


חינוך וחברה

,  טובהלכולם שנה שתהיה 
שנת לימודים פורייה 

, מעשירה ומאושרתשנה 
,  ומלאת התחדשותמוצלחת 

.  של אחווה וסובלנותשנה 
!הה צ ל ח ב לכולם שיהיה 
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"בחינוךאשוניםרצוינותמאהבהורכיםע"

-חינוכיחזון
,ערכילחינוך,בארץחינוךלמערכותלהשראהומקורמודלתהווהעומרהמקומיתבמועצההחינוךמערכת
למצוינותתחתורהמערכת.מחשבתיתליצירתיותאישיביטויולמתןהאדםלאהבת,הזדמנויותלשוויון
תקדםהחינוךמערכת.הכללולצרכיהפרטלצרכימענהלתתמנתעלולימודיתפדגוגית,חברתית,ערכית
ומעורבותהשייכותתחושתחיזוקהמאפשרמתמידשיחקיוםבאמצעות,הקהילהעםפעולהשיתוף
.בקהילהבנעשה

.בישובהחינוךמוסדותבכלבהצלחהנפתחהח"תשעהלימודיםשנת
אתלהבטיחכדינוספותלימודכיתותולהקמתהחינוךמוסדותכללשיפוץ,לשדרוגהמועצהפעלההקיץבמהלך
,למהנההלמידהאתלהפוךבמטרההחינוכייםלצרכיםמענהלתתוכדימיטביתבצורההלימודיםשנתפתיחת

.הישגיםומבוססתמקדמת

,וססגוניתחגיגיתבאווירה,הילדיםולגניהספרלבתידרכםאתעשו,החינוךמסגרותבכלהישובתלמידי2144
.היסודיבחינוךהראשוניםצעדיהםאתהעושים'אכיתותתלמידי116בהם

.(וחובהחובהטרום,חובהטרוםטרום,פעוטונים,תינוקיות)גןכיתות17בילדים468-בגנים•
.(בכיתהתלמידים28.8בממוצע)אםכיתות29בתלמידים838-"עומרים"ספרבבית•
.המועצהבמימוןכיתות5ל'ו-ו'דכיתותוצלופ•
.'זלכיתההשנהעלותלמידים158.אםכיתות27בתלמידים835-עומרהמקיףהתיכוןס"בביה•
.המועצהבמימוןכיתות5לפוצלה'חכיתותשיכבה•

ברכתםאתומסרוהשוניםהחינוךמוסדותביןעברופוזניאנסקיגרגורי,החינוךאגףומנהלבדשפיני,המועצהראש

עםהזולתאהבת,הדדיתערבות,חברתייםערכיםעלילדינואתלחנךנמשיך"–החינוכייםולצוותיםלתלמידים
.התחומיםבכללמצוינותשאיפה



חינוך וחברה

הגיל הרך

בישובילדיםגני

11קיימיםבעומר.צמיחהבתנופתבעומרהרךוהגילהילדיםגני

,בנוסף.לחובהועדחובהטרוםמטרוםהחלבמנעדגןכיתות

כיתותושלושתינוקייהכיתותשלושמפעילההמועצה

היחידההמועצהואנומסובסדיםהללוהגניםכל.פעוטונים

.זהלגילגניםשמפעילהבארץ

:הישובברחבימתחמיםבארבעהמרוכזים,שברשותנוהגנים17

שנתון
מתחם אטד 

(7אלון ' רח)

מתחם כליל החורש 

(הדס' רח)

מתחם אקליפטוס  

(אקליפטוס' רח)

מתחם דקל 

(דקל' רח)

תינוקיית אקליפטוסתינוקיית תותתינוקיית דובדבןגיל שנה

פעוטון דקלפעוטון כליל החורשפעוטון אלוןגיל שנתיים

גן תפוחגן אילנות  הזיתגן גיל שלוש

גן רימוןגן ליבנהגיל ארבע
גן שיקמה

(3+4דו גילאי )
גן דבורנית

גן תפוזגן צפצפהיערהגן / גן אטד גיל חמש

.ופיזיותרגשיות,חברתיות,קוגניטיביותמיומנויותלפיתוחרבהמשמעותישהגןילדינמצאיםשבהההתפתחותיתבתקופה
.החייםלהמשךבסיסשיהווושוניםמגווניםוכישוריםיכולותפיתוחעלאמוניםבישובוהמקצועייםהמיומניםהגניםצוותי

הסביבהכןכמו.הילדיםשלההתפתחותושלביהצרכים,הענייןתחומיאתמשקפותבישובהשוניםבגניםהנעשותהפעילויות
ובכלעתבכללומדיםהרךבגילילדיםכימאמיניםאנו.והחברתיתהאישיתהלמידהלטיפוחומעוצבתבקפידהבנויההחינוכית

הילדיםהפעילותבמהלך.התפתחותםלתהליךתורמתחוויהכל,ומכוונותמזדמנותהתנסויותמתוךלומדיםהילדים.מקום
.למידהומיומנויותחדשידע,וחברתייםאינטלקטואליםכישוריםזמנית-בורוכשים

,מועילהאינטגרטיביתהוראהבתכניתומאמיןדוגלבישובהחינוךאגף
.עולםידעלהעשרתותורמתתחומיםבמגווןלמידהמאפשרתאשרומאתגרתמהנה

,חדשניתמהוראהליהנותההוריםאותכםמזמיןהחינוךאגף
.ילדיכםעםיחדומתקדמתמתוקשבתלימודיםומסביבתומשחקיצירה

:החינוךמשרדלתכניתבהתאםהינםבגניםהנלמדיםהלימודנושאי
כישוריטיפוח,ערכי-חברתיטיפוח,רגשיטיפוח,תנועתי-גופניפיתוח

לגילמתמטיקה,ואוריינותשפה:כגוןתוכןעולמותהקנייתולמידהחשיבה
,בדרכיםזהירות,וטבעמדעים,ומורשתתרבות,חייםכישורי,אומנות,הרך

.ועודומשורריםסופרים
.מתקדמיםהמחשהובאמצעיקטנותבקבוצותנעשיתבגןהלמידה
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חינוך וחברה

חינוכיותיוזמות-בישוביסודיותקדםמסגרות

כימאמיניםהתינוקיותצוותי:ואקליפטוסתות,דובדבןתינוקיות

.העיקרזההילדשללצרכיורבהלבותשומתאהבה,חוםמתן
.להוריםושלווהרוגעויעניקהילדיםבקרבובטיחותלביטחוןיובילמסורטיפול

כלהשוניםהחושיםופיתוח,למידה,להתנסותהילדיםאתלחשוףהיאהמטרה
אשרעשיריםהמחשהאמצעיבאמצעותמתבצעתואהבההמוןעםנעשהזאת

.הילדיםשלגילםאתתואמים

רכישתמדגישיםבפעוטונים:ודקלהחורשכליל,אלוןפעוטונים

.והדבקהגזירה,צביעה:בחומרוהתנסותיסודמיומנויות
שיתוףכגוןחברתיותמיומנויותברכישתרבהחשיבותרואיםהפעוטוניםצוותי

והרגליגמילההרגליהקניית,סיפוקיםדחיית,לזולתהקשבה,במשחקפעולה
ובאמצאותסיפוריםהמחזתבאמצעותהילדיםאתנפעילבפעוטונים.אכילה

.מוסיקליותהפעלות

אילנותבגןמשמעותיתלמידה,מדעיומחקרחקרשאלת

:(3גילאי)תפוחגן

לבעליוכבודאהבה,פסולתוהפחתתמחזור:הסביבהאיכות
.לימודיתגינה,חיים

פינותבהקמתהמתבטאדברחייםלבעליוכבודבאהבהמתמקדהגן
בקרבחקרמתקייםמכךוכתוצאהשוניםחייםלבעליושתייההאכלה
.זהבנושאהילדים

מהזרעהתפתחותםשלביאחרעוקבים,צמחיםשותליםתפוחבגן
.הגינהמתוצרתונהניםלצמח
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:(3גילאי)אילנותגן

החקרתהליךאתתעודדהגננתמדעיומחקרחקרבשאלתבעיסוק
וירכשועולםיגלוהילדים.הגןלילדיבחומריםעשירהסביבהותספק

