
אתר הבית שלי

תושבים נכבדים, 
הנכם מוזמנים להרמת כוסית לפסח

שתתקיים ביום שלישי
ד' בניסן תשע"ח
20/3/2018

בשעה 18:00 בבוסתן 
מאחורי משרדי המועצה

תושבים יקרים,
אנו נמצאים בפתחו של חג הפסח, המסמל תקופה 

חדשה של עונת האביב, פריחה והתחדשות.

אני מברך את המתיישבים הראשונים בשכונת 
שרונית, המתעתדים להיכנס לבתיהם ערב חג הפסח 
הבא עלינו לטובה ואת כל המשפחות החדשות 
שבחרו לבנות את ביתם, לגדל את ילדיהם ביישובנו הנפלא להבים. 

חובה על כולנו לחבק, לסייע ולעזור בקליטתם המהירה והקלה.

בימים אלה, נמצא היישוב בתנופה של התפתחות, בנייה והשלמת 
פרוייקטים רבים, תוך מתן מענה לצרכים הגדלים והמשתנים של 

התושבים.

אין צורך לפרט את כל הנעשה ביישוב, אין טוב ממראה עיניים 
ומהתפעלותם של האורחים הרבים שמבקרים בלהבים. 

המועצה המקומית להבים זכתה גם השנה בפרס ניהול כספי תקין 
ונכון על ידי משרד הפנים וממשיכה במסורת של זכייה בפרס "חמישה 

כוכבי יופי" שניתן ליישוב על ידי המועצה לישראל יפה.

אני מאחל לכל תושבי היישוב, הנוכחים והעתידיים, חג פסח שמח וכשר.

שלכם,
אלי לוי

פורים בלהבים
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רואים עשייה
איכות הסביבה

בלהבים הבזים האדומים מרגישים בבית
המועצה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, החלה 
השנה במיזם קהילתי לשימור הבזים האדומים, 
בהובלת עודד עובדיה, תושב להבים ובהשתתפות 
תושבים רבים נוספים. בחודש פברואר האחרון, 
אחרי חודשים של התארגנות והתקנת תיבות קינון 
ברחבי היישוב, יצאו המשתתפים לצפות בעופות 
המיוחדים, אשר חזרו לאחרונה מאפריקה ללהבים. הבזים לא אכזבו 
ו"נתנו הופעה". אחרי הסיור התכנסו חובבי הבזים בקונסרבטוריון, 
לשמוע הרצאה על הבז האדום והסבר על אתר הבית האלקטרוני 
שנבנה לכבודם.  באביב, עונת הקינון של הבזים האדומים נכנסת 

להילוך גבוה, מבטיחים לעדכן בהתפתחויות...

מיחזור
להבים נחשבת כרשות ירוקה בעלת מגוון רב של אפשרויות מיחזור. 
במסגרת המאמצים הרבים שעושה המועצה לצמצום כמויות הפסולת 
שמועברת להטמנה, מתוכננת השקת תכנית חדשה בשיתוף תאגיד 
"תמיר" בשנת 2018 – חלוקת שקיות כתומות רב פעמיות לכלל בתי 
האב ביישוב, לאיסוף אריזות ריקות המיועדות למיחזור, כדי להקל 
על התושבים בשינוע הפסולת למתקני המיחזור. בינתיים, נבקשכם 

להמשיך בהפרדת הפסולת למיחזור לפי הזרמים הייעודים.

תנועה ותחבורה
חניון  הרכבת

המועצה בשיתוף עם רכבת ישראל, תבצע בקרוב הרחבה של חניון 
הרכבת שיכיל עד 680 מקומות חנייה. בנוסף, מתוכנן להצמיד את 
חניון החיילים לתחנת הרכבת, על מנת להקל על החיילים להגיע 
לנקודות האיסוף. החנייה הצפונית  תשרת את תנועת האוטובוסים 
של החיילים. המתחם יהיה מגודר ומאובטח עם ערך אסתטי ומרחבי. 
פרויקט זה, עתיד לשדרג ולהסדיר את החנייה הקיימת של הרכבת, 
לפי תכנית מאושרת של משרד התחבורה לרווחת הנוסעים הרבים 

ברכבת. חניון החיילים הקיים יועבר לרשות המועצה.

כביש 3 )הכביש המוביל לתחנת הרכבת(
בימים אלו, המועצה משלימה את העבודות לאורך כביש 3: השלמת 
מדרכות, אבני שפה, גינון ועצים, ברזיות והצבת ספסלים לאורך הכביש.

מחלף צומת להבים
המועצה בשיתוף הגורמים הרלוונטיים מקיימת פגישות וסיורים רבים 
בנושא הקמת מחלף בצומת להבים. בקרוב תתקבל החלטה ממשרד 
 .)build desing( התחבורה ונתיבי ישראל על  אופי יציאת המכרז
התכנון הסופי הוצג בפני ראש המועצה וצוות ההנדסה ואושר לביצוע.

