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תוכן עניינים

דבר ראש המועצה
דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,

שנת 2020 תירשם בהיסטוריה של  האנושות כשנת משבר, אתגר 
ומבחן.

אני שמח שעמדנו במשימות הרבות שהצבנו במועצה, שכל כולן 
בוצעו עבורכם ולמען שיפור איכות חיינו כאן בישוב הנהדר שלנו.

ליבי מתמלא גאווה לראות בני נוער, סטודנטים ותושבים 
שהחליטו לעשות מעשה ולהתנדב למען תושבים אחרים ובכך 
לקיים את האמרה שהפכה לסימן ההיכר של הישוב "להבים - 
 קהילה אחת, לב אחד" בשמי ובשם התושבים אומר לכם תודה!
אתגרים רבים ניצבו בפנינו בראשם להמשיך ולשמור על רצף תפקודי בתקופה של חוסר 

ודאות ובעיקר לתמוך בכל מי שפנה ונזקק לסיוע.
 גם בשנה הקרובה נמשיך לפתח את היישוב ולשאוף להישגים ולעמידה בכל היעדים. 

 תקציב החינוך גדל בכ- 2 מיליון ש"ח כחלק בלתי נפרד מהחזון וסדר עדיפות לחיזוק 
מערכת החינוך על מנת להעניק לילדינו את החינוך הטוב ביותר ולאפשר לזוגות צעירים 

לבוא להשתקע ולמצוא את עתידם בישוב.
נשקיע משאבים נוספים בתחום הביטחון האישי ונוציא לפועל את פרויקט הצבת המצלמות 

במטרה להמשיך ולהוריד את מספר אירועי הפשיעה, בהמשך ישיר להורדה ב 39% בשנה 
החולפת על מנת לחזק את הביטחון.

פרויקט הנחת תשתית הסיבים האופטיים שיגיעו לכל בית יקבל עדיפות, במיוחד על רקע 
התקופה בה רוב התושבים עובדים ולומדים מרחוק.

ברצוני להודות למחלקות ההנדסה, החינוך, השפ"ע הרווחה והגינון על זכייתנו בתואר 
הארצי כמועצה שמשקיעה הכי הרבה באיכות החיים של תושביה וכיישוב היפה ביותר 
בארץ. בתוך כך אני מודה לכל עובדי מחלקות המועצה והמתנ"ס על מתן שירות אדיב 

ומקצועי במהלך כל השנה, גם בתקופת קורונה.
 נמשיך לנהל את התקציב במסירות ובאחריות ונוסיף לפעול למענכם 

בכל תחומי החיים.
 לב הישוב כולו נתון למשפחות מלכה על אבדן אב המשפחה, קב"ט הישוב, 

דני ז"ל ולמשפחת אברהמי על אבדן יקירם ציון ז"ל, שנפטרו ממחלת הקורונה.

אני מאחל  לכל בית להבים שנה של אור, שגשוג ובריאות!
לעדכונים השוטפים בקרו אותנו 

בדף הפייסבוק הרשמי: "המועצה המקומית להבים"

www.lehavim.muni.il :באתר האינטרנט

באפליקציה, חפשו בחנות האפליקציות "להבים"
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עם הפנים לתושבים

מייל פקס טלפון תפקיד שם מחלקה
yosin@lehavim.muni.il 08-9554763 050-3700455 ראש המועצה יוסי ניסן

 לשכת 
ראש המועצה

 
Lc@lehavim.muni.il 08-9554763 08-9554761 מזכירה   עליזה

חזוט

edna@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554780  מזכירת
המועצה

  עדנה
זטלאוי

מזכירות
המועצה

mazkirut@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554779   משאבי אנוש
 ושירותי משרד

הפנים

  עליזה
חזוט

modiin@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554777 מודיעין  עידן ליאון
שלום

shmuel32@hotmail.co.il 08-9554763 08-9554767 מבקר הרשות 
והממונה על 
תלונות הציבור

 שמואל
לביא

מבקר הרשות 
והממונה על 
תלונות הציבור

nmarinovsky@gmail.com 050-2041017 רב היישוב  הרב נפתלי
מרינובסקי

שירותי דת

gisbarut@lehavim.muni.il 08-9554792 08-9554778  גזברית 
המועצה

רו"ח חגית
מימון מגירה

 גזברות
המועצה

rinath@lehavim.muni.il 08-9554792 08-9554776   מנהלת
חשבונות

רינת 
הרוש

malkaz@lehavim.muni.il 08-9554792 08-9554775  פקידת גבייה 
ומזכירת הגזברית

מלכה
 זוהר

reute@lehavim.muni.il 08-9554792 08-9554773 פקידת גבייה רעות 
אלבז

kanian@lehavim.muni.il 08-6517486 08-9554796 קניין אלי
קרעי

batya@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554771
050-2041003

מנהלת מחלקת 
חינוך

בתיה 
הרפז

חינוך
hinuh@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554772 מזכירת המחלקה איריס

משה

shmuel@lehavim.muni.il 08-6517486 050-2041004 רכז הסעות שמוליק
ישראלי

054-2091288 חובש 
מ"מ קב"ט

ירון 
פינקו

ביטחון
liron@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554783 ביטחון קהילתי לירון 

אביגזר

mashak721@gmail.com 050-7336272 שוטר קהילתי רס"ב יהודה 
אפללו

vetrinar@leavim.muni.il 08-6518688 וטרינרית ד"ר עדי 
ולרשטין

שירותים 
וטרינריים

מייל פקס טלפון תפקיד שם מחלקה

ovadia@lehavim.muni.il 050-2041001 מנהל המחלקה עובדיה צבי

שפ"ע

ibrahim@lehavim.muni.il 08-9554774 050-2041023
08-9554769

אחראי נוף יישובי  אברהים
אבו חמאד

pikuach-ir@lehavim.muni.il 050-4443213 פקח עירוני
ומפקח ניקיון

מוטי אסרף

mehandes@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554764 מהנדס המועצה 
והוועדה לתכנון ובנייה

אלעד ארזי
הנדסה

tashtiot@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554768  מהנדס תשתיות וסגן
  מהנדס

הוועדה לתכנון ובנייה

רם
 חיון

handasa@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554784  מזכירת
המחלקה ורכזת 
איכות הסביבה

תמר
גבאי

dianap@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554765  מנהלת הוועדה
המקומית

לתכנון ובנייה 

דיאנה 
אמליאננקו

shanis@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554769 מנהלת
 פיקוח ומידענית 

הוועדה

שני 
גרינבלט

vereda@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554781 בודקת היתרי בנייה 
בוועדה המקומית

 ורד
ארדסטני

samaha@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554781 בודקת היתרי בנייה 
בוועדה המקומית

  סמאח
אבו ג'עפר

bodeket@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554781 בודקת היתרי בנייה 
בוועדה המקומית

נופית צרצי

pikuachb@lehavim.muni.il 08-9554774 08-9554752 מפקחת בנייה  רותם
בן סניור

socialw@lehavim.muni.il 08-9554786 08-9554770 מנהלת
המחלקה

ועו"ס לחוק הנוער

אורי 
אלימלך

רווחה 
ושירותים
חברתיים

social2@lehavim.muni.il 08-9554786 08-9554789 מזכירת המחלקה
ותקציבאית 

המחלקה

דורית
פחימה

batias@lehavim.muni.il 08-9554786 08-9554791
050-2041035

 עו"ס קהילתית 
ואחראית מתנדבים

בתיה
סיטי

social3@lehavim.muni.il 08-9554786 08-9554747 רכזת נתיבים להורות 
ומתמחה בסדרי דין

שירן
בן שימול

social4@lehavim.muni.il 08-9554786 08-9554791 עו"ס צרכים מיוחדים 
והגיל השלישי

שירי ריפא
הרשקוביץ

talm@lehavim.muni.il 08-9554786 08-9554747 עו"ס משפחות טל מרקוס

lehavim@matnasim.org.il 08-6518079 מזכירת המתנ"ס אסנת סקלר מתנ"ס
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מחלקת חינוך
מנהלת המחלקה: בתיה הרפז

מחזיק תיק החינוך גני ילדים ובית הספר היסודי: סגן ראש המועצה מר קובי נודלמן 

שנה"ל התשפ"א בצל משבר הקורונה, נפתחה בחגיגיות ובהתרגשות רבה והציבה בפני כולנו אתגר לתכנון מתווה 
 המאפשר, למידה רציפה במוסדות החינוך, למתן מענים אישיים וכיתתיים בהיבטים רגשיים, חברתיים ולימודיים 

תוך שמירה על בריאות התלמידים והצוותים.
המועצה השקיעה משאבים רבים בהעסקת עוזרי הוראה ותומכי הוראה, בהקמת תשתיות ארוכות טווח וברכישת 

 אמצעי קצה. 
מערך הניקיון וההיגיינה של התלמידים, המורים ומבנה ביה"ס הוגבר, הוזמנו חומרי חיטוי וציוד מיגון אישי כיתתי 

ומוסדי.
 מערך ההסעות הוגדל מס' הנוסעים בהסעות התלמידים צומצם בכל הסעה מתנהל רישום הנוסעים בבוקר 

ובחזרה מביה"ס.
במערכת החינוך הישובית:

50 ילדים בגילאי 3 חודשים עד שלוש בפעוטון קטקטים.
141 ילדים בחמישה גני טרום חובה.

108 ילדים בארבעה גני חובה )בחט"צ(
612 תלמידי א' – ו' בבי"ס

622 תלמידי ז' – יב' בבי"ס "אשל הנשיא"
תלמידי החנ"מ, החינוך הדתי ותלמידים מחוננים לומדים בבאר שבע והסביבה.

