
מופע מיכה שטריתמופע ירדנה ארזי והגבעטרון 

טקס ביכורי תינוקות

שבועות

תושבי להבים היקרים,

ראש השנה הוא חג המסמל התחלות 
מגיע  התחלה  כל  לפני  אך  חדשות, 
 32 סיום... כתושב היישוב להבים מזה 
ילדיי  את  לגדל  בחרתי  בו  יישוב  שנים, 
ואת נכדיי, מסתיימות 20 שנות פעילותי 
במועצה מתוכן 18 שנה כראש המועצה, תפקיד אותו 
מילאתי מתוך מחויבות גדולה ומתוך אהבה ללהבים 

ולתושביה. 
במבט לאחור, אני שמח שעמדתי בכל היעדים 

שהצבתי לעצמי ואף מעבר לכך. 
כל הצלחותיי שזורות בעבודה המשותפת של 
חבריי עובדי המועצה היקרים לי מאוד, הרצון 

והעשייה שלהם ושלי לתת את השירות הטוב ביותר 
לקהילת להבים. 

הנגישות ללהבים, המיקום הגיאוגרפי, חזות היישוב 
היישובים  אחד  להיות  אותנו  הביאו  תושביו,  ואיכות 

המבוקשים ביותר ולשמחתנו גם אחד היפים.
אני מאמין וכולי תקווה שתהיה המשכיות בכל 

הפרוייקטים הקיימים והעתידיים בלהבים. 
חשוב להמשיך לפתח את להבים, לפעול לרווחת 

התושבים ובעיקר לילדים ולנוער, לשמור ולנהל את 
מאוזנת  תישאר  שלהבים  ולדאוג  הציבורית  הקופה 
רבה  בהצלחה  ונהגנו  שעשינו  כפי  גירעונות,  וללא 

עד כה. 
אני מבקש להודות ולהוקיר את חברי המועצה, 

עובדי המועצה, עובדי המתנ"ס, מערכות החינוך 
וכל הספקים הבאים איתנו בקשרי עבודה, על 

עזרתם הרבה בהצלחתה של להבים.
אני מודה לכל התושבים, לכל אחת ואחד, לכל ילד 

וילדה, נער ונערה, על הדרך הארוכה שהלכנו כולנו 
יחד, כשלנגד עינינו עמדה מטרה אחת, טובת 

להבים.
אני רוצה להודות למשפחתי ולחבריי, שעמדו 

לצידי בכל העשייה הציבורית, גם בימים לא קלים 
שעברתי במהלך כהונתי.

ואמונה  אהבה  מתוך  עשיתי  עשיתי,  אשר  כל  את 
שאני פועל למענכם ולמעננו.

אוהב אתכם,
שנה טובה ומבורכת

אלי לוי

www.lehavim.muni.il אתר הבית שלי
ראש השנה תשע"ט

תושבים נכבדים,
הנכם מוזמנים להרמת כוסית 

לרגל ראש השנה תשע"ט
שתתקיים ביום שלישי 4/9/2018

בשעה 18:00 
בבית המייסדים ליד המועצה
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רואים עשייה 

שדרוג גני המשחקים

מערכת קריאת מים–החלפת המדים
הממוחשבים 

כיכר יעקב 

מתנ"ס להבים
המועצה ממשיכה בעבודות לשדרוג הגנים 

הציבוריים: בגן הציפורים הותקן הרובוט – מתקן 
נדנדות גדול וייחודי ובקרוב יותקנו בו מצללות ואף 

בגן המשחקים הסמוך לבית המייסדים. 
בגן ברקן שודרגו הנדנדות והותקן משטח גומי.

אנו מזמינים אתכם לבקר בגנים וליהנות ממגוון 
המשחקים שהפארקים מציעים.

בחודש יולי נערך טקס קריאת הכיכר בצומת הזית-
תאנה, על שם ראש המועצה המנוח יעקב עכו ז"ל, 

בהשתתפות בני משפחה, תושבים ומוקירי זכרו.

בחופשת הקיץ המועצה ביצעה עבודות לשדרוג 
החזיתות של המתנ"ס והקונסרבטוריון. במסגרת 

השיפוץ שודרג הלובי, עוצב מחדש החלל הפנימי, 
בוצע איטום לאולם הספורט, צביעה והתקנת ריהוט 

מותאם, בשני המבנים.

לאחרונה הסתיים פרויקט החלפת 
מדי המים והרכבת הדגם החדש של 

המדים )סונטה( על ידי המועצה,
בבתים ובמבנים במרחב הציבורי.
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כביש 3 )המוביל לתחנת הרכבת(

מגבילי גובה בשרונית 

בית הספר היסודי ואשכול הגנים החדש 

הקמת אולמות מחול והרחבת מועדון 
הנוער 

פינת הווטרינר
 

הרחבת חניון הרכבת 

בימים אלו, המועצה משלימה את העבודות לאורך 
כביש 3: השלמת מדרכות, אבני שפה, ברזיות, גינון 

והצבת ספסלים לאורך הכביש. הכביש יתחבר בסופו 
לגינת הכלבים.  