ספורט ופנאי
גינת כלבים

הגינה החדשה הוקמה בשטח הציבורי הנמצא בפינת שד' תמר ושד' 
הזית )מול השיטור הקהילתי(, כחלק מהשירות למען  התושבים בעלי 
הכלבים. גינת הכלבים מגודרת וכוללת מתקני משחק, ספסלים, פחי 

אשפה ובקרוב יותקנו ברזיות מים המותאמות לכלבים.

גני משחק
המועצה שדרגה בשנה האחרונה ארבעה גנים ציבוריים ביישוב, 
בעיקר בשכונה הוותיקה: החלפת מתקני המשחק למתקנים חדישים 
המותאמים למגוון שכבות גיל, החלפת ארגזי החול במשטחי דשא 
סינטטי וחידוש התחזוקה השוטפת. בימים אלה, מתקינים בגן 
הציפורים מתקן גדול וייחודי שישלים את השידרוג. אנו מזמינים 
אתכם לבקר בגנים וליהנות ממגוון המשחקים שהפארקים מציעים.

אולם הספורט  
המבנה נמסר לידי המועצה ונפתח לפעילות, כאשר במקביל מתוכננות 
להתקיים פעילויות באולם הספורט ובאיצטדיון הסמוך למבנה. לצד 
אולם הספורט נבנו טריבונות חדשות המאפשרות כ-200 מקומות 
ישיבה מוצלים. האולם מהווה שדרוג למתחם הספורטק שצמוד אליו 

ולפעילויות המתנ"ס, לרווחת הנוער והתושבים.

מרכז הנוער ומרכז מחול
הסתיים שלב התכנון המפורט של שני המבנים והפרויקט נמצא 
בשלבי מכרז והצעות קבלנים, להקמת שני אולמות מחול חדשים 

במתנ"ס והרחבת מרכז הנוער בשני אולמות נוספים.

אמפי-תיאטרון להבים
החלה בניית האמפי-תיאטרון בשטח שנמצא דרומית לתחנת הרכבת. 
בשלב זה, מתקיימות במקום עבודות עפר שעתידות להסתיים בחודש 
מאי הקרוב ומיד אחריהן יחלו בעבודות בינוי ופיתוח. באי המתחם 
ייהנו מהצגות ומופעי מוזיקה, במתחם בו אלפי מקומות ישיבה, במה 

גדולה ומעוצבת וחניון מרווח. 

תשתיות 
שכונת שרונית

המועצה יחד עם "מבנה" חברת הפיתוח בשכונת שרונית, עושה 
את מירב המאמצים לקידום מסירת עבודות התשתית והכבישים, 
כאשר נכון להיום נמסרו הכבישים 14 ו- 15. בנוסף, המועצה מקיימת 
דיונים וסיורים עם אנשי חברת החשמל, עד שיתבצע חיבור השכונה 

לחשמל וכן ביצוע עבודות תקשורת ע"י בזק והוט.
מגבילי גובה - על מנת לאפשר כניסה חופשית ובטוחה לתושבי 
השכונה, הקימה המועצה שני מתקני מגבילי-גובה.  בשל כך, תתאפשר 
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כניסה לרכבים פרטיים בלבד והמשאיות יוכלו להיכנס רק ממזרח 
ליישוב דרך כביש שהוכשר לשם כך.

 "שרונים" - תכנון השכונה הדרומית בא לידי ביצוע. התקיימו דיונים 
בנושא, התכנית הופקדה ופורסמה להגשת התנגדויות. בזמן הקרוב, 

יחלו הדיונים בהתנגדויות שהוגשו.

בית הספר היסודי ואשכול הגנים החדש
 המועצה שמחה לעדכן שהמכרז לבניית הקומפלקס מוכן לפרסום.
אמנם ההרשאה התקציבית ממשרד החינוך התעכבה, אך לאחר 
לחצים רבים ודיונים בין המועצה להנהלת משרד החינוך, התקבלה 
ההסכמה המיוחלת ליציאת המכרז. בית הספר ואשכול הגנים ייבנו 
על פי עקרונות השמירה על איכות הסביבה ועל משאבי כדור הארץ 
ויהיו תואמי אקלים. סיום הבנייה מתוכנן לשנת 2019 ובהתאם לקצב 

האיכלוס בשכונה.

מאגר מי קולחין 
כחלק מהמסורת של "איכות חיים בסביבה ירוקה" ומגמת המועצה 
לחסוך באנרגיה, צפוי להיבנות ביישוב מאגר מי קולחין בנפח 180 
אלף קוב, שיאפשר השקייה בלתי מוגבלת לגינון בשטחים הציבוריים 

ביישוב. 

מערכת קריאת מים – מדים ממוחשבים
תקופת הפיילוט להרכבת הדגם החדש של המדים )סונטה( הסתיימה 
בהצלחה. בקרוב המועצה תחליף את מדי המים בכל הבתים ביישוב 

ואף במבנים במרחב הציבורי.

