
2019 מים את  סכ מ
2020 ל- ט  מב ו



ם2 י נ י י נ י ע ן  כ ו ת

נים י עני כן  תו

3 ד  מו ע דבר ראש המועצה

חברי מועצת להבים

נוך חי

פורמלי נוך בלתי  וחי נוער, קהילה 

בית הספר "להבים" שיחה אישית עם מנהלת 

י  הישוב פנ ר  שיפו

ות ותשתי הנדסה 

וחירום ן  ביטחו

ני תקציב נתו ו ם  כספי

וספורט ארועים 

כולנו וה של  הגאו

עם הפנים לתושבים

4 ד  מו ע

6 ד  מו ע

10 ד  מו ע

13 ד  מו ע

15 ד  מו ע

16 ד  מו ע

17 ד  מו ע

18 ד  מו ע

20 ד  מו ע

21 ד  מו ע

22 ד  מו ע

ן תקשורת  רו י הפקה: ממן 
ניר סי  ו י כה:  כרי ו ם  לומי צי
כהן  רן  או ת:  ני עריכה לשו

כהן עי  רו  -  Studio  Edge ב:  צו עי
            

״המועצה המקומית להבים״   : הרשמי יסבוק  הפי דף  ו ב תנ ו א ו  ר ים בק וטפ ים הש נ ו דכ ע לכל ה            
le h avim.mu ni. i l ו  רנט שלנ נט י ר הא ת גם בא            

״ ם הבי ״ל ות  צי אפליק ה חנות  ב ו  ה, חפש י צ יק גם באפל ו            



3 ה ע צ ו מ ה ש  א ר ר  ב ד

צה מוע דבר ראש ה

מעת בחירתי לתפקיד ראש המועצה, אני פועל, יחד עם חברי המועצה ועובדיה 
המסורים, להמשך תנופת העשייה, הפיתוח והשגשוג של היישוב. להבים היא 

הבית של כולנו והמועצה בראשותי, תמשיך לפתח ולטפח את היישוב ואת הקהילה 
הנפלאה שלנו.

ם, יקרי תושבים 

ניסן סי  ו י כם,  של

אתגרים רבים עומדים לפתחנו בשנים הקרובות ובראשם, קידום וטיפוח מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית 
15% ביחס לתקציב אשתקד.  והצעדתן לפסגת מערכות החינוך במדינה. בהתאם לכך, הגדלנו השנה את תקציב החינוך בכ-

נמשיך לפעול לשיפור חיי תרבות הפנאי בקיום אירועים רבים וחיבור הקהילה על גווניה השונים, טיפוח ויישום תכניות 
לבני הגיל השלישי והקשר הרב-דורי, העצמת בני הנוער וצעירי היישוב וכמובן, נעשה ככל שביכולתנו לקליטה מיטבית של 

התושבים החדשים.

המועצה תמשיך לחזק את ביטחון היישוב ותושביו באמצעות סגירה היקפית של היישוב והשקעה משמעותית בהקמת מערך 
24/7 ועיבוי השמירה בכניסות וביציאות מהיישוב וזאת בנוסף לפעולות נוספות  מצלמות חכמות המחוברות למוקד צופה 

כגון שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ולהתגייסות הנפלאה של מתנדבי להבים למשמר האזרחי.

בשנה החולפת ניהלנו את תקציב המועצה ביעילות ובאחריות ובכוונתי להמשיך ולשמור על איזון תקציבי גם בשנה זו. 
בנוסף לאלה, נמשיך לפעול ללא לאות לשיפור מצב התחבורה הציבורית תוך הוספת תחנות הסעה והתאמת זמני הנסיעה 
לאלו של רכבת ישראל. אנו עומדים בקשר רציף עם משרד התחבורה למימוש התחייבותו להקמת מחלף צומת להבים עד 

  .2023 שנת 

בהזדמנות זו, ברצוני להודות לכם על האמון המתמשך במועצה, בחבריה ובעובדיה. עבור כולנו, מועצת להבים מהווה כלי 
לחיזוק היישוב ולביסוסו ותושביו, הם-הם מרכזה של העשייה. 

בתוך כך, נמשיך כולנו להקפיד על מתן השירות הטוב ביותר עבורכם ועל מדיניות של שקיפות ודלת פתוחה. 
אנו זמינים עבורכם בכל עת גם באמצעות אתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק של המועצה, או שפשוט תרימו טלפון או 

שתבואו לבקר...
2020 תמשיך להאיר את פניה לכולנו ותביא עמה ברכה, בריאות ושגשוג לנו ולכל עם ישראל. כולי תקווה כי שנת 
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מועצת להבים חברי 

ן ס י נ י  ס ו י
ראש המועצה

עז י יה אל ר ו גב׳ בר
סגנית ראש המועצה

ן למ ד ו נ י  ב ו ק ד  ״ ו ע
סגן ראש המועצה

י ו ל עפר  ״ר  ד
חבר מועצה

יו״ר מליאת תכנון ובניה, יו״ר ועדת משנה לתכנון ובניה, יו״ר ועדה הנהלה, יו״ר 
ועדת מל״ח, יו״ר הועדה למיגור אלימות, יו״ר ועדת תרבות וקהילה, יו״ר ועדת 

ביטחון, יו״ר ועדת תנועה, יו״ר ועדת איכות הסביבה, יו״ר הנהלת המתנ״ס

יו״ר ועדת חינוך על יסודי, יו״ר ועדת מלגות, חברת מליאת תכנון ובניה, חברת 
ועדת הנהלה, חברת ועדת חינוך גיל רך ויסודי, חברת ועדת איכות הסביבה

יו״ר ועדת חינוך יסודי וגיל רך, חבר ועדת הנהלה, חבר מליאת תכנון ובניה, 
חבר ועדת משנה לתכנון ובניה, חבר ועדת קהילה ותרבות, חבר ועדת חינוך 
על יסודי,  חבר הועדה למאבק בסמים ואלכוהול, חבר ועדת איכות הסביבה

יו״ר ועדת מכרזים, יו״ר ועדת תנועה, יו״ר ועדת בריאות, מ״מ יו״ר ועדת הנחות, 
חבר ועדת חינוך גיל רך ויסודי, חבר ועדת ביטחון, חבר ועדת קהילה ותרבות, 
חבר ועדת הנהלה, חבר מליאת תכנון ובניה, חבר ועדת משנה לתכנון ובניה, 

חבר ועדת איכות הסביבה, חבר ועד חינוך על יסודי, חבר ועדת הנחות
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ית שטר י  ומ ל ש מר 
סגן ראש המועצה

ד זנ י  ד ע גב׳ 
חברת מועצה

אש י עי י  דמר ית  נ ו ר גב׳ 
חברת מועצה

ן ו ימ ר מ י כפ מר 
חבר מועצה

שיץ יפ ל פ׳ מתי  ו פר
חבר מועצה

חבר מליאת תכנון ובניה, חבר ועדת משנה לתכנון ובניה, חבר ועדת הנהלה, 
חבר ועדת מכרזים, חבר ועדת התנועה, חבר הועדה למיגור אלימות, חבר 

הועדה למאבק בסמים ואלכוהול, חבר ועדת איכות הסביבה

חברת מליאת תכנון ובניה, חברת ועדת משנה לתכנון ובניה, חברת ועדת 
בקורת, חברת ועדת מלגות, חברת ועדת מכרזים

יו״ר הועדה למאבק בסמים, יו״ר ועדת בקורת, חברת מליאת תכנון ובניה, חברה 
בועדה למיגור האלימות, חברת ועדת משנה תכנון ובניה, יו״ר ועדת הנחות

חבר מליאת התכנון והבניה, חבר ועדת משנה לתכנון ובניה

חבר מליאת תכנון ובניה, חבר ועדת הנהלה



6

נוך חי

די  היסו ך  נו והחי ל הרך  לגי ך  נו ועדת החי
ועדת החינוך החלה השנה בבנייתה של תכנית חינוכית אסטרטגית לשנים הקרובות, וזאת מתוך הבנה כי יש לקדם 
ולהוביל את החינוך בלהבים למקום בו אנו נותנים לילדנו מקום ראוי, מגוון ובעיקר מכיל ומביא את יכולותיהם לידי 

ביטוי. הצלחתם וביטחונם האישי מקנים לילדנו כלים להתמודדות עם שאר האתגרים שיעמדו לפתחם, במסגרת זו, אנו 
מפעילים קבוצות חשיבה בשיתוף הורים ואנשי מקצוע לגיבוש מתן המלצות להמשך חיזוק מערך החינוך היישובי. 