  

המועצה שמחה לעדכן שפורסם המכרז לבניית 
מתחם החינוך החדש בשכונת שרונית...

בית הספר וקומפלקס גני טרום חובה ייבנו על פי 
עקרונות השמירה על איכות הסביבה ועל משאבי 

כדור הארץ ויהיו תואמי אקלים. סיום הבנייה מתוכנן 
לשנת 2019 ובהתאם לקצב האיכלוס בשכונה.

המכרז לבניית אולמות מחול והרחבת מועדון נוער 
הסתיים ובשעה טובה נבחר קבלן. הפרויקט נמצא 

בעיצומו של תכנון וקבלת היתרי בנייה.
שני אולמות המחול ייבנו בסטנדרט בנייה גבוה עם 
אלמנטים אקוסטיים, במקביל מועדון הנוער יורחב 

בעוד שתי כיתות שיותאמו לפעילות לפי שכבות
גיל. 

כמדי שנה, לאחר החגים, המועצה תחל בפרויקט 
עיקור/סירוס חתולי רחוב, בהובלת הווטרינר היישובי.

תושבים המעוניינים להודיע על מטרד חתולים 
באזורם, מוזמנים לפנות למחלקת ההנדסה 

Handasa@lehavim.muni.il -במועצה: מייל
חיות בר בשטחים פתוחים

היישוב להבים נמצא בנגב ומסביבו שטחים פתוחים, 
המאפשרים מרחב מחייה לחיות בר מסוגים שונים: 
חרקים, נחשים, לטאות, עקרבים, ציפורים ויונקים.

לאחרונה עודכנו ע"י תושבים )חדשים בעיקר( שנראו 
תנים ושועלים באזורי מגורים. אין לחשוש מהן!!

רשות הטבע והגנים אחראית על אוכלוסיית חיות 
הבר ונמצאת בקשר עם הווטרינר הרשותי, במקרה 

הצורך. בשנה שעברה פוזרו פיתיונות )חיסונים
אוראליים( בשטחים הפתוחים, לחיסון החיות כנגד 

כלבת. לבירורים:תמר במח' ההנדסה: 08-9554784 
או ד"ר אלי פרנס בימי ה' אחה"צ: 08-6518688

החלו העבודות בשטח להרחבת חניון הרכבת, שיכיל 
עד 680 מקומות חנייה. פרויקט זה, המתבצע על ידי 

המועצה ורכבת ישראל, יסדיר את החנייה הקיימת 
של הרכבת, לפי תכנית מאושרת של משרד 

התחבורה.

פרויקט עיקור/סירוס חתולים
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הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
בפעם השלישית ברציפות, הוסמכה הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה כוועדה עצמאית עם תוכנית 
כוללנית )ועדה ראשונה ויחידה בכל הארץ, שקיבלה 

הסמכה זאת(.
הסמכה זו, מקנה לוועדה אפשרויות תכנון נוספות 
וגם הסמכות לדון ולאשר תוכניות )תב"עות( שהינן 

בסמכות ועדה מחוזית.
סמכויות אלו מוענקות לוועדה ע"י שר האוצר, לאחר 

שהוכח כי מתקיימת באופן מקצועי ויעיל מערכת 
תכנון ורישוי ומערכת אכיפה של ההוראות לפי חוק 
התכנון והבנייה, קבלת חוות דעת היועץ המשפטי 

לממשלה ויחידת הבקרה, והמלצת מנהל מינהל 
התכנון ויו"ר הוועדה המחוזית בדרום.

כמו כן, קבעה יחידת הבקרה של מנהל התכנון 
בהמלצתם לשר האוצר, כי: "... הוועדה המקומית 

להבים ובראשה המהנדס אדר' סלאבן פנוביץ', הינה 
ועדה מקצועית, שלנגד עיניה עומד תפקידה 

הציבורי. הוועדה מקיימת דיונים עניינים ותכנוניים 
ברמה טובה וקיימת הערכה הדדית בין הצוות 

המקצועי של הוועדה לחברי הוועדה. הצוות מקצועי 
ומסור לתפקידו וניכרת שאיפה מתמדת לשיפור 
והתמקצעות. צוות הוועדה פועל בהתאם לחוק 

ולתקנות, מונחה משיקולים מקצועיים ותכנוניים, 
ובהתאם לחזון המועצה".

מתוך חוו"ד מיום 6/05/2018 שנערכה על ידי 
אדר' ורדית איזק, מנהלת אגף בקרת ועדות מקומיות 

)מינהל התכנון(

רואים עשייה 

עד למועד סגירת המידעון הוגשו מעל 400 בקשות 
למידע להיתר. 

כ- 140 בקשות נמצאות בשלבים שונים, נמסרו 109 
היתרים וב- 70 מגרשים החלו בעבודות הבנייה.