שיקום מדרכות 
במסגרת הפרוייקט המתגבש בימים אלו, המועצה תפעל לתיקון 

המדרכות השקועות ובמרחב הציבורי.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
עד למועד סגירת המידעון הוגשו מעל 300 בקשות למידע להיתר. 
קרוב למאה בקשות נמצאות בשלבים שונים, נמסרו 77 היתרים 

וב-45 מגרשים החלו בעבודות הבנייה.
4( למשתכנים  לאחרונה הוגשות בקשות לתעודות גמר )טופס 

הראשונים בשכונה. 
האתר ההנדסי של הוועדה  לצפייה בתוכניות, נהלים והנחיות, בקשות 
)ע"פ הרשאות(, פרסומים, ישיבות ומידע תכנוני כללי בכתובת: 

lehavim.bartech-net.co.il
מערכת GIS המערכת שודרגה וכתוצאה מכך, אתר חדש עתיד 
לעלות לאוויר בימים אלו. האתר יספק מידע תכנוני לקהל המתכננים 

ולתושבים.

משולחן הביטחון 

לאחרונה התפרסם מכרז חדש לאבטחה ויש לציין שמספר רב 
של קבלנים הגיעו והגישו את הצעותיהם. לאחר פתיחת המכרז 
ובחינת התוצאות נמצא שחברת "מאג 58" היא הזוכה אולם חברת 
"ארזי" ערערה לבית המשפט והנושא נמצא כעת בהכרעה משפטית 

שעתידה להתברר במהלך חודש מרץ 2018.
ובלי הפתעות אי אפשר, לפני מספר שבועות התבשרנו על הקפאת 
פעילות המשא"ז שהחלה בפעילותה במחצית 2017 כשהסיבות 
נובעות מפרוצדורות טכניות פנימיות של משטרת ישראל. פגישות 
שהתקיימו עם המשטרה למציאת פתרון שיחזיר את הפעילות, לא 
הביאו להתקדמות. בשלב זה אנו ממשיכים לעקוב אחר הנושא 

מול המשטרה.
ומה הלאה? עם תחילת האביב ובעיקר בקיץ, יושם דגש על נוכחות 
משמעותית בגן הציפורים כדי לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע 
שימוש לא הולם במתקנים, יינקטו צעדי אכיפה כנגד מבקרים בגן 
שייכנסו עם מזון ונרגילות. בנוסף, יתוגברו האמצעים הטכנולוגיים 
כדי לעבות את מערך המצלמות הקיים, ליצור התרעה ושליטה 
טובות יותר, בנקודות שמזוהות כיום בתוך היישוב כנקודות תורפה. 
מילה אחרונה לסיום: השמירה מתחילה בבית !אנו ממליצים לשפר 
את אמצעי האבטחה במספר דרכים פשוטות: כשאתם יוצאים 
מהבית, הפעילו אזעקה. הימנעו מלפרסם היעדרות מהבית, השאירו 
אורות, טלוויזיה דולקת, רדיו פועל ליצירת תחושה שמישהו בבית. 
גלו ערנות לסביבתכם ואם נתקלתם במצבים שנראים לכם מוזרים, 
אל תהססו לדווח למוקד היישובי בחיוג 106 או באפליקציית "להבים" 

ומי שטרם התקין אותה, מוזמן לעשות זאת כעת.

בכל שנה מהווה הרבעון הראשון אתגר למערך הביטחון היישובי 
ולמשטרת ישראל, בשל פעילות עבריינית גבוהה יותר מהרבעונים 
בהמשך. בחודשים ינואר-פברואר 2018 הושקע מאמץ רב של המועצה 
והמשטרה על יחידותיה השונות יס"מ ובילוש, כדי ליצור מענה. 
בחודשיים שחלפו נרשמו פחות אירועים בתוך היישוב: 9 מקרי פריצה 
לבתים, 5 גניבות רכב והשאר )6( במתחם שרונית, שאינה מאוכלסת 
עדיין תורמת את תרומתה לסטטיסטיקה העבריינית. הממצאים 
המעניינים היו דווקא בתחום גניבת הרכב, לאחר שנמצא שרוב הרכבים 

יצאו מהיישוב בשעות שהשערים פתוחים ולא במהלך הלילה. 
שילוב כוחות בין המועצה למשטרה במטרה להתמודד עם הגניבות 
מאזור "שרונית", הובילו להפעלת רכב סיור שפועל בשכונה מאז חודש 
אוגוסט, מרדת החשיכה ועד לזריחה. כוחות משטרתיים נוספים, חלקם 
גלויים ואחרים סמויים 
פועלים בשטח. בנוסף 
פעילות  מתבצעת 
ר  ו ת י א ל ת  פ ט ו ש
שוהים בלתי חוקיים, 
שמאותרים  ואלה 
מסולקים מהשטח ונגד 
ננקטים  המעסיקים 