הספונטניתהסקרנותאתמפתחתחקרדרךלמידה.ומשמעותירבידע
,קוגניטיביים:השוניםבתחומיםמיומנויותלפיתוחותורמתהילדיםשל

להבנתיביאהסקרנותפיתוח,כןכמו.וחברתייםרגשיים,שפתיים
ודרכיםשיחכישורי,בעיותלפתרוןיכולת,ותוצאהסיבהשלקשרים
.ומידעידעומיוןלארגון



חינוך וחברה

בריאותמקדםרימוןגן

:(5גילאי)תפוזגן
המשמעותיהכליהואהסביבתיהחינוך-לקיימותחינוך/סביבתיחינוך
.האוכלוסייהבקרבהתנהגותישינוילצורךביותר
כבודשלתחושותלפיתוחומביאערוךלאיןמשמעותיהואעשייהדרךחינוך

מתבטאבגןהסביבהאיכותבנושאהעיסוק.הטבעיתהסביבהעלושמירה
,במיםחיסכון,בחומריםחוזרשימוש,אקולוגיתגינההקמת:תחומיםבמספר

.הניקיוןעלושמירהפסולתשלמושכלניהול,ארצנוציפוריהכרת
.ולסביבהלזולתכבודערכיעלהמושתתמיטביאקליםמקדמתזויוזמה

:(3+4גילאידו)שקמהגן

,הרגשיותיכולותיואתמפתחתהיוזמה-אניהואהזההגן
.הילדשלוקוגניטיביותחברתיות

היכרותשלתהליךלאחרבמרכזעצמוויעמידבמהיקבלילדכל
נושאילדכליחקורהשנהבמהלך.האישייםליכולותיוביטויומתן

ובשיתוףהחינוכיהצוותשלוהנחייהליוויבעזרתלליבוהקרוב
העצמיתהמסוגלותאתתפתחהיוזמה.משפחתובניעםפעולה

.וחיוביתברוכהלעשייההילדשל

בגן צפצפה כתישת הקמח  .............  ועדמהזרע -חיטה  טיפול בגינת התבלינים                                          זורעים 

:(5גילאי)צפצפהגן
:בנושאיםעוסקיםהילדים

לימודיתגינה
מארחבית

גופניחינוך
–ההתפתחותאחרועוקביםמטפלים,שותלים,זורעיםהילדיםהשנהלאורך

.ירק/הפריועדמהזרע
ושיפוראישיתהעצמה,חדשותחברתיותאינטראקציותליצירתחותרהמארחהבית

.בגןהמיטביהאקלים
.לשבועאחתספורטיוםנקבעכךולשםספורטיביותפעילויותמעודדהגן
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:(4גילאי)רימוןגן
ברחבישהחלבריאותמקדמיגניםשלפיילוטבקבוצתנמצארימוןגן-בריאאפשרי

.כשנתייםלפניהארץ
,רגשיתרווחה,נבונהתזונה:תחומיםארבעההמשלבבריאחייםאורחמעודדהגן

אחת,לפיכך,בחינוךמתחילהבריאות.פעילהושגרהוסביבתיתאישיתהיגיינה
ללמודלהםולעזורלעודד,לבריאותםאחריותהילדיםבקרבלפתחהיאמהמטרות

.ומאוזנתבריאההתנהגותלעצמםולעצבהחלטותולקבל
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בגןלילדיםמזמןבהנעההנאההנושא:(4גילאי)דבורניתגן

לאורח,הסביבהלאיכותחינוך,וחברתיערכילחינוךהזדמנויותאינספור
חופשיתלתנועההיטבמנוצלתהגןחצר.גופניתולפעילותבריאחיים

הגןבחצר.וקוגניטיביתחברתית,המוטוריתלהתפתחותהתורמת
,חבל,טבעותזריקת,כדורסל,למטרהקליעה:הבאיםהמוקדיםיופעלו

.אחריםומפתחיםעשיריםומשחקיםגומי

:(5גילאי)יערהגן
מארחבית

גופניחינוך
העלאת,הילדשלרגשיותהחברתיותיכולותיואתמקדםהמארחהבית

לגןהילדיםשלוהשייכותהקשרתחושתהעמקת,העצמיבטחונו
הקבוצותאתתבחרהגןמנהלת.הגןילדייביןוגיבושולחברים

מרכזייהיהאשרהנושאואתאחראוזהילדשלבביתוהמתארחות
לילדיםומאפשרהגופניהחינוךנושאאתמקדםהגן.זובפעילות
ולהעציםהשונותהמיומנויותאתלשכללכדי,בתחוםרבותפעילויות

.מוטורית/הפיזיותליכולותיהםהנוגעבכלהעצמיתמודעותםאת
.הנאהתוךנעשהזאתכל

פיתוחאתמעודדתהמוזיקליתהחוויה:(5גילאי)אטדגן

המוסיקהדרךיכולותיהםומעצימה,הילדיםשלהאישיהפוטנציאל
.אומנותיותויצירותהקלאסית

מגווןשלוטעמיםלסגנונות,מוזיקליותליצירותנחשפיםבגןהילדים
יכירו,להאזיןכיצדילמדוהילדים.הקשהוכלינגינהכלי,צלילים

.ובהלחנהבנגינהיתנסוואףשוניםומלחיניםמקצבים
.שלהםוהריכוזהקשבמיומנויותאתיפתחוהילדיםזובדרך

חברתיותמיומנויותבפיתוח,חייםכישוריבפיתוחגםיעסקובגן
.ארץודרךהאדםאהבת,שותפותערכיעלהמבוססות

למשחקכמרחבמסתור-בגןאחריםילדיםמפניהסתתרות
העוליםלקונפליקטיםפתרוןדרכיעללדיוןמקום,סוציודרמטי

לצוותמאפשרתהמסתורמקומותעלהדגששימת.השוניםבמשחקים
יכולותיואתולפתחמקרובהילדשלעולמואתולחקורלהביןהגן

.יוםביוםמתמודדהואעימםואסטרטגיותמחשבתיות,הרגשיות
חייםאורחשלוחקירהקיוםהואהדגש;בריאותמקדםגןהינוליבנהגן

.ושלםבריא
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:(4גילאי)ליבנהגן

הילדיםפעילותבמהלךההתרחשותשלאופייה•
הגןבחצרמסתורבמוקדי

בריאות•
לשחקאוהביםהילדים,הגןבסביבתהמתרחשתהפעילותבמהלך

ושקטאינטימימקום:השונותלמטרותאותםהמשמשיםמסתורבמקומות
,אישיותשיחותלניהול
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:(3גילאי)הזיתגן
הטבעתופעותוחשיפתהסביבתיחינוך•
והצומחהחי•

ובגןבחצרהטבעיתלסביבההילדיםחשיפת
הסובבהפיזיהעולםאלואהבהשייכותתיצור
.אותם

הילדותיווךליווישבאמצעותמאמיןהגןצוות
ושינוייםתהליכיםעלוילמדלטבעאהבהיפתח

.חיהואבההטבעיתבסביבההמתרחשים
לילדלספק,הינוהגןצוותשלהחינוכיהחזון

תחושתלולספקובכךואהבהחום,והגנהביטחון
אלובסיסייםצרכיםכאשר.בגןוביטחוןשייכות

ופיזיתרגשיתפנוייהיההילד,סיפוקםעליבואו
חווייתיתלמידהשלשונותלהתנסויות

.ועשייהולחקר,ומשמעותית

ילדי  

גן הזית

בפעילות
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חינוך וחברה

בית ספר
"עומרים"

.ספריביתחזוןכתיבתעלההוריםובשיתוףהילדיםעםהחינוכיהצוותשקדז"תשעשנתבמהלך-הספרביתחזון

לחתור.הואבאשראדםוכלמהםהשוניםאת,חבריהםאת,עצמםאתלכבדתלמידיואתהמחנך,קהילתיספרביתלהיות":החזון
.וחקירהסקרנותומעודדתיצירתית,חווייתיתללמידהלשאוף.חייםכאורחסביבתיתחברתיתולמעורבותלמנהיגות,למצוינות

השוניםוהדעתהלימודבתחומיומעמיקרחבידערכישתביןהקשראתלחזק.ופלורליסטיתיהודית,ציונית,ישראליתזהותגיבושלעודד
".טובותומידותלערכיםחינוךלבין