 ·     כידוע השנה התחלפה מנהלת ביה"ס וחלק מהצוות החינוכי המוביל ולכן במהלך השנה הנוכחית, לקחנו חלק רק 
      בליווי, סיוע, מיצוב וייצוב הקיים.

·     השקענו משאבים ותקציבים בשיפוץ בית הספר ומוסדות החינוך.
·     "מעון נחליאלי" החל השנה לפעול בניהול מחודש וצוות מוביל, רמת השירות שופרה.

 :2020 במהלך 
תקציב החינוך הוגדל ועימו בשורות רבות.

·     הקמנו מרכז מתנדבים בביה"ס, הפועל במהלך יום הלימודים, סיוע לתלמידים במקצועות השונים לקידום
      מצוינות, הכנה ותגבור לקראת מבחנים. בשנה הבאה, יפעל המרכז גם במערך הבלתי פורמאלי במסגרת החינוך החברתי.

·     בשנת הלימודים הבאה תחל תוכנית "דגל חינוך" )יום לימודים ארוך( – התכנית תיתן לילדים שלנו  את היכולת להביא את עצמם
      ואת כישוריהם לידי ביטוי בתחומי העניין. יום הלימודים יהיה בנוי מתחומי התמחות כגון: אומנות, ספורט, סייבר, שפות ועוד...

15:00, הילדים יקבלו הזנה, 16:00, שכבה ד' – שכבה ו' – עד השעה        התכנית תהיה מפוצלת : כיתות חט"צ – שכבה ג' עד השעה 
      הפעילות תהיה בקבוצות קטנות על פי תחומי העניין במטרה לייצר חברויות ולשפר את האקלים החברתי בשאר חלקי היום.
·     יוקם מרכז משפחה וקהילה למתן שירותים בתחום הייעוץ והטיפול )שירות פסיכולוגי/דידקטי, אבחונים, קלינאית תקשורת

      וטיפולים פרא רפואיים(, ובשעות הבוקר והערב יתקיימו סדנאות להורים ולילדים.
      תקצבנו פעילויות למועדי השנה ולשדרוג המערכות והכלים העומדים לרשות ילדנו: מערך כיתת מחשבים, מורה לשילוב והכלה,

      פרויקט שחמט ועוד.

ך ו נ י ח
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ל הרך הגי

היסודי בית הספר 

בית ספר “להבים” ממוקם בלב קהילה איכותית וערכית 
המחנכת לערכים של אזרחות טובה, מובילה, 

מתנדבת ומעורבת.

עיקר העשייה והיעדים לשנת הלימודים הנוכחית עוסקים 
באקלים הבית ספרי, טיפוח יחסי קרבה ואכפתיות בין 

באי בית הספר, חיזוק תחושת המוגנות, טיפוח האווירה 
הלימודית וקידום הישגים ומצוינות.

בבית הספר פועלות כיום מספר תכניות העשרה מגוונות, 
ובהן:

תכניות העשרה לטיפוח כישורים: קפוארה, יוגה, תופים, 
מיינדפולנס, פלורבול, גו-פד, שחמט, אשכולות חשיבה. 

נבחרות מובילות: גישור, מקהלה, מועצת תלמידים, 
מועצה ירוקה, עמיתים, רובוטיקה, נאמני פינת חי, דוברי 

אנגלית, אמירים, נאמני זה”ב.
בית ספר ירוק: צמצום השימוש בחד”פ, אימוץ הבזים 

האדומים, אימוץ אתר החלמוניות, צמצום צריכת חשמל, 
נייר ועוד.

תוכנית חונכות: תלמידי כיתות ד’, ה’, ו’ חונכים את א’, 
ב’, ג’ בתחומי השפה, קשר אישי ומשחקי חברות.

בית ספר מקדם בריאות: ימי ספורט, צעדות, הפסקות 
פעילות של ריקוד ומשחקי נופש פעיל, משחק כדורסל 

לזכרו של דותן מלכיאלי, מרוץ ארבלי, תזונה בריאה ועוד.
12 משימות לטיפוח  פרויקט בני מצווה לשכבה ו’ - 

אחריות ובגרות וחיבור למעגלי חיים שונים.
תכנית מעברים - הכנה והיערכות מעבר בוגרי ו’ לחטיבה.

מתנדבים מהקהילה בכל הגילאים: תלמידי תיכון, 
סטודנטים, הורים ופנסיונרים. כל אלו תורמים לתלמידים 

ומעשירים את עולמם. 
תנו לגדול על “שקט” - פרויקט בשיתוף הקהילה, חינוך 

לגלישה בטוחה, שימוש נכון ומושכל ברשתות
החברתיות ובאינטרנט.

2020
2020 תירכשנה עמדות מחשב עבור כיתות הגן,  במהלך 

אשר ישמשו ללימוד מיומנויות טכנולוגיות, לשילוב תוכניות 
לימוד חדשניות ולפיתוח מודלים חינוכיים מתקדמים.

כמו כן, תקודמנה התוכניות לטיפוח אקלים מיטבי, קידום 
לימודי מדע וטכנולוגיה, פיתוח סביבות למידה המעודדות 
יצירתיות וחדשנות, הובלת אורח חיים בריא בקרב הילדים 

והסמכת גני הילדים ביישוב לגנים ירוקים.

אנו רואים בחינוך בגיל הרך את התשתית לחינוכם 
הכולל של הילדים תוך מתן שירות איכותי.

2019
2019 מעון נחליאלי עבר שיפוץ יסודי, שכלל  במהלך שנת 

בין השאר הצטיידות ברהיטים ומשחקים, הקמת חדר 
ג’ימבורי, התקנת מצלמות ושדרוג החצרות. בנוסף, צוות 

הגן עבר הדרכה והשתלמויות להטמעת תוכניות 
חינוכיות חדשניות.

ילדי הגנים נחשפו לסביבת למידה מגוונת במטרה לפתח 
למידה עצמאית, וכן השתתפו בתוכניות העשרה וסל 

תרבות שנבנו בשיתוף ההורים ומחלקת החינוך.

במסגרת החיים לאורח בריא וצמצום השימוש בכלים חד-
פעמיים, רכשה המועצה מדיחי כלים וכלים רב-פעמיים 

לגני הילדים ביישוב.
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די יסו נוך העל  ועדת החי

2019 פעלנו לקדם עשייה פורמלית ובלתי פורמלית, שתמצה את יכולותיהם של כל נער ונערה ותחנכם לא לוותר  במהלך 
על חלומות כי חלומות מתגשמים. להיות נותנים ותורמים, כי אין מתגמל מכך, ולפעול להתאמת מערכת החינוך בה לומדים 

21. הערכים של אהבת אדם ומולדת מלווים את ההדגשים החינוכיים. תלמידינו לאתגרים שמציבה המאה ה-

הקמת תתי ועדות היגוי:
·     ועדה פדגוגית בשיתוף בית הספר “אשל הנשיא”.

·     ועדה בנושא מעברים לתלמידי ו’ העולים  ל-ז’.
·     ועדת ההסעות פעלה לשיפור תנאי ההסעה ואיחרה את שעת היציאה לבית הספר בבקרים.