אמצעי אכיפה. 
פעילות נוספת שננקטה ברבעון האחרון של שנת 2017 הייתה ביצוע 
עבודות עפר בהיקף היישוב לסגירה וחסימת פרצות ודרכי כניסה 
ליישוב, במקביל מבוצעים סיורי מעטפת  יומיים  על מנת לאתר 

נקודות פריצה וננקטות פעולות מהירות לחסימת הפרצות.  
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חינוך וחברה

  סמכות הורית - 
 הרצאה של מיכל דליות, 

)סופר נני( 5/12/2017

 "המתבגר המאתגר" - 
הרצאה של פרופ' עמוס רולידר, 

13/2/2018

מן החינוך
במערכת החינוך השנה, מושם דגש על שיתוף פעולה וקיום שיח בין 

כל השותפים לעשייה החינוכית.
צוות "ערי חינוך" בהנחייתו של מר יעקב הכט מלווה את תכנית 
ההבניה המחודשת של מערכת החינוך ואת תהליך יצירת מודלים 

חינוכיים חדשניים, בהשתתפות כל מובילי החינוך בלהבים.
ביישוב הוקמה ועדה לקידום אקלים מיטבי בהשתתפות: חברי ועדת 
החינוך, מנהלי מוסדות החינוך, נציגי הנהגות הורים, שפ"ח, נציגי 
שבט נופר, נציגי ועדת אקלים של ביה"ס, מנהל יחידת הנוער, קב"ט 

היישוב, השוטר הקהילתי ומחלקת הרווחה. 
במסגרת התכנית של הוועדה מתקיימים הרצאות, סדנאות, פעילויות 
ומעגלי שיח לתלמידים, לצוותי החינוך ולהורים בנושאים של סמכות 

הורית, מעורבות, אפקט "העומד מן הצד" ועוד.

תכנית מצילה – שיתוף פעולה של מחלקת החינוך עם המשרד לביטחון 
ומחלקת הנוער, למניעה ולצמצום האלימות בקרב הילדים ובני הנוער. 

תכניות ומיזמים חינוכיים
לימודי שחייה לתלמידי כיתה ה'.	 
ילדים מנגנים – פרוייקט בשיתוף המועצה, ביה"ס והקונסרבטוריון 	 

לאיתור וטיפוח תלמידים בעלי כישורים מוסיקליים, עד ליצירת 
הרכב מוסיקלי בית ספרי בכלי נשיפה.

"המסגרת החינוכית בחופשות" תופעל בלהבים כבר במהלך חופשת 	 
הפסח, התכנית מיועדת לגילאי 3-9.  חמישה ימים הכוללים פעילויות 

תרבות, למידה והעשרה ופעילויות חברתיות ערכיות.
בגני הילדים הושם דגש על העמקת הקשרים בין משפחות ילדי הגן. 	 

נערכו פעילויות המחברות את הספרים שקיבלו הילדים במסגרת 
התכנית ספריית פיג'מה: "חנן הגנן"/רינת הופר והספר "זרע של 
צנונית"/ חנה הורן - הילדים הקימו גינה ולמדו על התנאים להנבטה 
ולצמיחה. ביום המשפחה צפו בהצגה "אליעזר והגזר" וביחד – 
ההורים והילדים – נהנו מתחנות האוכל, ברוח ספרי הילדים האהובים.

הוצגה הגלריה "היה היה". 	  70 שנה למדינת ישראל,  במסגרת 
באמצעות הפריטים שהיו בשימוש בשנים הראשונות במדינה, 

למדו הילדים על מנהיגי המדינה, סופרים ומשוררים ישראליים.
מהנעשה בבית ספר להבים

במסגרת התוכנית לקידום האקלים המיטבי, קודמו לאחרונה מספר 
יוזמות בשיתוף וועד ההורים המרכזי, הנהלת בית הספר והמועצה. 
הורים חדורי חדוות עשייה הגיעו לבית הספר והוסיפו גוון וצבע, שתלו 

פרחים וצבעו משחקי רצפה בחצרות. בשני מוקדים הוצבו "ספסלי 
חברות" והוקם חדר משחקים. בשכבות ב'-ג' התנדבו הורים להעשיר 

את התלמידים מתחומי הידע 
שלהם. בבית הספר שובץ רכז 
חברתי ושולבו תלמידי כיתות 
המקום  זה  עבודה.  ביום  י' 
על  ההורים  לכל  להודות 
היוזמה, העשייה, היצירתיות 
ועל שיתוף הפעולה האמיתי 

ומוביל הדרך.
בבית ספר להבים רואים את האחר - תלמידי שכבה ו' הקשיבו להרצאה 	 

המרתקת של גלית וידנפלד בנושא זה. גלית קראה בילדותה את 
הספר "אל עצמי" של גלילה רון פדר עמית והוא השאיר בה חותם. 
היום היא אם לילד במשפחת אומנה. הסיפור הנוגע ללב מעודד 

את הילדים להסתכל סביבם, לראות את חברת הילדים ולכבדם.
במסגרת שבוע זה"ב, התלמידים שמעו את סיפורו האישי של גדי 	 

שנפצע בתאונת דרכים לאחר השירות הצבאי, שעל אף נכותו הוא 
כיום חבר בנבחרת כדורסל הנכים של ישראל. 

