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דבר ראש המועצה
תושבים יקרים,

 השנה החולפת הייתה גדושה בעשייה על אף היותה שנה נוספת של התמודדות עם 
אילוצי הקורונה, ואנו כבר נושאים את עינינו אל עבר היעדים שהצבנו לעצמנו לשנת 

2022, כשאתגרים רבים וחשובים עומדים לפתחנו.
 כמו בכל שנה, גם בשנה זו יעמוד החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב בראש סדר 

 העדיפויות ולפיכך הגדלנו את תקציב החינוך ב-930 אש"ח ובו בשורה בדמות החווה 
האקולוגית החדשה שתוקם בבית הספר אשר תכלול פינת חי, כולל ליווי והדרכה של 

הילדים לאורך כל השנה.

בנוסף הקמנו את "הבית ביערה" שנועד להעצים את הידע והכלים של ההורים מאנשי מקצוע, תוך חיזוק הרוח 
הקהילתית בישוב וזאת במקביל להכשרת מבנה ולשדרוג המערך הפסיכולוגי החינוכי, בחלקו האחורי של המבנה עם 

כניסה נפרדת להבטחת הפרטיות.

השנה נתחיל בהקמת אשכול גני ילדים בשכונת שרונית כשהמטרה היא להוריד את הצפיפות בגנים ולאפשר לילדינו 
חינוך בקבוצות קטנות יותר. 

 בתחום הביטחון אנו מתכננים להקים השנה מוקד רואה מאויש 24/7 במטרה לצפות במערך המצלמות שיותקנו 
 ברחבי ובהיקף היישוב ומענה למוקד 106 וזאת בנוסף להקמת השיטור הקהילתי ככוח עזר לשוטרת הקהילתית 

החדשה, שלה נאחל בהצלחה. בנוסף, אנו פועלים להקמת גדר היקפית ליישוב. 

השנה נסיים את פריסת הסיבים האופטיים בלהבים, לרבות בשכונת שרונית, בשיתוף חברות האינטרנט. 
באשר לפרויקט המחזור, להבים מדורגת במקום השני בארץ בין הישובים הממחזרים ביותר ועל כך נתונה תודתנו לכם 

תושבים יקרים המשתפים פעולה במשימה החשובה לשמור על הסביבה.
השנה קיבלנו מהמועצה לישראל יפה תעודה על 25 שנה, "חצי יובל", של זכייה רצופה ב-5 כוכבי יופי!

גם השנה להבים היא רשות איתנה המקיימת תקציב מאוזן ומנהל תקין ולפיכך אנו נמצאים ברשימה המכובדת של 30 
 הרשויות )מתוך כלל 257 רשויות בארץ( המקבלות סמכויות ניהול עצמאיות נרחבות בזכות התנהלותן 

התקינה והמאוזנת.

 תקציב המועצה לשנת 2022 גדל בכ-2 מיליון ויעמוד על סך 55,362 מיליון ש"ח. תקציב זה הינו הבסיס להמשך 
פעילותו השוטפת של היישוב ולמימוש החזון והמטרות שהוגדרו לכל מחלקה על מנת להבטיח את המשך מגמת 

שיפור איכות החיים בלהבים, בד בבד עם התנהלות כספית אחראית.

גם השנה נמשיך לקדם את הפעילויות והאירועים לבני 55 ומעלה, תחת מגבלות הקורונה.

אנו מסתכלים אל העתיד אך לא שוכחים לנצור ולהוקיר את העבר: לאחרונה הנצחנו את זכרם של הקב"טים היקרים 
דני מלכה ז"ל וציון אברהמי ז"ל במלאת שנה לפטירתם ממחלת הקורונה. 

בשני הטקסים שערכנו הסרנו את הלוט מעל מונומנטים שהצבנו לזכרם, חיבקנו את משפחותיהם היקרות והעלינו על 
נס את פועלם ותרומתם לביטחון ביישוב.

 אני מאחל לכולנו בראש ובראשונה בריאות איתנה ומודה למתנדבים הרבים ולעובדי המועצה על עבודתם המסורה. 
 מי ייתן וגם השנה נתגבר על כל האתגרים ונעמוד ביעדי הפיתוח שהצבנו לעצמנו כדי להבטיח את המשך שגשוגו 

של היישוב. 
שלכם ובשבילכם,

יוסי ניסן
ראש המועצה



יעדים לשנת 2022 

קב"ט: מר דני ביטון

יעדי 2021 תמונת מצב

רקע – קביעת היעדים הינם נגזרת של האתגרים עימם מתמודד הישוב .
           היעדים יהיו מדידים כמותית והשגית . לכל יעד יקבעו מדדים להצלחה . השגת מדדי היעדים יבחנו בכל רבעון . 

מחלקת ביטחון

הערותהמדדהיעד

10%צמצום עבירות הפע"ר )פשיעה עבריינית(1
יעד משותף לרשות ולמשטרת 

ישראל

איוש ב - 3 משמרותפתיחת מוקד רואה 224/7

חיבור 5 אתרים למוקדעד רבעון 4 של השנהסיום וחיבור פרויקט מצלמות3

היעד 60 מתנדבים פעילים50%הגדלת מס' מתנדבי משא"ז4

על בסיס מתנדביםמינימום משמרת 1 ליוםהפעלת רכב ביטחון נוסף5

6
 סיום התקנת מערכות מיגון לכלל 

מתקני המועצה
30 מערכות עד מחצית 

השנה

פקח + שוטרעד רבעון 3 של השנההוספת ניידת שיטור עירוני7

בהתאם להסכם ההתקשרותעד רבעון 1 של השנהסיום הכשרות במערך האבטחה8

עד רבעון 4קידום פרויקט גדר היקפית9
בדיקת הקמת גדר עם פאנלים 

סולאריים

הערותעמידה ביעדהיעד

עליה בכל המרחבלאהורדת עבירות פע"ר )פשיעה עבריינית( ב 110%

תחילת עבודה 12/21כןהתחלת פרויקט מצלמות2

תחילת עבודות תשתית 12/21לאחיבור מוקד רואה3

כולל תחזוקה שוטפתכןסוללת עפר4

בחודש 7 סיום הכשרותכןהקמת מערך מתנדבי משא"ז5

החל מחודש 7 ישנם 40 מתנדביםכןהגדלת מצבת מתנדבים6

החל מיום 1/11/21כןמכרז אבטחה הכנה ופרסום7

סטטוס ביצוע היעד שם הפרויקט

• שלב התכנון הסתיים. תכנון מתחם חינוך חדשני, חטיבת 
ביניים צומחת.

תכנון חטיבת ביניים בשכונת 
שרונית

• הסתיים השלב הראשון בתיקון מפגעים.
 • ממשיכים את פרוייקט שיקום ושיפור מדרכות 

   ושבילים ברחבי היישוב.

 פרויקט שיקום מדרכות ושבילים 
מרכזיים ופנימיים בשכונות הוותיקות. 

שיקום מדרכות ושבילים 
ביישוב

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

• הסתיים שלב התכנון.
• החל שלב הכנת המכרז.

 השלמת טיפול מול החברה הזוכה 
וחברת חשמל.

קידום פרויקט גגות סולאריים

היעד שם הפרויקט

תכנון מתחם חינוך חדשני, חט"ב צומחת מס' כיתות: 21.
ממתין להמלצת ועדות החינוך.

הקמת חט"ב בשכונת שרונית

השלמת תאורה היקפית והצבת מצלמות עם חיבור למוקד. טיילת יער להבים )גרמניה(

בניית 4 גני ילדים והפחתת מספר הילדים ל - 25. בניית גני ילדים )בהתאם להחלטות מועצה(

התקדמות הפיתוח על פי אכלוס שכונה. עבודות פיתוח - שכונת "שרונית" )בהתאם לתכנית(

המשך הקמת גגות סולאריים על מבני הציבור ביישוב ועבודה מול 
חברת החשמל לקבלת התמורה.

פרויקט גגות סולאריים

הקמת מתחם חדש בקרבת בית הספר, ברחוב כחל זנב, חידוש 
ברחוב סנונית, עין צין בשכונת המניפה והצללה בגנים.

הקמה ושדרוג מתחמי משחקים

יעדים מרכזיים לשנת 2021

יעדים לשנת 2022
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מחלקת חינוך

חזון מערכת החינוך – להבים

מטרות כלליות:

מנהלת המחלקה – גב' זהבה הראל
מחזיק תיק החינוך היסודי, סגן ראש המועצה –  עו"ד קובי נודלמן

החינוך הקדם יסודי החינוך הקדם יסודי 

החינוך היסודי החינוך היסודי 

   אנו מקדמים את שנת תשפ"ב בהתמודדות עם משבר הקורונה ובהערכות לחיים לצד הקורונה. 
  בחשיבה מעמיקה, באיזה אופן אנחנו מנצלים את הקורונה כהזדמנות לחשיבה עדכנית ורעננה.