לאחרונה נמסרו 14 תעודות גמר למשתכנים 
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 והאתר החדש עלה 
לאוויר. האתר יספק מידע תכנוני לקהל המתכננים 

ולתושבים, נתוני קדסטר ועוד, בכתובת:
GIS.INTERTOWN.CO.IL/LHV/PUBLIC 
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משולחן ועדת הביטחון
ב- 2014 הוכנסה לשימוש אפליקציית "להבים" 

המהווה פלטפורמת תקשורת אינטראקטיבית בין 
התושבים למועצה, שהגדילה את היקפי הדיווחים 

למועצה מ- 400 ל- 1,100 בשנה. המעבר לשימוש 
באפליקציה יצר SLA )אמנת שירות( בין המועצה 

לתושבים.   

ועדת הביטחון והוועדה לשירותים חברתיים פעלו 
לקיים קורס "חובשים ונהגי אמבולנס" ובימים אלו 
מתקיים הקורס השני, במטרה להכשיר מתנדבים 

שיוכלו להפעיל אמבולנס בלהבים כשיתאפשר.

הערה: נתוני 2018 מתייחסים חלקיים מינואר עד לאוגוסט

לא היינו מגיעים להישגים אלו, לולא שיתוף הפעולה 
המצוין עם משטרת רהט, שמפעילה בלהבים שוטר 
קהילתי על בסיס שוטף ובשנה האחרונה הסכימה 

להציב ביישוב את יחידת היס"מ, מהלך שנתן דחיפה 
עצומה לשיפור רמת האבטחה. 

לסיכום, תודה מיוחדת לכל חברי ועדת הביטחון, 
לראש המועצה, לעובדי המועצה ולכם התושבים 

על שיתוף הפעולה והתרומה לחיזוק מערך הביטחון 
ביישוב. 

בשנים האחרונות מפרסמת וועדת הביטחון מידע 
הכולל נתוני פע"ר, חידושים טכנולוגיים ועוד. השנה, 
בסקירה האחרונה לקדנציה זו, יתמקד הדיווח בשתי 

נקודות זמן: בתחילת הקדנציה ובסופה. 
הסקירה תכלול פעילות, תהליכים ושיפורים שהובילה 

הוועדה בשנות פעילותה.  

שנת 2013 הסתיימה ברמת פעילות עבריינית חריגה 
בהיקפה )129 אירועי פע"ר( והוועדה החדשה 

שהוקמה בראשותו של אלון בנדט, הורכבה מאנשי 
מקצוע מובילים )ניצב בדימוס במשטרת ישראל, 

אנשי שירות הביטחון, קצינים בכירים ואחרים( 
ונדרשה לגבש תוכנית פעולה שתספק מענה מיידי 

להגברת תחושת הביטחון ומענה ארוך טווח לשיפור 
מצב הביטחון. 

שני פרמטרים שמקבילים ומתנגשים בו זמנית.
 

הוועדה גיבשה תוכנית שכללה שינוי בתפיסת 
ההפעלה, שדרוג מערכות, הוספת ציוד ואמצעים 
מתקדמים והגברת שיתופי הפעולה עם משטרת 

ישראל והתושבים. 
כיום, בערב ראש השנה תשע"ט הבא עלינו לטובה, 

ניתן לומר במידה של סיפוק שהמאמצים נשאו פרי.

מספר המצלמות בשנת 2014 עמד על 4 )בכניסה 
ליישוב(. 

ב- 2018 מותקנות 56 מצלמות בפריסה למוסדות 
החינוך, מוסדות הציבור, ברחובות ובכניסות ליישוב 

ובמעטפת היישוב. )LPR, PTZ, מצלמות רגילות 
וטרמיות ורחפן(.

עד 2014 מוקד ההפעלה היישובי נוהל ממשרדי 
קבלן האבטחה, ב- 2018 מוקד ההפעלה )106( 

פועל בלהבים מתוך המועצה 24/7 והפעלתו 
מבוצעת על ידי בני להבים.  ב- 2014 עמד לרשות 

מערך הביטחון רכב בודד שפעל כרכב אבטחה יישובי 
ורכב שירות של קבלן האבטחה בו זמנית. ב- 2018 

הוחלפה חברת האבטחה ונקבע מפרט טכני של 
שירותים גבוה יותר, מה שמאפשר למחלקת הביטחון 

להפעיל שני רכבי אבטחה מצויידים במיטב 
האמצעים, כולל דפיברילטור.
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חינוך וחברה

מן החינוך

עוד חופשת קיץ 
תמה ואנחנו 

בפתחה של שנה"ל 
תשע"ט. יעודה של 
העשייה החינוכית 

הוא להבטיח את
שלומם וביטחונם 

של הילדים, 
בסביבה אוהבת 
ומוגנת, להעניק 

לכל אחד ואחת את ההזדמנות האישית והכלים 
להאמין במסוגלות שלהם להצליח. מושם דגש על 

חינוך לערכי רעות, כבוד הדדי, קבלת האחר 
ומעורבות חברתית, תוך קידום המצוינות האישי.