·     שיעורי עזר אחת לשבוע לתלמידי כיתות ז’-י”ב על ידי מתנדבים.
30 בוגרי כיתות ו’ לקראת המעבר לחטיבת ביניים, בעיקר על ידי מתנדבים. ·     שיעורי עזר באנגלית ובמתמטיקה בקיץ ל-

·     שיעורי תגבור לתלמידים שניגשו לבחינות בגרות על ידי מתנדבים במקצועות: אזרחות, מתמטיקה, תנ”ך ואנגלית. 
·     סטודנטים מלהבים משתתפים בתוכנית מלגות של המועצה בשיתוף "מפעל הפיס".

130 שעות כתרומה לקהילה. ·     המלגה היא בגובה שכר לימוד שנתי וכל סטודנט נדרש לעמוד במשימות בהיקף של 

2020
המשך פעילות הוועדות בצורה שוטפת. פעילות ועדה משותפת ליישוב 

ולבית הספר “אשל הנשיא”, שחרטה על דגלה קידום החזון המשותף 
ושיתוף הורים. המשך קידום הקמת מגמת אווירונאוטיקה ומדעי החלל 

ב”אשל הנשיא”. ועדת החינוך העל יסודי, בראשות סגנית ראש המועצה 
ברוריה אליעז, תלווה את החזון החינוכי. פגישות הוועדה מתקיימות 

אחת לחודש והן פתוחות לקהל הרחב. בוועדה משתתפים נציגי ציבור 
עם ניסיון עשיר בתחום החינוך, נציגי הורים  ונציגי תלמידים. לאחרונה 

 2020 התארחה משלחת בני נוער מלהבים במילוואקי שבארה״ב. במרס 
תתארח משלחת של בני נוער ממילוואקי בלהבים ובאשל הנשיא.

עוד בתוכניות לבני הנוער-
·     חוגי העשרה מגוונים- מדע, משפטים, ארצות העולם ואומנות.

·     טיולים וסיורים במוזיאונים.
·     הרחבת תוכנית "מעברים".

·     פתיחת בית הספר להורים, בליווי סדנאות והרצאות.
·     המשך דיון בנושא קיצור שבוע הלימודים.

·     בתכנון בניית חטיבת ביניים צומחת.

ים שבהם: נוספים,  שהעיקרי יקטים  י פרו כננים  מתו
2020

2019

מרחב הכלה חדש בבית הספר. מטרת החדר היא לאפשר 
לתלמידים מענה מותאם לצרכיהם במסגרת מכילה ורגועה 

שמסגרת כיתת האם אינה יכולה לתת לו. 
חדר מחשבים חדשני נוסף לשכבות ה’-ו’.

פינת חי פעילה, בה מתנדבים כל העת תלמידים באחריות 
ובדאגה לבעלי החיים. אל החדר מגיעים תלמידים 

מכל הגילאים.
הקמת מרחב ירוק: גינת ירק, תבלינים, גינה מזמינה 

לציפורים ופרפרים, פינת חי, עמדת צפרות, מרחב 
.ODT למתקני 

הפעלת תכנית מעגלי הקשבה מבוססי מיינדפולנס, 
להעמקת השיח הרגשי התוך-אישי והבין-אישי. 

חיזוק האווירה הלימודית בכיתות כבסיס להתאמת 
.21 הפדגוגיה למאה ה-

הרצאות העשרה להורי בית הספר במגוון תחומים, כגון: 
“המעבר לדיגיטל”, טיפוח יכולות אישיות וחברתיות 

בקרב תלמידים.
ימי שיא - עדלידא, אקלים, יום ישראלי, יום נטיעות, 

מסיבות סיום ועוד.
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- אשל הנשיא די  יסו על 

2019

2020

·     לימודי של״ח הוכנסו בשכבות ח׳ ו-ט׳.
·     הרצאות של הורים וצוותי חינוך בנושאי עתידנות, כלכלה, ביולוגיה ניסויית, ביטקוין ומתמטיקה מחקרית.

·     במסגרת רפורמת ההכלה וההשתלבות קיבלו התלמידים קורסים ייחודיים - אילוף כלבים, ויסות חושי, קשב ותנועה. 

·     בחטיבה העליונה - לימודי הבחירה משולבים בסיורים מיוחדים:
·     סיור ב״גוגל״ לתלמידי מגמת סייבר

·     מגמת הטכנולוגיה החדשה מקיימת מחקר
·     בשכבה יא׳ עוסקים התלמידים בפרוייקט בהנגשה ורפרודוקציה בנושא השואה ויצאו לסיור במוזיאון משואה לתקומה ביד מרדכי.

·     תלמידי לב׳ בשכבה יב׳ יצאו לסיור בתל אביב לקראת מיזם בנושא גרפיטי
·     ארגון צהלה מלווה את תלמידי הכיתה זו השנה השנייה ושם דגש על טיפוח ופיתוח תלמידי כיתוב לב׳ ומב״ר.

·     בשנה הבאה תפתח מגמת וטרינריה.
·     בנוסף יפתח בית החולים הווטרינרי, תלמידי המגמה ישולבו בעבודה בתוך בית החולים.
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לי פורמ נוך בלתי  וחי נוער, קהילה 
מתנ”ס להבים

שרותי דת
פרויקט שדרוג מקווה הטהרה המרכזי ביישוב עומד לקראת הרחבה והתחדשות. תכניות 
העבודה מוכנות והעבודה תחל בקרוב. שותפים לפרויקט: בית הכנסת המרכזי, המועצה 

המקומית להבים והמשרד לשירותי דת.
מקווה ‘תפארת להבים’ יהיה זמין ופתוח מידי ערב. המעוניינים להיות שותפים במצוות הבנייה 

מוזמנים לפנות אל רב היישוב, הרב נפתלי מרינובסקי.

מטרת המתנ״ס לתת מענה בלתי פורמלי בתחומי החוגים, התרבות והפנאי לכל 
קהלי היעד בלהבים

בלהבים פועלים שלושה בתי כנסת: בית הכנסת המרכזי, בית הכנסת “תפארת להבים” ובית הכנסת “יחדיו” במתחם בית הספר. 
בבתי הכנסת מתקיימות תפילות כסדרן, סיורי סליחות, חגיגות בר מצווה, שבתות חתן, שיעורי תורה, הפרשת חלה, מפגשים עם ילדי 

הגנים ותלמידי בית הספר.

:2019

:2020

·     נערכו שני מופעי תרבות מרכזיים בתמיכת מפעל הפיס: האחת של נתן גושן לכבוד סיום    
      הקיץ, והשנייה של גידי גוב.

·     נערכו מספר מופעים: זמר, קולנוע ותיאטרון.
·     המתנ"ס היה שותף וסייע בעדלאידע היישובית וביריד שבועות המסורתי.

·     ספריית היישוב סיפקה שירותי השאלת ספרים, ייעוץ והדרכה לתושבים, מפגשי סופר,
      שעות סיפור ויריד הספרים.

Nia, התעמלות רפואית, לייף דאנס וחוגי אקרובטיקה. ·     נפתחו חוגים חדשים וביניהם: התעמלות 
100 תלמידים  ·     הקונסרבטוריון מספק חינוך מוסיקלי לתושבי להבים והסביבה, לילדים ולמבוגרים, נכון לפברואר למעלה מ 

      לומדים מוסיקה בקונסרבטוריון.
·     קידום הקמת ארכיון יישובי.

נוער
יחידת הנוער אמונה על יצירת תשתיות עבודת נוער המבוססת על מחויבות ויצירת שייכות 

קהילתית של בני הנוער ביישוב.

:2019

:2020

·    יזמה יחידת הנוער מספר פעילויות בשיתוף בני הנוער ביישוב, ביניהן:
     מצעד לפידים, יום המעשים הטובים, מסיבת מתגייסים, מסיבת פתיחת הקיץ, מסיבות  
     פול מון, יציאות ללונה פארק, סיור סליחות בירושלים, עבודה בקייטנות היישוב, קומזיץ,

     סיורים וערב משחקי מחשב.

