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תושבים יקרים,
עם סיומה של שנה ובפתחה של שנה חדשה,

חושבני כי ראוי שכשליח ציבור, אמסור לציבור סיכום כללי
על העשייה העירונית במהלך השנה החולפת והיעדים

שלקחנו לעצמנו כאתגר לקראת התשפ"ג שבפתח.

עמנואל יודעת תנופה והתפתחות, את זה ב"ה רואים
בכל שכונה, רחוב, גינה או בית ספר. בשנים האחרונות

עמנואל נכנסת יותר ויותר גם לתודעה הציבורית, גל המשפחות 
שמגיע לעיר רק הולך ומתעצם, מספר המשפחות בעיר עתיד 

לשלש את עצמו.

המעבר שלנו לעיר גדולה, מחייב את המועצה המקומית לתכנון 
אורבני מחודש, לדאוג מראש למוסדות לכל ילדי העיר,

לתוספות בתחבורה הציבורית, לביסוס מקומות תעסוקה ופרנסה, 
לפיתוח מרכזי קניות, להרחבת שירותי הרפואה, וכמובן כעיר 

חרדית גם להקמת בתי כנסת והיכלי התורה.

בתודה על העבר ובתפילה על העתיד, שנזכה כולנו
לראות בהרחבת גבולותיה של העיר, בביסוס ופיתוח

השכונות הוותיקות, וחיזוק העיר מכל הבחינות שחשובות
לנו כתושבים.

תחל תשפ"ג וברכותיה

בידידות ובברכת שנה טובה,
למענכם ובשבילכם 

אליהו גפני - ראש המועצה

מועצה מקומית עמנואל

שנה של 

צמיחה
אישית

וכללית
ברוחניות ובגשמיות

מאחלת שנה טובה ומתוקה
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אכלוס תלמוד תורה חב"ד "אור מנחם"
במבנה חדיש ומפואר

חזית התלמוד תורה

טקס חנוכת התלמוד תורה

ראש המועצה בדברי ברכה

דגם 770 שראש המועצה העניק לילדי הת"ת

במבט מלמעלה



אכלוס תלמוד תורה חב"ד "אור מנחם"
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ראש המועצה בדברי ברכה
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חנוכת מבנה מפואר
לספריה ולמרכז הקהילתי 

המבנה המפואר

גזירת הסרט

אגף מותאם לילדים

במבט מלמעלה

ריהוט מהודר



חנוכת מבנה מפואר
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משחקיה חדישה

המשחקיה בפעולה

חנוכת המבנה

בניית חדרי גוונים הכוללים
משחקייה מפוארת וחדר מחול



משחקיה חדישה

המשחקיה בפעולה

חנוכת המבנה

בניית חדרי גוונים הכוללים
משחקייה מפוארת וחדר מחול



בניית 3 כיתות גני ילדים מפוארים

הדמית המבנה

העבודות בעיצומן

במבט מלמעלה



בניית  כיתות גני ילדים מפוארים

הדמית המבנה

העבודות בעיצומן

במבט מלמעלה



חידוש מבני חינוך לרווחת התלמידים

כיתת הכלה

שיפוץ הגנים

הקמת כניסה חדשה לבית הספר אוהל רחל



חידוש מבני חינוך לרווחת התלמידים

כיתת הכלה

שיפוץ הגנים

הקמת כניסה חדשה לבית הספר אוהל רחל



ישיבת היגוי בנושא זהירות בדרכים

מבצע הסברה "ונשמרתם לנפשותיכם"

תערוכה בנושא זהירות בדרכים בבית ספר חב"ד

פעילות רציפה לקידום זהירות בדרכים

הוספת עשרות נסיעות יומיות
וקווים חדשים ליעדים נוספים



ישיבת היגוי בנושא זהירות בדרכים

מבצע הסברה "ונשמרתם לנפשותיכם"

תערוכה בנושא זהירות בדרכים בבית ספר חב"ד

פעילות רציפה לקידום זהירות בדרכים

הוספת עשרות נסיעות יומיות
וקווים חדשים ליעדים נוספים



אימון כיתת כוננות

קידום ההתנדבות בישוב
בארגוני ההצלה והבטחון 

סיור רכזי בניינים

מתנדבי הכיבוי

ערב גיבוש למתנדבים

מתנדבי ידידים

הכשרת מתנדבי מד"א ואיחוד הצלה



אימון כיתת כוננות

קידום ההתנדבות בישוב
בארגוני ההצלה והבטחון 

סיור רכזי בניינים

מתנדבי הכיבוי

ערב גיבוש למתנדבים

מתנדבי ידידים

הכשרת מתנדבי מד"א ואיחוד הצלה



מדורגי עמנואל

אתר פטדה

תנופת פיתוח

עבודות הפיתוח להקמת שכונת 
הנביאים במבואות הישוב

הדר עמנואל



מדורגי עמנואל

אתר פטדה

תנופת פיתוח

עבודות הפיתוח להקמת שכונת 
הנביאים במבואות הישוב

הדר עמנואל



אירוע ציון עשרים שנה לפיגוע בעמנואל

הצגת שישי שמח

יום ילק"ם

אקו קהילה

הנצחת עובדי מועצה שתרמו רבות לישוב

קורס עירובין

פעילות קיץ - יונתן רזאל

נופש נשים

מגוון אירועי תרבות לקהילה 



אירוע ציון עשרים שנה לפיגוע בעמנואל
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מגוון אירועי תרבות לקהילה 



אירועי ליל שישי

סדנאות כלכלה נבונה

חלוקת פחי שמיטה בבתי הספר

שבת פייטנות

ערב כישרונות לנשים

במהלך השנה האחרונה 
המשכנו בפעילות החוגים 

והאירועים הקהילתיים.
בתוכם:

יום ילק"ם, ערב כישרונות 
של נשים, הצגות לילדים, 

מופעים ועוד.
תודה רבה לכל התושבים 

שלקחו חלק בפעילויות 
ונתראה בשנה הבאה!

סדרת הרצאות שמיטה במוסדות החינוך



אירועי ליל שישי
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גינת משחקים הדר עמנואל

ריהוט רחוב

פרגולות

לוחות מודעותמיכלי אשפה גדולים וחדישים 

השקעה רבה בטיפוח
ושיפור פני הישוב 



גינת משחקים הדר עמנואל

ריהוט רחוב

פרגולות

לוחות מודעותמיכלי אשפה גדולים וחדישים 

השקעה רבה בטיפוח
ושיפור פני הישוב 



שת"פ עם המשטרה

מצלמות ביטחון

תרגיל חירום

פיתוח אמצעי הבטחון

תרגיל מל"ח



שת"פ עם המשטרה

מצלמות ביטחון

תרגיל חירום

פיתוח אמצעי הבטחון

תרגיל מל"ח



יום כיף לתושבי הזהב

פעילות רווחה וסיוע לגיל הזהב 

אירועים לאזרחים ותיקים



יום כיף לתושבי הזהב

פעילות רווחה וסיוע לגיל הזהב 

אירועים לאזרחים ותיקים
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