בהנחיית מר יעקב הכט "ערי חינוך" התקיים השנה 
מהלך לבניית תכנית אסטרטגית חדשה למערכת 
החינוך שכללה למידה והעמקה במודלים שונים 

בעולם.
בשנת הלימודים תשע"ט ישולב מודל "החינוך 
האישי" הרואה את הקשר האישי בין המבוגר 

המשמעותי לבין התלמיד, כמרכזי וחשוב ביותר.
במסגרת התכנית M21 של משרד החינוך, בהובלת 

מינהל הפיתוח, הוקמו בבית הספר היסודי שני 
מרחבי למידה חדשניים: מרחב רובוטיקה ומרחב 

ליישום תוכניות חדשניות בתחום המתמטיקה 
והשפה בחט"צ.

בימים אלה, מוגשת תכנית לשלושה מרחבי למידה 
נוספים וכן תכנית לפיתוח "חצר לימודית".

בנוסף, תחל הטמעה של שתי תכניות לחיזוק 
הקשר מורה-תלמיד: תכנית החינוך האישי ותכנית 

מיינדפולנס. תכניות אלה תוטמענה ותשולבנה 
במהלך השנה, יחד עם תכנית כישורי חיים ומפתח 

הלב. 
בתחום לימודי האנגלית הורחב צוות האנגלית הכולל 

שלוש מורות מיומנות, כאשר בחלק מהשיעורים 
תשולבנה שתי מורות בכיתה.

בית ספר להבים הגיש בקשה להשתלב בתוכנית 
חדשה ללימודי ערבית, בשנת הלימודים התשע"ט 
ייחל פיילוט בהיקף של 5 ש"ש של לימודי הערבית 

באחת משכבות הגיל.

במסגרת "בית הספר של החופש הגדול" עסקנו  
בנושא: "מפליגים עם סיפורים".

כ- 170 תלמידי כיתות א'- ג' נחשפו לתכנים רבים 
ומגוונים בעלי ערכים חברתיים והשתתפו במגוון 

סדנאות: זומבה, תיפוף, קריוקי, משחקי קיץ, רפואה, 
גו פד, שף בכייף ועוד. 

התלמידים צפו במופעים: קסמים, בלוניזם וגברת 
שפריץ. בסיום השתתפו הילדים וההורים בסדנת 

.ODT
בקייטנות, נהנו הילדים מפעילויות מגוונות 

ומעצימות, כגון: חוגי יוגה, משחקי תיאטרון, שעות 
סיפור ויצירה בנושא חדשנות והמצאות בישראל.
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אשל הנשיא

יחידת הנוער בלהבים

שבט נופר צופי להבים

פעילות הקיץ לנוער נפתחה כבכל 
שנה ב-20/6 במסיבת בריכה לנוער. 

במהלך הקיץ קיימנו לילות לבנים, 
ערב אתגרי ספורטיבי, משחק לייזר 

טאג המוני בחורשת מדינות גרמניה, 
ערב בישולים קייצי ועוד. השנה המשכנו ביצירת 

רצף של פעילות קיץ וקייטנות לילדים ונוער על מנת 
לאפשר חופש מעניין מגוון ומרענן לכל הגילאים. 
קייטנת אתגרים לכיתות ד'-ה' אשר סובסדה על 

ידי המועצה על מנת לאפשר את קיומה תחת חוק 
הקייטנות החדש. 

נסיעות קיץ על גלגלים לכיתות ו'-ט'  וקייטנות המדע 
לכיתות א'-ו' בחודש אוגוסט. הפעלנו את תכנית 
הקיץ "טרומד"צים" לשכבות  ד'-ו' , 12 פעילויות 
מהנות שהופקו ע"י צוות המד"צים ובסיוע צוות 

הורים ומלווים. 
בכל לילות הקיץ הופעל מועדון הנוער על ידי 

מדריכת הלילה. את פעילות הקיץ סיימנו בהופעה 
של אדיר גץ ומסיבת נוער בניצוח דיג'יי פונדורה 

בבריכה. 
תכניות לשנה הקרובה: 

הרחבת שיתוף הפעולה בין גופי הנוער ביישוב, 
פעילות נוער וילדים בחופשות בית הספר,

חיזוק הרצף החינוכי בין החינוך הפורמלי לחינוך 
החברתי וקידום מעורבות הנוער בקהילה. 

