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לולאה בצומת להבים

 הוספת לולאה ימנית כתחליף 
 לרמזור שתוכנן שמאלה 

לבאר שבע

אמבולנס

אמבולנס קבוע בישוב
 עם חובש, נהג ומתנדבים

תושבי הישוב.

פרוייקטים חדשים

תכנית עבודה של המועצה

חלוקת תכנית עבודה שנתית של 
 כל מחלקות המועצה 

לבתי התושבים

נבחרנו לישוב הכי יפה בארץ!

 ובנוסף נבחרנו ע"י המועצה 
לישראל יפה

"למועצה שמשקיעה הכי הרבה 
בתושביה בארץ."

                                תושבים יקרים,

                             אני רוצה לשתף אתכם בתחושות התודה והגאווה הממלאים אותי 
בכל בוקר ועל הזכות להוביל את הישוב היפה שלנו גם מבחוץ וגם מבפנים!

ראש השנה הוא הזדמנות נהדרת להביט אחורה בגאווה ולסכם את מחצית תקופת 
הכהונה, ובחוברת זו תמצאו את כל הפרויקטים החדשים שבוצעו ואת אלו ששיפרנו.

בשנה החולפת זכינו באות "דגל היופי" המכובד הניתן לרשות מקומית אחת בארץ 
והוכרנו על ידי המועצה לישראל יפה כ"ישוב המשקיע הכי הרבה בתושביו" במקום

הראשון בישראל!.   
אני שמח על החלטתנו לא לאשר את תכנית שכונת שרונים, במיוחד על רקע הסקר 

שביצעתי בו הביעו רוב התושבים התנגדות לשיווק שכונה נוספת כפי שידענו בעבר.
אמשיך לשמור בקנאות על רצון התושבים תוך שיתוף, שקיפות ובנאמנות ללא פשרות.

מנכ"ל נתיבי ישראל תא"ל במיל' ניסים פרץ דיווח לי בשבוע החולף ואני שמח לבשר כי מחלף להבים 
צפוי להיפתח לתנועת כלי רכב במהלך מאי 2022 ותוספת הלולאה במחלף תשפר את זמני המתנה ואת 

בטיחות הנוסעים מלהבים לבאר שבע .
ההסכם עם חברת פרטנר נחתם בשעה טובה ובשנה הקרובה נוכל ליהנות מחיבור לסיב אופטי שישפר את 

רמת התקשורת באופן דרמטי.
ביצענו שיפוצים בבית הספר ובגני הילדים בהשקעה של מאות אלפי שקלים על מנת להתאים ולשפר 

את התנאים לילדים ולצוותי החינוך היקרים ושנת הלימודים הקרובה נפתחה תוך חשיבה על בריאותם, 
טובתם ועתידם של הילדים.

אני רוצה לומר תודה ולהודות לשותפיי לעשייה, העמלים על מנת להציב אתכם במרכז העשייה – לכל 
התושבים המתנדבים, חברי המועצה הפעילים, ראשי המחלקות ומעל לכל לעובדי המועצה והמתנ"ס 
 המסורים. אנו חווים את המגיפה הקשה והארוכה ביותר שידעה האנושות מאז ומעולם בה איבדנו את 

דני מלכה ואת ציון אברהמי היקרים זכרם לברכה.
          אתגרים ופרויקטים רבים ניצבים בפתח ואנוכי ועובדי המועצה המסורים נעשה כל שביכולתנו 

                על מנת להמשיך ולשפר את רמת החיים בעבודה קשה ומאומצת כשנושא הביטחון 
                        האישי יקבל את מירב תשומת הלב בשנה הקרובה. 

תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה!
שלכם ובשבילכם תמיד,

יוסי ניסן,
ראש המועצה

דבר ראש המועצה
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סיב אופטי

 נחתם הסכם מול פרטנר 
חיבור אינטרנט 1000 מגה מהיר 

חזק ואמין

 שיקום / שיפוץ מדרכות

המדרכות שופצו ויושרו בכל רחבי 
הישוב בעלות של מאות אלפי 

שקלים

גלאי עשן

פרוייקט מציל חיים במאות בתי אב.

