
נובמבר 2017

ליגת הקהילות כובשת את עמק לוד!
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תושבים יקרים, 
החגים היוו עבור כולנו הזדמנות נהדרת למפגשים חברתיים, 
סעודות חג חגיגיות ובעיקר זמן איכות עם המשפחות והילדים.  
אני מקווה שמצאתם את הזמן הראוי לקחת אוויר ולאגור כוחות 

לקראת השנה החדשה והמדהימה המצפה לנו.

לפני כחצי שנה התחלנו ביישובי המועצה במיזם ספורט ליגת הקהילות, ניכר היום כי אין
תושב במועצה שלא שמע או משתתף בטורנירים המתקיימים מדי שבוע ביישובים ובקרוב 

מאוד
נוסיף עוד שלל פעילויות מתחומי ספורט נוספים. כמו כן, אני שמח לבשר לכם שהתחלנו 
בחודש תשרי במפגשים עם נציגי החינוך במועצה כדי לקדם את האני מאמין החינוכי או 
אם תרצו – הדגל שאמור להתנוסס בליבת העשייה שלנו בשנים הקרובות. אי אפשר שלא 
להזכיר את הפעילות התרבותית הענפה המתרחשת במועצה: מופעים, אירועים, ושלל 
פעילויות המיועדות לכל תושבי המועצה ללא קשר לגילם או מינם. האירועים האלו צברו 

תנופה בתקופה האחרונה והפכו לחלק מהותי מסדר היום של המועצה. 

בין כל הפעילות הזו נוכח חוט מקשר המהווה חלק מתפיסת עולם השואפת לפתח את 
אחד המושגים החשובים ביותר בעיני: הקהילה. המושג קהילה, נוכח בליבת הפעילות 
במועצה, בין אם בחינוך- במסגרת בניית אני מאמין חינוכי משותף, בו אנו שואפים "לבנות 
את היחד ולפתח את הייחודי", בליגת הקהילות, באירועים מועצתיים משותפים שהפכו 
כבר למסורת כמו קרנבל פורים, פסטיבל הקיץ ומופע חנוכה, ואף ביוזמות הצומחות מתוך 

הקהילה כמו הקמת " בנק הזמן" שעליו תשמעו בהמשך. 

הפעילות הקהילתית הענפה מקדמת את השיח והערבות ההדדית אשר יתרמו לחיבור 
התושבים למועצה וישפרו את איכות החיים. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתהליכים 

המשמעותיים המתרחשים במועצה ואף להשפיע. 

שלכם, דוד יפרח
ראש המועצה האזורית עמק לוד

studio offset | graphic design :עיצוב כריכה ועיצוב חוברת
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שולחנות עגולים
רגע לאחר ראש השנה התקיים כנס שולחנות עגולים באגף החדש בבית הספר "תורת משה" 
במושב חמ"ד. במסגרת הכנס נחנך האגף, נקבעה המזוזה והמועצה האזורית עמק לוד החלה 

את התהליך המרתק של כתיבת "אני מאמין" חינוכי משותף למועצה. 
המפגש היה בהשתתפות: נציגי חינוך מכל יישובי המועצה, ראשי ועדי ההורים של בתי הספר, 
ועדת החינוך של מליאת המועצה, מנהלי בתי ספר וגורמים בכירים במועצה בינהם ראש 

המועצה, דוד יפרח, מנכ"ל המועצה ומנהלת אגף החינוך. 

המפגש היה יריית הפתיחה בשורה של תשעה מפגשים בהם יחד "נבנה את היחד- ונפתח 
את הייחודי". ראש המועצה דוד יפרח סיכם את המפגש באומרו: "האני מאמין שלי שבעוד 
תקופה קצרה כלל התלמידים תחת חסות המועצה ילמדו באופן חדשני בצורה שכל ילד יגשים 
את הפוטנציאל הטמון בו. התובנות שנפיק מהתהליך שמתחיל היום יסייעו לנו למימוש עצמי 
ועתיד טוב ונכון לילדים של כולנו. שיתוף הפעולה חשוב מאוד להצלחת התהליך ולהטמעת 

השינוי שלו אנחנו מייחלים".

המפגש היה ראשון בסדרה של 9 מפגשים שיתקיימו בהמשך בכל אחד מישוביי המועצה לסירוגין.

כנס
 שולחנות

עגולים
2017
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ליגת הקהילות – מכוונים גבוה!    
כל מי שפוסע בחודשים האחרונים ביישובי המועצה לא יכול להתעלם ממראה משובב נפש לאחרונה 
בו עשרות בני נוער ובוגרים משחקים כדורגל וכדורסל בליגת הקהילות החדשה שסחפה את יישובי 

המועצה האזורית עמק לוד בחודשים האחרונים.

הליגה החלה את דרכה לפני כשנה כרעיון משותף של 
נתי יפה ממושב צפריה והשוער הלאומי לשעבר, לירן 
שטראובר - מנהל מחלקת הספורט במועצה האזורית, 
שנכנס באותה העת לתפקידו והשנים החליטו להקים  
מנהלת שתכלול את נציגי כלל תשעת הישובים במועצה. 
ביעילות והתנדבות נציגים אלה,  קרמה התוכנית עור 
וגידים וליגת הקהילות הפכה לחלק בלתי נפרד מהפעילות 

של המועצה.
 כך חברו להם שני הממדים שמתחברים להם במשחקי 
הכדור השונים: הערכים הספורטיביים והקהילה,  קבוצות 
של תושבי היישובים שמעולם לא נפגשו, נפגשות כעת  
במחזוריות אחת עם השניה במשחקי הכדורגל והכדורסל  בשיטה של  משחקי בית וחוץ. שהפכו 

להיות חלק מהאווירה והנוף  היומיומי של כולנו. 