במסגרת הנושא 70 שנה למדינת ישראל, נבנתה תוכנית על פי 	 
שכבות הגיל כשהציר המרכזי הוא חוקרים את העבר, מוקירים את 
ההווה וחוזים את העתיד: תלמידי שכבה ד' העוסקים ב"המצאות 
ישראליות", הקשיבו להרצאה של מר חיים פורת על המצאתו – 
גדר המערכת. תלמידי כיתות ו' השתתפו בהרצאה מרתקת על אלי 

כהן - המרגל שלנו בדמשק. 
אנו גאים לבשר כי מקהלת ביה"ס בניצוחה של המורה למוסיקה, 	 

אילנה מלמד, נבחרה למקהלה מצטיינת במחוז דרום ותשתתף 
באירוע השיא של חגיגות 70 למדינה עם התזמורת הפילהרמונית 

הישראלית ועם היוצרים נורית הירש ויוני רכטר.
ביום המורה התקבל צוות ביה"ס ע"י התלמידים בשלטי ברכה 	 

עם חיוך ושי. מועצת התלמידים דאגה להפעלה בכיתות, ההורים 
דאגו לארוחת צהריים והמועצה פינקה את המורים בעציץ רקפות.

בחודש פברואר ביקרה בבית הספר ונסה פררה אלופת העולם 	 
בטריאתלון, במסגרת שיעור אנגלית. תלמידי כיתות ו' ניהלו שיחה 

בשפה האנגלית. 
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה עמד בסימן "לפני ה – share חושבים 
על החבר". בשבוע הזה השתתפו התלמידים בפעילויות שונות בנושא: 
הרצאות השוטר הקהילתי, יום שיא של מרתון הפקות "בטיחות 
ברשת", הרצאות מקוונות, פעילויות עם מחנכות הכיתה, יועצת 
בית הספר ושל נאמני מחשב. בית הספר קורא להורים להמשיך את 

השיח בנושא זה בבית.

בית הספר דואג למוגנות וביטחונם של התלמידים
בית הספר נבחר גם השנה, להיות בית הספר המדגים של מחוז הדרום 
בתרגיל התגוננות ארצי שהתקיים במוסדות החינוך בחודש פברואר. 
בתרגיל שולבו כל כוחות הביטחון: פיקוד העורף, משטרה, פיקוד 
העורף, מד"א ומכבי אש, ובהשתתפות הנהלת משרד החינוך והקב"ט 
במחוז הדרום. המבקרים נכנסו למקלטים בהם שהו התלמידים ודברו 
איתם. התלמידים סיפרו על הרגשת המוגנות שלהם בביה"ס. לאחר 
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השהייה במקלטים יצאו התלמידים לתצוגת תכלית של הכוחות 
בשטח. צפו ברובוט המשטרתי שפינה חפץ חשוד, כיבוי שריפה ועוד... 
בית הספר, מועצת להבים והעומד בראשה קצרו שבחים על ההיערכות 

והתפקוד בשעת חירום.
בבי"ס אשל הנשיא 

בחטיבת הביניים – פעילות לקראת חנוכה בנושא מדעים, פעילות 	 
חינוכית בנושא "האור שבי", העצמה אישית לכל תלמיד, ערב 

כישרונות צעירים של תלמידי החטיבה.
במסגרת פעילות בני מצווה נערך ערב לימוד של שכבה ז' בנושא 	 

סיפורי מורשת, בכיתה ח' שבוע P.B.L בנושא מהפכות בהיסטוריה.
בחטיבה העליונה – נערך סמינר ירושלים המשלב טיול עם הרצאות, 	 

סרטים ומפגשי בני נוער.
בתוכנית הייעוצית הייתה פעילות "מצמיחים" - סדנאות בנושא 	 

חברה, אקלים כיתתי ומניעת אלימות.
תוכנית הכנה לצה"ל "בוגרים במדים", אור ירוק הרצאה בנושא נהיגה 	 

בשכרות, מופע מתבגרים בנושא העצמה אישית.
תלמידי שכבה יב' מחזור ס"ב - ארגנו את יום רבין, מעגלי שיח 	 

בנושא ופינקו את המורים ביום המורה.
במסגרת שבוע למידה בחירום התלמידים התנסו בפעולות ברשת 	 

וקיבלו הרצאה בנושא.
שבוע עתודה מדעית נערך לכל תלמידי העתודה בביה"ס, במהלכו זכו 	 

התלמידים להרצאות רבות ומרתקות מהורים מתנדבים בתחומים 
שונים: רפואה, מדע, מחשבים, רובוטיקה ועוד...