  "החינוך אמור להוביל חברה ולא להשתרך אחריה" )ד"ר חיים פרי(. 
 ביושבינו לתכנן, פנינו נשואות קדימה תוך התמקדות בשאלה המרכזית – איך יראו פני החברה? לאיזה בוגר אנחנו

  מכוונים? לא ניתן להתעלם מהעובדה שאנחנו חיים במציאות שמשתנה באופן דינמי – מה שמרחיב את 
 האחריות שלנו להקניית יותר מיומנויות וכישורי חיים ופחות ידע. התהליכים החינוכיים, מתחילים בגיל הרך

 שמהווה תשתית למערכת החינוך בכללותה ועל כן ככל שנשקיע יותר חשיבה ומשאבים בגיל הרך כך נצליח יותר
 יש משמעות לרצף החינוכי, חשיבות התהליך, מגן ועד בכלל, תוך ראייה של כל גיל על איפיוניו השונים. 

 רצף חינוכי איננו רק לאורך, אלא אף לרוחב – סנכרון המערכת הפורמלית והבלתי פורמלית – ראיית הילד/ילדה
 נער/נערה כמכלול תוך הבנה שכל המחנכים משפחה, הורים, מורים, מדריכים חברתיים כולם יחד תורמים לבניית

 ההתפתחות האישית. 
 האדם בהיותו ישות מורכבת, כישוריו מגוונים. תפקיד מערכת החינוך לדאוג ולזהות את נקודות החוזק שלו במגמה

 להוביל אותו במסלול שהוא יביא לידי ביטוי את הצלחתו אל עבר הצטיינותו.

  תפקיד מערכת החינוך אם כן הוא לחשוף את הילד/ילדה, נער/נערה לתחומים השונים – תחומים 
 אינטלקטואליים, לימודיים, ערכים והתחומים האחרים, מוסיקה, מחול, ספורט, אומנות וכו... 

 לקדם את תלמידיה בכל שכבות הגיל ולהביא להצלחה והצטיינות בהישגים במובנם הרחב.

  הגעתי לתפקידי כמנהלת מחלקת חינוך ביישוב להבים מתוך אמונה עמוקה ומוטיבציה שצריך וניתן להעניק 
  לילדות ולילדים לבנות ולבני הנוער שלנו את הטוב ביותר כדי לממש את כישוריהם, למצות את יכולותיהם 

 ולהצטיין בתחומים המעניינים אותם על בסיס תפיסת העולם המפורטת לעיל. 

• קידום הישגים במובנם הרחב.
• שיפור ושדרוג תשתיות המוסד החינוכי בכל אגפי הגיל פיזית ופדגוגית.

• העמקת הקשר ושיתופי הפעולה בין היחידות השונות של החינוך ושל המועצה בכלל–חינוך, מתנ"ס, רווחה ועוד...
• העמקת שיתופי הפעולה עם ההורים בין היתר באמצעות הטמעת מרכז הורות ומשפחה במערכת החינוך.

• שדרוג ושיפור השרות בכל המעגלים עם גורמים פנימיים וחיצוניים.
• הרחבת היכולת להתנהל לצד הקורונה – תוך הבטחת הרצף הלימודי.

• עידוד יוזמות חינוכיות לימודיות במגמה להרחיב ולהעשיר את הידע והמיומנויות.
• שילוב ילדי החינוך המיוחד בכל התוכניות המערכתיות.

• שדרוג מערך ההסעות, תוך שילוב פלטפורמה טכנולוגית.
• הקמת מרכז מצוינות בתחומים השונים.

• שיפור והרחבה של השרות הפסיכולוגי חינוכי בלהבים.

• בניית 4 גנים חדשים בהשתתפות של מיליון שקל חדש מכספי המועצה בבניה.
• הורדת מספר הילדים בכל כיתת גן מ-33 ילדים  ל – 25 ילדים.

• שיפור התשתיות הפיזיות הן בחצרות הגנים והן בתוך הגנים.
 • שיפור כ"א של הסייעות – לוודא דאגה לזכויותיהם ולשיפור תנאי עבודתם, ליצור קביעות ככל הניתן ולמנוע 

  תחלופה, לדאוג להכשרתן, לוודא רצף חינוכי בוקר וצהרונים הן לקבוצה והן בקרב הסייעות הצמודות.
• קידום הגן העתידי.

• עידוד יוזמות חינוכיות בתחומים השונים.
• העשרת תוכניות ההעשרה התוספתיות תוך הקפדה על מגוון ועל רצף חינוכי.

• פיתוח החינוך הערכי.
• פיתוח מיומנויות וכישורים בתחומים השונים. 

• הטמעת שימוש נכון בציוד הטכנולוגי המסופק לגנים.
• הרחבה והעמקה של החינוך לקיימות.

• להעמיק את הקשר רשות וביה"ס.
• להמשיך הערכות לבניית בי"ס יסודי נוסף.

• לדאוג בתיאום עם מנהלת ביה"ס וצוותה שבית הספר יהווה מקום שהילדים יגיעו אליו בשמחה.
• ליווי ביה"ס הן בתחום הפיזי והן בתחום הפדגוגי במטרה להביאו להצטיינות בשיתוף פעולה עם צוות ביה"ס.

• שילוב תוכניות חדשניות בביה"ס במגמה להרחיב את הידע ההעשרה ומסלולי ההצטיינות.
• לחבר את תכנית דגל החינוך לביה"ס.

• לחבר את ביה"ס היסודי לכלל המענים ברשות תוך חיזוק והעמקת השותפות.
• חיזוק הקשר עם קהילת ההורים, תוך ניצול המשאב מרכז הורות ומשפחה.

 • הקמת מרכז למידה להכנת שיעורי בית, תגבור לימודי באמצעות מלגאים ומתנדבים, גמלאים במסגרת פרוייקט
  ידיד לחינוך ודגל החינוך, במגמה לצמצם את המערך הרחב של שיעורים פרטיים.

• הרחבת הציוד הטכנולוגי בבית הספר, וסיוע לבי"ס בשימוש רחב ומושכל בציוד זה.
• הקמה והטמעה של מרחב הקיימות בביה'ס.

• סיורי למידה - פדגוגיה חדשנית מבוססת מבנה אדריכלי במטרה לקדם פדגוגיה חדשנית בבי'ס.
• שדרוג תוכנית מעברים לאשל הנשיא, לשיפור קליטת הילדים בבית הספר "אשל הנשיא".

• תמיכה משאבית ופדגוגית בתוכנית צמצום פערים לימודיים.

  153153 
ילדיםילדים

  641641
תלמידיםתלמידים

  9090 
ילדיםילדים

640640
תלמידיםתלמידים

גני טרום חובה 
גילאי 3-4 

ביה"ס להבים
כיתות א' - ו'

תיכוןגילאי חובה
אשל הנשיא

נתוני תשפ"ב:

יעדים לשנת  יעדים לשנת  20222022
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אקלים:אקלים:

סיכום שנת סיכום שנת 20212021 בביה"ס להבים ועם הפנים הלאה בביה"ס להבים ועם הפנים הלאה

בית ספר להבים מקום לצמוח בו במרחב של חקר ומשחקמה כבר הספקנו 

בית ספר ממשיך להטמיע את שפת המצמיחים.
 השנה מתקיימים ארבע שעות חברתיות רגשיות 
 במערכת השעות כישורי חיים, דיאלוג מצמיחים 

)בחצאי כיתות( וניהול עצמי.
בכל שבוע נבחר תלמיד מצמיח שבועי אשר מקבל 

הערכה והוקרה על התנהגות מצמיחה בחברת הילדים.
במקביל אנו מקיימים תכניות חברתיות/התנהגותית 

 מותאמת לכל כיתה. 
כחלק מתוכניות אלה נכנסה תכנית מצמיחים ייחודית 

בשכבה ה'.
 אכיפה ע"י תקנון ועבודה פרטנית עם תלמידים 

 מאתגרים. 
כל תלמיד מקבל הזדמנות של בימה אישית בה יוכל 

להציג את עצמו, תחביבים וייחודיות לחיזוק השייכות 
בכיתה.

השנה העשרנו את יום הלימודים בפעילויות אשר 
 תומכות בתהליכים אישיים וחברתיים: קפוארה- 

שכבות א-ד, תופים- שכבות ג-ד, פלורבול-שכבות ה-ו
 ביססנו תוכנית הכלה עשירה לילדים אשר איתרנו 

שזקוקים למענים שונים- התוכנית כוללת לימודים: 
 אומנות, תופים, דמיון מודרך, מיינדפולנס, תנועה, 
חקלאות ומפגשים בחדר הכלה חדש אשר הוקם 

לצרכים אלו.
השנה נחזור גם לתכנית החונכות המוכרת בבית ספר 

בה תלמידי ד-ו יחנכו את א-ג.

בבית ספר להבים אנו מאמינים שלכל ילד ובוגר יש 
 הזכות לחוות משמעות, לצמוח ולהתפתח רגשית, 

חברתית ולימודית. אנו שואפים לטפח בקרב כל באי בית 
הספר את האיכויות הבאות:

יצירת שותפויות ושולחנות 
עגולים לנושאים השונים – 

חינוך, חוסן קהילתי, מרכז הורות 
ומשפחה, איכות הסביבה.

