק "בקשה למידע 
להיתר" 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-260 בקשות למידע להיתר 
וכ-120 בקשות להיתר בנייה מקוונים. כמו כן, הונפקו כ-24 היתרי 

בנייה ומתוכן 16 משתכנים החלו בבניית בתיהם. 

אתר הנדסי
 lehavim.bartech-net.co.il הוקם אתר אינטרנט הנדסי שכתובתו
בו ניתן לצפות בכל התוכניות, הבקשות )ע"פ הרשאות(, פרסומים, 
ישיבות ומידע תכנוני כללי. כמו כן ניתן למצוא מידע על נהלי העבודה 

במערכת המקוונת והנחיות ע"פ הרפורמה.

משולחן וועדת הביטחון 
חשוב להדגיש שמערך הביטחון היישובי מתמודד על בסיס יומי עם 
הפעילות העבריינית שנעה בין רגיעה לפעילות אינטנסיבית ואין 
באמצעים הטכנולוגיים יהיו מתוחכמים ככל שיהיו כדי לתת פתרון 
מלא ועל כן שיתופי פעולה בין המועצה למשטרה למערך המתנדבים 

הנפלא שלנו לצד 
תושבים  ערנות 
ל  ע ה  ד פ ק ה ו
אמצעי  נקיטת 
בתוך  אבטחה 
הבית הם שיתנו 
ה  מ צ ו ע ה ת  א
שבכוחה להבטיח 
אישי  ביטחון 
וקהילתי לכולנו .
מהשוואת נתוני 
 2 0 1 7 ר  " ע פ
עולה   2016 ל-
הפעילות  שסך 
 – ר  א ו נ י ן  י ב
ה  ה ז ט  ס ו ג ו א
ה  נ ת ש מ ל  ב א
החודשים  בין 
המרחבים  ובין 

הגיאוגרפיים בישוב כמתואר בגרף 1 וגרף 2. 
נסיים בדברי תודה לכל המתנדבים המסורים שתורמים מזמנם 
וכישרונם לשיפור איכות החיים של כולנו ובברכת חג שמח ושנה 

טובה לכולנו.

יעדי הביטחון לשנת 2017 התמקדו גם השנה בניסיון להקטין 
ולצמצם את הפעילות העבריינית בלהבים, בכפוף ליעדי תוכנית 

העבודה הרב שנתית שגובשה על ידי הוועדה עם הקמתה.
פעילויות נוספות מתוכננות לשנה זו:

1. קידום שת"פ עם משטרת רהט.   
2. איתור מתנדבים והקמת: מערך משמר אזרחי, מערך מד"א, עיבוי 

מערך צוותי החירום.
3. השלמת פרוייקט ההצטיידות הטכנולוגית.

הפגישות עם מפקד תחנת רה"ט הניבו מספר החלטות: להציב 
בלהבים את יחידת היס"מ, להציב שוטר קהילתי על בסיס קבוע, 
שייתן מענה לצרכים הישוביים וגיוס אינטנסיבי של מתנדבים 
למשא"ז )עומד כעת על 52 מתנדבים רשומים ומאושרים על ידי 

משטרת ישראל(.
בכל הקשור למד"א - היעד ליצור תנאים להצבת "אמבולנס ביישוב". 
בגל ראשון של הפעילות גוייסו 13 מתנדבים ונפתח קורס נהגי 
אמבולנס, לאחר החגים צפוי להיפתח קורס נוסף במטרה ליצור 
בסופו של התהליך, מאגר של 30 מתנדבים שיאפשרו הצבתו של 
"אמבולנס ביישוב". ניתן להירשם לקורס "נהגי אמבולנס" דרך 