הנהלת בית הספר עובדת בקשר רציף עם הנהגת הורים המעודכנת 
ושותפה לתהליכים החינוכיים הרבים המתרחשים באשל הנשיא.

צהרוני ניצנים 
בגני הילדים - תכניות "גיבורי על" בצהרונים ממשיכה ללוות את 	 

הילדים בפעילויות מגוונות.
בכיתות א' – ב' עוסקים הילדים בתכנית "בשביל החברות" - מושגים 	 

ומיומנויות בכישורי חיים.
בכל המסגרות נהנים הילדים מתכנית העשרה, "עידן למדע", זומבה 	 

וצפייה חודשית בסרט עם פופקורן.
בחג פורים השתעשעו תלמידי החט"צ ביום ספורט היתולי.	 
כחלק מהפעילות לאהבת הספר ולעידוד שיח על ערכים, הילדים 	 

נפגשו עם הסופרת נטלי בלהסן שכתבה את הספר "גברת מגזרת".

שבט נופר צופי להבים 
השבט פועל ביישוב זו השנה ה- 29 ומונה 500 חניכים – מספר שיא 

בתנועת נוער ביישוב!
השבט מפעיל את הקבוצות בהתאמה לשכבות הכיתתיות 

בבית הספר, כדי לאפשר יחס אישי לכל חניך וחניכה.
במסגרת קורס ההדרכה, חולקה השנה שכבה ט' לארבע 

אחוות שונות, כפיילוט המאפשר לחניכים סביבת למידה ברמה 
גבוהה, חניכה וליווי אישי על ידי שני המדריכים המובילים כל אחווה. 
השנה, נפתחה מחדש קבוצה לתלמידי בית הספר אילנות בבאר 

שבע, כחלק משבט נופר.
השכבה הבוגרת: כיתות י'- י"ב: צוות ההדרכה מלווה ע"י ראשי 	 

הגדודים, המרכזים הצעירים והמרכזות הבוגרות, אשר מקבלים 
הכשרות והעשרות לאורך כל השנה, הן ברמת השבט והן ברמת 

ההנהגה.
קהילה- השבט שם דגש על מסגרת הנותנת מענה לכלל הקהילה 	 

מעבר לזמני הפעילות בשגרה.
חפשו אותנו בפייסבוק שבט נופר צופי להבים.

יחידת הנוער בלהבים
בחופשת סוכות, הקמנו "סוכה מארחת" בה התארח רון כהן - בכיתת 
אמן, שסיפר על עצמו וביצע חלק משיריו. 
בני הנוער נהנו מפעילויות רבות בסוכה, 
כמו: גידקום להבים, ערב סרטי אימה ועוד. 
נבחרת הרובוטיקה של להבים השתתפה 
בינואר בתחרות האיזורית בתל אביב וזכתה 

במקום הראשון בפרס הפתרון החדשני!
בחופשת החנוכה הופעלה תכנית לילות מוארים: מועדון הנוער היה 
פתוח ומואר בכל לילה, כאשר בערב השיא צפינו בהופעה של דניאל 
אסייג, הממשיך את מסורת סטנד-אפ חורף במועדון. תנועות הנוער 
קידמו את הפעילות קהילתית, הצופים הפיקו את אירוע "חנופר" 

בפארק והמד"צים קיימו הדלקת נרות קהילתית במועדון הנוער. 
מה מצפה לנו בהמשך השנה? 

בחופשת הפסח יתקיימו מגוון פעילויות לכלל הגילאים: טורנירי 	 
אי-ספורט עם המנהיגות הטכנולוגית, טיולי פסח של תנועות 

הנוער, פעילות "טרום מד"צים" ולילות לבנים. 
בקיץ מתוכננות: קייטנות, נסיעות, סדנאות, הופעות, מסיבות ועוד. 	 

מד"צים 
בעקבות הפעילות בקיץ שעבר, החלטנו השנה על שינוי מהותי 
בפעילות המד"צים: קלטנו רכז מד"צים חדש, זיו שוורץ בן היישוב 
ופיצלנו את התכנית לשניים - "טרום מד"צים" ומד"צים מנהיגות".