את אירועי הקיץ פתח שבט נופר 
בטיול פסח מוצלח לשכבות ד' עד 

יב', כאשר השכבה הבוגרת 
הדריכה, חניכי ט' ליוו ואת הצד 

הלוגיסטי של הטיול ניהלו כיתות ח'. 
השבט המשיך אל סמינר הקיץ של 
השכבה הבוגרת, שם עלו שאלות על עתיד השבט 

ומה אנחנו מצפים מסוף השנה. מיד לאחר מכן 
התחלנו בהכנות למחנה ימי עבודה, אישור מול 

מהנדס על המבנים של המחנה. מחנה הקיץ 
בנושא "החוף של נופר", שנבחר ע"י השכבה 

הבוגרת, מקדם שמירה על ניקיון החופים ומיחזור 
פסולת. המחנה היה חוויה לכלל חניכי השבט 

מכיתה ה' – יב', שאירחו ליום אחד את חניכי כיתות 
ג'. שבוע לאחר סיום המחנה, יצאו בפעם 

הראשונה חניכי כיתות ד' למחנה עופרים, חוויה 
יוצאת מן הכלל עם המון הפעלות כמו הכנת גלידה, 

בישול צופי, הכנת חולצות טאי דאי ועוד...
בהמשך הקיץ, חניכי כיתות ט' יצאו לקורס, המסכם 

שנה של הכשרה להדרכה בשבט, ובסופו קיבלו 
החניכים תעודות מדריך.

עוד בקיץ: השכבה הבוגרת השתבצה לתפקידים 
חדשים כמו תפקידי הדרכה ופעילים.

בתחילת אוגוסט יצאו 9 בני ובנות נוער מכיתות יא' 
למסע לפולין של תנועות הצופים. אנו גאים בהם על 

הייצוג של השבט והיישוב.
בשנת תשע"ט נציין את שנת ה- 30 להקמת 

השבט, אשר מונה כיום 510 חניכים – מספר שיא 
בתנועות נוער ביישוב.

אם אתם עדיין לא חלק מהעשייה, 
זה הזמן להצטרף!!

בשנת הלימודים 
תשע"ט ממשיכים 

לפעול לשיפור 
הישגים הן לקראת 

הבגרויות והן לקראת 
מבחני המיצ"ב, בדגש 

על צביעת הילדים 
השקופים במתן יחס 

אישי לכל תלמיד ותחושת מוגנות. משקיעים 
בערכים ובחינוך החברתי בכל שכבה בהתאם 

לתוכניות שלה. עם הפנים למאה ה- 21, פתחנו 
מגמת עיצוב חדשה בבית הספר וממשיכים בלמידת 

החקר ופיתוח המצויינות. קלטנו תלמידי כיתה ז' 
ממועצה אזורית לכיש וממשיכים להשקיע 

בפרוייקטים משותפים בין תלמידי הפנימייה לתלמידי 
להבים בשעות אחה"צ, בהובלתו של עידן ויצרנו 

שיתופי פעולה עם חברת כי"ל ואוניברסיטת בן 
גוריון.
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קהילה

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת למען רווחת 
התושבים וממשיכה להרחיב את מגוון המענים 

לתושבי משפחות להבים בהיבט הטיפולי, קבוצתי, 
משפחתי, רגשי והכלכלי.  

המחלקה פתוחה בפני כל תושב ותושבת 
המעוניינים לקבל מענה בתחומים הללו או לקדם 
מענים יישוביים עבור קבוצות גדולות יותר ביישוב. 

אנו מזמינות את תושבי להבים להצטרף לפעילויות 
שהתקיימו ומתקיימות בתחומים הבאים, כולן יוזמות 

שמתבססות על רעיונות ובקשות מתושבים

פתיחת קבוצת תמיכה לבני משפחה מטפלים
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים במבנים 

המשפחתיים, גידול אוכלוסיית הזקנים, הארכת 
תוחלת החיים וטיפול של בני משפחה בהוריהם 

ובבני זוגם. מציאות זו הדגישה את הצורך להתייחס 
לבני משפחה מטפלים ובהתאם התגבשה ההחלטה 

לפתיחת קבוצה.
הקבוצה מיועדת לתושבי להבים המטפלים בבני 

משפחה מדרגה ראשונה, בעלי ירידה קוגניטיבית, 
מחלות כרוניות או סיעודיים.

בתוכנית 11 מפגשים בהנחיית נועם ליפשיץ 
 Care טילינגר, גרונטולוג, מנחה ויועץ בעמותת

Givers ישראל. בין הנושאים שיעלו: יצירת תמיכה 
קבוצתית, זיהוי כלים להתמודדות עם קונפליקטים 

ודילמות בתוך המשפחה, מידע וזכויות, משאבי 
קהילה ועוד.

מפגשי הקבוצה יתחילו לאחר החגים, 
ב 7/10/18, בימי ראשון בין השעות

18:00-19:30 במתנ"ס. 
עלות: 50 ש"ח לכל התוכנית, ברישום מראש 

בגזברות המועצה.

המחלקה לשירותים חברתיים

1. המחלקה לשירותים חברתיים מקיימת שותפות 
עם וועד הורי בית ספר להבים, יחידת הנוער, בית 
חב"ד ומשפחות מתנדבות מהיישוב למען תושבים 

ותיקים חולים או בודדים. מדי חג מחולק שי 
למשפחות המוכרות למחלקה על ידי המתנדבים 

כגון: דבש, חנוכייה וסופגנייה, משלוח מנות, מצות 
וכו'.