   מהנעשה במערכת החינוך היסודי 2020 

• במסגרת החזון של יישוב ירוק בכל מוסדות החינוך
  עסקו בנושא קיימות מיחזור וצמצום הפסולת. 

 • "תנו לגדול בשקט" – שילבנו בבי"ס 
  להבים תכנית העוסקת בחינוך לגלישה בטוחה, 

   ההורים השתתפו בהרצאה  של יעל מן שחר,
    "מיהו הילד הדיגיטלי"?

  

  החינוך הקדם יסודי - ביצוע 2020:

• סייעת שניה בגני טרום חובה.
• נפתח גן רביעי בחטיבה הצעירה לצמצום מס' הילדים בכיתה.

• כל סייעות הגנים עברו הכשרה של עזרה ראשונה 
• קשר רציף עם הילדים ומשפחותיהם

• מסגרות חינוך חלופיות לילדי עובדים חיוניים. השפ"ח נתן מענה לצוותים ולהורים. מחלקת החינוך שלחה
 לילדי הגן ערכות הפעלה לימודיות ויצירתיות.

• לקראת פתיחת שנה"ל, במטרה להקל על קליטתם והשתלבותם של הילדים באופן מיטבי, ביוזמה משותפת של
  הורים, שפ"ח וועדת החינוך היסודית הוצאנו לאור את הספרון "הגן שלי" שאפשר לכל ילד/ה, להכיר את צוות הגן 

  ואת הגן אליו הוא שובץ.
• במסגרת החינוך לבריאות ולקיימות יצאו הילדים לסיורים שבועיים בסביבה הקרובה.

• ספרייה להשאלת ספרים נפתחה בחלק מן הגנים.

 

     יעדים לשנת  2021 
   

נמשיך ונשים דגש על קידום יוזמות חינוכיות.
• עיצוב הגן כמרחב המעודד עשייה ) כסדנת מייקרים(.

• הילדים יהיו שותפים בבחירת נושאי הלמידה בהתאם לתחום העניין, בארגון סדר היום
  ובמילוי תפקידים שונים. יעלו רעיונות ליוזמות אישיות וקבוצתיות יהיו שותפים בהבעת

  דעה , ובקבלת החלטות.
• הצוותים והילדים יהיו יזמים, ילמדו ויחקרו ביחד.

• נעסוק בפיתוח מיומנויות וערכים.
• הילדים ימשיכו ללמוד על תהליך גידולי הירק, יעקבו אחר הגידולים, יעסקו בקטיף ובהכנת הגינה לעונת הזריעה 

  והשתילה הבאה.
• כל גן יצויד במזרק אפיפן, צוותי הגן יקבלו הדרכה לשימוש במזרק.

• בחודש הקרוב יצוידו גני החט"צ במחשבים ובמקרנים.
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• שרים למדינה: לכבוד יום ההולדת ה – 72 למדינת ישראל, פרויקט בו הילדים שרים למדינה. 
• קשר ותקשורת: בכל התקופות בהן שהו התלמידים בביתם, שמרו צוותי החינוך על קשר רציף עם התלמידים

  למתן מענים אישיים, חברתיים ולימודיים.
• מחלקת החינוך שלחה ערכות הפעלה לימודיות ויצירתיות לילדי הגן וכיתות א'.

• בחופשת הקיץ הופעל ביה"ס של החופש הגדול בשיתוף משרד החינוך לתלמידי  א' – ד' וקייטנת מדע
  לתלמידי א' – ג'.

• מדברים משפחה:
  ביום המשפחה הפעילה ועדת החינוך  הרצאות לתושבים בנושאים שונים

• "יום המורה" צוין בשלטים ובשי לכל הצוות החינוכי של היישוב.

 • מענה לעובדים חיוניים: 
   בחודש אוקטובר, בתקופת הסגר, 

   הופעלה כשלושה שבועות " מסגרת
  חינוכית חלופית" ל – 40 תלמידי א' – ג'.

• בחופשת חנוכה הופעל בשיתוף
   משרד החינוך " ביה"ס של החגים"

  לידי הגנים – בהפעלת מדריכי צהרוני
   המתנ"ס ולילדי שכבות א' – ג' 
  בהפעלת מדריכי "דגל החינוך".

• מערך המתנדבים בחינוך החל לפעול בשנה"ל תש"פ עד להתפרצות הקורונה.
 • ביוזמת ועדת החינוך הוקם מרכז קהילה ומשפחה  שיכלול את מערך השפ"ח יתן מענה טיפולי, וישמש כמרכז

  קהילתי לסדנאות, הרצאות ופעילויות להורים ולילדים.

• תכנית "דגל החינוך": 
360 תלמידים בכיתות א'-ו'. 

סיכום ביצוע שנת 2020:

 השנה פתחתנו את תוכנית "דגל החינוך" במועצה בהובלת יו"ר ועדת חינוך 
 מר קובי נודלמן.

בתוכנית שילבנו מדריכים חברתיים, שמלווים ומפעילים את הילדים לצד מומחי תוכן 
 בארבע אשכולות מרכזיים: ספורט, אומנויות, מחשבים וחשיבה, קיימות וסביבה. 

במטרה לעזור להורים בנושא ההזנה הוכנסו לבית הספר מיקרוגלים לחימום האוכל 
והסדר עם קייטרינג "סעד" אשר מספק הזנה לצהרוני המתנ"ס. זה הזמן להצטרף 

למחצית השנייה של השנה ולזמן מקום של צמיחה אישית וחברתית.

  יעדים לשנת 2021: 

נמשיך לתמוך במערכת החינוך ללמידה רציפה ומיטבית:
• תכנית "דגל החינוך" תמשיך לפעול במהלך שנת הלימודים ובחופשות.

• נפעיל את מרכז  "קהילה ומשפחה".
• תכנון הרצאות וסדנאות לקהילה בשבוע המשפחה.

• נמשיך להפעיל את מערך המתנדבים בחינוך לקידום הישג הלומדים.

  מהנעשה בבי"ס להבים - סיכום שנת 2020

• בית הספר גדל השנה באופן ניכר: ב2020 למדו 19 כיתות אם ו3 גני חובה וב 2021 לומדים כעת 33 כיתות לימוד
  קפסולות ו 4 גני חובה.

 . Tims2020 למידה מרחוק:  צוות המורים עבר הכשרה אינטנסיבית הכוללת ניהול הלמידה בסביבת ה •
  בנינו מודל למידה המבוסס על תפיסות חינוכיות, יכולות הצוות, צרכי הקהילה ולמידה מניסיון.

• בימי הסגר ניתן מענה לימודי בביה"ס לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

  פינת חי עשירה הוקמה, ובה זוחלים, מיני ציפורים ויונקים.

בכניסה לבית הספר הוקם מרחב דשא חדש. המרחבים השונים חודשו בציורי ריצפה מגוונים וציוד ספורט אישי 
נרכש לכל קפסולה וכיתה. 
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   מיקוד בהוראת השפה: 
• נבנתה תכנית בית ספרית מותאמת בכל שכבות הגיל לטיפוח הקריאה ומיומנויות הבנת הנקרא.

• נרכשו חוברות אישיות לכל התלמידים המסייעות לעבודה מבוססת מיומנויות. 
• בית ספר השתתף בחידוני קריאה ארציים. 

• נבנתה ספריה בית ספרית.
• בכל בוקר מוקדשים 10 דק' לקריאה אישית.

• תוגברו מס' שיעורי השפה.
•  שילוב חקר PBL )למידה מבוססת פרויקטים( להעשרה.

• תוגברו מורים ברוחב בשכבות הצעירות לעבודה פרטנית בקבוצות לחיזוק קריאה.
• ניהול "תיק קורא" מותאם לכל תלמיד בעקבות הטקסט השבועי 

• השתתפות בחידון קריאה ארצי.
• השתתפות בתחרות כתיבה ארצית.

חט"צ 2020
 PBL ילדי גן חובה יובילו השנה את למידת החקר בבית הספר ויתחילו מסורת של למידה מבוססת פרויקטים •

סביב נושאים לימודיים וחברתיים.
• אקלים חינוכי מיטבי: נבנתה תכנית בית ספרית המבוססת של שפת המצמיחים.

  בכל שבוע נבחרים מכל כיתה שני תלמידים להיות "תלמיד מצמיח".

 • קיימנו שירת המונים לפרויקט "לוקחים אחריות על המלים" בו השתתפו כלל תלמידי בית הספר. 
\\/https://fb.watch/32KBqfiiCe :מצורף סרטון

בית הספר אירח את ילדי בית הספר והקהילה כולה בסוכה וירטואלית בחופשת הסוכות.

בימי הלמידה מרחוק- תלמידי כיתות ה'-ו' הוזמנו למפגשים עם מחנכות הכיתה. המתנ"ס ארח אותנו ברחבת 
הדשא, הילדים קיימו מפגש חברתי, שיחקו ושיתפו בחוויות.

 בית ספר בקהילה - סיכום 2020

• מפגשים סדורים עם ועד ההורים המרכזי. 
• קיימנו מפגשי הורים עם הפסיכולוג אריק טייב בנושא "אתגרי ההורות בזמן קורונה".

• בית ספר קלט את תלמידי אשל הנשיא כחונכים לצעירים. כמו כן, סטודנטים מלגאים של המועצה מתגברים
  לימודית את תלמידי ו' בהכנה לחטיבה הבוגרת.