·    מתוכננות פעילויות רבות ומגוונות כגון:
     הופעות, טיולים, יציאה ללונה פארק, תחרות "כוכב נולד", יזמות עסקית "שישי קהילתי", ג'אם

     סשנ'ס, הקמת דוכני יצירה ומכירה ע"י בני הנוער ועוד..
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צופים
530 חניכים, תלמידי ד' עד י"ב'. בשבט משתתפים כ 

:2019
קיים השבט פעילויות רבות:

·    סמינר פתיחת שנה בירוחם.
·    טיול פתיחת שנה במכתש רמון.

·    מצעד לפידים ברחבי להבים בשיתוף יחידת הנוער.

:2020
·    בשנה הקרובה השכבה הבוגרת תצא לסמינר אמצע.

·    השבט סייע בהפקת הפורימון.
·    השכבה הבוגרת מתוכננת לצאת לטיול פסח.

·    משלחת שבטים תצא לטיול באירופה.
·    שבט נופר ימשיך להיות מעורב ושותף בכל הפעילויות למען הקהילה ביישוב ומחוצה לו.

ים רותים חברתי המחלקה לשי
המחלקה פועלת לקידום ולסיוע רווחת הפרט, המשפחה והקהילה. 

בין המיזמים שמפעילה המחלקה מדי שנה בשנה:

ותיקים
·     מועדון מופ"ת- קידום בריאותם הפיזית והנפשית של אזרחים ותיקים באמצעות פעילויות 

      ספורטיביות, פעילות חברתית וארוחות צהריים.

·     מועדון קפה אירופה- שילובם של ניצולי שואה במסגרת חברתית. פתוח לכלל אוכלוסיית הוותיקים.
·     קהילה תומכת- בשותפות עם עמותת גיל הזהב להבים ומיתר. השירות מספק לגמלאים החיים בביתם שירותי רפואה,

      שירותי אבות קהילה ופעילות חברתית ענפה.
·     מתנדבים ותיקים למען ותיקים העורכים ביקורי בית להפגת בדידות.
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רי דו ן  בי
·     פרויקט בני מצווה- ילדי כיתות ו' בבית הספר מבקרים בקביעות במועדון הזקנים.

·     חיוך שווה זהב- משפחות מגיעות בחגי ישראל לבקר בתי ותיקים. בשותפות עם בית חב״ד להבים.
·     זיכרון בסלון- עדות אישית של ניצולי שואה ובני הדור השני בבתי תושבים ובפני בני הנוער ביום הזיכרון לשואה ולגבורה.

משפחות
.6-12 ·     נתיבים להורות- מרכז טיפולים מגוון למשפחות עם ילדים בני 

·     תמיכה במשפחות המטפלות בבני משפחה החולים במחלות כורניות.

התנדבות בחירום
הכשרת מתנדבים לשעת חירום במגוון תחומים:

·     צח"י- צוות חירום יישובי 
·     סע"ר- יחידת סיוע עצמי ראשוני

·     פראמדיקים ונהגי אמבולנס
·     מתנדבי משמר שכונה ושיטור קהילתי 

·     מתנדבי מתקן קליטה בבית הספר

2020 בשנת 
3 לבוגרים. ·     במסגרת המאמצים לפתיחת נקודת אמבולנס בלהבים יפתח קורס הכשרת פרמדיקים ונהגי אמבולנס מספר 

·     שולחן עגול לאזרחים ותיקים- השולחן הכולל נציגים משירותי הרווחה, הפנאי והבריאות ואזרחים ותיקים מתנדבים. השנה
4 במועדון, מפגשי בישול משותפים לילדים וותיקים ועוד. 80 ו-       נקדם מיזם של פעילות 

24.03.2020, השנה מתוכננת פעילות בה יגיעו תלמידי בית הספר להבים לחגוג עם חברי מועדון ·     יום המעשים הטובים 
17.03.2020 חניכי הצופים יגיעו לבתי הוותיקים החברים בקהילה התומכת ויסייעו בהכנת הגינות לאביב הפורח.       הוותיקים. ב 

פרויקט נוסף המתוכנן באותו יום הוא הקמת פינת פיקניק למשפחות, ביער מדינות גרמניה. לפעילות מוזמנות להצטרף כל 
משפחות להבים.
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ים: ני בגובה העי
ת אישי שיחה 

ת  בי ת  מנהל עם 
"להבים" ר  הספ

ריס אור אי
בית הספר מנהלת 

איריס אור, המנהלת הטרייה של בית הספר ביישוב, בשיחה פתוחה על 
האתגרים החינוכיים, על האהבה לנגב ועל משפחה שעושה )כמעט( הכל ביחד

ראה אותך,  הוא מישהו שי ים  ך בחי “כל מה שצרי
וה אותך במסע” לו י ו בך  ן  יאמי

בית  ל  ניהו וה עבורך  מה מהו
הספר “להבים”?

וץ  ח מ ותך  ר להניח שנמצא א כי סבי איפה ה
? ר בית הספ לשעות 

כי שלך? נו ” החי ן מהו ה”אני מאמי

“חלום ניהול בית הספר קרא לי בשלוש השנים 
האחרונות, אבל אני מאמינה שכל דבר מגיע אליך בזמן 

ובמקום הנכונים. שמעתי רבות על בית הספר לפני 
כניסתי לתפקיד, והחלטתי שאני רוצה שיהיה לי חלק 

בצמיחה ובהתפתחות שלו. חשוב לי במיוחד שלכל אחד 
בסביבת בית הספר - הצוות והתלמידים כאחד - תהיה 

חוויה של משמעות, מוגנות ונראות. חוויית משמעות 
מעניקה לך תחושה של ערך ושייכות - רואים אותי, יש 

ערך לקיומי, אני רצוי. זה לקום כל בוקר בחדווה לבית 
הספר ולרצות להיות בו. בתוך חוויה כזו אפשר להתפתח, 

לצמוח ולאמץ תפיסת עולם חיובית שתטיב עם האדם 
ועם הסביבה”.

“אני אוהבת טבע ואת החיבור לאדמה ולצומח. שבת עבורי זה 
ים או טיול בשבילי הארץ. חו”ל זה מסעות של ג’יפים בהרים 

ובמדבריות וכמה שיותר רחוק ואקזוטי, יותר טוב. נופש זו פיסת 
טבע ושמיים. צליל של ציפור, רשרוש עלים, משב רוח ופכפוך מים, 

זה כל מה שצריך”.

“הערך החשוב ביותר בחינוך עבורי הוא להיות 
משמעותית בתהליך צמיחה של אנשים, קטנים כגדולים. 

להיות האדם אשר נמצא שם, רואה, מאמין ומסייע 
בתהליך. החוויה הכי מספקת עבורי היא לפגוש תלמידים 

בוגרים שלי אחרי שנים ולשמוע מהם על הערך שהיה 
לי בתהליך ההתבגרות והלמידה שלהם. חוויה מרגשת 
במיוחד הייתה לי לפני כמה חודשים, כשהודעתי בבית 
הספר בו עבדתי על עזיבתי. פנתה אלי אחת המורות, 

מורה ותיקה מאוד, וסיפרה לי בהתרגשות שהיא מוקירה אותי על 
התרומה לחייה. היא הודתה שבמשך שנים היא עבדה במערכת 
ואף אחד לא ראה אותה, ושאני הראשונה שראיתי את האיכויות 

שלה ונתתי לה מקום של עשייה ומשמעות בצוות. היום היא פורחת 
בצוות, מובילה וזוכה להערכה. זה בעיניי כל מה שצריך בחיים - 

מישהו שיראה אותך, יאמין בך, יתן לך יד ויסייע במסע.
“בתהליך החינוך, אני מאמינה שהרווחה הנפשית של בני האדם 

היא הבסיס לתפקוד ולצמיחה שלהם. שהמעשה החינוכי הוא 
בראש ובראשונה לחנך אדם להיות הוא עצמו. זו הסיבה שבשנים 

האחרונות אני מקדמת בבית הספר תכניות הרואות את נפש 
התלמיד ואת רווחתו - חמש שנים אני מובילה את תכנית שפת 
הקשב, המיינדפולנס, המחזקת את יכולתו של התלמיד להיות 

בהקשבה ובמודעות לעצמו, ואת תכנית מעגלי ההקשבה, 
המקדמת יכולת של תקשורת בין-אישית ואכפתיות חברתית. 