שילוב תוכנית קנגרו- פתוח 
חשיבה מתמתית בבית הספר 

וכפעילות פנאי 

 שילוב תוכנית רובוטיקה 
 בכל רצף הגילאי גני 

הטרום ועד כיתה ו'

שילוב תכניות העשרה 
חדשות וחדשניות ב"דגל 

החינוך

שילוב תוכנית "אחרי" 
הכנה לצה"ל

 הורדת מחיר הצהרונים
– על ידי המתנ"ס 

בניית תוכנית סדירה – 
להקמת מוסדות חינוך 

חדשים  

הערכות לאספקת ציוד 
טכנולוגי – לכלל הגנים  

 תוכנית תל"ן )תוכנית 
לימודים נוספת( העשרה
לגני הטרום – 3 תוכניות  

2021

הקמת בית לשפ"ח

הקמת הנהגת הורים 
לגיל הרך 

נרכשו מזרקי אפיפן  
לגנים ולבית הספר 

פתיחת מרכז הורות 
ומשפחה

 הקמת כיתת 
מחשבים חדשה

גן רימון גן עתידי בביצוע 
כולל פיילוט הזנת בוקר

השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ''ח(השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ''ח(

 השירות הפסיכולוגי החינוכי )שפ"ח(, כולל שלוש פסיכולוגיות שעובדות בגנים ובבית הספר, שכולל חטיבה 
 צעירה. העבודה השוטפת נעשית על פי הנחיית שפ"י )שרות פסיכולוגי יעוצי( של משרד החינוך ומשרד 

הבריאות. השירות ניתן למערכות החינוך אך תוך התייחסות לקהילה ,להורים ובעיקר לילדים.
מטרת השירות היא לתת מענה סביב קשיים התפתחותיים, קשיי למידה, וקשיים רגשיים וחברתיים מגיל הגן כולל 

תלמידי התיכון שלומדים מחוץ לישוב. המענה ניתן תוך התייחסות לאקלים מיטבי עבור הילדים הן במערכות 
החינוך והן במסגרת המשפחה.

 הפיקוח המקצועי וההדרכה של השירות ניתנת על ידי מנהלת השפ"ח, ובשיתוף מלא עם מחלקת החינוך, 
הרווחה וגורמי קהילה נוספים השותפים לעבודה בקהילת להבים. 

יש לציין כי השפ"ח משתתף, בועדות סטטוטוריות ביישוב, כגון ועדות רב-מקצועיות וועדות זכאות אשר דנות 
בהעברת ילדים למסגרות של החינוך המיוחד או במתן סל שילוב מוגבר לילדים שזקוקים לכך במסגרת החינוך 
הרגילה. כמו כן, השפ"ח שותף לחשיבה משותפת והתערבות במקרים של אירועי חירום בתוך מערכות החינוך 

ובקהילה. השירות ניתן הן במפגשים פנים אל פנים והן באופן מקוון.
מתוך ניסיון להרחיב ולהעמיק את השירותים הפסיכולוגיים, נבחנת אופציה, שטרם קיבלה אישור סופי, להרחיב 

מתן טיפולים להורים ובני הנוער במסגרת פרויקטים מיוחדים. לאור העובדה כי הקהילה מתרחבת, יש בהחלט 
 מקום לשקול עיבוי של השירותים הפסיכולוגיים, וזאת תוך ראיה מערכתית ותכנון משותף עם מנהלת 

מחלקת החינוך. 

מנהלת שפ"ח להבים - גב' חוה שביט
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מדעים וטכנולוגיה:מדעים וטכנולוגיה:

p.b.lp.b.l למידה מבוססת פרויקטים ו למידה מבוססת פרויקטים ו

ניהול עצמי:ניהול עצמי:

הפסקות:הפסקות:

 השנה הרחבנו את לימודי המדעים בארבע שעות 
שבועיות בכל כיתה.

שעתיים של לימודי רובוטיקה וחשיבה מיחשובית- 
לצורך זה הוקמו שלושה חדרי מחשבים פעילים בבית 

ספר ונרכש ציוד רב של רובוטים.
שעה של מדעים בהתאם לתכנית הלימודים.

שעה של למידה חוץ כיתתית במרחב החי והצומח 
החדש שהוקם בבית ספר. חצי כיתה יוצאת ללימודי 

חקלאות וחצי כיתה למפגש למידה עם בעלי חיים.

השנה כל תלמידי בית הספר יפיקו פרוייקט כתיבה 
בתהליך של למידה מבוססת פרוייקטים- כל שכבה 
בהתאמה לתכנית הלימודים. התכנים והמיומנויות 

הנדרשות.

השנה בכל שבוע מקיימים התלמידים שיעור אשר 
 מקנה להם מיומנות של ניהול עצמי וניהול זמן. 

מרחב, ניהול משימות, היכרות עם חוזקות ואתגרים.
 ומשוב עצמי במטרה לצמוח ולהרחיב את יכולות 

הלמידה העצמית של כל תלמיד.
כל תלמיד קיבל יומן אישי בתחילת השנה אשר יסייע 

לו לנהל את הלמידה.

 במהלך יום הלמידה מתקיימות שתי הפסקות 
 מופרדות לשכבה א-ד ה-ו, העשרנו את החצר 

במשחקים פעילים על מנת לאפשר לתלמידים הנאה 
ומשחקים חברתיים.

צמצום פערים וקידום מיומנות קריאה:צמצום פערים וקידום מיומנות קריאה:

מנהיגות צעירה ומצויינות:מנהיגות צעירה ומצויינות:

תוכנית דגל החינוך:

יעדים לשנת יעדים לשנת 20222022::

בכל כיתה נבנתה תכנית ייחודית לצמצום פערים בעקבות מיפויים שנעשו בתחילת שנה. הוכנסו משאבים של 
שיעורי רוחב ועבודה בקבוצות קטנות במטרה לקדם את התלמידים.

גם השנה נשים דגש רב על קידום מיומנות קריאה באמצעות תיק קורא של כל תלמיד, קריאת בוקר, העשרת 
ספרייה כיתתית, קריאה מונחית ורכישה של חוברות למידה המותאמות להוראה מבוססת מיומנות בהבנת הנקרא.

בבית ספר מתקיימת תכנית אמירים בשכבות ד-ו. השנה הוכנסו תכניות ייחודיות לתלמידים אלו בתחום "הבינה 
המלאכותית".

"חבר לעט"- הקשר עם בית ספר בטיוואן סביב נושא משבר האקלים והשפעתו על מגוון החי.
ומנהיגות ירוקה לקידום ההכרה של בית ספר להבים לבית ספר ירוק והעמקה של תהליכים סביבתיים בקהילה 

שלנו.
בנוסף קיימנו בחירות דמוקרטיות עבור ועדות מובילות:

מועצת תלמידים, מועצת מצמיחים, ועדת גישור, ועדת אורח חיים בר.

תוכנית "דגל החינוך" ממשיכה לשנה שניה ביוזמת יו"ר ועדת חינוך מר קובי נודלמן, חברי ועדת חינוך ובהובלת 
מחלקת החינוך ביישוב.

 מטרת התוכנית ליצור פנאי משמעותי לילדים, להעמיק את עולמות התוכן והרחבת קשרים חברתיים 
ויצירת אקלים חברתי מיטבי. 

 התוכנית התחילה את פעילותה ב - 1 לספטמבר 2021 )תשפ"ב(. במהלך ספטמבר נהנו הילדים מפעילויות 
חברתיות עם המדריכים החברתיים ומשלושה ימי קייטנה מלאים ועשירים בחופשת סוכות. 

לצד הפעילויות החברתיות באמצעות המדריכים החברתיים בחודש אוקטובר החל לפעול מערך חוגים עשיר ורחב 
והילדים השתלבו בחוגים לפי בחירתם כמו: ספורט, מדעים, מחול ותנועה, בעלי חיים, תאטרון ועוד.

בחופשת חנוכה הופעלה קייטנת "חנוכייף" במשך 5 ימים מטעם "בית ספר של החגים" ובהובלת דגל החינוך. 
במהלך הקייטנה הילדים נהנו מהפעלות חיצוניות מגוונות: סדנת ביטבוקס, מופע של ד"ר מולקולה, סדנת יצירת 

ארנקים מעור והצגה "אלאדין ומנורת הקסמים" בנוסף למשחקים, יצירות והעשרה בנושא חנוכה.

•  הרחבת תוכניות העשרה מגוונות באופן דינמי.
•  העמקת הקשר עם בית הספר מתוך התפיסה של "חינוך זה חינוך".

•  הקמת מרכז למידה שיעניק לתלמידים סיוע במקצועות ליבה על ידי סטודנטים, מילגאים וגימלאי הישוב.
•  מתן מענה לילדי בית הספר במהלך החופשות בתוכנית "בית הספר של החגים" של משרד החינוך.
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יעדי בית הספר אשל הנשיא  לשנת הלימודים תשפ"ב

מקצת העשייה החינוכית השנה...