בבית הספר מתקיימת תכנית אמירים, פתחנו את "קמפוס להבים" במטרה לאפשר לתלמידים נוספים להצטרף 
למעגל היצירתיות והעשרה.

העיתון הבית ספרי הדיגיטלי הראשון לעיונכם: 

https://online.fliphtml5.com/kngja/srvh/#p=8

ציון ימים חשובים:
• ימי זיכרון - הסיפורים ההיסטוריים לצד מיקוד בערכים של הפקת לקחים והאחריות שיש לנו כחברה.

 • יום הסובלנות הבינלאומי - שוויון, כבוד ושמירה על זכויות האדם כבסיס ליצירת חיים משותפים בחברה 
   הישראלית.

• בשבוע המחויבות לזהירות בדרכים - שמירה על החיים, כבוד לחיי אדם וטיפוח אחריות.
• גלישה בטוחה ברשת - כללים להתנהגות אחראית ברשת, שמירה על פרטיות ועל שיח מכבד

 יעדים לשנת 2021

יעדי בית הספר לתשפ"א: 
• טיפוח מיומנויות של לומד בעל מכוונות עצמאית.

• טיפוח אקלים של מוגנות, יחסי קרבה ואכפתיות ותחושת השייכות.
• חיזוק מיומנויות השפה, קריאה, הבנת הנקרא וכתיבה.

• חיזוק הקשר עם קהילת ההורים כשותפים.

עיצוב חזון בית הספר: בית הספר נכנס השנה לתהליך של עיצוב החזון מחדש. בנייה של סרגל ערכים 
משותפים, תפיסות ויעדים משותפים. התהליך יתנהל על פי מודל הPBL  ושותפים לו: צוות המורים, התלמידים, 

ההורים וועדת החינוך היסודי.

יעדים בחט"צ:
• ישודרגו מתקני החצר של גן סתוונית לרווחת הילדים.

.PBL ,הצוות החינוכי יקבל הכשרה להוראה במודל של למידה מבוססת פרויקטים •

  מהנעשה בחינוך העל יסודי - סיכום שנת 2020:

• ערב למתגייסים לצה"ל למכינות ולשנות שירות.
• נקלטה מנהלת יחידת נוער ונבנתה תוכנית שנתית לבני הנוער.

• תכנית המלגות של המועצה בשיתוף מפעל הפיס, 25 סטודנטים 
מילגאים תושבי להבים, מקבלים מילגה בסך 10,000 ₪ ותורמים לקהילה 

בהיקף של 140 שעות בתחומים מגוונים.

https://www.facebook.com/lehavimschool/videos/1086955011642317/
https://www.facebook.com/lehavimschool/videos/1086955011642317/
https://online.fliphtml5.com/kngja/srvh/#p=1
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   מנהלת : ד"ר סבטלנה פרוקשב
   פסיכולוגית ביה"ס - רות קוגן

   פסיכולוגיות גני הילדים – אסתר ברבי טרבלסי ומירב דניאל

מענה סביב סוגיות התפתחותיות נורמטיביות, לקויות והתפתחויות פיזיות, קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים 
וקשים בתפקוד הלימוד. צוות השפ"ח משתתף בוועדות השילוב, ועדות אפיון וזכאות.

בכל תקופות הקורונה נשמר רצף של מתן השירות הפסיכולוגי לצוותים ולהורים, גם באופן מכוון.
יעדים לשנת 2021 – עיצוב השירות הפסיכולוגי החינוכי כמענה מיטבי לצרכי המערכת החינוך והקהילה.

 שפ"מ – השירות הפסיכולוגי המורחב יופעל כחלק ממרכז משפחה וקהילה: הדרכת הורים, סוגים שונים של
 פסיכותרפיה, אבחון לקויות למידה, הרצאות וסדנאות להורי ילדים בגילאי 3-6 בנושאים הקשורים להורות 

ולהתפתחות בגיל הרך.

 הגב' ברוריה אליעז סגנית ראש המועצה ויו"ר ועדת החינוך העל יסודי ביחד עם ועדת החינוך העל יסודי 
 עובדים בשיתוף פעולה עם הנהגת ההורים בקביעת מטרות ויעדים.

יעדים לשנת 2021: 
• ממשיכים בתכנון חט"ב חדשנית, צומחת בתאום עם הגב' ברוריה אליעז הנהלת משרד החינוך מחוז דרום.

• בי"ס להורים שתוכנן ל 2020 ולא הצלחנו לקיימו בשל הקורונה, בליווי סדנאות והרצאות.
• שיתוף בני הנוער בוועדת החינוך העל יסודי.

• קיום פגישות קבועות של נציגי הנוער עם ראש המועצה, יו"ר ועדת החינוך העל יסודי, מנהלת מחלקת החינוך
  ומנהלת יחידת הנוער.

• תכנית לעידוד היציאה לשנת שירות.
• שימת דגש על תכנית מעברים לתיכון

  מהנעשה בבי"ס אשל הנשיא

בחטיבת הביניים - סיכום שנת 2020:
תלמידי שכבה ז' הצליחו להתחיל את שנת הלימודים, להכיר את ביה"ס ואת צוות המורים

 פעילויות שהתקיימו: הצגות, "במסע שביל המדע", סדנאות, מפגשים חווייתיים עם יוצרים. 
יום השנה לרצח רבין ומועדים מיוחדים נוספים. 

יעדים לשנת 2021: 
• מיקוד בפיתוח וטיפוח מיומנויות היסוד במקצועות הליבה.

• המשך פעילויות ותכניות חינוך ותרבות.
• מיקוד בהוראה באמצעות הזום והכשרת המורים בנושא.

בחטיבה עליונה - סיכום 2020
 שיפור אחוזי זכאות והעלאת אחוז תעודת בגרות איכותית.

מס' תלמידים הלומדים בפיסיקה, עלה ל 46 בתשפ"א.
מספר תלמידים הלומדים במגמות טכנולוגיות עלה.

נפתחו 2 מגמות חדשות – וטרינריה ואומנות חזותית.

היעד המרכזי בשנה"ל תשפ"א:
 • שמירה על החוסן הרגשי ורווחת התלמידים, על שגרת למידה בסיסית 

  למניעת נשירה וניתוק של תלמידים מהמערכת.
 • פעילויות חברתיות וחתירה לניצול מירב היכולת של כל תלמיד 

  בבחינות הבגרות.

 ועדת הביטחון המורכבת מתושבים בעלי רקע בביטחון 
בראשות ראש המועצה מר יוסי ניסן גיבשה תכנית עבודה

לשיפור המוגנות ותחושת הביטחון האישית.

1. הפחתת מספר העבירות ב 10% בהשוואה לשנה קודמת.
2. התחלת פרויקט הצבת המצלמות החכמות ברחבי הישוב למניעת גניבות והתפרצויות.

3. חיבור המצלמות למוקד רואה 24/7.
4. המשך עיבוי ותחזוקת סוללות העפר מסביב לישוב.

5. הקמת כוח משימה לילי של מתנדבי הישוב בשיתוף המשטרה.
6. הגדלת מספר המתנדבים ב 10%.

7. הכנה ופרסום מכרז אבטחה כולל מנגנון תמריץ / קנס בהשגת היעדים ואפשרות חיבור בתי התושבים לאזעקה
   ומוקד.

ביטחון וחירום

 להלן תוצאות השגת היעדים שהוצבו לשנת 2020:

  יעדי הביטחון לשנת 2021:

הערות לא הושג הושג חלקית הושג במלואו היעד שהוצב

ירידה של 39% הורדת הפעילות העבריינות ב 40%

הצבת אמבולנס קבוע

קידום חוקי עזר בנושא פיקוח

הקצאת משאבים נוספים

מכשיר החייאה בביה"כ תפארת 

תגבור נוכחות

במכרז לקראת ביצוע הצבת אמצעים טכנולוגיים

בסיום מכרז מצלמות הקמת מוקד רואה 24/7

הקמת מכשול סביב הישוב

ביצוע לאחר הקורונה איוש כוח אדם נוסף משא"ז 

חיבור מצלמות Ipr למשטרה

הגדרת הישוב כיעד ע"י תחנת רהט

קורס חובשים הסתיים, 
הכשרת נהג בהשלמה

הפעלת קורס חובשי מד"א

הידוק הפיקוח על ההסעות
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מתנ"ס להבים עוסק בבינוי הקהילה במטרה לחזק את תחושת השייכות והחוסן הישובי, זאת תוך שיתוף תושבים, 
יצירתיות, חדשנות, שקיפות ומקצועיות. המתנ"ס מהווה זרוע ביצועית של המועצה בכל תחומי החברה והקהילה.

למתנ"ס הנהלה מתנדבת.
סיכום 2020 – המתנ"ס התאים עצמו ביצירתיות למצב הקורונה, באירועים וירטואליים, קשר עם הקהילה, 

ואירועים מותאמים לקפסולות על פי האישורים.
יעדי מתנ"ס לשנת 2021 בתחומי ליבה:

• מרכז צעירים - מענה מצויין בתחומי פנאי תרבות ועסקים לקהילת הצעירים ביישוב.
• צופים - הצלחה בשיתוף הפעולה, השפעה חיובית על הפעלת הילדים והנוער ביישוב.

• קונסרבטוריון - קידום הקונסרבטוריון ומיצובו ביישוב, יצירת שיתופי פעולה חדשים.
• ספורט הישגי - פיתוח וקידום ספורט תחרותי.

• גיל רך - הרחבת המענים הבלתי פורמליים לגיל הרך )פעוטון וגנים(
• ילדים - הרחבה ושיפור המענים הבלתי פורמליים לילדים )א-ו(

 צהרונים   8 מסגרות גנים, סה"כ 160 ילדים, קייטנות בחופשים פתוחות לכל ילדי היישוב.