האפליקציה/אזור אישי/טפסים.
בתחום הטכנולוגי התחלנו בחופשת הקיץ בהתקנות של מצלמות 
אבטחה בכניסות לגני הילדים ולבית הספר ולאחר מכן גם התקנת 
מצלמות נוספות ברחבי הישוב שלאחריו תשודרג מערכת השו"ב 
)שליטה ובקרה( ותאפשר ניהול כל מערך המצלמות באופן אוטומטי 
באמצעות "אנליטקה" שתהפוך כל מצלמה למצלמה חכמה המגיבה 
לאירועים חריגים ותאפשר למוקד היישובי ולגורמי הביטחון לפעול 

מיידית עם קבלת התראה. 
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חינוך וחברה
מן החינוך

שנה"ל תשע"ח נפתחה בחגיגיות ובהתרגשות רבה והביאה עמה, כמו 
בכל שנה, הזדמנות להתחדשות לילדים ולצוותי החינוך.

בגיל הרך
צוותי הגן דאגו ליצור סביבות למידה מאתגרות, המותאמות לצורכי 
הילדים. הנושא המרכזי "70 שנה למדינת ישראל", בשילוב הנושא 
הדו-שנתי "ירושלים" יבוא לידי ביטוי בכל תחומי הדעת. בעשייה 
החינוכית יושם דגש על טיפוח אקלים חיובי, פיתוח לומד אוטונומי 

מתוך עניין, על פי יכולתו של הילד.

בית הספר הקהילתי "להבים"
בית ספר להבים חותר להצמחת בוגר אחראי, יוזם בעל זיקה ושייכות 

לחברה, למקום ולארץ.
בית הספר שואף לטפח תרבות של למידה המבוססת על שליטה 
במיומנויות המאה ה-21 בתחום החברתי הלימודי והערכי לקידום 

עשייה חינוכית מיטבית. 
במהלך שנת הלימודים תשע"ז, זכה בית הספר במקום השני בתחרות 
סייבר ארצית )בפעם השנייה!( ובפרס ארצי בנושא הטמעה והובלת 
מיזמים בתחום התקשוב במאה ה-21. בנוסף, זכו תלמידים מבית 
הספר בתחרות מתמטיקה "קנגורו" והגיעו למקומות מכובדים מאוד. 
השנה יושם דגש על מגוון מסגרות לצמיחה ולהתפתחות אישית, 
על חיזוק הלמידה החווייתית, הרחבת תכניות התקשוב והסייבר, וכן 

חיזוק לימודי האנגלית בביה"ס.
המועצה המקומית להבים בשיתוף משרד החינוך פעלה להרחבה 
משמעותית של תקצוב התכניות, התמקצעות צוות המורים ותוספת 

שעות ההוראה בתחומי הסייבר והאנגלית.
בבית הספר מופעלות מגוון מסגרות המאפשרות לתלמידים להביא 
לידי ביטוי כישורים ויכולות. מסגרות העשרה שיתקיימו השנה: נבחרות 
ספורט, להקות מחול, מקהלה צעירה ובוגרת, מועצת תלמידים, 
נאמני בריאות, טיפול בבעלי חיים, ועדות ספורט, נאמני טיולים, 

ציירים צעירים, חונכות ועוד. 
במסגרת תל"ן: הופ-מדע, מסע אחר, קראטה, יוגה, קרקס, תכנות 

מחשבים, פלורבול, מספרי סיפורים ותנועה מסביב לעולם. 

בית הספר של החופש הגדול
במהלך חודש יולי התקיימה פעילות של ביה"ס של החופש הגדול 
ליותר מ-200 תלמידי כיתות א'–ג', סביב הנושא המרכזי "ירושלים". 
התכנית כללה: ארוחת בוקר מזינה, פעילויות בתחום הספורט, מחול, 
שירה, תיאטרון, יצירה וחזרה על הנושאים שנלמדו במהלך השנה, 
באופן משעשע וחוויתי. בסיום נהנו הילדים וההורים ממופע קסמים.