יעדים לשנת 2022

"הבית ביערה – מרכז הורות, משפחה, קהילה" "הבית ביערה – מרכז הורות, משפחה, קהילה" 

פעילות חנוכה מעבדות תשפ"בפעילות חנוכה מעבדות תשפ"בפרוייקט ירושלים תשפ"בפרוייקט ירושלים תשפ"ב

סיור מגמת סייבר במשרדי גוגל ישראלסיור מגמת סייבר במשרדי גוגל ישראל

1.  המשך מתן השכלה מיטבית תוך טיפוח אוכלוסיות דיפרנציאליות – מצטיינים מצד אחד ותלמידים, תת משיגים
    וכל מה שביניהם, תוך פיתוח יכולת הצוות החינוכי לתת עד כמה שניתן מענה לכל תלמיד על פי בחירתו.

2.  שיפור אחוז התלמידים המסיימים עם תעודת בגרות איכותית הכוללת הצטיינות ערכית – חברתית.
3.  שיפור אחוז התלמידים המסיימים 5 יחידות לימוד במתמטיקה, 5 יחידות לימוד בפיזיקה והנדסת תוכנה 

     /אומנות חזותית )מגמת טכנולוגיה(. 
4.  העמדת השיח הרגשי בין הצוות החינוכי לבין התלמידים תוך מתן הכשרה נאותה לצוות החינוכי לניהול שיח 

     אפקטיבי.
5.  צמצום פערים לימודיים שנצברו במהלך תקופת הקורונה במקצועות – עברית, אנגלית, מתמטיקה ומדעים.

6.  בית הספר וכפר הנוער אשל הנשיא נערכים להכנה מעמיקה יותר של תלמידינו לקראת השתלבותם ביחידות
    יוקרתיות העוברות לנגב ובכלל זה עידוד תלמידים כבר מחט"ב לבחירת מגמות טכנולוגיות לצד פיסיקה ו 5

    יחידות לימוד במתמטיקה.
7.  המשך העמקת הקשר ושיתוף פעולה בין מועצה מקומית להבים, לכיש ובית הספר.

8.  חיזוק הקשר בין רכזת המעורבות החברתית עם פעילות הפנאי של הישוב מתוך תפיסה של רצף חינוכי.
     פעילויות חזרה לשגרה של בית הספר לפעילות שגרתית מלאה הכוללת לצד הלימודים הרבה פעילויות 

    חברתיות בשכבות השונות, טיולים, סיורים לימודיים, הרצאות והצגות. ימי שיא וימי ספורט כמו מרוץ דני צוק       
    הנערך זו השנה העשירית.

    תלמידי יא – יב' יצאו השנה לפרוייקט ירושלים. תלמידי השכבה יב' יוצאים ליומיים למשואה, מכון לחקר
    השואה להעמקת לימודי השואה בדרך שונה – חלק מלימודים לבחינת הבגרות.
    תלמידי מסלול עמ"ט יוצאים לסיורים ייחודיים במכון ויצמן וכמובן לחקר המים.

    תלמידי כיתות שח"ר השתתפו בסדנאות העצמה ומנהיגות ובנו במסגרת התכנית פינות ישיבה מדהימות 
    לרווחת הכיתות.

    תלמידי חט"ב יצאו לטיול שנתי בצפון ונהנים מפעילות חברתית עשירה העוסקת בנושאים ייעודים, כמו סדנת
    מצמיחים לשכבה ח'.

    תלמידי הכלה והשתלבות זוכים למגוון פעילויות העשרה, ביניהם אילוף כלבים, יוגה ועוד....

החינוך העל יסודי

• העמקת הקשר עם התיכון באשל הנשיא.
• חיבור השפ"ח גם לביה"ס התיכון באשל הנשיא.

• המשך הובלת התהליך לבחינת הקמת מבנה חטיבת ביניים עצמאית או צומחת ביישוב.
• ליווי ותמיכה במנהל/ת יחידת הנוער.

• הכנה לצה"ל שילוב ארגון "אחרי" להכשרת בני הנוער של היישוב לקראת הגיוס.
• עידוד וקריאה לשנות שירות.

• ליווי הפעילות בתנועת הצופים.
• פיתוח תוכניות פנאי נוספות לנוער ביישוב בשיתוף המתנ"ס.

• חיבור למרכז חוסידמן באוניברסיטה – עידוד האקדמיה בתיכון.
• העמקת הרצפים החינוכיים/ לימודיים עם ביה"ס היסודי.
• שיתוף בני הנוער בפורומים הרשותיים הרלוונטיים להם.

• בניית תוכנית מעברים בין ביה"ס להבים לבין התיכון.
• חיבור התכנית החברתית, ערכית בדגש על המעורבות החברתית של התיכון באשל הנשיא לקהילת היישוב.

• ליווי וקידום מגמת הוטרינריה החדשה בביה"ס.
• קליטת קב"ס/ית למניעת נשירת תלמידים ממוסדות החינוך.

• תגבור לימודים במקצועות מתמטיקה, אנגלית ופיזיקה בכיתות ז'-יב' ע"י סטודנטים מלגאים.

• תגבור לימודי המתמטיקה, האנגלית ושפה, במסגרת תכנית מעברים ע"י סטודנטים מלגאים.

מחזיקת תיק החינוך העל יסודי: סגנית ראש המועצה - גב' ברוריה אליעז 

בבסיס להקמת מרכז ההורות והמשפחה של מועצת להבים עומדת ההבנה כי הורות מיטיבה, אווירה משפחתית 
 מצמיחה ומעטפת קהילתית תומכת, הן מצע חיוני לגידול ילדים ולאיכות חיים טובה, וכי הן נמצאות בליבת 

העשייה החינוכית. 
המרכז שם לו למטרה לחזק ולהעצים הורים, לתת כלים להורות מיטיבה ולקידום אוירה משפחתית טובה, ולספק 

מענה לצרכים מתמשכים או אקוטיים של הורים, בכל שלבי ההורות. כל זאת תוך חיזוק הרוח הקהילתית בישוב, 
שילוב ועידוד תושבים למעורבות בפעילות. 

מטבע הדברים והמטרות, המרכז יפעל בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים בישוב, כמו בית הספר והגנים, 
המתנ"ס, המחלקה לשירותים חברתיים ועוד.  

למי מיועד המרכז? להורים ולמשפחות בכל הגילאים, עם ילדים מגיל אפס ועד מתבגרים )ואפילו אנשים 
צעירים(, לתושבים פעילים שמהות הפעילות והרצון להשתייך לקהילה חשובים להם, להורים ולמשפחות עם 

מאפיינים מיוחדים )כמו מבנה המשפחה, צרכים מיוחדים, תושבים חדשים וכו'(. 
מה יהיה במרכז? הפעילות תועבר ע"י אנשי מקצוע מומחים, וכן תתקיים פעילות המבוססת על יוזמות 

קהילתיות ומתנדבים.  הנה כמה דוגמאות: 
:- סדנאות והרצאות להורים בנושאים שרלוונטיים תמיד )כמו סמכות הורית וגבולות, נכון?(, וגם כאלו שממ
תאימים לזמן מסוים )מעברים, לקראת החופש הגדול ועוד(, או לקהלים ממוקדים )גמילה מחיתולים, הפרעות 

קשב וריכוז, מחוננות ועוד(. וזה כבר קורה! בקרוב תתחיל בסדרת הרצאות "מא' ועד טף'", להורי הגיל הרך, וכן 
סדנה להורי מתבגרים. 

- פעילויות שבועיות/דו שבועיות קבועות, בעיקר פעילות הורה- ילד: קבוצת אמהות צעירות בישוב 
 כבר מכירות ומשתתפות ב"זמן משלנו - מעגל אימהות בחופשת לידה", כל בוקר שלישי, ובתכנית עוד  - אחר 

צהרים של משחק, פעילות ספורטיבית הורה וילד, מפגשי בוקר למטפלות בית ועוד(. 
-  מיזמים נוספים: רק לאחרונה לקחנו חלק פעיל במיזם הארצי של "הורים לוקחים אחריות" – שבוע הרצאות 

 מקוונות בנושאי חוסן הורי ומניעת התנהגויות מסוכנות. ההיענות בלהבים היתה מרשימה, למעלה מ 100 
משפחות נרשמו! שבוע "פברואר משפחתי" כבר מחכה באופק. מיזם הבתים המארחים "מדברים: משפחה" חוזר, 

וגם מיזם "ברוכים הבאים ללהבים" מתמסד ומשפחות חדשות יזכו לחיזוק קבלת הפנים מהקהילה שלנו. 
ממש בימים אלו נעשית עבודת חשיבה, בחינת צרכים ותכנון אל מול הנהגות ההורים, הנהלת בית הספר והגנים. 