יצירתעלרבההשפעהלכךתהיהכיספקלנואין.מלאהבמשרהחינוכיותיועצותשתיהספרבביתיהיוהשנה-ספריביתאקלים
.מיטביספריביתאקלים

.ולהירגעלשחק,לנוח,רגשותיהםעללשוחחיוכלוהילדיםבוהילדיםלרווחתחדרמוקםאלובימים-אתנחתאחדר
לצרכיהמבניםכלהתאמתהמשךשלכוללממערךכחלקהספרבביתמתחמיםמספרשופצו,המקומיתהמועצהבסיוע–תשתיות

.חדישהמיזוגלמערכתזכההכדורסלאולם.חדשקטרגלמגרש,סינטטידשאכוללומקיףיסודיבאופןשופצה'דשכבה,הילדים
תלמידי.חדשניותפדגוגיותובשיטותעתידנייםבכליםשימושתוךוגילויחקרשלבדרךללמידהיחשפועומריםילדי-פדגוגיתחדשנות

.וספקנותמסקרנותהנובעתעצמיתללמידהמכוונותעםויתמודדוהחקרנושאיבבחירתיתנסוס"ביה
לפטופים30הספרלביתרכשההמקומיתהמועצהההוריםועדולבקשתהפדגוגיתהחדשנותמיישוםכחלק–ניידתמחשביםכיתת

ספריהביתוהמחשביםהחקרבחדרשקיימיםאלהעלבנוסף,זאתהשונותלשכבותחווייתייםפדגוגייםתכניםיותאמוובהםמתקדמים
.שחלפההשנהבמהלךשהוקם

.הנרכשהידעאתהילדיםיתגברו,בכך.השונותבשכבותהרוחבשעותיוגדלוהמקומיתהמועצהבסיוע–רוחבשעות
כברליהנותהילדיםיוכלו,כך.הספרבבית"ניצנים"צהרוןלראשונההשנהיופעלהחינוךומשרדהמקומיתהרשותבסיוע–צהרונים

.הספרביתבתוךמזינהמארוחה,חוויתייםתכניםמעודהשנה
,ספורטימיהכולליםלילדיםשיאימימספרביניהןמגוונותפעילויותקיימוההוריםועדבשיתוףהספרביתצוותשעברההשנהבמהלך

בחגקהילתיתפעילותערכנו,לנזקקיםדופןיוצאיהתרמהימינערכו,פקעותגינתיצירת,במדעיםשיאיום,הוריםשלהרצאות,מורהימי
שיתוףועלהאמוןעלההוריםלכםלהודותמבקשיםאנו.ישראלחגיביתרמגוונותפעילויותועודהעצמאותביוםהפנינגקיימנו,החנוכה
.וערכיתמשמעותיתחינוכיתולעשיהללמידההספרביתאתלהובילימשיךהפעולהששיתוףבטוחיםאנו.הפעולה

.ההוריםוועדהמקומיתהרשות,הספרביתהנהלתביןומאפשרמכבד,מקדםלשיחתודותהתאפשרהכול
.חינםואהבתהתנסויות,למידהמלאתמוצלחתשנהלכםמאחלים

. ח"ל תשע"במהלך הקיץ לפתיחת שנהנערך  " עומרים"בית הספר 

משולב  )פיץמגרש מיני , בחצר בית הספר  נוסף מגרש קט רגל
.נפרש דשא סינטטי ברחבת הכניסה,  (כדורגל וכדורסל

כיתות הלימוד שודרגו  , חדשיםשירותים -שופץ ' דבניין שיכבה 
שודרג מגרש הספורט . הבניין    קיבל חזות חדשה ורעננהוכל 

הכדורסל מערכת מיזוג אויר חדשה הותקנה באולם .   בצבר
.הספרהצמוד לבית 
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צוות המורים וחברי ועד  , עמלנו ההנהלה, השנה שעברהבמהלך . ואנחנו בפתחה של  שנת למידה משמעותית וחווייתיתהחופש  הסתיים 
בזכות שיתוף פעולה  . ל הנוכחית באופן מעשיר וחוויתי"מנת ליצור תשתית נכונה וראויה כך שנוכל לפתוח את שנהעל , ההורים המרכזי

.קודמו נושאים מרכזיים  כדי להמשיך ולהצעיד את בית הספר קדימה, הרשות והועד, ושיח פתוח וחיובי בין הנהלת בית הספר



חינוך וחברה

Debate
,המטבעשלהצדדיםשניראייתופירושו,נושאיםשלרחבמגווןעלדיוןהינודיבייט

לעודדבמטרהבאהדיבייטפרויקט.קהלמולושיחהפהבעלהבעה,הקשבהתוך
כיבודתוךהילדיםאתהמענייניםבנושאיםרציניבאופןלדוןהיכולתאתולטפח
.'ו-'ה-'דשכבותתלמידיזהבפרויקטחלקלקחוספרנובבית.האחרשלעמדתו

כיצדולמדוהדיבייטמדריכותעםבשבועפעםהילדיםנפגשוהפרויקטבמסגרת
הםאותוהמסראתולבנותענייןלעורר,קהלמולולדברמשכנעיםטיעוניםלכתוב
.ביותרהמשכנעבאופןלהעביררוצים

בסמוךבורשטחבקבלתהחלההשנה-גינהפרוייקט

אתהןקידמו,השכבותמכלהילדיםקבוצת.וכיתותלבניין

אתוהןוצבעוניתפורחתולגינהלהםשניתנההאדמהחלקת

פןמהוויםבגינההמפגשים.ורגשיחברתי,אישיבאופןעצמם

תוךהעצמיביטחונםאתחיזקוהילדים.שונה,אחרלימודי

וקבלתצוותעבודת,סיפוקיםדחייתלימוד,אישיתהעצמה

.והשונההאחר

התלמידים.בשטחהתנסותלמעשההלכההיהסיכוםשיעור
,לתמוךשהגיעוההוריםוכןחבריהם-קהלמולעמדושנבחרו

דוגמאותהבאתכדיתוךבדעתםלתמוךהקהלאתלשכנעוהחלו
...במשימהעמדנוואכןנדרשהוסבלנותסובלנות.ועזרים

שינוימוביליםילדים

החינוךתכניתהיא"שינוימוביליםילדים"
.הטבעלהגנתהחברהשלהסביבתי

ומטרתהשנתית-רבהנההסביבתיהחינוךתכנית
הטבעעלוהשמירההקיימותנושאיאתלקדם

נבנתההתכנית.הצעירהדורבקרבוהסביבה
הלימודיםמתכניותלנושאיםבהתאמה

הלימודולחומריהחינוךמשרדידיעלהמומלצות
גילשכבתולכלהספר-בביתהנלמדיםהשונים
.בנפרד

ההיבטעלדגשמתןתוךלמדו'וב'אכיתותילדי
עסקוהילדים.הקרובהבסביבההמקומי

תופעות,בסיסיותחקרמיומנויותבפעילויות
,הביתובפתחבחצר–הקרובהבסביבההנצפות

.ועודהשנהעונותסביבפעילויות
רבבהיכרותבלמידתםעסקוגכיתותילדי

,ביישובטבעאתריעם',שליהשכונה'עםממדית
.גריםהםבוליישובירוקהמפהיצירת

"דולפיןלחבק"

:מהסדנההשנהנהנוג-אכיתותילדי
עלהמבוססת,"דולפיןלחבק"
נרדיחןר"דשל"הדולפיניהמודל"

.נרדירבקהר"וד
וכליםשפהלהקנותהיאהמטרה

שיסייעו,וערכייםהתנהגותיים
אישיותדילמותעםבהתמודדות

בשלבדידותתחושת,גנאיכינויי,פיזיתאלימות:כגון,וחברתיות
.ועודבכעסשליטה,חבריםהיעדר

.ודולפיןכריש,סרדין:"יועצים"שלושהמציעההסדנה
המציאותלפירושייחודיתדרךיש"היועצים"משלושתאחדלכל

,בהומור,המשחקמשתמשיםבסדנה.אתהלהתמודדותוהמלצה
שלאחרכך,תרפיה–הדרמהמעולםנוספיםובכליםביצירתיות