לזכרו של דותן: בהחלטה משותפת של המועצה והנהלת בית 
הספר הוקמה פינה בחצר בית הספר לזכרו של התלמיד דותן מלכיאלי 
ז"ל, בוגר בית ספר להבים. ילד מופלא, אהוב ונערץ על המורים, 
התלמידים ועל כל אלה אשר זכו להכירו. דותן היווה השראה לכל 
באי בית הספר: תלמיד מצטיין בתחום הלימודי והחברתי, התנדב 

בשמחה לכל פעילות ולכל מיזם בנתינה ובחיוך אינסופיים. בדרכו 
הענווה והשקטה השכיל להוביל בהצלחה כל משימה שהיה שותף 

לה. יהי זכרו ברוך.

ביה"ס אשל הנשיא 
בית הספר ממשיך השנה בתגבור ובתוספת שעות במתמטיקה, 
פיסיקה, עברית והבעה, בחטיבה העליונה נפתח מקצוע בחירה 
נוסף – ערבית. כמו כן, נפתחה לראשונה כיתת אתג"ר שמטרתה 

לתת מענה לימודי איכותי לתלמידים מתקשים.
השנה זכה ביה"ס בפרס על קידום הישגים וערכים, לאור השיפור 
הקבוע בתחום החברתי והערכי, ואף באחוזי הגיוס הגבוהים של 

בוגרי בית הספר.

שירותים פסיכולוגיים
במהלך הקיץ הצטרפה למועצה מנהלת לשירות הפסיכולוגי, הגב' 
ליזט ביטון רובינשטיין - פסיכולוגית מטפלת משפחתית וזוגית, מנחת 
קבוצות להורים, לילדים ולבני נוער, המגיעה אלינו עם חזון לבסיס 

ולהרחבת השירותים הפסיכולוגיים, בהתאם להתפתחות היישוב.

הקיץ לילדים ולנוער
פעילות הקיץ לנוער נפתחה במסיבת בריכה אקטיבית ובהמשך 
התקיימו סדנאות חינוכיות במגוון נושאים: אלכוהול ונהיגה, גראפיטי, 
תיפוף רחוב ועוד. בני הנוער השתתפו בטורנירים של קט-רגל, כדורגל 
בועות, משחקי פיפא וספורט אלקטרוני, נסעו לסופרלנד ולמופע 
סטנד-אפ בקומדי בר ביוזמת מועצת הנוער שגם ארגנו את ההסעות.

מועדון הנוער היה פתוח בכל לילה מהשעה 21:00 עד שעה 02:00 
בליווי שלושה מדריכים לסירוגין והאוהל שהוקם במתחם החנייה 
שבין תחנת השיטור והצופים, שימש מרחב בטוח נוסף למפגשים 

ופעילויות.
בני הנוער והמד"צים שולבו בפעילות הקיץ בבית הספר של חופש 
הגדול, בקייטנת אתגרים, קיץ על גלגלים, בקייטנות הצהרונים 
ובפרוייקט של ילדי ד'-ו'. אנו רואים בכך גורם המעודד מעורבות 
ותחושת שייכות של בני הנוער ליישוב, מאפשר להם הזדמנות 
להשפיע ולבטא את כישוריהם במסגרת החיים הקהילתיים, ואף 

להוסיף גוון, יצירתיות וחדשנות.
מחנה אתגרים לתלמידי כיתות ד'-ו': סדנאות ופעילויות מגוונות, 
בשילוב נסיעות ללונדע, לסופרלנד ולימית 2000. במהלכו שולבו גם 

יום שיא של הישרדות, ימי בריכה והפעלות איכותיות. 
קיץ על גלגלים- לשכבות ו'-ט' שכללה ימי פעילות שונים ומהנים: 
יום משימות בפארק שרון, יום הישרדות, סקי מים בכבלים, יציאות 

לפארק מים, פארק שעשועים ועוד...
קייטנת רובוטיקה- שהתקיימה לראשונה, בשיתוף משרד המדע 
בהשתתפות 96 ילדי א'-ו' שנהנו מפעילויות מהנות ומאתגרות 

בנושא רובוטיקה ומדע.
פרויקט קיץ לילדי ד'-ו'- תכנית שהופעלה באחריות רכז המד"צים 
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ובשיתוף ההורים, כדי לתת מענה לשעות הפנאי בפעילות מגוונת: 
מסיבות שכבה, משחקי "חפש את המטמון", משחק הדגלים, ערב 

חידונים, א"ש לילה, ערבי סרטים ועוד. 