יעדים לשנת 2021:

• הרחבת קבוצות הילדים לתפוסה מקסימלית בכל גן.
• העשרת הצוות החינוכי של הצהרון בהלימה לתכני הגן.

• שמירה על רצף חינוכי של הצוות המקצועי.
 • מתן מענה מקיף לקבוצת הגיל הרך, בחדרי משחק 

  והעשרה, חוגים ועוד.

 פעוטון     צמח מ 18 ילדים ל 48 ילדים. 
נוספו 2 כיתות גן חדשות, עם ציוד חדיש. 

שדרוג החצרות, הסככות והדשא נוספו מטפלות חדשות, 
 הוקם צוות היגוי שמורכב מנציגי הורים, מועצה, ומתנ"ס.

יעדים לשנת 2021:
• מטרת הפעוטון להיות בתפוסה מלאה, 70 ילדים.

• צוות יציב, מקצועי, מסור ואוהב.
• המשך הכשרת הצוות בנושא התכנים והשיטה החינוכית. המשך התחדשות בציוד.

• קונסרבטוריון
סיכום 2020 - 100 תלמידים.

יעדים לשנת 2021: 
• הרחבת שיתופי הפעולה ביישוב סביב המוזיקה.

• הגדלת כמות המשתתפים בחוגי הנגינה.
• חוגים לילדי הגיל הרך: טרום כלי, האזנה למוזיקה ועוד.

• הרכבי מוזיקה מגוונים, מקהלה.

יעדים לשנת 2021:

• לוח שנתי לתרבות לכל קהלי היעד, עם אירועים מוכרים ואירועים חדשים.
• התקדמות בנושא השיווק והפרסום, להגברת מעורבות התושבים.

• תוספת חוגים בהתאמה למגוון קהלי יעד. הרחבת מעגל הנהנים בחוגים.
• פיתוח נושא הספורט ההישגי והתחרותי.

  

מרכז צעירים - יעדים לשנת 2021: 

 בחודשים הראשונים של השנה יושק מרכז הצעירים, 
 העסקים והקהילה- BUZZ 12. במסגרת פעילות המקום יוכלו תושבי היישוב 

לעבוד, ללמוד ולהיפגש בשקט ובנחת. 
 • בית לצעירים: מפגשים, אירועי תרבות, קבוצות עניין, הכשרה וליווי מקצועי 

לבעלי עסקים מקומיים, סדנאות
• לפחות 100 מנויים לחלל הסלוני, לפחות 30 מנויים לחלל השקט.

• שימוש מקסימלי בחדרים לעבודה ולסדנאות.

  ספריה: 

סיכום 2020:

3325 קוראים, התחדשנו בספרים ובציוד.
• סדנת כתיבה למבוגרים בזום.

יעדים לשנת 2021:
 

• המשך התחדשות בספרים, שיפור המענה מרחוק. 
• שעות סיפור לילדים, מפגשי סופר לצעירים ומבוגרים, סדנאות כתיבה ועוד.

• הגדלת מספר הקוראים וכמות ההשאלות, בעזרת פירסום נכון, עידוד קריאה ושיפור השירות.

  תרבות וחוגים 

סיכום 2020: 

נפתח סטודיו חדש עם שני חדרים למחול ואמנויות לחימה, 

התחדשנו בציוד.

10 תושבים הדליקו משואה בטקס המשואות הווירטואלי, 

טקס יום הזיכרון וירטואלי עם סרטים לזכר נופלי להבים

 250 משתתפים באירוע סיום הקיץ ביער.
120 משתתפים בתצפית כוכבים, 2 ערבים עם סרט בדרייב אין, 

שלוש פעמים עברו רכבי מוזיקה ברחובות, חידון להבים בחצרות, 
 חלוקת קופסת שי בחנוכה 10 מפגשי "אצלנו בחצר" לילדים 2 

מפגשי "אצלנו בחצר" למבוגרים. 

מנהלת: יעל חמאוי
ראש המועצה מר יוסי ניסן - חבר הנהלת המתנ"ס, אלעד ארזי - יו"ר הנהלת המתנ"ס

מתנ"ס להבים

להרשמה באתר המתנ"ס סרקו את הברקוד
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   נוער 

 סיכום 2020:
התאמנו את הפעילות להגבלות המשתנות בשל הקורונה: מועדון נוער פתוח בקבוצות קטנות, פעילויות שיא בקיץ, 

איסוף וחלוקת חבילות מזון למשפחות נזקקות בסוכות, איסוף בגדים וציוד לעמותות נבחרות בחנוכה. 
 המועדון שופץ. 

קבוצות עניין: נגרות, אפייה, תנועה, כושר

 על אף השנה המאתגרת בספורט,  הייתה שנה מרובת הישגים גם לקבוצת האימון 'מולטי' שמרבית מחניכיה 
הם תושבי להבים. מאמן הקבוצה דורן שפריר גם הוא גדל והתחנך בלהבים.

•  באליפות ישראל הבית ספרית למרוצי שדה חניכי הקבוצה הגיעו במקום השני, כאשר הם מפספסים את הזכות
   לייצג את ישראל באליפות העולם רק במיקום אחד. הקבוצה שהשיגה את המיקום עבור בית הספר הייתה בנויה

   אך ורק מתושבי להבים.

• כ-8 ספורטאים וספורטאיות תושבי להבים חברי קבוצה נמנים בסגל נבחרת ישראל לטריאתלון. 
  יצוין שיש רק 4 קבוצות אימון בכל הארץ שמצליחות להכניס ספורטאים לסגל הלאומי.

• באליפות ישראל לאתלטיקה ספורטאי הקבוצה רשמו הישגים מרשימים עם מקום שני ארצי 
4x400 4, ומקום ראשון ארצי במקצה הנעריםx400 לנערות במקצה ה1500. מקום שני ארצי לנערות במקצה ה  

 • אליפות ישראל לעילית בטריאתלון התקיימה במתכונת של קפסולות, כך שבמקצי העילית יש 20 מעפילים 
  לגמר כלל ארצי. סך של 3 בנות ו- 3 בנים מהקבוצה הצליחו להעפיל לגמר היוקרתי.

• אליפות ישראל לאיש ברזל בוטלה השנה, אך התארגנות בלתי רשמית של ספורטאים החליטה לבצע את 
  המסלול בכל זאת. 

  בתחרות זו ניצח ספורטאי תושב להבים המתאמן בקבוצה, תוך כדי שהוא שובר את שיא המסלול

הישגים בספורט

יעדים לשנת 2021:
 

• במסגרת המועדון: קבוצת מד"צים חדשה שתוביל פעילות לילדים צעירים, התנדבויות ומעורבות אישית של בני
  נוער, פעילות לילית

  בחופשות וחגים, קבוצות עניין לנוער.
• קיץ עמוס בפעילויות: מסיבת פתיחת קיץ, ימי שיא ונסיעות ועוד תכניות גדולות רבות. 

• חיזוק מועצת הנוער היישובית הכוללת נציגים משכבות י'-יב', סיוע בזיהוי הצרכים ובניית תכנית מותאמת 
  לרצונות של נוער היישוב.

• הצופים נכנסים כיחידה עצמאית בתוך מחלקת הנוער. 
סיכום צופים 2020: 

• סמינר וטיול פתיחת שנה בירוחם ומכתש רמון. טקס פתיחת שנה
• פורימון בנושא צ'ארלי בממלכת השוקולד.

   אירועי התנדבות ופעילויות מקוונות.

יעדי צופים לשנת 2021: 

• פעילויות קבוצתיות בימים שלישי ושישי.
• התנדבויות שונות בקהילה ומחוצה לה.

• טיול פסח שבטי, מחנה קיץ, ים אל ים, חנוכה דרום ועוד.
• אירועי שיא: סמינרי שכב"ג, יום הצופה, שבוע שבט לשכב"ג ועוד

• תכנון והפקת אירועים יישוביים כדוגמת פורימון, מצעד הלפידים המסורתי ועוד.



1819

התנדבות בחירום - הכשרת מתנדבים לשעת חירום במגוון תחומים:
• צח"י- צוות חירום ישובי.                               

• סע"ר- יחידת סיוע עצמי ראשוני.
• פרמדיקים ונהגי אמבולנס.

• מתנדבי משמר שכונה ושיטור קהילתי.
• מתנדבי מתקן קליטה בבית הספר.

• התנדבות פרטנית "תושב למען תושב".

קורונה:
 • סיוע למשפחות בהתמודדות עם ילדים 

   בתקופת הקורונה.
• סיוע לוותיקים ברכישת תרופות וקניות.

• פעילות ספורט במרחבים הפתוחים.
• חלוקת ערכות להפגת בדידות.

  יעדים לשנת 2021 : 

• במסגרת העבודה הקהילתית פרויקט מחוברים לקהילה "נאמני רחוב" - מבוגרים ונוער, מטרת המיזם ליצור קשר 
  בין השכנים מרמת הרחוב עד לרמת כלל הישוב, שיפור איכות חיי התושב.

• לאור הגידול במחלקה וצרכים שעולים למצוא פתרון מטיבי בהגדלת או הרחבת מבנה הרווחה.
• נתיבים להורות-  מענה טיפולי למשפחות, הרחבה ל- 40 משפחות.

• ערב הוקרה למתנדבים בשגרה ובחירום.
• התקנת גלאי עשן בשיתוף כבאות והצלה לישראל בבתים של בני 55 +.