צוות המד"צים והפעילים מסייעים השנה להורים, בפעילות גיבוש 
לכיתות השונות, משלוח מנות לילדים למועדוניות בבאר שבע, 

הדלקת נר קהילתי ועוד. 
עוד בתכנון: 	 
שישי בפארק – פעילות לילדים שתתקיים אחת לחודש בפארק 	 

הציפורים.
 פעילות קיץ "טרום מד"צים" – פעילויות שבועיות לשכבות ד'-ו', 	 

תוך שימוש במרחבים הקיימים. 
סמינר הדרכה- חניכי המד"צים מכיתות ט' ומעלה יצאו לקורס 	 

הדרכה שבסיומו יקבלו תעודת מדריך. 
מועצת הנוער שותפה בתכנון ובהפקת הפעילויות החברתיות 	 

והקהילתיות, לנוער ולמשפחות היישוב. תהלוכת פורים שנערכה 
בחודש מרץ היא אחת מהיוזמות הברוכות של מועצת הנוער.
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תלמידי ביה"ס מצדיעים לתושבים הוותיקים
"הקשר הרב דורי": התוכנית פועלת בלהבים זו השנה השנייה, 
יוזמה משותפת של בית התפוצות והמשרד לשוויון חברתי, משרד 
החינוך ומחלקת שירותים חברתיים שמטרתה לייצר דיאלוג בין-

דורי בדגש על חיזוק תחושת השייכות ועל חשיפת הילדים לסיפורו 
של לעם היהודי.

יום הולדת 80: השנה התחלנו במסורת מרגשת וקיימנו אירוע 
הוקרה לבני 80 בלהבים בשיתוף עם וועד +55. ותיקי להבים ובני 
משפחתם נהנו מקטעי קריאה וחזו במצגת מרתקת על שנת 1937, 
שנת לידתם, שהכינו חברי הוועד. לאחר מכן קיבלו תעודות הוקרה 
מאת ראש המועצה מר אלי לוי, ושי מעשה ידי תלמידי כיתות ה' 

בבית ספר להבים.

משלוחי מנות לאזרחים ותיקים: ועד 
הורי בית ספר להבים יזם שותפות עם 
המחלקה לשירותים חברתיים בחג 
הפורים, כאשר נציגי הוועד התלוו 
לתלמידי כיתות ו' שהכינו וחילקו 
משלוחי מנות בבתי אזרחים ותיקים 

בלהבים.

יום המעשים הטובים: כמדי שנה וכמיטב המסורת, גם השנה 
התקיימו בבית הספר פעילויות ייחודיות שכולן מעשים טובים: 
תלמידי כיתות ה' קיימו פעילות בבית המייסדים שכללה משחקים 

משותפים, ספורט, תנועה ועוד.

המחלקה לשירותים חברתיים

מועדון בוקר מספר -2 בבית המייסדים
אנו שמחים לבשר על פתיחת מועדון חברתי נוסף עבור התושבים 
הוותיקים בלהבים. המועדון פעיל החל מתחילת חודש מרץ בימים 
ראשון, רביעי וחמישי, בשעות הבוקר. הפעילויות מגוונות: סדנאות, 
הרצאות, ספורט, תיאטרון וחברה נעימה. חברי המועדון נהנים מארוחת 
צהריים חמה ומשירות הסעות מהבית. נשארו מספר מקומות, 
המעוניינים להצטרף מוזמנים ליצור קשר עם דורית ברחן, רכזת 

המועדון: 052-4824553

ערב שולחנות עגולים בנושא: דרכים להגברת שיתופי פעולה 
ומעורבות אזרחים ותיקים בקהילת להבים

המחלקה לשירותים חברתיים, יחד עם מחלקות המועצה, המתנ"ס, 
ועד +55, עמותת גיל הזהב, תנועת של"ם, משטרת ישראל, קופות 
החולים ותושבים מתנדבים, קיימה בחודש ינואר ערב מרתק, שבמהלכו 
הועלו צרכים ורעיונות רבים להקמת מענים נוספים. את הערב פתח 
ראש המועצה, מר אלי לוי בברכות ולאחר מכן שמענו הרצאה מרתקת 
בנושא "גיל התבונה" מאת הגב' ענת פורת עמוס. בסיום ההרצאה, 
התחלקו המשתתפים לשבעה שולחנות בתחומים שונים ונחשפו 
לפרויקטים הקהילתיים הקיימים ביישוב למען אוכלוסיית הוותיקים. 
מבין היוזמות שהועלו, נבחרו שני פיילוטים ליישום בשנה הקרובה. 

סדנת הכנה לפרישה
השנה קיימנו לראשונה סדנת הכנה לפרישה בת ארבעה מפגשים 
שהועברה על ידי ארגון פעמונים. בסדנה למדו המשתתפים איך 
מתנהלים כלכלית לקראת ולאחר הפרישה, מהן זכויות הגימלאים 
ועוד. אנו מודים לכל  בישראל, התמודדות עם שינוי הסטטוס 
המשתתפים ולארגון פעמונים על העברת הסדנה במקצועיות 

וברגישות. סדנה נוספת מתוכננת לשנה הבאה.

טיפולים רגשיים למשפחה
במסגרת עבודתנו עם משפחות, ילדים ונוער, המחלקה לשירותים 
חברתיים מציעה טיפול פרטני, דיאדי ומשפחתי באמצעות מטפלים 
מוסמכים בתחום. אנו מאחלים לתושבי להבים חג פסח אביבי, מלא 

שמחה ובשורות טובות, צוות המחלקה לשירותים חברתיים.