לאור ההצלחה, אנו מתכננים לשלב את הפרויקט בפעילות השנתית 
של תנועת המד"צים. 

קייטנת הצהרונים כללה סדנאות ופעילויות מגוונות: 
סדנת קצב ותיפוף של Body-Talks הילדים התנסו בחוויית תיפוף 	 

על הגוף, שילוב של תנועה וקול, נגינה באמצעות מקלות ודליים. 
סדנת קסמים ומדע, שעת סיפור, חוג ספורט היתולי, היכרות 	 

עם בעלי חיים, תוכנית ייחודית להיכרות עם אורח חייהם של 
האינדיאנים, ואיך אפשר בלי? בילוי כיפי והתרעננות בבריכה.

אין ספק שהילדים נהנו וכבר מצפים לקיץ הבא.
קייטנת חב"ד "בעקבות האבות" של בית חב"ד להבים. בקייטנה 
השתתפו כ-150 ילדים, שנהנו מחוויה עשירה סביב ערכי המסורת 
היהודית בנושא "אוצר החכמה היהודי". הקייטנה התקיימה במתחם 

הצופים - תוך שיתוף פעולה של התנועה והמועצה. 

תוכנית ניצנים פלוס
בשנה"ל תשע"ח ממשיך המתנ"ס להפעיל את הצהרונים, על פי 
המתווה של משרד החינוך "תוכנית ניצנים פלוס" בגנים ובכיתות א' 
עד ד'. במהלך שנת הפעילות, משרד החינוך והרשות יבקרו ויפקחו 
על פעילות הצהרונים, ואף הוקם צוות היגוי רשותי הכולל: מפקחת 
משרד החינוך, רכזת רשותית ונציגי הורים. התוכנית הפדגוגית, 
תוכנית ההעשרה, הצוות החינוכי והתפריט השבועי אושרו ע"י 

משרד החינוך.

מועצת הנוער מספרת 
גם השנה השקענו מאמצים רבים בתכנון פעילות קיץ מגוונת לנוער: 
מלבד מסיבה תוססת בבריכה, השתתפנו ביום המעשים הטובים, 
עיצבנו חולצות לנוער להבים, קיימנו לילות לבנים, ערכנו טורניר 
קט-רגל לתלמידי ז'-י'ב וחגגנו את סוף הקיץ במופע מדהים של 

נועה קירל ובמסיבה אל תוך הלילה.
אנו מתכננים לשלב חברים חדשים משכבות ט'-י'א במועצת הנוער, 
נצא לסמינר מועצתי, נמשיך בפרויקטים קיימים כגון: אימוץ בית 

בפנימייה לנערות, מעגלי למידה, ההתנדבות הקהילתית ועוד..
וכמובן, נשקוד על תכניות חדשות בהתאם לצרכי הנוער. 

להצטרפות למועצת הנוער ולפרטים: עידן שביט – 050-7579152

המד"צים שלנו
במהלך חופשת הפסח ערכו המד"צים את תחרות "המרוץ לאפיקומן": 

הקבוצות מכיתות ד'-ו', התחרו במשימות מגוונות והקבוצה הזוכה 
השתתפה בפעילות "חדר בריחה" שהופעלה בלהבים. בימים אלה, 
מתכננים המד"צים את הפעילות השנתית בהתאמה לצרכי הילדים 
והקהילה. מזמינים אתכם להצטרף אלינו! אמיר הדר - רכז מד"צים 

להבים 052-6475360

שבט נופר צופי להבים 

פעילויות טרום-הקיץ בצופים נפתחו בטיול פסח, המהווה את אחד 
משיאי השנה וכלל את מספר החניכים הגדול ביותר בשבט נופר אי פעם. 
במאי ערכנו את המופע המוזיקלי השנתי - מופע נופר וביוני התקיימה 