מה אנחנו מאחלים למרכז ההורות והמשפחה בשנה הקרובה? 
 שכולכם תדעו על קיומנו, שתיעזרו בנו, שתשתפו אותנו ברצונות ובצרכים שלכם, שהסדנאות, ההרצאות 

והפעילויות יהיו מלמדות, מעניינות ומהנות, ובעיקר – שהבנת חשיבות התפקיד ההורי, משמעות המעורבות 
ההורית, ושיתוף הפעולה עם מעגלי הקהילה יהיו נחלת הכלל, ו"תרמיל" הכוחות והכלים של כולנו רק יגדל. 

 אם אתם הורים פעילים, שרוצים לחזק קשרים קהילתיים, לקחת חלק בפעילויות )וגם ליזום!(, להכיר עוד 
משפחות, ליהנות וגם ללמוד יחד - זה המקום בשבילכם! נתראה ב"בית ביערה" – מרכז הורות, משפחה, קהילה!
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מתנ"ס - מרכז קהילתי להבים
יו"ר הנהלת המתנ"ס: ראש המועצה מר יוסי ניסן 

מנהלת המתנ"ס: גב' יעל חמאוי

 מרכז קהילתי להבים פועל לחיזוק תחושת השייכות, המעורבות, והחוסן הקהילתי, באמצעות 
 שיתוף תושבים, ויצירת מענה רציף, איכותי, מקצועי, ערכי וחווייתי, בתחומי התרבות, הפנאי, 

ההעשרה, והחינוך הבלתי פורמלי. 

צהרונים 
בצהרונים 8 מסגרות לילדי טרום חובה וחטיבה צעירה, 
סה"כ 160 ילדים נהנו מהתכנית החינוכית של החברה 

למתנ"סים בהנחיית הצוות המקצועי של צהרוני להבים. 
בחופשים מתקיימות קייטנות, והן נפתחו גם לילדים 

שאינם רשומים בקביעות.

תרבות
 המתנ"ס בשיתוף ועדת תרבות יישובית, יוזם ומקיים 
אירועי תרבות רבים לכל קהלי היעד. במהלך השנה 

האחרונה נהננו ממופעים גדולים: עברי לידר, אמיר דדון, 
 אברהם טל, אורי חזקיה, ובנוסף מופעים קטנים 

ואירועים לילדים, לנוער, למבוגרים ולצעירים. המתנ"ס 
מקיים אירועי שיא במשך השנה, בחגים ולאורך הקיץ.

פעוטון "קטקטים" 
הפעוטון צמח ליותר מ 60 ילדים , 4 כיתות, מבשלת 

 מצויינת ומטפלות מסורות. 
הפעוטון מלווה ע"י רשת התחלה חכמה של החברה 

למתנ"סים, וע"י משרד התמ"ת.

מעורבות חברתית
 המתנ"ס מעודד יוזמות קהילתיות כדוגמת הפאב

הקהילתי, מועדון הג'אז, עדלאידע, כוכבי להבים ועוד. 
 ומסייע לפי היכולת, תוך הערכה רבה לקבוצות 

המתנדבים המסורות. 

נוער 
 נוער הישוב פועל במועדון ומחוצה לו, 

 בליווי מנהל יחידת הנוער מדריכים ומילגאים. 
מועצת הנוער פעילה ובה כ 25 חברים בגילאי ט-יב 
וכן קבוצת מד"צים מכיתה י. בקרוב תיפתח מועצת 

נוער צעירה וקבוצת מד"צים צעירים. קבוצת בני נוער 
עברו הכשרה למתנדבי מד"א, וכמו כן השנה מתוכננת 

להיפתח תכנית "אחריי" לעידוד שירות משמעותי.

ספריה 
 שעות הספרייה התרחבו ומעתה הספרייה פתוחה 
 חמישה ימים בשבוע. הספרייה מתחדשת כל העת 

בספרים, ומארגנת שעות סיפור והצגות בעקבות ספרים 
לילדי הישוב.

צופים 
 בשבט נופר כ 500 חניכים מכיתה ד-יב. השבט פועל 

בקביעות בימים שלישי ושישי. השנה יצאו לשני מחנות 
קיץ, טיולים ופעילות עשירה נוספת. הצופים פועלים 

 למען הקהילה באירועים שונים, כדוגמת פורימון, 
מצעד הלפידים המסורתי ועוד.

חוגים, ספורט והעשרה 
 במתנ"ס מגוון חוגים לכל הגילאים, בהם חוגי ריקוד, 

 התעמלות, ספורט תחרותי, ציור ועוד. כמו כן יש טיולים 
למבוגרים, וצפויים להיפתח עוד קורסים וסדנאות.

מרכז צעירים – "באזז 12"
במרכז הצעירים סלון קהילתי נעים ומזמין, מרחב שקט 

 ללמידה, משרדים אישיים וחדר ישיבות לשימוש קבוע 
או חד פעמי. כמו כן ניתן להעזר במקום לאירועים. 

הפאב הקהילתי פועל מידי יום חמישי ואתם מוזמנים!

ותיקים 
 מועדון "+55", קפה של בוקר, פעילים 

ומתנדבים, נותנים מענה עשיר ומגוון לוותיקי היישוב, 
בטיולים, הרצאות, סדנאות, מפגשים, ואירועים

קונסרבטוריון 
 בקונסרבטוריון מורים מקצועיים למגוון כלי נגינה, 

 לבד או בזוג. בנוסף, נפתח השנה חוג "טרום כלי", לילדים.
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מילגאי המועצה – בשיתוף מפעל הפיס
המועצה מעודדת סטודנטים מלהבים, לתרום למען הקהילה ביישוב במגוון תחומים.

הסטודנטים משתלבים בעשייה בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, ביוזמות ובאירועים קהילתיים.
מלגאים 2021-2022. כל מלגאי תורם 140 שעות בשנה לחיזוק הקהילה.

מטרות ויעדים לשנת 2022

מקום התנדבותשם

נועראיתמר כץ

ביטחוןארד קיפרמן

בית הספר היסודיבר נווה

ביטחוןדור כהן

 מחשבים לוותיקים, פארק הציפורים )עריכת סרטונים(,הדס אסף
צהרונים

מתמטיקה לשכבות יא'-יב'הדר אלוש

צעיריםהדר זיגלבוים

פארק הציפורים, צהרוניםהוד שנחה

מתמטיקה לשכבות ח'- ט'טל אופיר

מתמטיקה ואנגלית לשכבה ז'טל בן חמו

 תנועה לוותיקים, פעילות בבריכה למבוגרים, אנגלית י'יובל סבוראי
ומבוגרים

חינוך מיוחד ומפגשים אישיים עם ותיקיםיעל אטדגי

קיימותנדב כדורי

אנגלית שכבות ח'-ט'נועה כדורי

נוערנטע יניר

בית הספר היסודיענבל  גורלי

צעיריםעפרי מזרחי

צופיםפז בן שטרית

נוער ומועצת נוערפלד ארבלי

שריון מגרשיםרון ביטון

פיזיקה יא-יברון מיקיי

צהרונים, ניהול המלגאיםשיר עטיה

מתמטיקה י', פעוטון מתנ"סעומר אוזן

יעדיםמטרותמחלקה

חיזוק הקשר עם התושב ודרכי העברת מזכירות
המידע, הקפדה על שקיפות וזמינות.

 •  פרסום.
•  ניוזלטר שבועי.

•  מערכת קליטת הודעות.

 מעורבות 
חברתית

 טיפוח מעורבות חברתית, עידוד ערכי 
התנדבות, שיתוף תושבים בחשיבה 
ובהובלת תהליכים ויוזמות בקהילה.

•  עבודה עם ועדות תושבים.
•  ליווי וסיוע בביצוע שתי יוזמות קהילתיות.

•  לפחות שני אירועי שיא מחברים בקהילה.

חיבור הקהילה בעזרת אירועי תרבות תרבות
לכלל הגילאים.

•  אירועי תרבות מגוונים לאורך השנה לכל
   קהלי היעד: ותיקים, מבוגרים, צעירים, נוער,

   נעורים, ילדים וטף.
•  קיץ פעיל וחווייתי לכל הגילאים.

•  אירועי חגים וטקסים.
•  לפחות שני מופעי זמר גדולים בשנה.

 פנאי והעשרה 
מקצועית

•  תוספת קורסים לצעירים, נוער ומבוגרים.העשרה, חוגים וקורסים לכל קהלי היעד.
•  תוספת משתתפים בחוגים הקיימים.

•  תכנון הקמת מתקני נינג'ה לילדים ולנוער.

עידוד קריאה וחיזוק ההכרות עם עולם ספריה
הספר.

•  תוספת מנויים בספריה.
 •  שעת סיפור לילדים לפחות אחת לחודש.
•  שיתוף פעולה עם סופרים תושבי היישוב.

 גיל רך –
פעוטון, צהרון 

והעשרה

פעוטון - מסגרת מקצועית, חמה, אוהבת 
 ומפוקחת, לגילאי 0-3.

 צהרון - מסגרת חוויתית, ערכית 
ומקצועית לילדי הגנים, לשעות הצהריים. 

•  המשך גיוס צוות יציב, מקצועי ואוהב.
•  כיתות מלאות.