.שינויניכרספוריםמפגשים
לגיטימציהנותנת,לחציםלהפחתתהזדמנותמעניקההתוכנית

הסביבהמולהעצמישלבריאהתפיסהמאפשרת,רגשילביטוי
אוהאחררמיסתפניעל,ובהקשבהבגישורהבחירהאתומעדיפה

.כניעה
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חינוך וחברה

האורנתיב
חינוכיתתכניתהנה"האורנתיב"

לאורחהמחנכתחברתיתקהילתית
.החשמליבעידןוחסכוניבטוחחיים

אנחנו":היאהתכניתשלהמוצאנקודת
"עצמנוועלהארץכדורעלשומרים

להיותהלומדיםאתלחנךומטרתה
בסביבהנבונהלהתנהגותשינוישגרירי
עלשמירהלצורכיחשמלצורכת

הארץכדורועלמחדהאישיתהבטיחות
,הרעיוןעלמבוססתהתכנית.מאידך

ושימושבאנרגיהחסכון,ביטחוןהנושאיםשהבנת
התנהגותתרבותליצירתתתרוםבחשמלמושכל

שיפורעלולהשפיעאחריותלקחתתעודד,נבונה
להפוךוכך,הסביבהעלשמירהתוךהחייםאיכות

ועלהארץכדורעלשומריםאנו"הנושאאת
.למעשההלכהחייםלאורח"עצמנו
הילדים.כשגריריםנבחרודמשכבהילדיםעשרה
הקשוריםבנושאיםודנולשבועאחתנפגשו

.בחשמלוביטחוןלחיסכון

ב  "רוכב זה" עומרים"ספר בית 
בסימן  

."רכיבה בטוחהלוקחים אחריות על "

יום 
פעילות 
משטרה  

קהילה
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חינוך וחברה

חלקי"עאורגןהשיאיום–וטכנולוגיהבמדעשיאיום

ואיריסשוורץרחלי,יפית,פרץקרן:הספרביתשלמדעיםצוותממורות
.שוניםדגמיםוהכינולמדוהספרביתכלתלמידי.המדעיםרכזתעוז

הדריכו'השכבהתלמידיכאשר,עמיתיםלמידתהתבצעהבכיתות
הוצגוהתוצריםמכןולאחרהמתבקשיםהנושאיםאתבכיתותוהדגימו

.הספרביתבחצר

"  אנרגיה":  יום השיאנושא 
דגמים ,  שבשבות רוח: פעילויות שלוש -' ב+ ' אכיתות . 1

. המלמד מהי תנועה סיבוביתדגם ,  משקלמהו שיווי , המלמדים
. ולמדו על חוקי ניוטון" רכב ניוטון"בנו -'גכיתות . 2
" מראות"-הנושא-הכינו פריסקופ -'הכיתות .  4
.                                            הכינו דגם של מערכת השמש-'כיתות ד. 3
"מראות"-הנושא–הכינו קלידוסקופ –' כיתות ו. 5

למדעקרסולפארק'ה-'דמשכבותתלמידיםמספריצאולחודשאחתשלישיבימי-חקרכיתת–למדעקרסופארק

והחדריםהמתקניםעלרבותלמדוהילדים.'בבכיתותלתלמידיםזהידעלהעבירבמטרה,מיצגיםוחקרהפארקעלהידעהבנייתלשם

התנסות,מחשביםבחדרמידעחיפוש,חוויתיבאופןנעשתההלמידה.המתקניםשללעומקוחקירהקבוצתיתעבודהבאמצעותבמקום

.בניסוייםוהתנסויותבסרטוניםצפייה,ובחדריםבמתקניםפיסית

נועדההתכנית.עומריםספרבביתהפועלתייחודיתתכניתהינהאמיריםתכנית-"אמירים"

בתחומיםולהצטייןלגלות,לחקורהתלמידיםאתלעודדבמטרה,'וד'גמכיתותמצטייניםלתלמידים

זובתוכניתהלמידה.שוניםבתחומיםמגווןידעשלמעטפתהענקתתוך,הלימודיםמלבדנוספים

נחשפוהתוכניתבמסגרת.והנאהחוויהחקרלמידת,פעולהשיתוף,סקרנות,יצרהשלבאווירהנעשתה

.מזמניםאלושתכניםהערכייםההיבטיםאתלבחוןלהםואפשרנושוניםבנושאיםלתכניםהילדים

על,הפרהיסטוריתהתקופהעללמדוהם.השונותההיסטוריותהתקופותביןהפליגו,'גכיתותתלמידי

'דכיתותתלמידי.שוניםמזמניםדמויותעלמרתקיםוסיפוריםתרבויותגילו,העתיקהיוןועלמצרים

,השריריםעללמדוהילדים.ותפקודוהאדםגוףעללמדוהםובוחייםכמקורהתנועהבנושאהתמקדו

.המדעייםשמותיהםעלוכןוהמפרקיםהעצמות

טבעמשאבי"בנושא'השכבהשהציגהתערוכההייתההיוםמשיאיאחד
אתה/הציגה/תלמידכל.ותכונותיהןמתכותסוגיעלבדגש-"הארץמן

שלהםהדגםאתלבנותבחרודווקאמדועופרטובנושאה/שהכיןהדגם
אתמאודאהבוכיוניכרבנושאבקיאותהראוהתלמידים.מתכותמאותן
.עבורםומשמעותיחוויתישהיההלמידהתהליך

התלמידים השתתפו בקורס                                                                                           , כחלק בלתי נפרד מהתוכנית
,  חברתי ערכי בו הם למדו על הזיקה והקשר בין הפרט לקבוצה

,  הצבת מטרות ואתגרים, כוחה וחשיבותה של הקבוצהעל 
למידה זו נעשתה באמצעות  . החלטות ועבודת צוותקבלת 

. צפייה בסרטונים ורבי שיח, חידות היגיון, תפקידיםמשחקי 
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חינוך וחברה

…גאיםאנו

מההוויהחלקשהיאערכית-החברתיתתוכנית•
הןתלמידנולכללותרומההנאה,ענייןומעניקהספרית-הבית

.הכללברמתוהןהפרטברמת

.זכותבכךשרואיםהתלמידיםכללי"עשמיושם,וחשובמרכזיערך–בקהילהשלנוובמעורבותתרומה•

העשייהעלומשפיעיםמעורביםהםכקבוצהויחדהתלמידיםבמועצתחברהינוס"בביהכיתהמכלנציג–תלמידיםמועצת•
.ס"בביה

.הגברהמקצועותשלומגווןרחבמגווןמציעס"ביה–הלימודמסלולי•

.הרחבלקהלאותןשמשדרים,המגמהתלמידיי"עשהוכנומצוינותומוסיקהאקטואליהתכניותיוםמדימשדר–עומררדיו•

.ערכי-החווייתיבהיבטס"ביהחייאתותמונותבמיליםומשקףס"ביהתלמידישליצירה–ס"ביהעיתון•

ביןקשראמצעיומהווה,שלנוהיומיומיתבעשייהשוניםבתחומיםהנעשהעלללמודניתןדרכו–ס"ביהאתר•
.קהילה/הורים/תלמידים/מורים

לטייליחדויוצאים.…העובדים/המורים/התלמידיםכל,שעריונועלס"ביהלשנהאחת.הארץלאהבתמסורת–ספריביתיום•
סביבאו…יהודהמדבר,העמקים,חיפה,א"ת,הנגב,ירושלים:אחרבאזורשנהבכל)"יחידהגאות".היפהבארצנואחרבאזור
(.ייחודינושא

מגיעיםשאליו,הטקסהכנתעלאחראייםלפוליןמהמסעהשביםא"יכיתותתלמידי–לשואההזיכרוןביוםיישוביטקס•
.והאזורהישובתושביבהמוניהם

תלמידירוב.לפוליןהיציאהטרםחודשיםשלושהמעמיקההכנהשעברה'יאתלמידימשלחתיוצאתשנהבכל–לפוליןהמסע•
.למסעיוצאיםהשכבה

עומדיםשלנוהגיוסאחוזי.המדינהלמעןוחובהכזכותהצבאיהשרותשלהחשיבותאתויודעמכירשלנות/בוגרכל–ל"לצהגיוס•
.100%-כ