 אירועי הגמר של הליגות יתקיימו לאחר סגירת הגיליון. 
בגיליון הבא, נרחיב על הקבוצות שזכו!
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מה צופן העתיד?

*  הערכות לפתיחת הליגות לעונה הבאה  בידיעה שתכלול 
יותר קבוצות ובהשתתפות יותר שחקנים.

*   ליגת כדורשת לאמהות - "מאמנט", הליגה שזכתה 
לפרסום ואהדה רבה בארץ ובעולם.   

*  קבוצות ריצה בישובים עפ"י מגדרים, רמות וצרכים שונים.

לסיכום, ניתן לומר  כי חלום שהחל לפני כשנה השיג כיום 
את כלל מטרותיו ואף מעבר לכך. הרוח והמוטיבציה של לירן שטראובר בגיבוי ראש המועצה, הרימו  

את תחום הספורט המועצתי לגבהים חסרי תקדים ותרמו לגיבוש הבין ישובי  קדימה ומעלה!

כולם מוזמנים להגיע ולעודד באירועי הגמר השונים. פרטים מדויקים יפורסמו בסמוך למשחקים, 
באתר ובדף הפייסבוק של המועצה.    
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טבלת הנחות ארנונה 2017

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת בכספים 2016 מספר נפשות

עד 3,689 מעל 3,263 עד 3,263 מעל 2,838 עד 2,838 1

עד 5,533 מעל 4,895 עד 4,895 מעל 4,256 עד 4,256 2

עד 6,419 מעל 5,678 עד 5,678 מעל 4,938 עד 4,938 3

עד 7,304 מעל 6,462 עד 6,462 מעל 5,619 עד 5,619 4

עד 8,994 מעל 7,957 עד 7,957 מעל 6,919 עד 6,919 5

עד 10,684 מעל 9,451 עד 9,451 מעל 8,219 עד 8,219 6

עד 40% עד 60% עד 80% שיעור ההנחה

עד 1,750 לנפש עד 1,548 לנפש עד 1,346 לנפש 10 ומעלה

עד 50% עד 70% עד 90% שיעור ההנחה

עד 12,374 מעל 10,946 עד 10,946 מעל 9,519 עד 9,519 7

עד 14,064 מעל 12,441 עד 12,441 מעל 10,818 עד 10,818 8

עד 15,754 מעל 13,963 עד 13,963 מעל 12,118 עד 12,118 9

שירות חדש במועצה! היחידה לטיפול בנפגעות
פגיעה בנשים הינה חוויה טראומתית אשר יכולה להשפיע ולהקשות על חיי 

היומיום שלך. פניה לטיפול עשויה לסייע בעיבוד החוייה, בבניה מחודשת של 
אמון בין-אישי ובהתמודדות היומיומית עם המציאות לאחר הפגיעה. 

חשוב שתדעי שאת לא לבד! אנחנו כאן כדי לסייע לך.

ליצירת קשר     
  carmitm@emek-lod.org.il  |  )073-2230622 )ישיר(  |  2230613 )מזכירות   

שיטת חישוב אגרת הביוב השנתית נגזרת מצריכות המים בתקופת 
החורף )חודשים דצמבר עד מרץ(, לכן חישבו על כל טיפה!
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מיתוג ואתר אינטרנט מחודש!

ברוכים הבאים לאתר החדש של 
המועצה האזורית עמק לוד!

יותר עדכונים, יותר פעילויות, יותר אפשרויות 
והרבה יותר בשבילכם, התושבים!

 אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר בכתובת:
www.emek-lod.org.il

ואל תשכחו גם את אתר הפייסבוק של 

המועצה: המועצה האזורית עמק לוד

לוד",  המועצה האזורית "עמק 
שמה לה ליעד להעלות את חוסנה 
החברתי-כלכלי של המועצה, לגבש 
זהות משמעותית שתיצור לכידות בין 
כלל תושביה ותבליט את תדמיתה 
כמוקד התיישבות כפרי-אטרקטיבי 
במרכז הארץ. לאור זאת, התקבלה 
חדש  במיתוג  לצאת  ההחלטה 
שיכלול שינוי שם המועצה, וסלוגן 

אשר ישקף את אופיה ויתאים אותה לרוח התקופה בה אנו חיים. 

הליך המיתוג יערך בשיתוף תושבי תשעת היישובים המתגוררים בה. במסגרת התהליך נפתח 
סקר בפורטל התייעצות הציבור, בו נשאלה השאלה האם כדאי לשנות את שם המועצה. רוב 

מכריע של התושבים השיבו בחיוב לצעד זה והביעו רצון להגשמת המטרה. 

בדומה לרשויות אשר עברו הליך דומה בהצלחה רבה, המועצה  תתאים את תוכן פעילותה 
בכדי להבליט את המיתוג החדש ולחדד את מאפייניה. במסגרת התהליך יוצעו כמה שמות 
לציבור הרחב, וכמו כן מספר הצעות לחידוש הסלוגן. אנו מבקשים מציבור התושבים לקחת 
ולהשתתף בתהליכי קבלת ההחלטות. אנו מאמינים כי יחד נוכל להגשים את היעד בהצלחה רבה.