• יום המעשים הטובים - תערוכה, "להבים במבט נוסטלגי".

נאמני רחוב בלהבים: 

תקופת הקורונה גרמה לכולנו להבין שאנחנו כיחידים זקוקים לעזרת הציבור, ובמקביל חיזק את הרצון שלנו 
להושיט יד לעזרת השכנים והקהילה שלנו.

 מטרת המיזם היא להכשיר תושבים להיות נאמני רחוב ב- 120 רחובות בישוב וזאת על מנת להמשיך 
ולשמור על ערבות הדדית גבוהה בשגרה, בחירום ובזמן קורונה.

תפקידי הנאמני רחוב- להכיר אישית את השכנים, ליצור חיבורים וקשרים ולפעול להגברת ערבות וסיוע לדיירי 
הרחוב במקרה הצורך ביחד עם המועצה.

המיזם החל לפעול בחודש נובמבר ,2020 כ- 30 תושבים מגילאי 20-75 החלו הכשרה במטרה 
לרכוש  ידע , כלים ומיומנות ליצירת החיבורים בין השכנים ברחוב.

ראש המועצה מר יוסי ניסן רואה בפרויקט ותרומתו לקהילה חשיבות משמעותית
אנו ממשיכים בגיוס נאמנים ומזמינים אתכם התושבים להצרף ולקחת חלק משמעותי במיזם חשוב זה.

לפרטים והרשמה: בתיה סיטי עו"ס קהילתית 050-2041035

   חזון המחלקה
 המחלקה לשירותים חברתיים בלהבים שואפת ליזום, לפתח ולספק שירותים ומענים חברתיים 

במטרה להגביר את רווחת הפרט, המשפחה ,חיזוק הלכידות הקהילתית ואיכות חיי הקהילה בלהבים.
צוות המחלקה מונה עובדות סוציאליות, רכזות מועדונים ועובדת מנהלתית כאשר כולם התמחו והוסמכו לטיפול 

 ומתן מענים בפרופסיות השונות. העובדות מספקות שירות איכותי, מקצועי וזמין לתושבי להבים המושתת על 
ערכים של כבוד האדם, שוויון , אתיקה, צדק חברתי ואהבת הזולת.

 מחלקת הרווחה שואפת לחיזוק תפקודה העצמאי של האוכלוסייה על ידי בניית תוכניות טיפול ברמת הפרט, 
המשפחה, הקבוצה והקהילה. אנו רואות ברווחת התושבים מדד לחוסן אישי, חברתי וקהילתי. 

כחלק מיצירת וחיזוק חוסן זה העובדות פועלות לעידוד עזרה הדדית וסולידריות חברתית בין התושבים, פעילות 
התנדבותית ענפה ושותפות במנהיגות יישובית ומועצתית. 

השנה הייתה מאתגרת בעקבות הקורונה והשפעותיה ונדרשנו ליצירת מענים המותאמים לתקופה ולצרכי הקהילה.
כולנו תקווה שהשנה האזרחית הבאה  עלינו לטובה תביא עימה רגיעה, ביטחון, חזרה לשגרה ובריאות.

ותיקים:
 • מועדון מופ"ת- קידום בריאותם הפיזית והנפשית של האזרחים ותיקים באמצעות פעילות ספורטיביות,

   פעילות חברתית וארוחת צהרים.
• 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, שרות אבות קהילה ופעילות חברתית ענפה.

• מתנדבים ותיקים למען ותיקים העורכים ביקורי בית להפגת הבדידות.
• חלוקת ערכות הפגה בזמן הקורונה.

• התקנת לחצני מצוקה וחיישני נפילה בבתים.
• חגיגות ימי הולדת לבני 80 בבתים. 

• הקמת גינה קהילתית בסמיכות למועדון הוותיקים.
בין דורי:

• פרויקט בני מצווה- ילדי כיתות ו' בבית הספר מבקרים בקביעות במועדון הזקנים.
• חיוך שווה זהב- משפחות מגיעות בחגי ישראל לבקר בבתי ותיקים, בשותפות עם חב"ד להבים.

• זיכרון בסלון- עדות אישית של ניצולי שואה ובני הדור השני בבתי תושבים ובפני הנוער ביום הזיכרון לשואה
  ולגבורה.

משפחות:
• נתיבים להורות – מרכז טיפולים מגוון למשפחות עם ילדים בני 6-12.

• תמיכה במשפחות המטפלות בבני המשפחה החולים במחלות כרוניות.
• סיוע למשפחות. 

עיקרי העשייה בשנת  2020

מנהלת המחלקה: אורי אלימלך

מחלקת רווחה
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מחלקת הנדסה
מנהל המחלקה: מהנדס המועצה אינג‘ אלעד ארזי

 צפי סיום
/ התחלה

סטטוס ביצוע היעד שם הפרויקט

בוצע  • הוצבו 32 תמרורי תנועה סולריים
  מוארים ברחבי היישוב

 • 10 תמרורים נוספים יוצבו במהלך
  חודש אוגוסט

הצבת תמרורים סולריים 
 מוארים בסביבת מוסדות 

החינוך ובצמתים מרכזיים 
ביישוב להגברת הבטיחות 

בדרכים. 

הצבת תמרורי תנועה סולריים 
מוארים ברחבי היישוב

אוקטובר 
2020

• התקבל אישור תקציבי ממשרד 
   התחבורה.

 • שלב התכנון הסתיים והחל הכנת
   המכרז ביצוע

 למיתון התנועה והגברת 
הבטיחות בדרכים.

הגבהת צומת ורד - פעמונית

בוצע • התקנת הצללה
• התקנת שער כפול לבטיחות הכלבים

• צביעה ושדרוג המתקנים לכלבים

שדרוג גינת כלבים גינת כלבים

בוצע  • התקנת ארבעה מתקני כושר 
    במדשאה החיצונית של בית

   המייסדים
• התקנת הצללה.

הקמת גינת כושר מוצללת 
המיועדת לגיל השלישי

גינת כושר והצללה -
בית המייסדים

בוצע • נבחרו 3 עמדות מרכזיות בהן:
 • בוצע חיפוי דקורטיבי למיחזוריות

  הפלסטיק
• הוצבו קרטוניות מעוצבות חדשות.

שדרוג פינות המיחזור ביישוב איכות הסביבה ומיחזור

מחלקת הנדסה 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 ואיכות הסביבה.
 המחלקה מונה תשעה עובדים. 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.

יעדים מרכזיים שבוצעו בשנת 2020

 צפי סיום
/ התחלה

סטטוס ביצוע היעד שם הפרויקט

כמות 
היתרים 

ממוצעת 
לרבעון 

לשנת 2020: 
34

• קיצור זמן הוצאת היתר משנה
  ל-8 חודשים .

• ממוצע כמות היתרים ממוצעת
  לרבעון )2017-2019( : 24

 קיצור זמני הוצאת היתרי 
בניה בלהבים

היתרי בנייה

בוצע • הסתיים שלב תכנון הפרויקט.
 • שלב ביצוע הצבת תאורה היקפית 

   ומצמות במהלך שנת 2021.

 השלמת עמודי תאורה בכל 
גני השעשועים ביישוב.

 הארת גני 
השעשועים ביישוב

בוצע • הסתיים שיפוץ המועדון - המבנה
   נמסר למתנ"ס ולמועצת הנוער.

 • החל שיפוץ במרכז היזמות, פנאי
  ועסקים.

הוספת חללים במועדון 
ליצירת הפרדה בפעילויות 

ובתכנים שיתאימו לכל שכבת 
גיל

מועדון נוער + מרכז יזמות פנאי 
ועסקים

בוצע הפרויקט הסתיים ונמסר לשימוש 
המתנ"ס

 בניית 2 אולמות מחול 
 חדשניים במתנ"ס 

 בסטנדרטים גבוהים עם 
אלמנטים אקוסטיים

סטודיו למחול

בוצע שת"פ עם תאגיד "תמיר" - קמפיין 
שקיות כתומות יצא לדרך וחולקו שקיות 

כתומות לכל בתי היישוב.

בחירת שיטת מיחזור 
מותאמת והכנסת "הכתום" 

ליישוב 

איכות הסביבה ומיחזור

בוצע  • תוגברו הסיורים של מח' הפיקוח
   בדגש על שכונת שרונית.

• החלו בקנסות מנהליים לחריגות בנייה.

 הגברת הפיקוח והאכיפה על 
 הבנייה ומניעת אירועי 

בטיחות.

בטיחות ופיקוח על הבנייה

בוצע הושלמו הצללות בכל גני המשחק 
ביישוב.

 השלמת הצללה בכל גני 
המשחק ביישוב.

הצללת גני שעשועים ביישוב  

מחלקת הנדסה
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מחלקת גזברות
מנהלת המחלקה: רו"ח חגית מימון מגירה

מחלקת הנדסה

הגזברות אמונה על הוצאה לפועל של המדיניות הכספית של המועצה, בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים 
ובהתאם להתחייבויות המועצה לשמירה על תקציב מאוזן. 

מחלקה זו הצליחה לסיים את שנת 2020 בצורה מאוזנת למרות משבר הקורונה שפקד את מדינת ישראל ואת 
העולם כולו.

גם בשנה זו שמה המחלקה במרכז יעדיה את התושב: שיפור איכות השירות והדיגיטיזציה של תהליכים שהינם 
בליבת העשייה היישובית מול התושב. דוגמה לכך הינה משלוח תלושי הארנונה במייל- צעד שיעל תהליכים וקיצר 

זמנים.