2. התנדבות פרטנית של תושב ותיק למען 
תושב ותיק- בתיאום והדרכת המחלקה לשירותים

חברתיים, מבקרים המתנדבים בבתי תושבים ותיקים 
חולים או בודדים מדי שבוע ומהווים תמיכה חברתית 

עבורם.
3. התנדבות מבוגרים למען מבוגרים - אנו 

מחפשים מתנדבים אשר יכולים לסייע בהתנדבות 
בתחום הטכני: ביצוע תיקונים קלים בבית, איסוף 

מזון והבאתו לבית התושב, הסעת תושב לפעילויות 
חד פעמיות בבית המייסדים, סיוע בקניית מזון/

תרופות ועוד, הדרכה בשימושי מחשב וכו'.
4. מעורבות חברתית- מדי שנה אנו נהנים מנוער 

להבים המבקרים באופן קבוע אחת לשבוע בבתי 
תושבים מבוגרים/משפחות עם ילדים בעלי צרכים 

מיוחדים. המתנדבים יוצרים קשר חם עם 
המשפחות ומלווים אותם במשך שנתיים לפחות.

אנו מזמינים את תושבי להבים, מקטן ועד 
גדול, להצטרף להתנדבות בתוך להבים למען 
תושבי להבים וליהנות מנתינה מלאת סיפוק!

התנדבות קרוב לבית- יש יותר טוב מזה?
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זכרון בסלון

טיפולים רגשיים

הכשרת מד"א בוגרים מס' 2

היערכות לחירום

מועדוני מופת

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה השנה התקיימו 
מפגשים בכעשרה בתים בלהבים ובמועדון הנוער 

התקיים ערב זה בהשתתפות בני נוער, חניכי צופים, 
מד"צים ועוד. בערב לקחו חלק אנשי עדות ניצולי 
שואה, בני הדור הראשון לשואה ובני הדור השני  
לשואה. במהלך הערב ישבו ביחד מאות תושבים, 
בוגרים ונוער והקשיבו זה לצד זה לאנשי העדות. 
בסיום העדות התקיים שיח של שאלות ותשובות, 

חלק אומנותי ודיון. המפגשים היו מרגשים ואפשרו 
לניצולי השואה, לספר את סיפורם האישי מחד 

ולהצמיח תקווה ומשמעות לדור הבא מאידך.

במחלקה ניתן טיפול רגשי לילדים ולמשפחות. 
מענה זה מאפשר לתושבים הזכאים ליהנות מטיפול 
מקצועי ונגיש. אנו שוקדים על פתיחת מרכז טיפולי 

עבור לקוחות המחלקה.

בחודש יוני האחרון נפתח קורס נהגי אמבולנס 
ופרמדיקים לתושבים מתנדבים מלהבים ורהט. 
הקורס מתקיים בלהבים וכולל הכשרה בסיסית 
אינטנסיבית בת שישה חודשים על ידי מד"א. 

בסיום ההכשרה, המתנדבים יקבלו מדי מד"א ויהיו 
מוכשרים לנהוג ולהפעיל אמבולנס.

ההסלמה האחרונה בדרום הזכירה לנו פעם נוספת 
מדוע חייבים להיות מוכנים בשגרה לשעת חירום. 

מכלול טיפול באוכלוסייה קיים מספר מפגשים 
והכשרות לריענון תפקידי המכלול, כולל צוות 

המתנדבים.
בחודש אוקטובר צפויה לנו הכשרה נוספת בתחום 

המענה הטלפוני לפניות תושבים בחרדה.
אנו מזמינים את תושבי להבים המגיעים מתחומי 

הטיפול/ חינוך/ הנדסה/ תשתיות/ ביטחון ותקשורת, 
להצטרף לצוות החירום היישובי בלהבים.

השנה פתחנו מועדון מופת שני בבית המייסדים. 
המועדון נותן מענה לאוכלוסייה של הגיל השלישי, 

שלושה ימים בשבוע. החברים נהנים מפעילויות 
מגוונות, מפגשים חברתיים, סדנאות וארוחת 

צהריים. תושבים המעוניינים להצטרף ולהיות חלק 
מהווי חברתי מוזמנים ליצור קשר עם דורית, מזכירת 

המחלקה. 
הצצה למפגש מוסיקה לסיום שנת הפעילות של 

המועדונים

אנו מאחלים לתושבי להבים שנה ברוכה 
ושלווה, צוות המחלקה לשירותים חברתיים
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טקס חלוקת המלגות התשעה עשר התקיים השנה 
בחודש יוני במעמד מצומצם.

חולקו מלגות הצטיינות לארבע סטודנטיות ופרס 
לספורטאית מצטיינת.

המועצה מודה לחברי ועדת המלגות, בראשותו של 
עו"ד דן מלכיאלי, על עשייתם הנאמנה.