סדנת "אלכוהול" להורי השכב"ג ולנוער.
בחודשי הקיץ השתתפו השכבות הצעירות ושכבות הנעורים בפעילויות 

במסגרת השבטית ובמסגרת ההנהגתית: 
סמינר קיץ לשכבה הבוגרת שפתח את הקיץ, בו עסקנו בתכנים ובשאלות 

על עתיד השבט.
הקורס המסכם של קורס ההדרכה בתנועת הצופים להכשרת חניכי 

כיתות ט', בטרם כניסתם לשכב"ג כמדריכים ופעילים מן המניין.
מחנה הקיץ – האירוע המוצלח ביותר של השנה הצופית! נושא התוכן 
המרכזי השנה היה "סיפורי ילדים". במחנה השתתפו 435 חניכים, 
אשר יצאו לימים ארוכים ביער, עברו חוויות רבות, נהנו עם חברים 
ולמדו המון על עצמם ועל חבריהם. צופי להבים זכו לפרסים רבים 
על המבנים ופני השטח של השבט, כאשר מעל הכל זכינו בפרס "אות 
ראש ההנהגה" - פרס משמעותי מאוד שמשקף את העבודה החינוכית 
האיכותית המתקיימת לאורך השנה בשבט. גם השנה מדריכי הצופים 
נשלחו לעזור ולהקים שבטים בגבעות בר, משמר הנגב ובבאר שבע, 

כאשר המטבח בישל לשבט נופר ולשבט ארד.
שבט נופר, המונה כיום 510 חניכים רשומים, צופה אל הבאות ומזמין 

את כולכם להצטרף למשפחה!

תחרות כדורגל בינלאומית לסין
במסגרת הקשרים הבינלאומיים של המועצה, הוזמנה משלחת 
של 15 בני נוער מלהבים להשתתף בתחרות כדורגל בינלאומית 
שנערכה בעיר מיישאן, בחבל סצו'אן, בסין.במשלחת השתתפו בני 
נוער מתאילנד, סינגפור, מרוקו, צרפת, אנגליה, אורוגאיי וסין. הביקור 
כלל פעילויות, טקסים, משחקי כדורגל, קבלות פנים, סיורים בעיר 

מיישאן ובסביבותיה, ביקור 
עם  היכרות  ספר,  בבית 
משפחות סיניות, מופע של 
מזרקות מים ואקרובטיקה, 
שמורת פאנדות, שייט אל 
אי הקופים. סיור בבייג'ין – 

בעיר האסורה, בכפר האולימפי, מקדש השמיים, החומה הסינית, 
טיול ריקשות ועוד. במסגרת התחרות הגיעה הקבוצה למקום הרביעי. 
ההשתתפות במשלחת אפשרה לבני הנוער מפגש תרבותי, לימודי 
וייצוגי, להיחשף אל העולם הרחב ולתרבויות שונות, לקשור קשרים 

המעשירים בידע ופתיחות.
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קהילה
המחלקה לשירותים חברתיים מונה כיום ארבע עובדות סוציאליות 
ועובדת זכאות, השוקדות על הרחבת מגוון המענים לתושבי משפחות 
להבים בהיבט הטיפולי, קבוצתי, משפחתי, רגשי והכלכלי. אנו רואות 
היענות בקרב משפחות ויחידים בצריכת השירות ומזמינים להגיע 

אלינו במידת הצורך.