מתוך,ייחודיסיועמערךשלבתמיכהתלמידיםשונותבשכבותלומדיםס"בביה–מיוחדיםצרכיםבעליתלמידיםשילוב•
.שוויםביןכשווה,בחברהשילובולמעןותמיכתנואהבתנואתולהעניקבקרבנולשונהגםלדאוגשחובתנואמונה

.המגמהתלמידישלהלימודיםמתוכניתכחלקומהנותמשובחותהפקותשנהמדימעלה-התיאטרוןמגמת•

,אהבה,החינוכילאתגרמעברלנומעניקיםהםשגם,התלמידיםמחייחלקלהיותגאיםס"ביהצוות
.גדולהזכותזוהי.היומיוםבחייוסיפוקנחתובעיקרהערכה

'יבסיום אמנות שכבה פרוייקטמתוך 

בית הספר התיכון מקיף עומר
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חינוך וחברה

העליוןהמשפטבית
בביתעיוןוליוםלסיור,׳יבשכבהתלמידי,יצאו,נובמברבחודש

.בירושליםהעליוןהמשפט
תהליךאתלהביןבשבילסימולציהלעשותנסענוהיוםבתחילת
בשיעורישנלמדכפי,העליוןהמשפטבביתהמתקייםהשיפוט

את,משחקדרך,הצגנובסימולציה.הספרבביתהאזרחות
עללקחילדכל.העליוןהמשפטבביתוההתנהלותהתפקידים

,לימודיתחוויההייתהזאת,דיוןיצרנוולבסוףתפקידעצמו
המשפטבביתלסיוריצאנומכןלאחר.מאודומהנהמעניינת

לצפותמאודנהנינו.מקיףסיורלנושערךמדריךעםהעליון
ההתנהלותתהליךכלאתוהבנוראינושם,משפטייםבדיונים
וערכימושגיםעלהידעאתלנווהרחיבהעשירהסיור.במשפט

שארעםויחסיהלתפקידיהבנוגע"השופטתהרשות"שליסוד
מתמודדשאיתןהדילמותאתראינוהסיורבמהלך.הרשויות

כדיתוךהשוניםתפקידיומילויבעתהעליוןהמשפטבית
המוןשמענושלנומהמדריך.הדמוקרטיהעקרונותעלשמירה

,הנוערבני,שאנודבריםאלהציבורונבחרידיונים,וועדותחוקיםחקיקת,מליאה-ישראלבכנסתצעיריםכתבים

הכנסתמיוזמתכחלק.בתקשורתרקהםכללבדרךהאלוהמיליםאתשומעיםאנוואם,שלנויוםהיוםבחייבהםמתעסקיםלא
."צעיריםכתבים"הפרוייקטהשנהנוצר,הצעירלקהלהנבחריםביתאתלקרב
במיליםלסקר,הפוליטיתהעשייהשללליבהשהגיעו,הארץמרחבינבחריםתקשורתתלמידיכשלושיםהם(צעיריםכתבים)ם"כתצי

הרדיומגמתתלמידישלושהיצאנו,בחודשפעם.ומסובךמאיים,גדולנראהרובנועבורהכנסתמשכן.הכנסתשלפעילותהאתשלהם
."צעיריםכתבים"שנקרא,וייחודיארציבפרויקטלהשתתףכדי,הכנסתלכיוון,פישריובלואנוכישולמןאילן,ברוידאעדי,א"ימשכבה

לאתרשכתבנוהדבריםאתולהעלותבהןהנעשהאתלסקרבכדישונותלוועדותונשלחנולצוותיםהתחלקנו,הפרויקטבמסגרת
.המנייןמןתקשורתאנשילהיותאותנוהכינואשר,מודרכיםבסיוריםמלוותהיובמליאותוישיבהלוועדותהכניסה.הכנסת

עלצעירהמבטנקודתלתתמנסההכנסת.צעירמגילכברוהאופוזיציההממשלהבפעילותענייןלייצרנועדהכנסתמבחינתהפרויקט
ככתבלהתנהלייחודיתהזדמנותזאתהייתה,התלמידים,מבחינתנו.מבוגריםאצלרקולאצעיריםאצלגםלענייןלהביאובכך,המקום
להכירלייצאהפרויקטבמסגרת.חיינועלשמחליטים,האנשיםאתולראייןבמדינהחשובותהכיההחלטותאתלסקר,בשטחאמיתי

.מאודמהנהגםאלאמשמעותירקהיהלאהפרויקטהתלמידיםמבחינתנו.עבודתםאתולהכירכנסתחברי,כנסתעובדי,תלמידים

2'יאפישריובל

קשיים,אזרחיםביןלצדקהקשורותמעניינותהרצאות
מאודנהנינו.מעשייםופתרונותכלכלייםקשיים,חברתיים

הידעאתוהעשרנוככיתההתגבשנו,האלובנושאיםענייןלגלות
.החייםכללמשךלהםשנזדקקחשוביםבנושאיםשלנו

1'יב,סגלליהיא
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חינוך וחברה

תקשובחילעםהכרות
לתלמידיומעניינתמיוחדתפעילותהתקיימהדצמברבאמצע

.והתקשובהקשרחילליחידותוחשיפההכרות.יב-יא
אתומובילבטכנולוגיהשעוסקמקצועיחילהינוהתקשובחיל

ומורכביםרביםתחומיםעלאחראיהוא.ל"בצההמידעמהפכת
ואמצעיתקשורתאספקת–העלמטרתעומדתכולםשמעל

עשההמידעמהפכתתחום.והיםהאווירהיבשהכוחותביןקשר
וכל,הטכנולוגיההתקדמותעם,האחרונותבשניםמדרגהקפיצת
היכולותאתשמשפרותהמערכותלשדרוגזוכיםל"צהיחידות
ובמקבילתערוכההספרביתברחביפרסהתקשובחיל.בשטח
.לתלמידיםהסברההרצאותנערכו

אולימפיאדת הסייבר הארצית
ניסיוןלמודיט-חתלמידי.לעשייה"נשאבו"ומידהמקיףבמסגרתבתחרותלראשונההשתתפו'זכיתהתלמידי

100אתלסייםהצליחואףוחלקםלהםהמוכריםהאימוניםמסכיעלבקלילותלהתגברהצליחושעברהמשנה

.כולםאתלסייםהצליחולעניין"מכורים"הורקמאתגריםהיו,השנהשנפתחו,התחרותמסכי.החדשיםהמסכים

הראשונההבנותמבין.1'זמכיתה'בנימינוביץאורהואהתחרותאתלסייםשהצליחהראשון,ביותרהגדולהההיענותנרשמה'זבשכבה
בתחרותאחריםלתלמידיםועזרההדריכהואףהצטיינהשעברהבשנהשגם1'טמכתהמיילרדניאלהיאהתחרותאתשסיימה,ב"בחט

.הארצילגמרועלינוהראשונים20-הרףאתלעבורהצלחנוהשנה.הקשייםעללהתגבר

בגמראותנוליצגנבחרוובניםבנותארבעה
פנקרוהדרגנץהדר,אסוליןשלי,בנימינוביץאור

אימוניםמחנהליומייםהגיעוהתלמידים.'זמשכבה
הגיעולמלון.שבעבבארליאונרדובמלוןשהתקיים

חווייתיותסדנאותועברוהארץמכלב"חטנבחרות
הגדולהגמר.ועודצפניםפענוח,צוותעבודתשל

שלבאווירה.בחולוןהטוטובהיכלהתקייםוהמושקע
הכוללתהשתתפותערכתקיבלוהתלמידים,הפנינג
נכחוהפרסיםהתעודותקבלתבטקס.תחרותחולצת