חברי הוועדה: פרופ' אבי גרוס, ד"ר ניסים נאווי ועו"ד 
עדי רון, גב' ליאור ברנס – מרכזת הוועדה.

ואלו הן הזוכות:
שני סחייק – סטודנטית לתואר ראשון בפסיכולוגיה 

וחינוך באוניברסיטת בן גוריון, על הצטיינות 
בלימודים ופעילות התנדבותית ראויה לציון.

אופיר חן – סטודנטית לתואר ראשון בלימודי 
הפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב, 

על הצטיינות בלימודים ושירות מילואים פעיל.
שירה כהן – סטודנטית לתואר ד"ר לרפואה 

באוניברסיטת בן גוריון, על הצטיינות בלימודים 
ופעילות התנדבותית בקהילה.

עדי סלע – סטודנטית לתואר ראשון בצילום 
באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, על הצטיינות 

בלימודים ופעילות התנדבותית ראויה לציון.
טל אלון – פרס ספורטאית מצטיינת על הישגים 

ספורטיביים אישיים וקבוצתיים.

ביום ראשון 19/8/18 התכנסו בני משפחה 
וקרובים, חברים, ראש המועצה, חברי ועובדי 
המועצה לציון שמונה עשרה שנים לפטירתו 

של ראש המועצה ויצמן אפרים ז"ל, שכיהן בין 
השנים 1998-2000.

המועצה המקומית להבים כואבת את פטירתו של 
העובד הראשון במועצה, שהלך לעולמו בתחילת 

חודש אוגוסט. 
יהי זכרו ברוך.

להבים זוכרת את ויצמן אפריים ז"ל

פנחס ארבלי ז"ל 1938-2018

טקס חלוקת מלגות

קהילה
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פינוי אשפה
לקראת חגי תשרי, המועצה תתגבר את כלי האצירה 
לאשפה ויוצבו שתי מכולות ליד משרדי המועצה וליד 

קופת חולים הכללית.
פינוי אשפה ביתית בכל היישוב יתבצע 

בתאריכים: יום א' 9/9/2018, יום ד' 12/9/2018, 
יום ג' 20/9/2018 ויום א' 23/9/2018.

מלבד שינויים אלה, מתכונת הפינויים הקבועה תפעל 
כסדרה.

שינויים במועדי פינוי גזם
יום א' 9/9/18 – יישוב ותיק, יום ד' 12/9/18 –  
במקום יום ג', יום ה' 13/9/18 – במקום יום ד'.

יום א' 16/9/18 – יישוב ותיק, יום ב' 17/9/18 –  
במקום יום ג', יום ג' 18/9/18 – שאר היישוב.

יום א' 23/9/18 – יישוב ותיק.

את הרישום למערכת ניתן לבצע דרך האפליקציה או 
באתר האינטרנט של המועצה. יש למלא את הפרטים 

בטופס ולצרף רישיון רכב.
בהחלפת רכב יש לבצע רישום מחדש ולציין את מספר 

הרכב הקודם בהערות.
לשאלות ניתן לפנות לדני מלכה – קב"ט המועצה – 

kabat@lehavim.muni.il 050-2041021

רישום רכבים למערכת השערים

משרדי המועצה יהיו סגורים בין התאריכים: 18.9.18 
עד 2.10.18

וייפתחו מחדש ביום רביעי 3.10.18.
ניתן לדווח על מפגעים בכל עת, באמצעות 

האפליקציה או בחיוג למוקד להבים
10770* מטלפון נייד, 106 מטלפון נייח.

חופשה מרוכזת במועצה



מנין ג' מנין ב'  מנין א'

 בבית הכנסת יחדיו
במתחם ביה"ס

 בבית הכנסת
תפארת להבים

בבית הכנסת המרכזי

ערבית 19:15 ערבית 19:15 ערבית 19:15

שחרית 08:30 שחרית 07:30 שחרית 07:30

תקיעת שופר 10:00 תקיעת שופר 10:00 תקיעת שופר 10:00

מנין ג' מנין ב'  מנין א'

 בבית הכנסת יחדיו
בבית המייסדים

 בבית הכנסת
תפארת להבים

בבית הכנסת המרכזי

כל נדרי 18:30 כל נדרי 18:30 כל נדרי 18:30

שחרית 08:30 שחרית 07:00 שחרית 07:00

יזכור    10:30 מנחה   16:00 מנחה   16:00

מנחה ונעילה 16:30 נעילה   17:30 נעילה   17:30

ראש השנה תשע"ט

יום כיפור תשע"ט

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

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

מנחה וערבית: בשני בתי הכנסת, רבע שעה לפני השקיעה.

שופר עד הבית
המעוניינים לשמוע קול שופר בביתם בראש השנה, מוזמנים לפנות אל 

הרב. בעזרת ה' נציגינו יגיעו אליכם הביתה.
תפילת תשליך

תפילת "תשליך" תתקיים בעזרת ה' ברוב עם, ליד מזרקת המים בכיכר 
המרכז המסחרי, ביום שני, א' של ראש השנה, 10/9/18 בשעה 18:15.