בית לחיים
דיור לאוכלוסייה המתמודדת עם מוגבלות, הנותן מענה הוליסטי 
וכולל מגורים, טיפול, חיי חברה ותעסוקה. הרעיון הינו יוזמה של 
משפחות שיקיריהן מאובחנים כבעלי מוגבלות וזקוקים למסגרת דיור 
בקהילה. המחלקה לשירותים חברתיים עשתה מיפוי צרכים אשר 
ממנו עלתה חשיבות פתיחת מסגרת דיור בלהבים לבני משפחות 
שילדיהן מסודרים במסגרת חוץ ביתית ו/או שמתגוררים בבית וזקוקים 
למסגרת עם קבוצת השווים. יוזמה זו התגבשה מתוך מחשבה על 
עתיד ילדיהם והצורך שיישארו בקהילה המוכרת, הבטוחה וקרובה 
לתא המשפחתי. הפרויקט קיבל את ברכתו של ראש המועצה ובהתאם 
חברנו לעמותה בעלת ניסיון של שנים בתחום. התקיים ערב הסברה 
למשפחות וקיימת היענות ורצון כנה להנעת היוזמה  ואנו שוקדים 

להקמת הבית עבור האוכלוסייה בשיתוף משרד הרווחה. 

רכיבה טיפולית
חינוכיים,  מרכיבים  המשלב  טיפולי  כלי  הינה  טיפולית  רכיבה 
פסיכולוגיים ושיקומיים בעזרת סוסים. אנו רואים במענה זה אמצעי 
נוסף לעבודה וקשר עם ילדים ובני נוער הזקוקים לזה. לכן, כחלק 
מתוכנית טיפולית הנבנית יחד עם המשפחה, אנו משלבים את 

הילד/ה נער/ה בטיפול זה.

סיוע בקייטנות
המחלקה לשירותים חברתיים הצליחה לקבל ממשרד הרווחה תקצוב 
כספי לסיוע ל- 30 משפחות, על פי צורך, בהשתתפות בקייטנות 

קיץ עבור ילדים ונוער.

שולחן עגול לאזרחים ותיקים בלהבים
בינואר החלו מפגשים של חברי "שולחן עגול" לאזרחים ותיקים 

ביוזמת המחלקה לשירותים חברתיים. 

החברים השותפים למפגש: נציגת קופת חולים מכבי וכללית, מנהל 
מתנ"ס להבים, ועד +55, חברי עמותת גיל הזהב להבים-מיתר, מפקחת 
ממשרד הרווחה, עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים, מזכירת 
המועצה, רכזת מועדון מופ"ת ורכזת של"מ- שירות לאומי למבוגר. 
מטרת השולחן היא למפות את השירותים הקיימים וליצור שותפויות 

להבניה ויצירה של מענים מיטביים לוותיקי להבים.

התנדבות בשעת חרום ואסון המוני
מכלולי טיפול באוכלוסייה בלהבים, מיתר, עומר ומצפה רמון קיימו 
הכשרה בת יומיים בנושא עזרה נפשית ראשונה. בהכשרה השתתפו 
עובדי מחלקת הרווחה והמתנדבים בחירום. את ההשתלמות העביר 

ד"ר משה פרחי, מומחה בתחום ומפתח מודל "מעש"ה". 

יחידת סע"ר
המועצה תקיים הכשרה למתנדבי סע"ר )סיוע עצמי ראשוני( בהובלת 
המחלקה לשירותים חברתיים, מחלקת ביטחון ופיקוד העורף. תפקיד 
היחידה לתת מענה בחילוץ וסיוע בטיפול בלכודים במצבי קריסת 
מבנים, תאונות ורעידות אדמה. תושבי להבים העומדים בתנאי הסף 

מוזמנים להירשם להכשרה.

אנו מאחלים לתושבי להבים שנה של שמחה ובשורות טובות,
צוות המחלקה לשירותים חברתיים
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טקס חלוקת מלגות
טקס חלוקת המלגות השמונה עשר, התקיים במעמד מצומצם 

בסוף חודש אוגוסט. 
המועצה מודה לחברי ועדת המלגות, בראשותו של עו"ד דן מלכיאלי, 
על עשייתם הנאמנה. פרופ' אבי גרוס – חבר ועדה, מר ניסן בגולה – 
חבר ועדה, ד"ר ניסים נאווי – חבר ועדה, גב' זיוית תורג'מן – מרכזת 

הוועדה דאז. 