קהילה

מרוץ ארבלי

נטיעות ט"ו בשבט

צפייה בבזים

ארועים בלהבים
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קול קורא לקבלת הצעות להפעלת דוכנים
בערב יום העצמאות

המציע שיזכה יהא זכיין בלעדי לכל הדוכנים ויהא עליו לעמוד 
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 יום שלישי 10/4/2018 בשעה 
13:00 בלשכת ראש המועצה. לפרטים: עובדיה צבי 050-2041001.

	 יום העצמאות
ביום חמישי  19/04/2018 החל מהשעה 10:00 

הפנינג לכל המשפחה במועדון חברים

חופשה מרוכזת לרגל חג פסח
משרדי המועצה יהיו סגורים בחג הפסח ויפתחו מחדש ביום א'  8/4/18. 

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

ירמי קפלןאפרת גֹוש דנה ברגר

להקת אקזיט

פינוי אשפה
לקראת חג הפסח, המועצה תתגבר את כלי האצירה לאשפה ויוצבו 

שתי מכולות ליד משרדי המועצה וליד קופת חולים הכללית.

שינויים במועדי פינוי וגזם
פינוי גזם בחג הפסח יתבצע על פי המתכונת הקבועה.

פינוי אשפה ביתית בכל היישוב יתבצע ב: 8/4/18, 18/4/18, 21/5/18 
מלבד שינויים אלה, מתכונת הפינויים הקבועה פועלת.

הענקת  מלגות 
מלגות  חלוקת  על  להודיע  שמחה  להבים  המקומית  המועצה 
לסטודנטים מצטיינים, פרס על תרומה ייחודית לקהילה ופרס 
לספורטאי מצטיין. נוהל מעודכן להגשת בקשות למלגות ולפרסים, 
www.( כולל קריטריונים וטפסים להדפסה יפורסם באתר המועצה
lehavim.muni.il(  החל מתאריך 25/3/2018. ניתן להגיש את טפסי 
הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לליאור ברנס בלשכת ראש 

המועצה, עד יום חמישי 17/5/18 בשעה 14:00.

פינת הוטרינר
בעלי כלבים

שוטטות כלב ברשות הרבים היא עבירה על החוק להסדרת הפיקוח 
על כלבים 2002. כלבים משוטטים נלכדים ע"י המועצה ושחרורם 
מותנה בתשלום קנס על סך 500 ₪ בגזברות, בימים ובשעות הפעילות 
של משרדי המועצה.אנא הימנעו מעוגמת נפש ומהוצאות מיותרות.

פרויקט עיקור/סירוס חתולים
כמדי שנה, לקראת האביב, המועצה תחל בפרויקט עיקור/סירוס 
חתולי רחוב  ביישוב, בהובלת וטרינר הרשות. תושבים המעוניינים 
להודיע על מטרד חתולים באזורם, מוזמנים ליצור קשר עם מחלקת 
הנדסה במועצה: מייל: handasa@lehavim.muni.il, טל' 08-9554784

אירועי זיכרון ועצמאות
	 טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום ד' 11/04/2018 בשעה 20:00 באמפי בית הספר
	 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

יום ג' 17/04/2018 בשעה 20:00 ברחבת הדשא מאחורי המתנ"ס
	 ערב יום העצמאות

יום ד' 18/04/2018 החל מהשעה 20:30 בספורטק. 
על השינויים בהסדרי התנועה נעדכן בסמוך למועד.

יופיעו: 
להקות מחול יישוביות 	 
להקת אקזיט - קמפיונה!	 
זיקוקי דינור	 
מופע בידור - רוני ששון	 
 המופע המשותף:	 

ירמי קפלן & אפרת גֹוש & דנה ברגר



הלכות פסח תשע"חמועדים לשמחה

סטודיו רובין  025-3912354 

בס"ד. ימי ניסן תשע"ח

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"ח 
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 ___________________________

 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 ה' 29 במרץ, בערב

ב"ה. ימי ניסן תשע"ח

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 . 1

החמץ. יש 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 השבת 
שאחרי 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 חמישי י"ג בניסן, 29 במרץ, בערב עורכים . 2
את 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 . 3
שאור וחמץ שיש ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו ושלא 

ידעתיו – יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ".

סיום מסכת. ביום שישי י"ד בניסן, 30 במרץ, בבוקר אחרי תפילת . 4
שחרית בבית הכנסת המרכזי )בשעה 7:00( ובבית הכנסת "תפארת 
להבים" )בשעה 5:30( מסיימים לימוד של מסכת מן התלמוד. הסיום 

נועד לחסוך את "תענית הבכורות" הנהוגה ביום זה.

סוף זמן אכילת חמץ. ביום שישי י"ד בניסן, 30 במרץ, מותר . 5
לאכול חמץ רק עד השעה 10:00 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 18:39.. 8
מצוות ליל הסדר: א. מצה: יש לאכול בהסיבה על צד שמאל . 9

"כזית" )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