אתלברךשהגיע,בנטנפתלי,החינוךשרגם
שפגשו,תלמידינו.בגמרהמשתתפיםהתלמידים

אווירתמכלנהנומאוד,הארץמכלילדיםעםוהכירו
לתלמידיםהכבודכל.וחוויותידעוצברוהתחרות

!!!שלנו
תקשוברכזתזוננשייןדורית

5'ז,פנקרהדר
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חינוך וחברה

לפעילותתלמידינויצאו"הטוביםהמעשיםיום"במסגרת

.שבעובבארבעומרבקהילההתנדבותית

מתקניםוצביעתבשיפוץעסקווחלקםספורטיביתבפעילותהתלמידיםאתהפעילושם,ש"בב"רעים"ס"לבייצאו'יבכיתהתלמידי
הגינהושיפוץבחידושסייעושם,ר"שזס"לבייצאו(לפוליןהמסעבשלהוקדמהשפעילותם)'יאכיתהתלמידי.ס"ביהבחצר
הדייריםאתהפעילושם,עומרבגני"בלבבית"ליצאו'טכיתהתלמידי.ס"ביהבחצרועציםפרחיםשתילת,החצרניקיון,ס"בביה

שעת"קיימושם,בעומרהילדיםלגנייצאו'חכיתהתלמידי.המקוםושיפוץסיודבעבודותסייעוואףמגוונותבפעילויותהמבוגרים
ש"בב"אילנות"ס"לבייצאו'זכיתהתלמידי.מגוונותספורטבפעילויותהגןילדיאתהפעילובנוסף.יצירתיתופעילות"סיפור

.פסחבנושאיצירתיתוסדנאפעילותלילדיםהעבירושם

ספרי,המתקניםלשיפוץצבעים,שונותולפעילויותלהפסקותספורטציודהאריסוןקרןבסיוערכשנוהתנדבנובהםהמקומותבכל
.ועודברכהאגרות,לשתילהועציםפרחים,קריאה

החינוכיוהצוותס"ביהמנהלת.טוביםמעשיםשרשרתעלבסרטוןהתלמידיםצפובמסגרתוס"בביהקצרבטקססיכמנוהיוםאת
לקהילההתרומה.הערכהתעודותהוענקולתלמידים.לקהילההתרומהחשיבותעלבדגשהמבורכתעשייתםעלהתלמידיםאתברכו
ראויבאופןפעולהמשתפיםהםלשמחתנו.ס"בביהשנותיהםכלבמהלךתלמידנואתמחנכיםאנוזאתוברוח"לרגלינונר"הינה

.לתלמידיםכחישר.מאודגאיםאנוכךועללשבח

.מצטייניםתלמידיםעבורשנבנתהבתוכניתחוסידמןמרכזשלהדרךופורץהחלוץהמחזורזהו
מקורהם.בכימיהלמצוינות"קירימארי"תוכניתעםהשילובבמסגרת4ו"אודיסאה-מדעים"במסלול6:הנגבמרחביבוגרים10

!כולוולנגבמגיעיםהםמהםלישובים,חוסידמןלמרכזגאווה
חברתייםבמיזמיםפעלו,הכללמןיוצאיםואקדמייםחברתייםכישוריםופיתחוגילוהללוהתלמידים,האחרונותהשנים4במשך
לימודיהםבהמשךאותםשישמשוזכותנקודות30כצברו,וביולוגיהכימיה,מתמטיקה,בפיזיקהאקדמייםבקורסיםונבחנושונים

הסטודנטיםמביןהגבוהיםהציוניםאתקיבלו-ולרוב!(במדעיםראשוןלתוארהנדרשותמהנקודותכרבע)באוניברסיטההאקדמיים
.נבחנושאיתם

ברתהיתה-ל"זהתשיעימדינתנונשיא-פרסשמעוןמרשלוביוזמתובהשראתושנבנתה-התוכניתשלהעיקריתהמטרהכינראה
!ישראלמדינתמדענישלהעתידדוראתפהמחנכיםאנחנו:השגה

.'אמקיף,רזתומרועומרמקיף,סופראיתמר–מעומרתלמידיםשניישנםהבוגרים10מבין

מדעני וממציאי )אודיסאה תוכניתשל מסיים המחזור הראשון השנה 
לימודים     של אינטנסיביות  ומאתגרות שנים 4לאחר את לימודיו ( העתיד

.בן גוריוןבאוניברסיטת " מדעלנוער שוחר חוסידמןמרכז "באקדמיים 
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חינוך וחברה

ל"מתגייסים לצה

. ל"לצהאתם מתגייסים -בחייכם  היום הוא יום חשוב 
למיטה  , אמאאולי בהתחלה יהיה קצת קשה להתרגל לאוכל לא של אז 

.ולסביבה שונהאחרת
לשמור  -נעלה התגייסתם למען מטרה שלמרות כל הקשיים זכרו אבל 

.ועל אזרחיההמדינהעל 
.תרומתכם בקלות ולשביעות רצונכםאת שתתרמו אנו מקווים 

.החייםאתם תפגשו חברים חדשים שילוו אתכם כל לכך בצבא מעבר 
ונעיםקל מאחלים לכם חיילים צעירים גיוס , כל תושבי עומר, אנו

!והכי חשוב שימרו על עצמכם ושובו הביתה בשלום

16



חינוך וחברה

אירועים וחגיגות
כלללטובתרובדיהןכלעלהפנאיופעילותהתרבותיתהעשייהוהעשרתלקידוםפועלתבמועצההתרבותמחלקת

המזמנותנוספותפעילויותמציעההתרבותמחלקת,השנהרצףעלוהאירועיםהמופעיםלצד.הגילאיםבכלהישובתושבי
.לישובוהשייכותהקהילתיותתחושתאתלהעציםובכךרחבתחומיםבמגווןתרבותיתחוויה

נשיישיש

לבקולנועבאמצעותבכורהטרוםנוימ

שנהלחציאחתותיקיםעםחדשיםתושביםפגשמ

פתוחיםבתיםירועא

הזמרבורתח

ילדיםלהצגותהמשובחלמנוישביםאנושנהה.

בצהרייםשישיבימיילדיםרטיס.

עומרלבבקולנועקונספטסרטינוימ.

עומרכפרימרכז-הבריכהברחבתלמבוגריםרקדהה.

.והצופיםעומריםס"ביהבשיתוףישוביאירועהתקייםבחנוכה

.הצופיםברחבתאשבטקסשהסתייםלפידיםמצעדיצאממנו
בהשתתפות"הזהבשער"המשפחהלכלמחזמרהתקייםכןכמו

ברחבתיישובינרותהדלקתטקסהתקייםערבובכלרנדשולי
חלוקתוכמובןושיריםיצירההפעלהעםהמסחריהמרכז

.סופגניות

הסמוךהאגםלידשהתקייםהמסורתיהנטיעותבטקס

שהגיעותושביםשלגדולהכמותחלקלקחוהתעשייהלפארק
מרוהתעשייההכלכלהשרבנוכחותואותנוכיבד.ילדייהםעם
וריקודיםבשירההילדיםהופעות,הנפלאהאוירמזג.כהןאלי

.שישיבצהריזכינולההנהדרתהקהילתיתלאוירהתרמו

חלקלוקחיםבו"פתוחיםבתים"באירועז"תשעשנתאתפתחנו
בתחוםיצירותיהםמפריומציגיםמהישובאמנים

.'וכואפייהתכשיטנותפיסולציורהקרמיקה
אךבישובשוניםבבתיםמציגיםהאמנים,לרוב
.המוסיקהבביתמציגגדולחלק
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חינוך וחברה

.היישוביתהעדלאידעתהלוכתאתבפוריםיזמההתרבותמחלקת

בהולקחתלצפותיכלורביםשהוריםכךשישיביוםהתקיימההתהלוכה
צבעוניותבתחפושותהגניםילדיגםצעדובתהלוכה.ולהנותפעילחלק

והפתעותקרקסדמויות,קבייםמהלכיליווהתהלוכהאת.ומקוריות
העדלאידעבסיום.ומתופפיםסבוןבועותמפריחיכמו,נוספות

.ואקרובטיםלולייניםקרקסבהופעתוצפועומרבאמפיכולםהתכנסו

תושביםמאותהתכנסוהשנהגם.התרבותמחלקתשלהכותרתגולתהינםבישובוהעצמאותהזיכרוןיוםאירועי

לוחמיםוסיפורישירילערבהתרבותבביתהתושביםהתכנסובסיומומייד.הזכירוןיוםערבאתלצייןבעומרהאנדרטהברחבת
.אלונימיריהזמרתשלובהובלתהבהנחייתהמרגש

כוורתלהקתמגדוליכמהעם"נפגשנו"בתכניתושמחהאמיתיתבחגיגהאטדבפארקעומרתושביחגגוהעצמאותיוםאת