השנה הוענקו שלוש מלגות על הצטיינות בלימודים ופעילות 
התנדבותית ראויה לציון: 

חן וויינשטיין – סטודנטית לתואר ראשון ברפואה באוניברסיטה 
העברית.

חן יאנוס – סטודנטית לתואר ראשון בכלכלה באוניברסיטת בן גוריון.
נועה יניר – סטודנטית לתואר ראשון ברפואה בטכניון.

להבים זוכרת את ויצמן אפרים ז"ל
שבע עשרה שנים לפטירתו 

שבע עשרה שנים מלאו למותו של אל"מ )במיל'( ויצמן אפרים ז"ל, 
ראש המועצה בין השנים 1998-2000.

ביום חמישי 24/8/2017 התקיימה האזכרה השנתית בנוכחות בני 
משפחה, חברים וקרובים, חברי ועובדי המועצה.

שינויים במועדי פינוי אשפה
לקראת ראש השנה, המועצה מתגברת כלי אצירה לאשפה שיוצבו 

ליד משרדי המועצה וליד מרפאת הכללית.
פינוי גזם בחג סוכות יתבצע ביום ראשון 8.10.2017 )במקום ביום 

רביעי 11.10.2017(
פינוי אשפה ביתית בכל היישוב, יתבצע בתאריכים:

13.10.2017 ,11.10.2017 ,6.10.2017 ,4.10.2017 ,24.9.2017 ,20.9.2017
מלבד שינויים אלה, מתכונת הפינויים הקבועה פועלת.

י' בתשרי 30.9.17ט' בתשרי 29.9.17

חופשה מרוכזת במועצה
משרדי המועצה יהיו סגורים בערב ראש השנה 20.9.2017,

בחג הסוכות בין התאריכים 4-14.10.2017 וייפתחו מחדש ביום 
ראשון 15.10.2017.

mailto://lc@lehavim.muni.il
mailto://lc@lehavim.muni.il


חגי תשרי תשע"חמועדים לשמחה

שישו ושימחו בשמחת תורה
"ההקפות השניות" הציבוריות תתקיימנה ברחבת בית הכנסת תפארת 

להבים במוצאי שמחת תורה, יום חמישי 12/10/17 בשעה 20:30.
בואו לשמוח בשמחה אמיתית! הפתעות לילדים!

לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת בליל 
כניסת חג שמחת תורה ביום רביעי 11/10/17 לאחר תפילת ערבית 

בשעה 18:00.

תזכורת: ביום הכיפורים אין לנעול נעלי עור! 
התפילה בימי חול:

בבית הכנסת תפארת להבים בשעה 05:30. שחרית: 
בבית הכנסת המרכזי בשעה 07:00.  

מנחה וערבית: בשני בתי הכנסת רבע שעה לפני השקיעה.

התפילות ומועדיהן
ראש השנה תשע"ח

מנין ג'מנין ב'מנין א'
בבית הכנסת

המרכזי
בבית הכנסת 

תפארת להבים
בבית הכנסת יחדיו 

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"ח

מנין ג'מנין ב'מנין א'
בבית הכנסת

המרכזי
 בבית הכנסת 

תפארת להבים
בבית הכנסת יחדיו 

במתחם ביה"ס
כל נדרי: 18:15כל נדרי: 18:15כל נדרי: 18:15
שחרית: 08:30שחרית: 07:00שחרית: 07:00

יזכור: 10:30מנחה: 16:00מנחה: 16:00
מנחה ונעילה: 16:15נעילה: 17:15נעילה: 17:15

תפילת תשליך 
תפילת "תשליך" תתקיים בעזרת ה' ברוב עם, ליד מזרקת המים בכיכר 
המרכז המסחרי, ביום חמישי, א' של ראש השנה, 21/9/17 בשעה 18:00. 

בתפילה נשמע גם קול שופר, הביאו אתכם את ילדיכם! 

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

במועדון טבלן.
בליל כניסת החג - תפילות "כל נדרי" וערבית, החל משעה 18:15.