  יעדים לשנת הכספים 2021: 

• המשך ניהול כספי המועצה בנאמנות, הגינות, שקיפות ומקצועיות תוך מתן שרות יעיל לתושבים.
• התמודדות כלכלית עם משבר הקורונה – ככל שיימשך. 

• עידוד מצוינות בשירות ומתן דגש למשאב אנושי.
• חלוקת משאבים מקצועית והגונה שתאפשר ביצוע מדיניות וחזון מליאת המועצה.

• שיפור והעמקת איכות השירות, בהסתמך על ניסיון העבר ומשוב מקבלי השרות )סקר שביעות רצון תושבים(.
• הגדלת סל השירותים לתושב.

 • עמידה בכל הנחיות ותקנות החוק, בעניין ניהול כספי הרשות תוך הקפדה על חוק יסודות התקציב
  וחוק אחריות אישית. 

• חיזוק וטיוב הקשר הממוחשב עם יח' הקצה במועצה. 
• פעילות למען איתנות כלכלית ושמירה על ניהול תקין ו"רשות איתנה".

• עמידה ביעדי התקציב וההתחייבויות של הרשות.
• פילוח המטרות השונות והצרכים השונים של הארגון ומקבלי השרות.  

• הרחבת בסיס הכנסות המועצה וניצול יעיל ואפקטיבי של ההוצאות, במטרה לאפשר הגדלת סל שירותים לתושב. 
• שיפור תנאי עבודה ומעבר לסביבת עבודה מתקדמת. 

• מעקב מילוי ושליחת "קולות קוראים" לגיוס משאבים לרווחת התושב. 

  עדכוני תקציב ובשורות לשנת 2021:

• הרחבת שירותים בתחום החינוך - הן בחינוך הרגיל והן בחינוך הפורמלי. 
• המשך השקעה בתחום הבטחון במטרה להמשיך למגר את תופעת הפשיעה ביישוב.

• הגדלת תקציב הגינון והניקיון בישוב ותקציב רווחה, חיי הקהילה והתרבות על מנת להמשיך להשקיע ולשפר את
  נראות הישוב ואיכות חיי התושבים.

• הגדלת הכנסות הארנונה בזכות הפעלת הדיור המוגן בשטח המועצה לאורך כל השנה.
 • שילוב שירותים דיגיטליים נוספים בתחום הגבייה, רכישת מערכת "תיק-תק" שבה כל תושב יוכל לצפות 

  ב"תיק תושב" שלו, לשלם תשלומים, לזמן תור, להוריד טפסים שונים וכו.

סטטוס ביצוע היעד שם הפרויקט

• שלב התכנון  הסתיים 
• הפרויקט ממתין לתקציבים

 תכנון מתחם חינוך חדשני, חט"ב 
צומחת

חט"ב בשכונת שרונית

• הסתיים שלב תכנון הפרויקט.
 • שלב ביצוע הצבת תאורה היקפית 

   ומצמות במהלך שנת 2021.

השלמת תאורה היקפית ומצלמות  טיילת יער להבים )גרמניה(

• שלב התכנון הסתיים
• הביצוע בשלבי סיום.

תכנון ושיפוץ המבנה והתאמה לייעודו מרכז קהילה ומשפחה

• תוגברו הסיורים של מח' הפיקוח
  בדגש על שכונת שרונית

• החלו בקנסות מנהליים לחריגות
  בנייה

  הגברת הפיקוח והאכיפה על הבנייה
ומניעת אירועי בטיחות

בטיחות ופיקוח על הבנייה

 המשך פרויקט שיקום ושיפור  
מדרכות ושבילים ברחבי היישוב.

  פרויקט שיקום מדרכות ושבילים 
מרכזיים ופנימיים בשכונות הוותיקות

שיקום מדרכות ושבילים ביישוב

 • שלב התכנון הסתיים  והחל הכנת
  המכרז לביצוע

הקמת כיכר למיתון התנועה והגברת 
הבטיחות בדרכים

הקמת כיכר תאנה -חגלה

 • הצבת מספר פסי האטה נוספים 
  ברחבי היישוב במהלך שנת 2021

 הצבת פסי האטה בסביבת מוסדות 
 החינוך ובצמתים מרכזיים ביישוב 

לשיפור הבטיחות בדרכים.

 הצבת פסי האטה      
  

 • המשך הטמעת פרויקט "שקיות
  כתומות" ושת"פ עם תאגיד "תמיר"

הגברת המודעות לקיימות ומחזור איכות הסביבה ומיחזור

• הסתיים שלב התכנון
• החל שלב הכנת המכרז

הקמת גגות סולאריים על מבני הציבור 
ביישוב

פרויקט  גגות סולאריים

יעדים מרכזיים לשנת 2021

מחלקת הנדסה
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פיקוח ואחזקה

סיכום שנת 2020

יעדים לשנת 2021

• שיפור הניקיון בשכונת שרונית.
• הצבת עמדות לשקיות אשפה לאיסוף צואת כלבים.

• סימון כבישים ומדרכות.

• סימון כבישים ומדרכות.
• החלפת תמרורים ושלטי הכוונה.

• מספור בתי תושבים בשכונה הוותיקה.
• שיפור וניקיון בשכונות בדגש שכ' שרונית.

• חידוש וצביעת מגופים ומעקות.
• סימון כבישים ומדרכות.

• החלפת תמרורים ושלטי הכוונה.
• הדברה בבורות ניקוז וביובים.

• טיפול שוטף במפגעים.
• הכנת ניקוזים לימי החורף.

• שילוט חדש בתחנות הסעה לתלמידים.
• טיפול במוסדות החינוך.
• טיפול במתקני הספורט

• החלפת מתקני מחזוריות קרטון ביישוב.
• טיפול במוסדות הציבוריים

נוי וגינון

מחלקת שפ"ע

אחראי: אברהים אבו חמאד

יעדים לשנת 2021סיכום שנת 2020

מנהל המחלקה: עובדיה צבי 

• שיקמנו 2 ראשי מערכת להשקיה:
 ברח' מרומית, בית כנסת שליד המועצה.

• החלפת 1000 מטר דשא ביישוב
• השלמת עצים במדרכות.

• השלמת צמחים בערוגות.
• נטיעת חורשה בין רח' יערה לורדית

• החלפת שלטי אזהרה של מים מושבים.

• שיקום  כ - 2500 מטר דשא ביישוב.
• השלמת עצים ברחובות וגם בחורושת.

• השלמת צמחים רב שנתיים ביישוב.
• שיקום שלושה ראשי מערכת.

• התקנת תחנה מטאורולוגית  להשקיה יעילה.
• הקמת חורשה חדשה בכניסה ליישוב.

• הקמת חורשה חדשה בישוב.
• החלפת מרכז ההפעלה של ההשקיה

  הממוחשבת למשודרג יותר.
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אוצרת התערוכה ומובילה את הגלריה בלהבים: פנינה ברקאי

ושוב אנו נפגשים בגלריית הבית שלנו, בבית המועצה בלהבים.
הפעם תערוכה מיוחדת -  של צילומים העוסקים בחיבור שבין האדם וחיית המחמד.

הצילום הוא אחד מתחומי האמנות ההולכים ומתפתחים, תופסים מקום מכובד באמנות ומהווים כלי בהפצתה.
בעשור האחרון הפכו אמני הצילום לאמנים מהשורה הראשונה וכוחם הולך ומתחזק.

לאמני הצילום יש זוית ראיה ייחודית. 
דרך עדשת המצלמה מתעשרים בזויות ראיה ייחודיות ולצלם יכולת לראות ולהעביר לצופה דברים שעין רגילה אינה מבחינה 

בהם, להגדיל או להקטין, להכהות או להבהיר וכדומה.
האפשרויות הן רבות והכל בלחיצת כפתור.

צלם התמונות הוא שחר גל. 
שחר הוא תושב להבים, מצלם שנים רבות.

תערוכה זו צולמה בהתנדבות ועל כך אנו מודים לו.
אנו מקווים להמשיך ולארח בגלריה זו תושבי להבים האוהבים והעוסקים באמנות.

"חברה נמדדת לא רק ביחסה לאדם, אלא ביחסה אל בעלי החיים שבתוכה"- גנדי

על התערוכה "חיית המחמד שלי ואני"

ד"ר ולרשטיין עדי - הרופאה הווטרינרית הרשותית להבים

 בעלי-חיים והאדם כמארג אחד, מלווים ומתלווים זה לזה משחר ההיסטוריה כמו היו הם או היינו אנחנו צלע
זה של זה.

הקריאות להציל את חיות הבר, להציל את הכלבים, הפרפרים, הלוויתנים, החתולים, הדבורים וכל הנכחדים, מוכרות 
לכולנו. אך למעשה, הם אלו המצילים אותנו.

נשזרו חיינו זה בזה ועד כמה מסבים הם לנו שמחה, רוגע, עניין ואהבה. מצילי נפשות שכמותם.
להבים זכתה בפרס הישוב היפה ביותר, הירוק והמטופח והמועצה שמשקיעה הכי הכי בתושביה. 

בעלי החיים הם היופי. שאיפתי כי להבים תזכה מעתה בעיטור כישוב בעל רווחת בעלי-החיים הגבוהה ביותר.
בלהבים יש כ - 1700 בתי אב וכ- 970 כלבים, מבלי שמנינו את חיות המחמד האחרות )חתולים, ציפורים, מכרסמים 

וכו'( נתונים אלו מצביעים כי זהו ישוב מוסרי, נאור, מחבק ואמפטי. רק על כך מגיע לתושביו פרס.
בישוב ישנה גינת כלבים שלאחרונה שודרגה, הותקנו בה הצללה ומערכת מים לשתיה, חודשו המתקנים והוצבה בה 

בריכה לטובת הכלבים.
תערוכה מרהיבה זו הינה למעשה הוקרה לידידנו היקרים המלווים אותנו בנאמנות בכל עת, בכל מצב וללא תנאי. 