לביןבין.הדשאעלהתושביםעםהופעתהכלאתוקיימהמהבמהשירדהשרוףעינתעםסוחפתשירהשלישראליתבחגיגהוקינחנו
הזמרלהקתחבריחשובחלקלקחוכהעדשהוזכרוהאירועיםבכל!!!בעומררקשרואיםכפימרהיביםדינורזיקוקימופעיהתקיימו

שיריםמבצעיםהם.המוסיקהבביתשבועמדיאוחיוןשלוםהמוסיקאליוהמנהלהמנצחעםנפגשתהזוהמקצועיתהחבורה.עומר
המעוניינים,עומרתושבילכםולקראהלהקהלחברילהודותההזדמנותזו.מקצועייםבאולפניםומקליטיםמיוחדיםבעיבודיםישראליים

.נוספיםלקולותבדחיפותזקוקיםאנו!!!המקהלהלשורתלהצטרף
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חינוך וחברה

חגגנוהיישוביתהשבועותחגיגתאת

.אטדבפארק
הנוערמחלקתעםפעולהשיתוףנעשה,השנה

"רטובהפנינג"כללההשבועותחגיגתותכנית
.ענקייםמיםומתקנימגלשותעם

מדוכנינהנולחגיגהשהגיעוהתושביםמאות
שלאיכריםמשוק,העתיקותרשותשלהפעלה
טעימותמדוכני,וטרייהמגוונתחקלאיתתוצרת

ספקאין.הגניםילדיומהופעת"טרה"תוצרתשל
רצףאתסגרההנפלאההשבועותשחגיגת

.הקייץאירועילפניהשנתיהאירועים

התרבות מזמינה  מחלקת 
וליהנות אתכם לקחת חלק 

. מפעילות התרבות בישוב 
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חינוך וחברה

פעילות קיץ

ילדי עומר משתתפים  
בקייטנת ריגול רובוטי 

משרד המדע  של 
המועצה  בשיתוף 

.המקומית עומר
בכל יום הילדים עוברים 

פעילויות שונות ומגוונות 
בתחומי המדע והטכנולוגיה

.חברהיחד עם משחקי 

סרטים  חינם  לתושבי עומר  בימי שני  במשך  כל  חופשת  הקיץ
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חינוך וחברה

נוער עומר

יזמוהנוערמועצתחבריהשנהכללאורך

חבריהתכנסו,השנהבתחילתבעומרלנוערפעילויות

.זהאתזהלהכירולמדוהתגבשובה,שנהפתיחתלסמינרהמועצה

תרבותואתהקהילתיותאתלעצבלעזורכדגששמההנוערמועצת

שנתבמהלךשגרתיותוהפעלותשיאאירועיידיעלהנוערשלהפנאי

יומייםבןטיולארגנו,המועצהשלהרבהמהפעילותכחלק.הלימודים

.וטיילומאהללעצמםבנו,בשטחבישלושם,למדברחשכבהלילדי

עלחשבועצמםהם."הרדוףהבית-בריחהחדר"בנוהמועצהילדי

.החדראתותפעלוהתפאורהאתבנו,והחידותהמסלול

אתלחלוקהיישובתושבילכלמקוםנותנתה,נפלאהמסורתשלתחילתה,קהילתיתשבתיזמההנוערמועצתמרץחודשבתחילת

לממןעזרושהכנסותיודוכןהעמידוהנוערמועצתחבריעומרבמרוץ.משותףשיחויצרהתושביםביןקירבזהאירוע.כישוריהם

.ישובבהשבועותחגלחגיגותבמיוחדשהובאהסליידהסיטימגלשתאת

כדיכלילותימיםעבדוהנוערמועצתחברי,שנהכבכל.בבריכהקיץתחילתמסיבתהמועצהחברייזמוהלימודיםשנתסיוםלכבוד

.הקיץחופשתבמהלךלנוערנעימהואווירהמקוםולייצורלתפעל,להקים,לנוערהפעלותעללחשוב

לעזורונרתמוהכפפהאתהרימואשרילדיםשלמבוטלתלאקבוצהונוצרההמשתתפיםמספראתהרחיבההנוערמועצת,בקיץ

.הקיץחופשתבמהלךולפעוללהתנדבלנכוןראואשר('יא–'ו)גילאיםשלרחבממגווןבנויהזוקבוצה.ביישובפעילותבכל

.בישובהנוערלמעןלעשותלנכוןשרואיםאתולגבשלחשובכדיאחדותפעמיםהתכנסההקבוצההקיץבתחילת

,מדורות,פיקניקים,במועצההכפייםלעובדיהוקרהארוחת.עומרלנוערשיאואירועישוטפותהתנדבויותיזמוהקבוצהחברי

התרבותבביתסרטערביארגנוכןכמו.המוסיקהבביתהקשישיםעםופעילותהילדיםבגנישוטפתהתנדבות,קהילתייםושווקים

.שבועכלבבריכהופעילויותשבועמדי

.השנהכללאורך,והנוערהילדיםשלכוחםאתהראומתנדביםשלזוקבוצה

,ההתנדבותרוחאתלצייןיש.הקבוצהאתאפיינהיותרוקהילתיתיותרפורייהתרבותליצורוהרצוןהנכונות,הרבהההשקעה

!והצליחועלו.בפרטהקיץובחופשתבכללהשנהימותכללאורךהנוערבפעילותוהיצירתיותהיוזמה
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חינוך וחברה

סיימתיאני,מלכהאורןשמי
כברפעילואני'זכיתההשנה
,נוערבמועצתשנתייםכמעט

המקוםהיאבשבילינוערמועצת
ממשהשבוערובנמצאאניבו

חבריםכולנושליהשניהבית
אחדואכפתייםומגובשיםטובים

.ולזולתלשני

אחדפרויקטעללכםלספרורציתיפרויקטיםבהמוןמעורבהייתיהשנה
,הקהילתיתהשבתהואבליבישנגע

והשתתףחלקבזהלקחהישובשרובמשוםבעיקרמיוחדמאודהיההוא
לזהזההתחברוהישובתושביהיישוביותובפעילויותבסדנאותבהרצאות

אוקרינהשלהרצאהאואוכלשלסדנאזהעםוהסדנאותמההרצאותונהנו
יצאתיואניסדנאותבהמוןהייתיאישיתאניהקטניםלילדיםסיפורשעת
.חדשידעעםמשם

בימיסרטובהקרנתהילדיםבגניהתנדבתיהגדולהחופשבמהלךכןכמו
הנוערלמעןומסיבותטיוליםובארגוןהיישוביתובבריכהעומרבלבשני

הבוקרעדשבועבמשךיוםכללשםשהגעתיהנוערשבועכמובישוב
.גדולחלקבזהולקחתי

הבאהשבשנהאיןעצומהלישובהנוערמועצתשלשהתרומהמרגישאני
.יותרומשמעותייםיותרגדוליםדבריםנעשה

הנוערמועצת

כברפעילהואני'זכיתההשנהסיימתיאני,אטלסמאיהשמי,שלום
בעיקרמיוחדמאודמקוםבשבילינוערמועצת,נוערבמועצתשנהכמעט
ספקואין,עצומהלישובהנוערמועצתשלשהתרומהמרגישהשאנימשום

זהבשבילי.יותרומשמעותייםיותרגדוליםדבריםנעשההבאהשבשנה
למעןעושהכשאתה,שםלהיותכיףתמיד,שליהשנייההמשפחהכמו

כיפיתהכיההרגשהזוולדעתיעצמךעםטובמרגישאתההקהילה
.הנוערושבועבקיץההתנדבויותהיהליבילשנגעפרויקט.בעולם
נהנתיוספציפיתלקהילהלתרוםכיףהרגשתי-בהתנדבויותאתחיל

.קטניםלילדיםחוברתמאודאני,הילדיםבגנימאוד

פעילות הנוער בגני הילדים

שאפשר לשבת  יש מקום הנוער היה ממש כיף שסוף סוףבשבוע 
.  בלי שיעיפו אותנומאוחרת עם חברים עד שעות ולצחוק 