בבוקר שחרית החל משעה 8:30, יזכור בשעה 10:30.
לקראת צאת החג תפילות מנחה, נעילה ותקיעת שופר, החל מ-16:15.

שעות פתיחת המקוואות
מקווה בית הכנסת המרכזי

שעון קיץ: 22:00-20:00, שעון חורף 20:30-18:30
הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361 

בלילות שבת וחג ובמוצאי שבת יש לתאם מראש - 054-5201654 )חני(
מקווה תפארת להבים

בתיאום עם הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361

חלוקת סכך לסוכות
תתקיים ביום שלישי 3/10/17 

בין השעות 19:00-16:00 במחסני המועצה.

ב"ה
אמון הדדי

בליל שמחת-תורה, בדיוק בשעה שהמתפללים הוציאו את ספרי התורה 
כדי לערוך 'הקפות', פרצו לבית הכנסת של רבי שלמה דוד כהנא, רבה 
הראשי של וורשה, נאצים חמושים. הם הכו ביהודים באכזריות והשליכו 

את ספרי התורה ארצה בביזיון. 
שמחת החג הופרה. המתפללים נותרו חבולים בגופם וכואבים בנשמתם 
את ביזיון ספרי התורה. אך לא עזבו את בית הכנסת. הם לא התפזרו ואף 
לא התייאשו. אדרבה: ברגע שהנאצים יצאו, הרימו את ספרי התורה 
שהיו מושלכים על הרצפה, חיבקו אותם, נשקו להם בחום והמשיכו 

בעריכת ה'הקפות' בשמחה. 
כאשר הרבי מליובאוויטש שמע על האירוע, אמר: 

'הקפה' פירושה לא רק תהלוכה במעגלים אלא גם אמון. כמו קניה 
בהקפה, כאשר המוכר נותן אמון בקונה ויש לו נכונות להאריך את זמן 
האשראי. חג שמחת תורה בא זמן קצר אחרי יום הכיפורים היום שבו 
נחתם דינם של בני האדם לשנה הקרובה. הקדוש-ברוך-הוא מאמין 
בעם ישראל ונותן להם אשראי. לכן אחרי יום הכיפורים, חוגגים את 
שמחת תורה – יום של שמחה גדולה, פורצת גבולות. יום זה מסמל את 
האמון של הקדוש-ברוך-הוא בעם ישראל, בהתנהגותו, שהוא ראוי 

לשמחה הצפונה לו. 
האירוע הזה, בבית הכנסת בוורשה הכבושה, מוכיח כי האמון הוא הדדי: 
לקדוש-ברוך-הוא יש אמון בעמו וגם לעמו יש אמון בו. היה מקום לתמוה, 
כיצד יכולים יהודים לשמוח בתורה ולהפגין את אמונתם באלוקים, בעוד 
שהם מוכים ונרדפים ומושפלים על-ידי הנאצים? - עיננו רואות שלמרות 
הרדיפות, ממשיכים היהודים בהקפות של שמחת תורה, חוזרים ומאשרים 
את אמונתם באלוקים ואת הקשר העמוק שלהם לתורה. האמון הוא 

בהחלט הדדי. הקדוש-ברוך-הוא נותן אמון בעמו והעם נותן אמון בו. 
קיומו הנצחי של עם ישראל מצדיק את האמון שנותנים היהודים בבורא 
עולם. היהודי הוא אופטימיסט מושבע; הוא מלא אמונה שעוד יבוא יום 

שבו ישררו הצדק והשלום באנושות כולה.

בברכת כתיבה וחתימה לשנה טובה ומתוקה,

הרב נפתלי מרינובסקי
רב היישוב

nmarinovsky@gmail.con ,050-2041017 ,08-6517637 :טלפונים

שופר עד הבית
המעוניינים לשמוע קול שופר בביתם בראש השנה, 

מוזמנים לפנות אל הרב.

בין 052-3912354
דיו רו

טו
ס
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