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המועצה האזורית עמק לוד ממוקמת בפתחו של גוש דן רבתי

ולמעשה בשטחו ההיסטורי של שבט "דן" התנכ"י.

במסגרת ההתייעצות עם הציבור אותה נהלנו, בלטו האפשרויות הבאות: 

 שמות: 
מועצה אזורית דן

 מועצה אזורית מבואות דן

מועצה אזורית שדות דן

סלוגנים:
מקום שקהילה וטבע נפגשים

קהילה שכיף לגדול בה

מחוברים לקהילה



תושבים יקרים, 

מועצה אזורית עמק לוד הוקמה ב-1952 ושמה נקבע לנוכח מיקומה

 בשפלת לוד. 

מליאת המועצה המכהנת כעת החליטה בישיבתה הראשונה לשנות את שם 

המועצה אשר אינו מייצג כראוי את מאפייניה הבולטים ולהתאימו למציאות 

הנוכחית.

היום 65 שנים אחרי, הגיע העת להתאים את שם המועצה למאפייני היישובים 

ולהבליט את התרבותיות, הקהילה, האחווה, הכפריות והטבע כפי שכולנו 

מכירים ואוהבים, וליצור בעזרתו חיבור וזהות מקומית אשר ישקפו נאמנה את 

אורח החיים וחיי החברה הייחודיים למועצה על כלל יישוביה השונים והמגוונים.

מיתוג המועצה מגיע בשיאו של תהליך תנופה בכל תחומי הפעילות  עליהם אמונה 

המועצה ובהם חינוך, תרבות, ספורט, רווחה, תשתיות, וכמובן הכנסת אמצעים 

דיגיטליים חדשניים לשיפור השירות והתקשורת בין המועצה לתושביה, כגון 

מוקד עירוני, עמוד פייסבוק, אתר המועצה, אפליקציה, ועוד.

אני קורא לכם להשתתף בתהליך ולהשפיע על בחירת שם חדש שיהווה 

נקודת ציון היסטורית ושינוי במורשת של המועצה ועתיד האזור כולו.

שלכם, 

דוד יפרח

ראש המועצה 

אנחנו מזמינים אתכם לבחור את השם והסלוגן

בתהליך שכולו דמוקרטי, נעמיד לבחירתכם שלוש אפשרויות לשמות חדשים 

למועצה ושלושה סלוגנים נלווים.

הנוער,  מועדוני  הספר,  לבתי  נגיע  איתן  ניידות  בקלפיות  תתקיים  ההצבעה 

באופן אלקטרוני באתר האינטרנט של  וכן  ובתי התרבות,  הוותיקים  מועדוני 

ואחת  אחד  לכל  לאפשר  כדי   WWW.EMEK-LOD.ORG.IL בכתובת:  המועצה 

מכם לקחת חלק בתהליך ההיסטורי.

היכן ומתי אפשר לממש את זכות הבחירה?

בחירת השם והסלוגן החדשים של המועצה שלנו, יתקיימו אי"ה ביום שלישי 

כ"ח בשבט תשע"ח, 13.2.2018 בשעות ובמקומות המפורטים כאן:

 תושבי המועצה הוותיקים ותלמידי בתי הספר יצביעו בין השעות

13:00-09:00 במוסדות הבאים: 

מושב ניר צבי - ביה"ס ניר צבי

מושב חמ"ד - ביה"ס תורת משה

כפר חב"ד - בית רבקה צעירות, בית רבקה בוגרות, ביה"ס תלמוד תורה, 

ביה"ס אוהלי תורה ובמועדון הוותיקות

מושב אחיעזר - מועדון הוותיקות

מושב יגל - מועדון הוותיקים

שאר תושבי המועצה יצביעו בין השעות 20:00-17:00 במוסדות הבאים:

מושב ניר צבי - ספריה

במושב חמ"ד - היכל שמואל דן

כפר חב"ד — ביה"ס בית רבקה צעירות, ביה"ס בית רבקה בוגרות, ביה"ס 

תלמוד תורה

אחיעזר- מועדון הוותיקות

יגל- מועדון הוותיקים

צפריה - בית התרבות

גנות - בית התרבות

משמר השבעה- בית התרבות

זיתן - בית התרבות

 כמו כן ניתן להצביע במשרדי המועצה בין השעות 18:00-08:30,

 WWW.EMEK-LOD.ORG.IL :ולראשונה גם באמצעות אתר אינטרנט של המועצה 

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למספר 073-2230623

בס״ד