בתפילה נשמע גם קול שופר, הביאו 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 18:30.
בבוקר שחרית החל משעה 8:30, יזכור בשעה 10:30.

לקראת צאת החג תפילות מנחה, נעילה ותקיעת שופר, החל מ – 16:30.
חלוקת סכך לסוכות

תתקיים ביום חמישי 20/9/18 בין השעות 19:00 - 16:00 
במחסני המועצה.

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

להבים במוצאי שמחת תורה, יום שני 1/10/18 בשעה 20:00.
בואו לשמוח בשמחה אמתית! הפתעות לילדים!

לידיעתכם, ההקפות הראשונות מתקיימות בכל בתי הכנסת 
בליל כניסת חג שמחת תורה ביום ראשון 30/9/18 לאחר תפילת ערבית 

בשעה 18:15.
זמני פתיחת המקוואות

מקווה בית הכנסת המרכזי 
שעון קיץ: 22:00 – 20:00, שעון חורף  21:00 – 19:00

הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361
בלילות שבת וחג ובמוצאי שבת וחג יש לתאם מראש –

054-5201654 )חני(
מקווה תפארת להבים

בתיאום עם הבלנית: עדנה אוזן, נייד 052-4665361  

התפילות ומועדיהן

ב"ה

יהודי – תופעה מופלאה
התמהמהו. בני-ביתו  אך  מוכן,  היה  כבר  הוא  החג  כניסת  לפני  ולהתפלל.  בחג  שם  לשהות  העירה  הכיפורים  יום  לפני  לנסוע  נהג  כפרי  יהודי 

האב  יצא  בעגלה.  ניסע  ויחדיו  אותי  תאספו  שם  לכם,  אמתין  הדרך  בצד  העומד  הגדול  לעץ  וכשאגיע  לאט,  אלך  לדרך,  יוצא  אני  לבניו:  אמר 
העץ  ליד  עברו  לגמרי.  אביהם  את  ושכחו  לדרך,  הם  גם  יצאו  ילדיו  ונרדם.  בצילו  לנוח  ישב  העץ,  אל  וכשהגיע  לדרך 
הדרך...  אם  על  לבדו  כאן  בחג  ישהה  כבר  ושהוא  שכחוהו  שבניו  הבין  הוא  האב.  התעורר  לילה  בשעת  אליהם.  לצרפו  בלי  בדרכם,  והמשיכו 
." להם!  סלח  שכחוך,  בניך  כמוני:  אתה  גם  עשה  להם.  סולח  אני  אך  שכחוני,  ילדיי  "ריבונו-של-עולם!  ואמר:  למרומים  עיניו  את  האב  הרים 

איך יכול יום הכיפורים לכפר על חטאי האדם ולהביא לו סליחה?
ואין  טובים,  מעשים  רק  לעשות  רוצה  הוא  ונקי.  זך  טוב,  הוא  בפנימיותו  יהודי,  כל  יהודי,  ביהודי.  שקיימות  המופלאות  התופעות  אחת  לפנינו 
והפנימי. האמיתי  לרצונו  בניגוד  שמחטיאו,  הוא  יצרו  חוטא;  הוא  לא  ובכן,   - חוטא?  שהוא  קורה  כיצד  אם-כן,  רע.  דבר  לעשות  חפץ  הוא 

האישיות.  של  בלבד  החיצוני  החלק  הוא  שמתגלה  מה  מתגלה.  היא  ואין  בהסתר  זו  פנימית  אמת  כלל,  בדרך  נמצאת,  השנה  כל  במשך 
הקב"ה  זוהרה.  במלוא  מתגלה  יהודי  כל  של  המופלאה  ונשמתו  החיצוניות  השכבות  כל  נקלפות  ביום-הכיפורים  אולם 
האמיתית. מהותה  את  ולגלות  החיצוניות  השכבות  כל  את  מעליה  להסיר  שבקרבנו  הנשמה  את  מעורר  והדבר  הזה,  ביום  אלינו  מתקרב 

בו.  ולפגוע  להכתימו  יכול  אינו  חטא  שום  אשר  ממעל,  א-לוה  חלק  הינו  תוכו  בתוך  שהיהודי  מתברר  חטא!  שום  אין  פשוט:  דבר  מתגלה  ואז 
ביום הכיפורים מתגלה היהודי האמיתי!  בשעה שמתגלה הקשר של הנפש היהודית עם הקדוש ברוך הוא - אין מקום לחטאים ועוונות; בנקודה זו 
הכול נמחק ונמחל. כל זה מותנה בדבר אחד: בקיום צום יום הכיפורים והלכותיו. לכן מקפיד רובו של העם היהודי לשמור את צום יום הכיפורים 

כהלכתו.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

הרב נפתלי מרינובסקי
רב היישוב

nmarinovsky@gmail.com  ,050-2041017 ,08-6517637 ,71 ורד

חגי תשרי תשע"ט