לצד תכניות אלו אני מובילה תכניות מצוינות שונות המאפשרות 
לתלמיד לחוות את הלמידה באופן פעיל, חקרני, שיתופי ויצירתי”.



״14 ם י ב ה ל ״ ר  פ ס ה ת  י ב ת  ל ה נ מ ם  ע ת  י ש י א ה  ח י ש

רים נה בשיתוף פעולה הדוק עם ההו מאמי

וה עבורך המשפחה? מה מהו

נה הבולטת  יך התכו י נ מהי בעי
ותר שלך? בי

“אני אדם של משפחה והאימהות עבורי היא חוויה 
נפלאה. בעיניי, משפחה היא התא החשוב והמשמעותי 

ביותר שיש לאדם ואני מאמינה שיש לטפח ולהוקיר 
אותו. את ארוחות שישי, למשל, אני הכי אוהבת ולכן אני 

משקיעה ומפנקת. זה זמן האיכות שיש לנו כמשפחה 
לשבת ביחד, לספר, לשתף, לצחוק ולהביא את כל מה 
שיש אל המרחב המשפחתי. אנחנו גם אוהבים לבלות 
ביחד בטיולים, בארוחות משותפות ובמשחקי קופסא, 

מאזינים למוסיקה ביחד, מבשלים ביחד, מנקים את 
הבית ביחד ועובדים בגינה ביחד. גם כיום, כשהילדים 

כבר בוגרים, טופז ואני זוכים להרבה תמיכה ועזרה 
הדדית בבית”.

49( הינה בעלת תואר ראשון בחינוך  איריס אור )
והתמחות במדעים ומתמטיקה, ותואר שני בניהול חינוכי 

מטעם אוניברסיטת בן גוריון. בשני העשורים האחרונים 
מילאה תפקידים שונים במערכת החינוך, כאשר שבע 

שנים מתוכם שימשה כסגנית מנהל. “במשך כל שנותיי 
במערכת ריכזתי תפקידים בבתי הספר בהם עבדתי, 

התפתחתי, צמחתי ועיצבתי את הראייה החינוכית שלי”, 
היא אומרת.

ללהבים הגיעה אור עם משפחתה - הבעל טופז 
וילדיהם טל, עדן ואדר - לפני כשלוש שנים, לא לפני 

שהתגוררו במשך תקופה קצרה ביישוב מבועים. “נולדתי 
והתחנכתי ביהוד”, היא מספרת, “ולאחר הנישואין 

עברתי לראשל”צ, עיר הולדתו של טופז. כשעדן, בתנו 
השנייה, נולדה, טופז ואני הבנו שאיננו רוצים עוד לגדל 

את הילדים בעיר. חיפשנו מקום שיוכל להקנות איכות 
חיים למשפחה שהקמנו, ובסוף הדרך מצאנו את עצמנו 

בלהבים”.
זוהי, כאמור, שנתה הראשונה של אור כמנהלת בית 

הספר, והיא מודעת לאתגרים הרבים העומדים בפניה 
ובפני אנשי החינוך ביישוב בשנים הקרובות: “השנה 
הנוכחית חשובה לי מאוד להכרת הצוות, התלמידים 

וההורים. חשוב לי להמשיך ולייצר קשרים של הקשבה 

“ללא ספק - דבקות במטרה. אני חולמת את המטרה, 
רואה אותה וסוללת את הדרך אליה. לא רואה אופציה 

לוויתור. אני מתנהלת בתוך גמישות ומסוגלת לשנות 
בדרך את המסלול עם השותפים שלי אך היעד ברור לי 

מאוד. אני יכולה למשל להיזכר בתלמיד שחינכתי בעבר, 
שלא מצא את מקומו בבית הספר ובחברת הילדים, וזה 

הפריע מאוד. הוא לא למד וזעק לעזרה בכל דרך אפשרית, 
וכל ניסיונות בית הספר לסייע לו פשוט לא צלחו. כאשר 

הבנתי שצריך להתבונן בתלמיד באופן אחר, שצריך לצאת 
מהקופסא ולראות באמת את הילד ואת מה שהוא צריך, 
נכנסתי לפעולה. עבדתי איתו בדרכים יצירתיות ופורצי 

גבולות כדי לאפשר לו לחוות את בית הספר באופן חיובי, מול 
חברת הילדים, מול הצוות ומול המשימות הנדרשות. בית 

הספר נתן לי יד חופשית, ההורים התגייסו וגיבו אותי על כל 
רעיון שהצעתי, והכל בשיח, באמון הדדי, בשיקוף מלא של 
הקשיים ותוך הצבת גבולות מאוד ברורים. לא עבר זמן רב 

עד שהתחלנו לראות את הילד קשוב יותר, נכנס לשיעורים, 
יוצר קשרים חברתיים ולומד. הוא עזב את בית הספר לפני 
שנים, אבל לעתים אני עדיין פוגשת אותו ואת ההורים. כל 

מפגש כזה מרגש אותי מחדש. אמו של הנער מזילה דמעות 
בכל פעם שהיא פוגשת אותי. היא חוזרת על כך שמבחינתה 

‘הצלת לנו את הילד’”.

ואמון עם כל השותפים, להכיר את התרבות והמנהגים, 
ללמוד את החוזקות והאתגרים - ומשם לצמוח. בחודשים 
האחרונים נחשפתי לצוות הנפלא של בית הספר, ובעיקר 

לחריצות והמסירות שלו. אני מאמינה שביחד נוביל את בית 
הספר למקום של משמעות עבור קהילת תושבי להבים”. 

בהקשר זה, אור מציינת כי מעורבותם של ההורים והקשר 
עמם חשובים ביותר: “עבודה משותפת עם הורי בית הספר 

היא הכרחית לרווחת התלמיד וצמיחתו. אני מאמינה שכאשר 
הגורמים המשמעותיים בחיי הילד עובדים יחד למען מטרה 

משותפת, בשיתוף פעולה, בהקשבה ובשיח, הרווח של 
כולם הינו מיטבי. אני רואה בכך הזדמנות לחיזוק הקשרים 

והחוויות המשפחתיות המשותפות, ומצפה להמשך שנה של 
שיתוף פעולה ועשייה פורה”.

אין ספק שמצפים לך ולצוות החינוכי אתגרים לא פשוטים 
בשנים הקרובות.

“אכן, השנים הבאות מביאות עמן אתגרים עבור מערכת 
החינוך בלהבים - כניסה של מנהלת חדשה לבית הספר, בית 

ספר נוסף שעתיד להיפתח ביישוב ועוד. אני מאמינה שכל 
אתגר טומן בחובו הזדמנות לצמיחה - הקשבה לצרכים, שיח 
משותף, רגישות, שקיפות וניהול נכון של השותפים - כל אלה 

יביאו לתוצאה שתיטיב עם התושבים”. 
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פני הישוב ר  שיפו

נוי וגינון
ה:
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ני

מטרתה העיקרית של המחלקה היא הגברת שביעות הרצון והשירות לתושב 
בתחומי הניקיון, פיתוח ואחזקת הגינות ציבוריות, הנוי ונראות היישוב, 

איכות הסביבה והאחזקה.