•  תכנית פדגוגית חווייתית.
•  משחקיה לגיל הרך )פתיחה בקרוב!(

העצמת בני הנוער, חיזוק תחושת נוער
השייכות והאחריות. העשרה בתחומים 

מגוונים, מענה ערכי וחווייתי בשעות 
הפנאי.

•  פעילות קבועה במועדון הנוער לפי שכבות.
•  פעילויות שיא בחופשים.

•  מועצת נוער פעילה.
•  מד"צים פעילים.

•  קבוצת הכנה לצה"ל - "אחריי"!
•  עבודה עם תנועת הצופים.

 "באז 12" - 
מרכז צעירים, 
עסקים וקהילה

מרכז צעירים פעיל שיתן מענה בתחומי 
תרבות ועסקים, תכניות למשתחררים 

ולסטודנטים.

 •  שימוש מקסימלי בחדרי מרכז הצעירים,
   "באזז 12" לעסקים יישוביים. 

•  קיום אירועים וכנסים במרכז צעירים.
•  ליווי סטודנטים מילגאים בישוב.

•  סיור אחת לחודש.מענה עשיר לוותיקים בישוב.ותיקים
•  מפגש/הרצאה/אירוע לפחות אחת לחודש.
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מחלקת רווחה
מנהלת המחלקה: גב' אורי אלימלך

סיכום 2021

ותיקים:

בין דורי:

פעילות והוקרה לותיקי הישוב:

•  מועדון מופ"ת- קידום בריאותם הפיזית והנפשית
   של האזרחים הותיקים באמצעות פעילות ספורטיבית,

   פעילות חברתית וארוחת צהרים .

•  פעילות ספורט מגוונת ללא עלות במסגרת מיזם 
   "נעים בשלישי" השתתפו כ-100 תושבים ותיקים
    בארבעה חוגים שונים בבית המייסדים ובמתנ"ס.

•  טקס גיבורות היופי לניצולות שואה - המחלקה
   לשירותים חברתיים הגישה כמועמדת את הגב' רבקה

    בן צבי. רבקה, ילידת רומניה וממקימי הישוב. 
    חברת מועדון מזה שנים רבות ואהובה על כולנו.
   רבקה זכתה עם עוד אחרות להיות גיבורת יופי.

•  מועדון קפה אירופה - שילובם של ניצולי שואה
    במסגרת חברתית, פעילות ספורטיבית

   וארוחת צהריים

•  הנגשת חיסונים נגד קורונה

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

   לשואה ולגבורה.

•  קהילה תומכת - בשותפות עם עמותת גיל הזהב
   להבים ומיתר, השירות מספק לגמלאים החיים בביתם

   שירותי רפואה, שרות אבות קהילה ופעילות חברתית
   ענפה.

•  מיצוי זכויות בנושאי גמלת סיעוד, הנחות, 
   ניצולי שואה ועוד

 •  יום המעשים הטובים- מגוון פעילויות משותפות 
   לילדים, נוער וותיקים. הפעילות התקיימה בבית

   המייסדים ובבתי התושבים הותיקים. שותפים למיזם:
   מחלקות המועצה, הקהילה התומכת, בית ספר להבים,

   שבט נופר, מתנס להבים.

•  התקנת גלאי עשן - הותקנו גלאים ב - 250 בתים
   של הוותיקים במחיר מסובסד על ידי כבאות ישראל,

   קהילה תומכת וצוות מתנדבים מסור: עודד עמית, 
   אביגדור שטכמן ואבי בקימר.

 •  חגיגות ימי הולדת לבני 80 - קיימנו אירוע 
   יום הולדת מרגש בבית המייסדים במהלכו חולקו שי
   מתנת המחלקה לשירותים חברתיים ושי מפאלאס

    עזריאלי וברכת ראש המועצה יוסי ניסן. 
   בנוסף ראש המועצה ונציגות המחלקה לשירותים 

   חברתיים חילקו תעודת הוקרה בבתי החוגגים.

•  נאמני רחוב נוער - השנה התנדבו 10 נערים ונערות
   במסגרת המעורבות החברתית כנאמני רחוב. 

   המתנדבים הגיעו אחת לשבוע לבתי תושבים ותיקים
    קבועים עם מאפה וברכה מעשה ידיהם. 

   המפגשים יצרו חיבורים מרגשים בין דוריים במטרה  
   לתת תחושה של ביחד, גם בזמני הריחוק החברתי.

 •  תיעוד חיי ותיקים - השנה התקיים מיזם יחודי  
  "להבים במבט נוסטלגי" בהובלת המתנדבת אריאלה 

  בקימר תושבת הישוב ובשיתוף מגמת תקשורת ומגמת  
  צילום באשל הנשיא. תלמידי התיכון צילמו בסטילס

   ויצרו סרטונים המתעדים את ותיקי הישוב, ואת 
  זיכרונותיהם מתקופת הקמתו של הישוב ועד היום.

  תוצרי המיזם יוצגו בקרוב בתערוכה בבניין המועצה.

חזון המחלקה

המחלקה לשירותים חברתיים בלהבים שואפת ליזום, לפתח ולספק שירותים ומענים חברתיים 
במטרה להגביר את רווחת הפרט והמשפחה ולחזק את הלכידות הקהילתית ואת איכות חיי 

הקהילה ביישוב.
צוות המחלקה מורכב מעובדות סוציאליות, רכזות מועדונים ועובדת מנהלתית, כולם עם התמחות 

והסמכה לטפול להעניק מענים בפרופסיות השונות.
העובדות מספקות שירות איכותי, מקצועי, אתי וזמין לתושבי להבים: שירות זה מושתת על ערכי 

כבוד האדם, השוויון, הצדק חברתי ואהבת הזולת.
מחלקת הרווחה שואפת לחיזוק תפקודה העצמאי של האוכלוסייה ולפיכך בונה תכניות טיפול 

ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה.
 אנו רואים ברווחת התושבים מדד לחוסן אישי, חברתי וקהילתי. כחלק מיצירת החוסן הזה 

 והעצמתו, אנו פועלים לעידוד העזרה ההדדית והסולידריות החברתית בין התושבים, להרחבת 
הפעילות ההתנדבותית בקהילה ולהטמעת חזון המחלקה במנהיגות היישובית והמועצתית.
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משפחות:

התנדבות:

• נתיבים להורות - מרכז טיפולים מגוון למשפחות עם
  ילדים בני 6-12. במסגרת התוכנית מוענקים טיפולים

  משפחתיים, זוגיים דיאדים, טיפולים רגשיים 
  והתערבויות משותפות להורים וילדים. 

 מטרות התוכנית
• צמצום מצבי סיכון של ילדים או מניעתם באמצעות

  בניית כוחות המשפחה.
• שיקום היחסים בין ההורים והילדים.

 • שיפור תפקוד ההורים בכל הקשור לטיפול בילד 
   ולהתייחסות אליו- תוך דגש על שיפור מיומנויות 

  והענקת כלים להורים.
• סיוע בשמירת שלמות המשפחה בד בבד עם הבטחת

  ההתפתחות התקינה של הילד.
 • סיפוק מערך תמיכה  להורים, שימנע הזנחה 

  ופגיעה בילדים

•  הרחבת היחידה לקהילה והתנדבות - המועצה
    אישרה את מינויה של הגב' דורית בר חן כרכזת 
    התנדבות בחצי משרה. דורית ניהלה את מערך 

   המתנדבים בתקופת הקורונה בנועם ובמקצועיות
   וממשיכה לעשות זאת בהצלחה רבה. 

• ערב שולחנות עגולים לבני משפחה המטפלים
  בחולים כרוניים מדרגה ראשונה. בערב שמעו בני

  המשפחה הרצאה מאת המתנדבת נילי בן דור, מפקחת
   משרד הרווחה בגמלאות. בחלק השני של הערב 

   המשתתפים התחלקו לשולחנות חשיבה במטרה להציע 
   מיזמים ושירותים קהילתיים לטובת תושבי להבים 

  בתחום זה.

 • מתנדבים ותיקים למען ותיקים העורכים 
  ביקורי בית להפגת הבדידות - הצורך במתנדבים

   גדל ואיתו גדלה גם כמות המתנדבים. הגב' יעל שרעבי
   תושבת הישוב החלה לאחרונה לרכז את התחום 

  בהתנדבות ואנו מאחלות לה בהצלחה!

• קבוצת תמיכה למשפחות המטפלות בבני
  המשפחה החולים במחלות כרוניות- כתוצר של

   ערב השולחנות העגולים, נפתחה קבוצת תמיכה. 
care giver הליווי המקצועי נעשה על ידי עמותת  

   בהנחייתה של גב' ענת אלחיאני תושבת הישוב, 
  שירי הרשקוביץ - עו"ס ודפנה עזוז - רכזת מועדון.