הוכחה עד כמה תרומתם רבה היא.
העובדה שמצאנו לנכון להעלות תערוכה העוסקת בנושא זה, קשר אדם-חיה והוקרתו,  הצגתה בלב ליבה של 

המועצה, לעיני עובדיה, מבקריה, יושביה, מדגישה את הערכתנו לכל אותם 'מגדלי הנשמות' שעושים אותנו  לחברה 
טובה, יפה ונכונה יותר.

ציון לכך כי להבים הינו ישוב מוביל בכל אותן איכויות אלו.
אותן משפחות המצולמות בתערוכה אהבו והתחברו לרעיון של צילום תמונה משפחתית עם הגורם המחבר 

המרכזי בה ונענו בשמחה לפרוייקט. התהליך עצמו היה מהנה מאוד והתוצר היה מרהיב, תודות לשחר גל תושב 
הישוב שצילם בהתנדבות, בהרבה תשוקה )בין עבודה, משפחה וקורונה( ובכך הפך את זמן הצילום לחוויה בלתי 

נשכחת והתוצאות מדברות בפני עצמן כך שאפילו חיות המחמד נענו לאתגר ושיתפו פעולה.
לא לחינם בחרנו לחיות במחיצתם, המזכירים לנו בהווייתם כי על העתיד להיות טוב יותר, ירוק יותר וכי יש לשמור 

ולשמר את כל היופי הזה.
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 מלגאים

סיגל סבן בלילה – יוזמת ומובילת הפרויקט:

"1000 כמוני" )אלף כמוני( הוא מיזם חברתי שהוקם בעקבות משבר קוביד 19 במטרה לסייע לאנשים או
למשפחות שנפגעו כלכלית ישירות כתוצאה ממשבר קורונה.

הפרויקט שהוקם ביולי 2020 מעביר מדי שבוע סכום של 10,000 שקל לאדם או למשפחה.
חברי הפרויקט הם אנשים שהתנדבו מרצונם החופשי לתרום 10 שקלים בכל שבוע למשפחה שנבחרה על ידי חברי 

ועדת בחינות מטעמם.
 מדי שבוע מתקיים דיון בבקשות המוגשות לפרויקט ונבחרות באופן דמוקרטי אדם/משפחה שאליהם שותפי 

המיזם )למעלה מ10,000 איש( יעבירו 10 שקלים.
מדובר בהתארגנות אזרחית. לא עמותה ולא מלכ"ר.

ערכי הליבה של המיזם הם: כבוד האדם, ערבות הדדית, שקיפות ניהולית וכספית, שיוויוניות .

מצורפים קישורים לכתבות שסיקרו את המיזם:
קריאת כתבה בנושא המיזם

בחדשות ערוץ 2

"כולנו רקמה אנושית אחת גדולה" - יוזמות חברתיות של תושבי להבים
השנה החלטנו לשים דגש על יוזמות חברתיות בהובלת תושבים.

בלהבים ערך הקהילה מוביל, וכל עשייה חברתית, כלפי פנים וכלפי חוץ, מהווה מודל ודוגמה לאחריות וערבות 
הדדית, שהם היסוד לחברה בריאה. כל הכבוד ליוזמים, למצטרפים ולמתנדבים!

מקום ההתנדבות שם

תגבור באנגלית ובמתמטיקה לשכבה ז' אוהד נווה

דגל החינוך ומתמטיקה לשכבות ח' הילה פרץ

תגבור אנגלית לשכבות ח' ו ט' טל ברקוביץ'

מרכז צעירים, קהילה ועסקים עמית אברהם

תגבור פיזיקה לשכבות יא' - יב' רון טוהר

פעילות ספורט לבנים לשכבות ו'-ז' ותגבור אהגלית לשכבה י' עומר גבע

פעילות ספורט לשכבות ח'-ט' , ו י'-יב' אייל יוספי

פעילות ספורט לבנות לשכבות ז'-ט' ומרכז צעירים, קהילה ועסקים טל הר ורדי

תגבור מתמטיקה לשכבות יא' ומועדון נוער לשכבה ז' עומר לבנה

קבוצת מד"צים לשכבה ט' ופעילות במועדון נוער לשכבה ח' עומרי אלקובי

קבוצת מד"צים לשכבה ט', פעילות במועדון נוער לשכבה ט' עמית גבע

ליווי מועצת נוער ופעילות במועדון נוער לשכבות י'-יב' רוני מורג

קבוצת הרקדה לנוער )ז'-ט'( ו - 2 קבוצות הרקדה למבוגרים שני סחייק

תגבור מתמטיקה לשכבה י' ותכשיטנות לויתיקים נועה קורנגולד

3 קבוצות אנגלית לאוכלוסייה המבוגרת בבית המייסדים, מרכז צעירים, קהילה ועסקים. ימית דהן

סיוע במחשבים למבוגרים צח אופיר

פעילות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בשיתוף עם מח' רווחה, קבוצת אפייה לנוער )ז'-ט'( אושר שעיה

מרכז צעירים, קהילה ועסקים ליאת צרפתי

בי"ס להבים אור נעמני

בי"ס להבים ירדן שופן

מרכז צעירים, קהילה ועסקים עידו כהן

מרכז צעירים, קהילה ועסקים עמית שילה

ליווי הקמת גינות בגני טרום חובה שקד תורג'מן

פרויקט "1000 כמוני"

https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5791527,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jl28XQI6o2s
https://www.youtube.com/watch?v=Jl28XQI6o2s
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בשנת 1988 משפחתנו הגיעה לישוב, ציון היה בשירות צבאי.
בשנת 1992 ציון השתחרר מצה"ל לאחר 23 שנות שירות.

בשנת 1996 הגיש את מועמדותו לתפקיד קצין ביטחון בישוב והתחיל בעבודתו כעובד מועצה.
 את תפקידו ביצע באהבה גדולה. הוא נענה בכל רגע נתון לקריאת התושבים על כל אירוע 

שהתרחש, לא משנה אם באמצע ארוחת שישי או אמצע הלילה. כשקראו לו, הוא פשוט קם וניגש 
לעזור ולפתור את הבעיות.

 במשימות שהיו בבית הספר דאג שהילדים יעלו להסעות בנחת וללא התפרעויות, סיגל להם 
התנהגות שיש לשמור האחד על השני ולא לפגוע האחד בשני.

בעת תרגול מצבי רעידת אדמה או אזעקות, היה לו חשוב שהילדים יתנהלו בלי לחץ, יכנסו למקום 
בטוח, ברוגע וכמה שיותר מהר ונכון.

ציון אהב מאוד את ילדי בית הספר. בכל בוקר התייצב בשער לקראתם בחיוך וחיזק את מי שהיה 
זקוק לכך.

כל מה שהוא היה צריך לעשות, היה מבצע תמיד במהירות ובשלמות. לא היה דבר כזה לדחות 
דברים למחר. מידת האכפתיות הגבוהה שלו גם פגעה בו פיזית עד כדי כך שעבר אירוע לבבי חמור 

שהוביל אותו לניתוח לב מסובך.
בחג חנוכה האחרון ציון קיבל הודעה שהיה בקרבת חולה קורונה מאומת. הוא לא האמין שהוא אכן 

נדבק וגם אנחנו לא רצינו להאמין בכך.
מיד הלך לבצע בדיקת קורונה שתוצאתה הייתה שלילית ושימחה אותנו עד מאוד.

כיומיים לאחר מכן החלו סימפטומים של המחלה הארורה. ציון ביצע בדיקה נוספת וזו הביאה את 
הבשורה המרה כי נדבק בנגיף.

לצערנו רק יום אחד מהאשפוז היה ניתן לתקשר אתו. למחרת כבר הורדם והונשם, ועד יומו האחרון 
לא היה ניתן לשוחח אתו או להיות בקרבתו. המחלה גדעה אותו מאיתנו במהירות לא נתפסת.

משפחתנו גאה מאוד שמהלך חייו ציון היה איש מסור ונכון תמיד לעזור לזולת.
בהזדמנות זו אנו מבקשים מכל אחד ואחת מכם - שמרו על עצמכם. שמעו להוראות, שמרו על 

הבריאות, עטו מסיכות, תפסו ריחוק ותרוויחו חיים.

מודים מקרב לב לכל מי שתמך בנו.
יהי זכרו של ציון שלנו ברוך, 

מתגעגעים מאוד,
משפחת אברהמי

קב"ט המועצה בשנים 2007-2020 
כותבת בדמעות: את בעלי דני הכרתי בצבא, הוא היה מפקדי וקצין נערץ על כל חיילי היחידה. 

החלטנו לממש את אהבתנו ולהקים משפחה בישראל. דני היה בעל וחבר, נתן את כל כולו 
לשירות, עד הגעתו לתפקיד קצין העיר ב״ש. תמיד מילא תפקידו באהבה ובתקופות הכי קשות 

שידעה מדינת ישראל, כמו הרבה מחבריו. עם זאת, נתן את כל כולו לבית ולבנות המהממות שהיו 
כל עולמו. לאחר השחרור הגיע לבסוף לתפקיד קב״ט להבים. גם תפקיד זה עשה באהבה ונתינה, 
למרות הקשיים שהתפקיד הביא איתו. נתן את הנשמה לעבודה ולצערי סיים את חייו בעת מילוי 
תפקידו, בעקבות הידבקות במחלת הקורונה. כולי תקווה שהקב״ט הנבחר הבא ילך בדרכו, בדרך 

נועם, עזרה, הבנה ונתינה, צניעות ואהבת חינם. 
יהי זיכרו ברוך. ❤ ❤  נורית.