ות המחלקה: באחרי

2019
·     גינון וטיפוח הנוי ביישוב

·     גיזום חורף לעצים
·     הכנת שטחים פתוחים לשתילה

·     נטיעות והחלפת צמחייה
·     שזרוע דשא באיצטדיון

2020
·     10,000 שתילים נוספים בכל גינות היישוב

·     טיפול וחידוש מערכות ההשקייה ביישוב
·     יישום תכנית שיקום פארקים וגינות ביישוב

·      השלמת שתילת עצים בכל השוחות

2020
·     מספור בתי התושבים

·     שיפור הניקיון בשכונת שרונית 
·     הצבת עמדות לשקיות אשפה לאיסוף

      צואת כלבים
·     סימון כבישים ומדרכות 

·     החלפת תמרורים ושלטי הכוונה

2019
·     הדברה בבורות ניקוז וביובים

·     איסוף גזם ברחבי הישוב
·     חידוש והחלפת שילוט רחובות ותמרורים

·     טיפול, החלפה ותיקון בקווי מים וביוב
·     טיפול במפגעים שוטפים

·     פינוי פסולת בניין ואחרת ברחבי היישוב
·     חלוקת שקיות אשפה וגזם
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מחלקת ההנדסה, בהובלת מהנדס המועצה אינג’ אלעד ארזי, אמונה על גיבוש מדיניות הנדסית, בנייה ציבורית, אחריות על 
תשתיות היישוב, אחריות על הוועדה לתכנון ובנייה, אכיפת חוקי הבנייה, היתרי בנייה, מתן מידע תכנוני לציבור, אחריות על 

מתקן הטיהור היישובי ותשתיות איכות הסביבה.
המחלקה מונה כתשעה עובדים, ובהם: מהנדס תשתיות ובינוי - סגן מהנדס המועצה, מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה, מחלקת 

בודקות היתרי בנייה ובה שלוש בודקות היתרים, מנהלת פיקוח בנייה ומידענית, מפקחת בנייה ומזכירת המחלקה.

:2019 לות מרכזית שבוצעה ב- פעי

ומחזור כות הסביבה  אי
2 0 2 0 ל- ן  כנ מתו

·     התקנת תאורה בגני המשחקים ביישוב
·     שיפוץ בית הספר להבים

·     שיפוץ מגרש פטאנק
·     הקמת כיכרות חדשות ביישוב

·     שיקום אבני מדרכות

·     חלוקת שקיות כתומות למחזור קרטונים
      קופסאות שימורים

·     תכנון פרוייקט גגות סולאריים על מבני ציבור
·     התייעלות וחיסכון בצריכת אנרגיה ומים

·     הגברת המודעות לקיימות ומחזור

תיות ותש סה  הנד

2020 תבצע מחלקת  במהלך שנת 
ות: יעל והתי יקטים  י רו פ ר  ההנדסה מספ
·     הוספת חללים במועדון הנוער - מרכז יזמות פנאי ועסקים
·     השלמת בניית שני אולמות מחול חדישים בסמוך למתנ”ס

·     תכנון טיילת להבים שלב ב’
·     השלמת טיילת ותאורה היקפית ביער מדינות גרמניה 

·     הקמת מתחם חינוך חדשני, ירוק וחכם בשכונת שרונית ואשכול גנים 
·     בניית סוללה היקפית סביב היישוב

·     שיקום מדרכות ושבילים מרכזיים ופנימיים בשכונות  הוותיקות
·     קיצור זמני קבלת היתרי בנייה ביישוב

·     הגברת הפיקוח והאכיפה על הבנייה ומניעת אירועי בטיחות
·     השלמת הצללת גני המשחקים ביישוב

·     שיפוץ המתנ״ס
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וחירום ן  טחו בי
ועדת הביטחון, שהחלה את עבודתה בתחילת השנה והורכבה מצוות 

מקצועי בראשותו של ראש המועצה מר יוסי ניסן, גיבשה תכנית עבודה 
לאחר עבודת מטה ולמידה, בכדי לתת מענה ביטחוני ולחזק את תחושת 

הביטחון האישי ביישוב.

2019 התבצעו מספר פעולות לחיזוק הביטחון היישובי ומערך החירום ביישוב, ובהן: במהלך 

2020 בנושא הביטחון והחירום ביישוב: יעדי שנת 

עם פיקוד המרחב 
של משטרת ישראל:

עם מנכ״ל מד״א אלי בין:

·     הוקם צוות חשיבה ותכנון להכנת תכנית אב לתפיסת הביטחון ביישוב.
·     החל עידוד התושבים להתגייסות למשמר האזרחי.

·     בחינה ליציאה למכרז אבטחה חדש לאחר גיבוש תכנית האבטחה.
·     הידוק שיתוף הפעולה עם משטרת רהט והגברת נוכחות שוטרים ביישוב.

·     חוקי עזר עירוניים בתחום הפיקוח – יקודמו במהלך השנה הקרובה.
·     הקצאת משאבים נוספים, תקציב וכח אדם, בשנת העבודה הקרובה.

·     הצבת מכשיר החייאה בבית הכנסת “תפארת להבים”.
.40% ·     הורדת הפעילות העבריינית ביישוב ב-

·     תגבור נוכחות באמצעות סיור נוסף לסיור הקיים.
·     הצבת אמצעים טכנולוגיים נוספים בעלות של מיליון ש”ח.

·     גידור שכונת שרונית.
.24/7 ·     הקמת מוקד רואה )משוצף( 

·     הצבת אמצעי הרתעה גלויים )כולל שילוט( וסמויים ברחבי היישוב.
.24/7 ·     היס”מ של מרחב דרום ימקם את בסיס הקבע שלו בלהבים - איוש 

 - 30% ·     המשך המגמה של איוש כח אדם למשמר האזרחי - תוספת של 
      על מנת לאייש משמרת אחת בכל יום.

·     תוקם כיתת כוננות על בסיס תושבים מתנדבים למשימות ייחודיות ומיידיות.
LPR  והמצלמות ביישוב למשטרת ישראל. ·     חיבור מערכות ה-

.2020 ·     הגדרת היישוב על ידי תחנת רהט כיעד תחנתי להורדת הפשיעה בשנת 
·     הקמת מכשול )סוללה( לסגירה הקיפית של היישוב היישוב.

·     הצבת אמבולנס קבוע בישוב.
·     הפעלת קורס חובשים/נהגי מד”א עבור מתנדבי היישוב.

·     הידוק הפיקוח על חברת ההסעות של ילדי היישוב בדגש על מערכות האש.
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49 מיליון ₪ 2020 עומד על  תקציב המועצה לשנת 
2019 5 מיליון ₪ בהשוואה לביצוע  תקציב זה גבוה ב- 

 2020 ב  תקצי ו  2019 ע  ביצו ת  תחזי
לאן הלך הכסף?

נוך ותברואהחי שפ״ה 

וחה רו

הנדסה

ואבטחה ן  ביטחו

ט ור פ וס וער  נ רבות,  ת

יהודית רבות  ות דת 

-10,767 מיליון ₪  2020
9,633 מיליון ₪  -  2019

8,540 מיליון ₪ -  2020
7,726 מיליון ₪  -   2019

-4,140 מיליון ₪  2020
3,648 מיליון ₪  -  2019

-2,405 מיליון ₪  2020
2,209 מיליון ₪  -  2019

2,039 מיליון ₪ -  2020
1,370 מיליון ₪  -  2019

-2,844 אלף ₪  2020
-2,071 אלף ₪   2019

566 אלף ₪ -  2020
525 אלף ₪  -  2019

2020 אושר פה אחד! על  אנו שמחים לבשר לכם כי תקציב 
ידי מליאת המועצה והוא מביא איתו בשורות חדשות עבור 

כולנו:
ראשית, תקציב המועצה גדל בכחמישה מיליון ש”ח לעומת 

תקציב אשתקד.
העליה נובעת מגידול בהכנסות הארנונה עקב גידול 

במספר בתי האב המאוכלסים בשכונת שרונית, הארנונה 
מהדיור המוגן, חניון הרכבת, גידול ההכנסות מפארק עידן 
 4 הנגב לו אנו שותפים, וכן העלאה של תעריפי הארנונה ב-

2.58 בהתאם לנוסחת העדכון שקבע  אחוז )מתוכם 
משרד הפנים(.

איפה נראה את השינוי?
1.1 מיליון ש”ח לתקציב  בראש ובראשונה הוספנו עוד כ- 

החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי כשלראשונה בשנת 
הלימודים הבאה, תיכלל גם האפשרות ליום לימודים ארוך.