•  סיוע למשפחות – סיוע ותמיכה למשפחות ויחידים.
   משפחות עם צרכים מיוחדים, משפחות בקונפליקט

   גבוה, משפחות המתמודדות עם משברי חיים
   גירושין, מחלות, אובדנים, טיפול באלימות במשפחה, 

   התמכרויות. הגנה על קטינים וחסרי ישע. עבודה    
   מתוקף חוק ומול מערכת בתי המשפט- משפחה

   ונוער.

התנדבות:

נאמני רחוב:

יעדים לשנת 2022

• סדנת חוסן אישי - במהלך הגל השלישי קיימנו סדנת
  חוסן למתנדבים במטרה לחזק בהם את תחושת השליחות של מעשה ההתנדבות ולתת כלים שיכולים

  לסייע להם כמתנדבים.

• הכשרה למובילי התנדבות- השנה קיימנו הכשרה 
  יחודית למובילי התנדבות, תושבים שמרכזים בהתנדבות

  מיזמי התנדבות בלהבים. ההכשרה התקיימה בקוביית
  רוטשילד באוניברסיטת בן גוריון, בהשתתפות מובילי 

   התנדבות בלהבים, עומר, בני שמעון ובאר שבע. 
  המנדבים מטעם להבים: מאיר צרפתי, דורית בר חן,
  דפנה עזוז, יעל שרעבי, אביגדור שטכמן, שוש יהב.

  בוגרי הקורס מובילים ויוזמים פרוייקטים במטרה להגביר
  את הערבות ההדדית והחוסן הקהילתי שלנו.

 תקופת הקורונה לימדה אותנו כמה חשוב שיהיה קשר טוב בין 
השכנים. 

במיזם נאמני הרחוב התמנו תושבים בכ-30 רחובות שיזמו היכרות 
בין השכנים באמצעים שונים כגון קבוצת ווצאפ לרחוב, הרמת 
כוסית עם השכנים, פעילויות משותפות כמו חג השכנים ועוד.

 בנוסף, הנאמנים יזמו ביחד עם המחלקה לשירותים 
חברתיים הקמה של 2 גינות משותפות, סדנת בניית קומפוסטים, 

 בניית פינות ישיבה מעץ לשימוש כלל השכנים, סדנת עזרה 
ראשונה ועוד. 

 לאור חשיבות המיזם, נאמני הרחוב נפגשים לאורך השנה 
ומקבלים ליווי והדרכה של מיטב אנשי המקצוע בתחום. 

אנו מצפים להגדלת כמות המתנדבים והיעד הוא מינוי נאמן רחוב 
לכל רחוב בישוב.

1. חידוש וריענון התנדבות בחירום:
הכשרת מתנדבים לשעת חירום במגוון תחומים: תאריך יעד להתחלה מרץ 2022 ולאורך השנה.

• צח"י- צוות חירום ישובי                          
• סע"ר- יחידת סיוע עצמי ראשוני

• פרמדיקים ונהגי אמבולנס
• מתנדבי משמר שכונה ושיטור קהילתי

2. הקמת מבנה רווחה חדש.
3. נתיבים להורות-  מענה טיפולי למשפחות הרחבה ל- 40 משפחות.

4. ערב הוקרה למתנדבים בשגרה ובחירום. תאריך יפורסם בהמשך.
5. הרחבה והעמקה של מיזם "נאמני הרחוב" למרבית רחובות הישוב. החל מ- 1/22 ולאורך השנה.

6. תערוכה במבט נוסטלגי- יוצגו צילומים וסרטונים המתעדים את ותיקי הישוב בתקופת הקמתו.
7. שיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי להגדלת והרחבת פעילויות התנדבות אזרחים וותיקים

    התחלת פעילות  3/2022
8. הקמת פלטפורמה דיגיטלית המרכזת את כל השירותים הקהילתיים לאזרחים וותיקים בלהבים.

    תאריך יעד להקמה 4/2022.
9. זיכרון בסלון- יתקיים בתאריכים - 27-28/4.

10. יום המעשים הטובים- יתקיים ב - 29/3/2022

אילוסטרציה

אילוסטרציה

2021



יעדים כלליים לשנת הכספים 2022: 

עדכוני תקציב ובשורות לשנת 2022 :

הגזברות היא הגוף המוציא לפועל את המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להוראות והנחיות משרד הפנים 
ובהתאם להתחייבויות ומדיניות המועצה לשמירה על תקציב מאוזן. 

מחלקה זו בהובלתה של גזברית המועצה, רו"ח חגית מימון מגירה הצליחה לסיים גם את שנת 2021 בצורה מאוזנת 
למרות משבר הקורונה שהמשיך להשפיע במהלך השנה האחרונה.

גם בשנה זו הגדירה המחלקה את התושב במרכז יעדיה, תוך שיפור איכות השירות והדיגיטציה של התהליכים 
שהינם בליבת העשייה היישובית מול התושב.  

•  הרחבת שירותים בתחום החינוך - הן בחינוך הרגיל והן
    בחינוך הבלתי פורמלי. 

•  המשך השקעה בתחום הבטחון במטרה להמשיך למגר 
   את תופעת הפשיעה ביישוב.

•  המשך השקעה בתחום הגינון והניקיון בישוב ותקציב
   רווחה, חיי הקהילה והתרבות על מנת להמשיך ולשפר

   את נראות הישוב ואיכות חיי התושבים.
 •  שילוב שירותים דיגיטליים נוספים בתחום הגבייה, 

   רכישת מערכת "Tiktak" שבה כל תושב יוכל
   לצפות ב"תיק תושב" שלו, לשלם תשלומים, לזמן תור,

   להוריד טפסים שונים וכו. 
 •  צירוף תושבים למעבר לקבלת תלוש ארנונה במייל

   במטרה לעבור לרשות דיגיטלית.

•  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 על מנת להישאר "רשות איתנה", על פי הגדרות 

   משרד הפנים.
•  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. 

מחלקת גזברות
מנהלת המחלקה: רו"ח חגית מימון מגירה

מחלקת הנדסה
מנהל המחלקה: מהנדס המועצה אינג‘ אלעד ארזי

סטטוס ביצוע היעד שם הפרויקט

• שלב התכנון הסתיים
• הביצוע בשלבי סיום

התאמת המבנה 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 הטמעת פרויקט "שקיות כתומות" ושת"פ עם
  תאגיד תמיר

הגברת המודעות לקיימות 
ומיחזור

איכות הסביבה ומיחזור

היעד שם הפרויקט

הגברת הפיקוח והאכיפה על הבנייה ומניעת אירועי 
בטיחות.

בטיחות ופיקוח על הבנייה

בדק על הפיתוח שנעשה בשכונת "שרונית". בדק - עבודות פיתוח שכ' "שרונית".

הגברת המודעות לקיימות ומחזור איכות הסביבה ומיחזור

יעדים מרכזיים בשנת 2021

יעדים מרכזיים בשנת 2022

מחלקת הנדסה אמונה על גיבוש מדיניות הנדסית, 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 שמונה עובדים. מהנדס המועצה, מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה, מחלקת בודקות היתרי בנייה ובה 

שלוש בודקות היתרים, מנהלת פיקוח בנייה ומידענית, מפקחת בנייה ומזכירת המחלקה.
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מחלקה וטרינריתמחלקת שפ"ע )שיפור פני העיר(

פיקוח ואחזקהנוי וגינון

הרופאה הווטרינרית הרשותית בלהבים: דר' עדי ולרשטייןמנהל המחלקה: מר עובדיה צבי

אחראי: מר מוטי אסרףאחראי: מר אברהים אבו חמאד 

יעדים לשנת 2022

יעדים שבוצעו בשנת 2021יעדים שבוצעו בשנת 2021

יעדים לשנת 2022

1. שדרוג 2 ראשי מערכת ביישוב.
2. התקנת 3 בקרי השקיה.

3. השלמת מרכז הפעלה למערכת השקיה.
4. השלמת עצים ביישוב.

5. השלמת צמחים ביישוב.
6. קיום תחרות הגינה היפה בישוב.

7. התקנת סנסורים בדקלים לזיהוי חדקונית הדקל.

1. שוקמו כ - 2500 מ"ר דשא ביישוב.
2. הושלמו עצים ברחובות וגם בחורשות.

3. הושלמו צמחים רב שנתיים ביישוב.
4. שוקמו שלושה ראשי מערכת.

5. הותקנה "תחנה מטאורולוגית" להשקיה יעילה.
6. הוחלף ושודרג מרכז ההפעלה של ההשקיה

    הממוחשבת

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

3. חידוש וצביעת מגופים ומעקות.
4. סימון כבישים ומדרכות.

5. החלפת תמרורים ושלטי הכוונה.
6. הדברה בבורות ניקוז וביובים.

7. טיפול שוטף במפגעים.
8. הכנת ניקוזים לימי החורף.

9. שילוט חדש בתחנות הסעה לתלמידים.
10. טיפול במוסדות החינוך.
11. טיפול במתקני הספורט.

12. החלפת מתקני מחזוריות קרטון ביישוב.
13. טיפול במוסדות הציבוריים.

14. הצללת 3 מתקני משחק.