הבנות:
אבא שלי, הנסיך היקר שלנו.

היית עמוד התווך שלנו. היית הביטחון שלנו. היית הכל בשבילנו!
תמיד אמרת לי “כל עוד אבא שלך בחיים - אין לך מה לדאוג״ וזה היה כל כך נכון!

תמיד דאגת ואפילו יותר מידי.
אני מודה כל יום שהייתה לי זכות לקבל אבא כזה מושלם, אמנם לזמן קצר, אבל הזמן הכי מושלם.

תודה לך על הכל אהוב שלי. נועה.

אבא שלי היה איש שקל לאהוב. הוא היה נעים ואדיב לכולם, תמיד עזר ופירגן, היה שקט ואצילי. 
תודה אבא שהיית מי שאתה, האבא הכי בעולם. תודה על האהבה שהרעפת עלינו, תודה על החינוך 

שלך שהיה לך כל כך חשוב להעביר בו ערכים גבוהים, אהבה ונתינה ללא גבול.
סליחה שלא הספקת לראות מספיק.

לנצח תישאר בליבנו. מור.

אבא שלי, הוא כל עולמי. ידעתי שהוא השקט שלי.
ידעתי שהוא הביטחון שלי, העוגן שלי. לא היינו צריכים לדבר כדי שאדע מה הוא מרגיש, ואותו 

הדבר ההפך. תמיד היית הגאווה שלי, על שאתה אבא שלי! אני מאושרת על כל רגע שהיה לי לצידך. 
 הענקת לי הכל, הסבת לי אושר בזכות מי שאתה. אני מודה על אבא כמוך. האבא הטוב ביותר. 

בתך הקטנה, יובל.

נר זיכרון לציון אברהמי
יהי זכרו ברוך

נר זיכרון לדני מלכה
יהי זכרו ברוך



 6. ביום שישי בבוקר הבית נקי מחמץ ומוכן לחג. לתבשילי השבת נוהגים להשתמש בכלי פסח ובמוצרים 
הכשרים לפסח. 

יש להשאיר כמות מצומצמת של חמץ לאכילה בשישי ובשבת בבוקר. שימו לב, שחמץ הנאכל בשבת לא יתערב 
במאכלי ובכלי חג הפסח.

7. סוף זמן אכילת חמץ. ביום שבת י"ד בניסן, 27 במרץ, מותר לאכול חמץ רק עד השעה 10:20 בבוקר.

8. ביטול חמץ. שאריות חמץ, אם נותרו, יש לפורר ולהשליך לאסלת השירותים. אחרי פינוי החמץ, לפני השעה 
11:20, אומרים שוב את נוסח ביטול החמץ:

"כל שאור וחמץ שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו – יתבטל ויהיה הפקר 
כעפר הארץ".

  ליל חג הפסח:

1. הדלקת נרות החג. אחרי השעה 19:40 אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לקודש" ומדליקים את נרות 
החג על ידי העברת אש מאש דולקת. לצורך זה הדליקו נר נשמה לפני כניסת השבת, ממנו תעבירו אש 

לנרות החג.
 

2. מצוות ליל הסדר: 
א. מצה: אוכלים בהסיבה על צד שמאל "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 4 כוסות של יין. כוס = 86 סמ"ק לפחות. 

ד. סיפור יציאת מצרים: לספר באווירת חג מרוממת את סיפור ההגדה ופירושיה. וכל המרבה הרי זה 
משובח.

אמרו חכמינו: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים". מדי שנה בליל 
הסדר ניתנת לכולנו הזדמנות לקים "יציאת מצרים" פרטית משלנו, יציאת מצרים של הנפש המבקשת 

ליגאל מהשיעבוד לחומר אל מרחבי הקדושה האלוקים האין סופיים על ידי התורה ומצוותיה. כך לימדונו 
חכמינו "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".

פסח כשר ושמח!

אשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
הרב נפתלי מרינובסקי

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

ב"ה. ימי ניסן תשפ"א
תושבים נכבדים, שלום רב,

בקהילות רבות נהוג לשיר בסוף הסדר את הפיוט "אחד מי יודע", בו אנו מספרים על האוצרות הרוחניים 
הגדולים שלנו: אחד אלוקינו בשמים ובארץ, שני לוחות הברית, שלשה אבות, ארבע אימהות, חמשה חומשי 

תורה, ששה סדרי משנה ועוד.

 ליל הסדר הוא יום ההולדת של העם היהודי.  בחגיגת יום ההולדת, לאחר שתיית ארבע כוסות של יין, 
 אנו מגלים זה לזה ומספרים בשירה ובהלל עד כמה עשירים אנחנו, באילו אוצרות ייחודיים התברכנו: 

אחד אלוקינו, שני לוחות הברית, אבות, אימהות, מקרא ומשנה. 

בהזדמנות זו אנחנו גם מזכירים לעצמנו: אחד מי יודע?  מתי עסקנו בחמשה חומשי התורה, בששה סדרי 
המשנה ובמורשת אבותינו?

חג הפסח איננו רק חג של זיכרון היסטורי עתיק. הוא חג נצחי. הייחוד של עמנו, סיפור לידתו וקיומו עד 
עצם היום הזה, הם ענין אקטואלי גם לנו, כאן ועכשיו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות. 

השנה יחול ליל הסדר במוצ"ש ויש לכולנו הכנות מיוחדות:

  הכנות לקראת החג:

1. מכירת חמץ. לפני החג חשוב מאד להסדיר את נושא מכירת החמץ. יש לדעת כי חמץ בפסח אסור באכילה, 
בהנאה וגם בהשהייה. חמץ שנותר בבעלות יהודית באיסור בחג הפסח יהיה אסור באכילה ובהנאה גם אחרי 

החג. לפיכך המשאיר חמץ בביתו או בבעלותו – עליו למוכרו לפני החג באמצעות הרב למי שאינו יהודי. כך לא 
יהיה איסור בהשהייתו וגם מותר יהיה לאוכלו אחרי צאת חג שביעי של פסח. את החמץ המכור יש לנעול היטב 

במקום שמור ומסומן בבית או בחצר, על מנת שלא יאכלו ממנו בטעות, חלילה. רצ"ב שטר הרשאה למכירת 
חמץ. מלאו נא את השטר והעבירו אלי. המכירה מתבצעת ללא תשלום. ניתן למלא טופס מכירת חמץ מקוון 

באתר המועצה, או בביתי ברח' ורד 71.

 2. בדיקת חמץ. ביום חמישי י"ב בניסן, 25 במרץ 2021, בערב עורכים את בדיקת החמץ לאור הנר. 
לפני הבדיקה מברכים: 

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".

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

הארץ".

 4. שריפת חמץ. ביום שישי י"ג בניסן, 26 במרץ, יש לשרוף את החמץ עד השעה 11:20. 

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

הלכות פסח תשפ"א
משולחנו של הרב נפתלי מרינובסקי
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בס"ד. ימי ניסן תשפ"א

שטר הרשאה למכירת חמץ

למכור ישראל,  בארץ  להבים  היישוב  רב  מרינובסקי  נפתלי  לרב  ורשות  כוח  נותנים  מטה  החתומים   אנו 
אצלנו  הנמצא  הן  שלנו,  החמץ  ותערובות  החמץ  מיני  כל  את  ה'תשפ"א  הפסח  חג  לפני   לנוכרי 
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 
שלוחים. מאה  עד  שלוחו  ושליח  שלוחו  ידי  על  והן  בעצמו  הן  הנ"ל  כל  את  ולהשכיר  למכור  שליח  אותו 
לנוכרי בכל אופן שיהיה,  יימכר  לנו,  ותערובות חמץ השייך  וחשש חמץ   ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ 
החמץ  את  למכור  ושלוחיו  הנ"ל  הרב  ביד  וכן  בפניו,  שלא  לאדם  שזכין  זכייה,  מצד  והן  שליחות  מצד   הן 
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 __________________

את הטופס המלא יש להעביר אל הרב בביתו ברחוב ורד 71, עד יום חמישי 25 במרץ 2021, בערב

ניתן למלא טופס מקוון באתר המועצה ובפייסבוק.
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תמונות 
קהילה, תרבות ופנאי

משחק קיץ יישובימסר מחזק לימי הקורונה

חגיגת קיץ ביער גרמניה

שעת סיפור עם מעיין ניהון הגננת ואור רכז התרבות במתנ"ס

חוגגים את חג פורים

דרייב איןאירוח חיילים מחיל התותחנים

הפנינג בגינת הכלבים

שמחת תורה

גב' אסתר יונגר הדיירת הראשונה בפאלאס 

להקת אקורדרום בשירי ארץ ישראל 

חוגגים את שבועות

bazz 12 יום האישה דרך

כדורגל מים לנוער פעילות לכיתות ה'-ו' ביער גרמניה סידרת הרצאות להורים בזום

כדורשת נערות ונשים חלוקת ערכות חנוכהפעוטון קטקטים
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הסלון השני שלך.

סלון לקהילה | חלל עסקי | משרדים
הרצאות    סדנאות   אירועי תרבות

קפה
איכותי

מוזיקה
טובה

מכונת צילום
ומדפסת

אחלה
קהילה

Wifi
סיב אופטי

050-609-2568@buzz12lehavim buzzlehavim@gmail.com buzz12.org