מספור הבתים

פרוייקט שעשוי להציל חיים
ולמציאת כתובת בקלות.

גינות יישוביות

הקמת מספר גינות תבלינים

תור בקליק

ביטול התורים הארוכים בסניף 
הדואר הישובי

דפיברילטור

הוספת דפיברילטור
בבית כנסת תפארת

מפגשי העשרה

מפגשי העשרה לילדים, בשחמט, 
ובחיזוק קריאה. תודות לשמעון 

ניצני, חנה פולצ'ק, ושרה אדרי על 
ההתנדבות והמקצועיות.
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הקמה וגינון במעגלי התנועה

גינון בשני מעגלי תנועה והקמת 
מעגל תנועה חדש ומגונן

גינת כושר בבית המייסדים

הוספת מכשירי כושר והצללה

מועדון הפטאנק

שיפוץ וחידוש מגרשי הפטאנק,
הוספת מגרש נוסף והצללה.

הקמת סוללות עפר

הקמת סוללה סביב הישוב למניעת 
גניבת כלי רכב

דוגמא ליעילות הסוללה

שיפוץ בית הספר וחדר מורים

 הושקעו מאות אלפי שקלים
 בשיפוץ חדרי הכיתות, הצטיידות 
דיגיטלית, הרחבה וחידוש חדר 

המורים

רכב שיתופי

 השכרה יומית זמינה 
ברחבת המועצה

שיפוץ גן ילדים נחליאלי

הגן שופץ מהיסוד, הועבר לניהול 
החברה למתנ"סים ומספר הילדים 

גדל מ-18 ל-68!

גינת כלבים

שיפוץ הגינה, הוספת שער כפול, 
בריכה, תאורה והצללה.
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שתילים חדשים

 אלפי שתילים חדשים במספר 
מוקדים בכל רחבי הישוב

מיגוניות

 הצבת שתי מיגוניות במהלך 
הלחימה לטובת הביטחון

פיזור עמדות לשקיות "שקי –קקי"

שמירה על איכות הסביבה ונקיון 
הישוב

מועדון קהילה ועסקים

 הקמת מועדון לטובת הקהילה 
 העסקית ופעילות  
קהילתית חברתית

נאמני רחוב

פרוייקט לחיזוק הקשר והעשייה 
הקהילתית.

שיפוץ מועדון הנוער

שיפוץ המתנ"ס

לובי חדש למתנ"ס כולל ריהוט
ושיפוץ החדרים

חלוקת שקיות אשפה וגזם

החזרת חלוקת שקיות אשפה וגזם
במשרדי המועצה 
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דגל החינוך

תכנית להעשרה ולהרחבת החינוך 
 הבלתי פורמלי לאחר שעות 

הלימודים

יום האישה

 מפגש כולל הרצאות 
בבית המייסדים

הקמת מרכז משפחה - רח' יערה

לאמהות צעירות
 ומפגשים קהילתיים

שדרוג פינות מיחזור

חיפוי ושיפור הנראות של מרכזי 
המיחזור.

הגבהת צומת פעמונית ורד

להאטת התנועה בקרבת בית הספר
ותרומה לבטיחות.

 רכישה מרוכזת של מחשבים ניידים 
לתושבים ביישוב

תאורה בגינות

הוספת תאורה בגינות המשחקים

הצללה בפארקים
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 "דע את מקומך" עם שלטי 
התמצאות באיזור הישוב

מיזם קהילתי בתמיכת המועצה

 הוספת שתי נקודות צופרים 
בשכונת שרונית

שיפור השמע בשכ' שרונית בעת 
חירום

מבחני תמיכה בבריכת השחייה

 מועדון החברים יקבל 
 לראשונה תמיכה ישירה מהמועצה 

להקמת פרוייקטים

תיקון והנמכת במפרים

תיקון ושיפור פסי האטה ברחבי 
הישוב.