כלבים רבותי כלבים.........
 נחמדים, יפים, חברים טובים, מלאי שמחה ונתינה ואנו 

המחזיקים בהם, האם ניתן לומר עלינו את אותם הדברים?
אולי פעם לקחו כלב שישמש ככלב שמירה, היום 

זה רק בגדר מושג. קיימים אמצעי מיגון אחרים 
)אלקטרוניים,חשמליים,דיגיטליים וכו'( ומטרה זו כיום כבר 

אינה מקובלת .
כלב הינו יצור חי, עם נשמה וכיום ישנן הגבלות רבות על 

 תנאי החזקתו, המעוגנות על פי חוק צער בעלי- חיים 
ומקובלות בנורמות חברתיות.

תקנות צער בעלי חיים )צב"ח( )הגנה על בע"ח( 
 )החזקה שלא לצרכים חקלאיים(, תשס"ט, 

פרק ב' 2.
מטרת תקנות אלה לקדם את רווחת בע"ח בהיותם בעלי 

צרכים גופניים, בריאותיים, התנהגותיים, מנטליים חברתיים; 
לסיפוק הצרכים כאמור, זקוקים בע"ח המוחזקים ע"י אדם, 
לתנאים הולמים ולהעשרה סביבתית; הואיל וצורכיהם של 

 בע"ח, כמו גם האפשרות לספקם, תלוי נסיבות, קובעות 
 תקנות אלה תנאים להחזקתם. בעלי כלב אשר אינם 

 מסוגלים לעמוד בתנאים אלו, מוטב שלא יחזיקו בכלב, 
שאחרת יאלצו לתת את הדין על כך.

• כלב אינו משמש ככלב שמירה- הוא חלק מהמשפחה
 • לא ככלב צעצוע- אני אולי לשעשוע אך לא צעצוע. 

   אני עושה צרכים ומשיר שיער וגם נובח.
• וגם לא כקישוט לגינה- אני לא עציץ ולא גמד מגבס, 

  במהלך היום אני מתרוצץ לי בגינה ובערב בבית ביחד עם
  כל בני המשפחה.

אנשים אחרים לא צריכים לסבול מכך שאדם מסויים 
 בחר להחזיק בכלב. 

הם לא אמורים להינשך על ידי כלב משוחרר, לא לדרוך 
על צואה ברחוב או לסבול מריחות של הזנחת כלב בחצר 

שאינו יוצא ממנה או שאינה מנוקה כראוי, גם לא מנביחות 
כלב כלוא בחצר או בבית וגם לא להרגיש מאוימים ע"י כלב 
כזה או אחר. ישנה חובה להוציא את הכלב לטיולים,שלוש 
פעמים לפחות במהלך היום, להפגישו עם כלבים אחרים 

ולהעניק לו את כל הצרכים הדרושים לו.
טיפולים רפואיים,חום,הגנה,יחס, אהבה ועיניין.

חובה להוליך כלב ברצועה בשטח עירוני ולאסוף את צרכיו.
ויש לדאוג כי לא יהווה מטרד והפרעה לשכנים.

 זכרו כי אתם לוקחים כלב כדי שיהיה חלק מהתא 
המשפחתי, דאגו להנות ממנו ואיתו, אחרת זה פשוט לא 

מומלץ. אתם מחויבים לו, חישבו פעמיים אם אתם מסוגלים 
לכך ואם תוכלו לעמוד במחויבות שכזו.

1. טיפול בכל נושא בטיחות במוסדות חינוך.
2. הדברה בשוכות ביוב ביישוב ובכל מוסדות חינוך.

3. סימון כבישים ומדרכות.
4. החלפת תמרורים ושלטי הכוונה.

5. הכנת ניקוזים לימי החורף.
6. הוספת תחנות הסעת ילדים בשרונית.
7. החלפת מתקני מחזוריות נייר וקרטון.

8. החלפת ושיפור הגנים בדשאים סינטטים בגני ילדים.
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מחלקת שירותי דת
משולחנו של הרב נפתלי מרינובסקי

מסורת בקהילה

הישוב שלנו התברך בתושבים האוהבים ושמחים להעצים את זהותם היהודית.
הזהות היהודית היא ייחודית ואין לה מקבילה בעולם. היא נובעת מהנשמה המיוחדת שהורישו לנו 

אבותינו אברהם יצחק ויעקב ומהברית שנכרתה עמנו על ידי הקדוש ברוך הוא כשעמדנו למרגלות 
הר סיני וקיבלנו את התורה ואת מצוותיה.

 אנחנו כולנו יהודים משום שמהותנו הפנימית היא יהודית. עובדת היותנו יהודים אינה קשורה 
 במעשינו, בשפתנו או במקום מגורינו. אנחנו נושאים בתוכנו את 'הנקודה היהודית', היא הנשמה 

האלוקית. 

 התברכנו בתרבות עשירה, ודינאמית שממשיכה להתפתח ולהתחדש בכל דור, בעולם הרוח
והחוויה, היצירה והעשייה.

מסורת ישראל, היפה, הטהורה, המקודשת שהורישו לנו אבותינו.
אני מזמין אתכם להתחבר, לגלות, להעצים ולאהוב.

שלכם,
הרב נפתלי מרינובסקי

רב היישוב
050-2041017

nmarinovsky@gmail.com

הדלקת נר חנוכה במרכז המסחרי בלהבים, עם הרב נפתלי ותושבים

מקוואות:
•  פתיחת המקווה המרכזי לאחר השיפוץ. תרומת משפחת אלוש, בניהולו של מר חיים אלוש.

•  פיתוח שטח הכניסה למקווה ובניית מבואה חדשה. 
•  שיפוץ מקווה תפארת להבים.

בתי כנסת:
•  הקמת בית כנסת במבנה יביל בשכונת שרונית.

בית העלמין:
•  הרחבת בית העלמין.

•  הקמת אתר אינטרנט לבית העלמין.

מסורת בקהילה:
•  מיזם קבלת שבת. בשיתוף המתנ"ס והגב' קרן אוחיון.

•  פרסום והרחבה של חוגי היהדות ביישוב: עונג שבת לנערים, מועדון המעשים הטובים לילדים,
   חגיגות בר ובת מצווה, חוגי יהדות למבוגרים. 

•  פעילות עונתית לקראת חגים.

ב"ה
יעדים לשנת 2022

חוגי יהדות בקהילה:

שבת:

טלפון איש קשר מקום שעה יום נושא

0545201654 חני משפחת בן נעים 
רחוב זרזיר 6

21:00 שני מעגל לימוד נשי

0559107559 חוני בית הכנסת 
המרכזי

20:00 רביעי נוער ליגה

 0546783108 רן בית הכנסת 
המרכזי

20:00 חמישי מפגשי לימוד 
נוער

איש קשר מקום שעה יום נושא

הרב נפתלי בית הכנסת 
המרכזי

20:30 שישי עונג שבת לנוער

רבי משה פינטו  
רבי  מאיר קדוש

בית הכנסת 
תפארת להבים

16:00 שבת פרשת השבוע 
והלכה

הרב נפתלי בית הכנסת 
המרכזי

16:00 שבת תלמוד



אברהם טל - מופע פתיחת קיץאברהם טל - מופע פתיחת קיץ

מופע מחולמופע מחול מופע לילדים - רינת גבאימופע לילדים - רינת גבאי סרט על הדשא בבריכה שעת סיפור ברחבת המתנ"סשעת סיפור ברחבת המתנ"ס

מרוץ להבים ע"ש סגן שי ארבלימרוץ להבים ע"ש סגן שי ארבלי סוכה בקהילה

מופע ג'אז מסיבת חנוכה - טברנה יוונית
פרידה ממנהל הקונסרבטוריון 

אריה סברדליק טקס יום הזיכרון

פרויקט נגרות - נאמני רחובפרויקט נגרות - נאמני רחוב צביעת שולחנות צביעת שולחנות -- יוזמה קהילתית יוזמה קהילתיתקבלת שבת קהילתיתקבלת שבת קהילתיתפעילות מועדון פעילות מועדון +55+55

ביכורי תינוקותביכורי תינוקות

ותיקים חונכים ילדיםותיקים חונכים ילדים

קייטנת אתגריםקייטנת אתגרים פעילות חנוכה לוותיקיםפעילות חנוכה לוותיקים

סיום קורס גישורסיום קורס גישור סיור סליחות בעקבות יהודה עמיחיסיור סליחות בעקבות יהודה עמיחי

מופע סי היימן בפאב הקהילתימופע סי היימן בפאב הקהילתי כוכבי להביםכוכבי להבים

סוכה בקהילה לנוערסוכה בקהילה לנוער

צעדת האורות בהובלת הצופיםצעדת האורות בהובלת הצופים

אורי חזקיה - סטנדאפ קיץאורי חזקיה - סטנדאפ קיץ אמיר דדון - מופע סוכותאמיר דדון - מופע סוכות עברי לידר - מוצאי עצמאותעברי לידר - מוצאי עצמאות

 תמונות מאירועי 
קהילה, תרבות ופנאי

 במהלך השנה החולפת