700 אלף שקלים לטובת  הגדלנו את תקציב הבטחון ב
תוספת כח אדם שמירה וסיור וזאת בנוסף למיליון שקלים 

)ללא קשר לתקציב( שיושקעו ברישות היישוב במצלמות 

חכמות והקמת תעלה היקפית מסביב ליישוב על מנת 
למנוע כניסה ויציאה של רכבים מהישוב.

300 אלף ש”ח לגינון ושיפור  בנוסף, אושרה תוספת של כ- 
פני היישוב, כולל חידוש שילוט הרחובות ומספור הבתים.

800 אלף ש”ח לטובת אירועי  המליאה אישרה תוספת של 
תרבות וקהילה מגוונים לאורך השנה.

במסגרת התקציב תוקצב פרמדיק/חובש יישובי לאיוש 
אמבולנס קבוע שיוצב ביישוב ע״י מד״א.

2020 מצויינת במיוחד. אנו מאחלים לכולם שנת 
בהזדמנות זאת נאמר תודה לכל חברי המועצה שאישרו 

את התקציב :
ד״ר עופר לוי, ברוריה אליעז, שלומי שטרית, עו״ד קובי 

נודלמן , רונית דמרי עיאש, עדי זנד וחבר המועצה החדש, 
פרופ׳ מתי ליפשיץ ונאחל לו הצלחה בשליחות שלקח על 

עצמו.
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הכנסות

הוצאות

 ) ן 398(עודף/)גרעו (

2019 ע  צו בי תחזית 

2019 ע  צו בי תחזית 

2 0 20 ר  תקציב מאוש

2 0 20 ר  תקציב מאוש

ני תקציב תו נ
2020 ב  ותותקצי  2019 ע  צו בי תחזית 

עצמיות

מינהל כללי

מיועדות

חינוך

רווחה

סה״כ עצמיות

סה״כ מיועדות

32,671

29,656

9,633

3,615

9,646

36,642

32,508

10,767

4,007

11,063

סה״כ הוצ׳ כלליות

סה״כ חינוך

סה״כ רווחה

סה״כ הוצאות

43,640סה״כ הכנסות

44,037

48,770

48,770

38מענקים מיוחדים

פעולות מלוות אחרות 

1,3201,057תקבולים בלתי רגילים

הוצאות מימון
הוצ׳ והעברות חד פעמיות

19,45522,849ארנונה

8,9318,959שכר כלללי

6,1546,789משרד החינוך

2,5802,604שכר חינוך

736813שכר רווחה

907841

7,2987,817מים

14,83017,529פעולות כלליות 

2,5882,935משרד הרווחה

7,0538,164פעולות חינוך

2,8803,194פעולות רווחה

104100
121546

1,7001,820הנחות ארנונה

1,7001,820הנחות ארנונה

9041,339ממשלתי אחר

4,2184,157יתר עצמיות

4,1954,200מפעל המים
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ט ספור
הספורט העממי והתחרותי ביישוב ממשיך לצבור תאוצה, 

מספר התושבים העוסקים בספורט עולה ואיתו גם פעילויות 
רבות והישגים קבוצתיים ואישיים, ראויים לציון:

) מולטי ן  מועדו ( ן  אתלו טרי

ארבלי ץ  מרו

פלורבול

שחיה

מן א ישר

כדורסל

דניאל דליות מקבוצת הטריאתלון של להבים 
זכתה במקום הראשון ב”אליפות הונגריה הפתוחה” 

2019, אורן שוהם, תושב  שנערכה בחודש אוגוסט 
היישוב סיים רביעי באותה האליפות.

בסבב “איגוד הטריאתלון” זכתה לובה פרסקי 
במקום שני.

10 בני להבים בגילאים  בתוך כך זומנו השנה 
השונים לסגל נבחרת ישראל בטריאתלון, המועדון 

משתתף באופן קבוע באליפויות שונות ומביא 
גאווה רבה ליישוב.

32 לזכרו של  המרוץ המסורתי התקיים זו השנה ה 
 3,5 3 מיקצים,  סגן שי ארבלי ז”ל, המרוץ הינו בן 

170 רצים. 10 ק”מ במרוץ האחרון השתתפו  ו

שחקני מועדון “הוקי להבים” הגיעו להישגים 
חסרי תקדים השנה: אלופי הארץ בפלורבול )הוקי 

 ,12 אולמות( , סגני אלופי גביע המדינה עד גיל 
15 בעונה  סגני אלופי ישראל וגביע המדינה עד גיל 

.2018/2019

200 מטר  100 ו  תדהר קמינסקי )צעירים( מקצי 
50 מטר  ואריאל חוזמן )בוגרים( במקצי חתירה וגב 

100 מטר “שחיני הנגב” בלהבים העפילו לגמר  ו
אליפות ישראל.

במקצה “חצי איש הברזל” זכתה קרן גולן במקום 
 4.5 השלישי ובמשחה “גביע הים האדום” למרחק 

ק”מ זכה איתי קליפר במקום הראשון בקטגוריה.

בן הישוב איתי בן חמו צורף העונה לסגל הקבוצה 
הבוגרת של הפועל “אלטשולר שחם” באר שבע 

המשחקת בליגת ווינר, ליגת העל, איתי החל את 
דרכו ככדורסלן בחוגים ובקבוצות 

התחרותיות בישוב.
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ו כולנ וה של  הגאו
“קריה יפה ומקיימת בישראל יפה”

“אחזקת מקלטים ציבוריים בישראל יפה”

מקהלת בית הספר והתזמורת הפילהרמונית הישראלית

שירות צבאי וקצונה

סטודנטים

נבחרת הרובוטיקה של להבים

חידון באר שבע שלי

תוכנית מייקרוסופט 

אות יקיר הנוער

המועצה המקומית להבים זכתה בחמישה כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה בתחרות “קריה יפה ומקיימת בישראל יפה.

המועצה זכתה בדגל היופי בתחום אחזקת מקלטים ציבוריים מטעם המועצה לישראל יפה.

מקהלת בית הספר, בניצוחה של אילנה מלמד, השתתפה במופע “קולות רבים”, קונצרט ומפגש מקהלות בתי ספר יסודיים עם 
התזמורת הפילהרמונית הישראלית.

82.2%, ומספר הסטודנטים ביחס לתושבים בלהבים  אחוז העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, תושבי להבים, עומד על 
הוא מן הגבוהים בארץ.

54( בתחרות הכללית. 13 )מתוך  בתחרות הארצית השנתית זכתה הנבחרת במקום השני באסטרטגיה ובמקום ה-

הנער איתן אברהם זכה במקום הראשון בחידון.

בית הספר להבים נבחר ע”י חברת מייקרוסופט העולמית לבית הספר היחיד בישראל המשתתף בתוכנית.

עדי מימון נבחרה כפעילת נוער מצטיינת

בצה״ל אחוז הגיוס של בני הנוער מלהבים ממקם את היישוב במקום השלישי בדירוג הארצי:
72.7% )ארצי( 96.7% )להבים(,  ·     גיוס בנים - 

57% )ארצי( 97.2% )להבים(,  ·     גיוס בנות - 
11% בממוצע מסך המשרתים. בלהבים מספר הקצינים גבוה ב-
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ם  עם הפנים לתושבי
מועצה יצירת קשר עם ה

85338 1 להבים, מיקוד  מועצה מקומית להבים, ת”ד 
שעות קבלה:

8:00-1 4:00 : בשעות  ה’  , ד’  , ב’  , א’
1 6:00-1 9:00  - ו  08:00-1 3:00 : בשעות  ’ ג