שתי עמדות שמירה

הוספת שתי עמדות לשיפור תנאי 
השומרים.

 הוספת מעלית בבית הכנסת 
תפארת

מפת התמצאות ומספור קברים בית 
עלמין

שיפור התמצאות בבית העלמין 
והכנת תיק שמירת חלקת קבר

חלוקת ערכות לבתים בחגים

חלוקה אישית בחגי ישראל של 
ערכות לכל בית בשיתוף המתנ"ס

אולם המחול

השלמה ופתיחת האולם לפעילות

פרוייקט מיחזור

להבים נמצאת בין שלושת הישובים
הממחזרים ביותר בארץ.



תושבים נכבדים,
שלום רב,

שנה טובה ומתוקה לכל תושבי להבים, שנת בריאות ושמחה, שנת ברכה והצלחה.

שנת תשפ"ב הבאה עלינו לטובה תהיה שנת שמיטה. שנה של פסק זמן מעבודת האדמה.

בשנת השמיטה כולנו מצהירים שהעולם כולו שייך לקדוש ברוך הוא ואנחנו חלק מן התוכנית האלוקית 
להביא את העולם לתיקונו ולשלימותו הרוחנית.

מצוות השמיטה דומה למצוות השבת. 

את  בליבם  משרישה  השמיטה  מצוות  כך  קדוש,  עם  היותם  את  יהודים  בלב  מחזקת  שהשבת   כשם 
כל  על  ללמד  באה  היא  בדומם.  באדמה,  מתקיימת  השמיטה  מצוות  קדושה.  אדמתם  גם  כי   האמונה 
המצוות, שמטרתן לחבר את העולם הגשמי והחומרי, כולל הדומם, עם האלוקים, עם ערכי האמונה, עם 

קדושתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא. 

כמו השבת, שתכליתה ליצור פסק זמן מן העיסוק במלאכת היום יום, מעמל הפרנסה והישגיות חומרית, 
מסורת  סביב  איכות משפחתית  זמן  באמונה,  ולעסוק  בתורה  להתעלות  איכות,  לזמן  הזדמנות  ולתת 
ישראל - כך שנת השמיטה, תכליתה ליצור שנת איכות רוחנית, שנה שבה מעצימים בליבנו ובחיינו את 

הערכים היהודיים. 

לשמיטה גם השפעה על הנפש. "שש שנים תזמור כרמך" – "כרמך" רומז לכל יהודי, כדברי ישעיהו 
"כי כרם ה' צבאות בית ישראל". כל יהודי חייב לעבוד את עבודת הכרם בנפשו פנימה. לסקל ולזמר את 

המידות הרעות כמו קנאה ושנאה, ולנטוע בנפשו אהבה ואחווה.

הקיים.  את  משמרים  רק  חדשות.  נטיעות  שותלים  ואין  נוטעים  אין  השמיטה  כללי  על  לשמור   כדי 
יש לשים לב יותר לכשרות הפירות והירקות בעת הקניות בשנה זו.

אני מברך אתכם בשנה טובה, שנת שבת ומנוחה.

ב"ה

ברכת הרב לשנת השמיטה

כתיבה וחתימה טובה,

הרב נפתלי מרינובסקי
רב היישוב

nmarinovsky@gmail.com
050-2041017
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מלגות לסטודנטים

עשרות סטודנטים שתורמים מאות 
שעות לטובת הקהילה.
בשיתוף מפעל הפיס

פרוייקטים ששודרגו

מיחשוב בית הספר

כיתה עם מחשבים חדשים
ואינטרנט אלחוטי

מבחר אירועי תרבות

מופעים, פעילויות, אירועים 
 קהילתיים, בהובלת המתנ"ס 

ובשיתוף מתנדבים

פתיחת גלריה

תערוכה מתחלפת בלובי המועצה 
ע"י מנהלת הגלריה
גב' פנינה ברקאי.