08-9554774 פקס:   ,08-9554777  : ן פו טל

08-9554761

08-9554778

08-9554773

08-9554789

1800-203019

08-9554779/80

08-9554767

08-9554769

08-9554776

08-9554779

08-9554785

08-9554775

08-9554763

050-2041001

08-9554792

08-9554792

08-6517486

08-9554774

08-9554763

050-2041023

08-9554792

08-9554774

050-4443213

08-9554792

050-2041009

08-9554792

lc@lehavim.muni . i l

ovadia@lehavim.muni . i l

g isbarut@lehavim.muni . i l

reute@lehavim.muni . i l

kanian@lehavim.muni . i l

נם חי רות שיחת  שי

edna@lehavim.muni . i

shmuel32@hotmai l .com

ibrahim@lehavim.muni . i l

r inath@lehavim.muni . i l

mazkirut@lehavim.muni . i l

p ikuach- i r@lehavim.muni . i l

hadasb@lehavim.muni . i l

av i@lehavim.muni . i l

Malkaz@lehavim.muni . i l

ט  ו ז ח זה  י על

י ה צב י ובד ע

ירה ן מג ו מ י מ ית  חג ח  ” ו ר

ז ות אלב ע ר

י ע י קר אל

י ו זטלא עדנה 

יא לב ואל  שמ

חאמד ו  ים אב אברה

וש נת הר י ר

וט ז ח זה  י על

ף י אסר ט ו מ

י זר י בנ הדס 

וס י מג אב

והר ז מלכה 

ה ר זכי מ

ה מחלק מנהל 

ה ית המועצ גזבר

ה י בי ג ת  יד פק

ן י י קנ
ד ב בל ם  ושא מי בנ ות  י פנ

ה ירת המועצ זכ מ

ר בו הצי נות  על תלו נה  ו וממ מבקר 

בי שו י ף  נו י  חרא א

נות בו ם חש חו מנהלת ת

רותי  ושי וש  אנ י  משאב
ם ני הפ משרד 

ן ו קי ני ומפקח  י  נ ו ר י ע ח  פק

ר כ ש ו נות  חשבו מנהלת 

ם י עסקי ישו ר ו ן  א ו תבר

רית ב הגז רת  כי ומז ה  י י גב ידת  פק

לשכת ראש המועצה

שפ”ע

גזברות המועצה

רות המועצה מזכי

נות הציבור נה על תלו והממו מבקר הרשות 

טלפון

טלפון

טלפון

טלפון

טלפון

 פקס

טלפון נייד

פקס

פקס

פקס

מייל

מייל

מייל

מייל

מייל

שם

שם

שם

שם

שם

תפקיד

תפקיד

תפקיד

תפקיד

תפקיד

סה ד נ מחלקת ה

יה: ל הבני ח ע קו ופי תרים  ת הי קו ד בו לה  שעות הקב
8 : 0 0 -10 : 0 0  – א’  ום  י

16 : 3 0 -18 : 3 0  –  ’ ג ם  ו י
8 : 0 0 -10 : 0 0  – ה’  ם  ו י

קת הנדסה ל רות מח זכי אש עם מ יש לתאם הגעה מר
בר לשעות הקבלה רות מע שי ל  ב ק ל ניתן  א  ל  ,0 8 -9554784

.14:00-16:00  - ’ ה , ’ ד , ’ ב , ’ א ימים   : י נ לפו נה ט שעות מע
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08-9554764

08-9554770

08-9554712

08-9554791

08-9554708

08-9554784

08-9554784

08-9554781

08-9554747

08-9554782

08-9554771

08-9554777

08-9554790

08-6518688

08-9554783
08-9554772

08-9554768

08-9554789

08-9554765

050-2041035/08-9554791

08-9554769

08-9554747

08-9554774

08-9554774

08-9554774

08-9554774

08-9554774

08-9554786

08-9554774

08-9554774

08-9554774

08-9554774

08-9554774

08-6517486

08-9554774

08-9554786

08-9554774

08-9554774

08-9554786

08-9554774

08-9554774

08-9554786

Batya@lehavim.muni . i l

lc@lehavim.muni . i l  

kabat@lehavim.muni . i l

e l ip@lehavim.muni . i l

Mehandes@lehavim.muni . i l

Tasht iot@lehavim.muni . i l

socialw@lehavim.muni . i l

Social2@lehavim.muni . i l

vereda@lehavim.muni . i l

social4@lehavim.muni . i l

bodeket@lehavim.muni . i l

p ikuachb@lehavim.muni . i l

handasa@lehavim.muni . i l

samaha@lehavim.muni . i l

ta lm@lehavim.muni . i l

Shmuel@lehavim.muni . i l

psych1@lehavim.muni . i l

DianaP@lehavim.muni . i l

Bat ias@lehavim.muni . i l

h inuh@lehavim.muni . i l

shanis@lehavim.muni . i l

social3@lehavim.muni . i l

ז בתיה הרפ

י ובסק נ י י מר נפתל הרב 

י מלכה דנ

י פרנס ד”ר אל

י ז עד אר אל

ימלך י אל ר ו א

ימה ח ית פ ר ו ד

ורד ארד

ץ י ב ו יפא הרשק ר י  ר י ש

עפר ג’ ו  ח אב סמא

וס טל מרק

י ר’צ צ’ ית  פ ו נ

ר ו י סנ ן  ב ותם  ר

י גבא תמר 

י ישראל ק  י ל ו שמ

ן ו י ח רם 

ז ו ע בר  על  י  

ו יאננק יאנה אמל ד

י יט ס ה  בתי

יס משה ר י א

י ובסק וסנ ס י  שנ

ול ימ ן ש ב ן  ר י ש

נוך חי חלקת  מנהלת מ

ב ישו הי רב 

נוך חי דות  ”ט מוס וקב עצה  ו קב”ט המ

ב הישו נר  י וטר

ה י י נ ב ו ן  ו נ כ ה לת ד וע הו ו עצה  ו מהנדס המ

ר נוע ה ק  לחו ”ס  עו ו ה  חלק מנהלת המ

המקומית ה  ד וע בו ה  י י בנ י  יתר ה ודקת  ב

שלישי ה ל  גי ה ו ם  די וח מי ים  ”ס צרכ ו ע

המקומית ה  ד וע בו ה  י י בנ י  יתר ה ודקת  ב

ה י י נ ב חת  מפק

ה ב בי כות ס אי כזת  ור חלקה  ירת המ זכ מ

המקומית ה  ד וע בו ה  י י בנ י  יתר ה ודקת  ב

שפחות ו”ס מ ע

ז הסעות רכ

יה י בנ ו ן  ו נ כ ה לת ד וע הו דס  נ ן מה וסג ת  ו מהנדס תשתי

קה המחל אית  ב ותקצי ה  ק חל ירת המ זכ מ

רך ה ל  גי ל כית  נו י ח ית  ג ו ל ו כ י פס

ה י י נ ב ו ן  ו נ כ עדה המקומית לת ו ו ה מנהלת 

בים ד נ אית מת ר אח ו ילתית  ”ס קה ו ע

ה ירת המחלק זכ מ

ה ד וע הו נית  דע ומי ח  ו ק י פ מנהלת 

ן די בסדרי  ה  ומתמח רות  הו ל ים  ב נתי זת  רכ ”ס,  ו ע

נוך חי

רותי דת שי

ן ביטחו

ים נרי וטרי רותים  שי

יה ובני ן  ו ועדת תכנ הנדסה, אחזקה, 

ים רותים חברתי ושי וחה  רו
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פקס

פקס

פקס

פקס
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שם

שם

שם

שם

שם

שם

תפקיד

תפקיד

תפקיד

תפקיד

תפקיד

תפקיד



ה פח ת הפנאי לכל המש תרבו ו קהילה 

פותחים גלריית אומנות בקירות המועצה

ערב תרבות

ערבי תרבות ביישוב

חוגגים עצמאות בלהבים

חוגגים עדלאידע בפוריםכשרונות מקומיים באירועי המועצהרוני דלומי בחגיגות העצמאות

שירה עברית
בערבי תרבות 

נתן גושן במופע בלהבים 

גידי גוב בהופעה

עדלאידע בפורים 

פעילויות מגוונות בבית המייסדים 

עוד ועוד תרבות לתושביםנתן גושן וצעירי היישוב  השלג הגיע ללהבים

ערב שמחת תורה בבית הכנסת מנציחים וזוכרים בטכסים ברחבי היישוב 

משקיעים בתרבות בלהבים

ערבי שירה ותרבות

מרימים כוסית 
ומברכים לקראת ערב ראש השנה
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