.לעשותכייפיםודברים פעילויות גם היו 
בעיקר  מיוחדים הללו היו מאוד הפרויקטים 

שבהתנדבויות אני מרגישה  בגלל 
נתתי מעצמי לקהילה  כאילו 

לקבל בלי 
אלא רק מרצון  תמורה 

ובשבוע הנוער  , שלי וזה כיףעצמי 
מיוחד כי זה משהו שאין כל הזמן  היה 

.חשוב שנשמר אותוולדעתי 
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חינוך וחברה

"במדבר"צופים שבט 

!!במדברשבטשלהשנתיהצופהיום
החניכיםעובריםבואשרוחוויתיצופייוםהינוזהיום

.השבטשמאחוריהוואדיבשטחפעילות
.משפחתית,שבטיתבאווירהשטחבישול:כללהיום

חניכיכללשלהדרגהמעבריטקסנערךזהיוםבסוף
.השבט

!פותח את שנתו הארבעים ומזמין אתכם להצטרף אליו" במדבר"שבט 

הוא שבט הצופים הגדול ביותר באזור הדרום עם " במדבר"שבט 
!טיולים ומחנות לאורך השנה, חניכים המגיעים לפעולות600-כ

?מה זה צופים בעצם
חניכים בכל  90,000-עם כ-הצופים היא תנועת הנוער הגדולה בישראל 

הצופים פתוחים לילדים מכיתה , בעומר. מאילת ועד קריית שמונה, הארץ
ויוצאים לשני , העוברים פעולות בכל יום שלישי ושישי', יבועד כיתה ' ד

.טיולים בשנה
מחנה שנבנה על ידי חברי השכבה  -שנת הפעילות נגמרת במחנה הקיץ 

!ולאחר מכן מארח את השבט לכיף שלא נגמר, הבוגרת לאורך מספר ימים

?למה לבוא אלינו
,  בניית מבנים, בישול על מדורות, אתגרים בטבע, קבוצת חברים, יחס אישי

את כל אלו -למידה והתפתחות , הכרת אנשים חדשים, פיתוח אישי
!תמצאו אצלנו בכל גיל
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חינוך וחברה

שיפוצים בצופים

.שדרוג המרחב הציבורי* 
".בית אלפסי"שיפוץ יסודי של * 
.כיתות פעילות חדשות8בניית * 

,  שנה לצופי עומר40לרגל 
המועצה בשיתוף שבט במדבר  

לשיפוץ ושדרוג  תוכניתמכינה 
.יסודי    של כל מתחם הצופים

.שיפוץ הכיתות הישנות* 
.חידוש כל השבילים והגינון* 
.נטיעת עצי נוי חדשים* 
.הסדרת מגרש המסדרים* 
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חינוך וחברה

2017מחנה קיץ 
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חינוך וחברה

הספרייה הציבורית  עומר
.                                          ישוביהפכה להיות מרכז תרבותי , שנתייםהציבורית עומר שנפתחה במתכונתה הנוכחית לפני הספרייה 

.  הרבה מעבר להשאלת ספריםשהוא שרות התושבים   לציבור הספרייה נותנת 

. מענה  לילדים ולמבוגרים כאחתוהנותנות השנה במהלך פעילויות תרבות רבות ומגוונות הנערכות בספרייה 

על בסיס שעה "  עומרים"ס "מביהג -במהלך שנת הלימודים מגיעים ילדי כתות א-קריאהעידוד : וטעימה קטנה מהפעילויותסיכום 

: ילדים כגוןהצגות . וכן מחליפים ספרים, של הספרותהשונים אנרים 'במהלכה  נחשפים הילדים לז, שבועית הקבועה במערכת

עיר והחיבור ביניהם -שיר: למבוגרים כגוןמופעים .  ליצניםמופע , סיפור בפנטומימה: כגוןלילדים מופעים .  הקסמיםהרפתקה בשביל 

.בה בנו הילדים בובות צללית " מחושך לאור"סדנת : לילדים כגוןסדנאות .   דלומיוולפסון ונדב ' פרופשהוצג על ידי 

.   רוטנרהמפגש עם הסופרת ליאת : מפגש עם סופרים  כגון.  עריקי הבלט הרוסי : סדרת ההרצאות  בנושא: הרצאות למבוגרים  כגון

-שטילראילריהר "ודפינאלי. ר רוברט מ"ד, ר נתן פרידמן"ד, טובולסיפורם של מר שלמה : מתן במה לסיפורים אישיים של תושבים 

.טולסטויהנמנית על צאצאיו של לב , טימור

ומפגש בהנחיית "סיפורים מהלב".  בעקבות ספרם של חנה ומתי כהן , ותיקים עם חדשים," בוני הארץ"מפגש : מפגשי קוראים 

רות  באומן  ' מוטי שדה והגב: של אומני עומרהצגת תערוכות מתחלפות .   גיא אלוןמספר הסיפורים מפגש עם . זהבה פישר

הפנינג  ....ולקינוח

ססגוני ומרהיב   

.בסוף שנת הלימודים
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חינוך וחברה

ספורט ללא הפסקה

:ז"תשעשנתבמהלךשהתקיימההספורטפעילויותלהלן
כהןתומרבהדרכתובנותבנים4מגילפעילים100-כבהשתתפותלכדורסלס"ביה

בתפוסהעומרלביןהסביבהישוביביןידידותמשחקיהתקיימוהשנהבמהלך.מצריושרון
.וצופיםהוריםמלאאולםשל

במגרשיםלביאועופרחןהרצלבהדרכת5מגילילדיםבומשתתפיםלכדורגלס"ביה
העירוניתהליגהבמסגרתותחרויותבאימוניםילדים100-כובהשתתפותהסינטטיים

.שבעבבאר

ילדים60-כשלבהשתתפותרבינוביץלבשלבהדרכתו,ובוגריםנעריםלילדיםטניסחוגי

.לזוגותוטורניריםהמשפחהלכלטניסומפגשיתחרויותהתקיימוהשניםבמהלךונוער

תחרויותכוללובנותבנים30-כהשתתפוביטוןליאורשלבהדרכתוהאופניםחוגי
.הנגבבאזורוטיוליםאזוריות

צעיריםספורטאיםעםמצליחודו'גענףלומתקייםבעומרגםאולימפיתבאווירהודו'ג
.גורושגיאברוסאבישלבהדרכתםודאים'ג45-כחלקנוטליםבוומבטיחים

בעלתלאוכלוסיה,עיינינופרשלבהדרכתה(..ועודקראטה)טיפוליתלחימהאמנות
.נוספותלאוכלוסיותויתפתחיגדלהחוגהבאהבשנה,בשבועפעמיים,מיוחדיםצרכים

-כמשתתפיםבעומרגםהמרץבמלואופועםפועלהעולםאתלושכובשהחוגהופהיפ
במופעיהשתתפוהקבוצות.יכולהכלהמורה...אודיזדןברבהדרכת,ובנותבנים100

.ודרוםנגבחובקיובאירועיםשבע-בבאררחוב

,וצבעיםגווניםבשללריקודחוג,הספרולביתהביתההדרךכללרקוד...דאנסדור
ובאירועיםעומרבמרוץהופיעו,משתתפתלכלחוויההפסקהללאואירועיםמופעים
דוידבןגלובהדרכתסביוןדורשלבניהולהבנות60-כהשנההשתתפו.נוספיםיישובים
.מפסידהמצטרפתשלאמי...רוזמבלטוויקטוריההאלופה

.  אושריתספרדית אוטנטית בהדרכת באוירהפלמנקו חוג 
ל נטלו חלק בהופעות מרשימות ובתלבושות ססגוניות באירועים יישובים  "החוגים הנכל 
...טורנירים בכדורסל ועוד, טקס שבועות, מרוץ עומר: כמו

באיזוןרבהוחשיבותבמעלהובריאותיחברתיערךלספורט
כולנואת"בריאבגוףבריאהנפש"האמרהמלווהבכדילא,חיינו

...מנעורינועוד
שללספורטהמחלקהבאמצעותעומרהמקומיתהמועצה
להתוותדגלםעלחרטו"עומרהפועל"ואגודתהמועצה

ספורטיבייםולהישגיםמצוינות,לערכיםחינוךלאוכלוסייה
המשתתפיםמספרולהגדלת...בריאחייםמאורחכחלק

.בספורטוהעוסקים

עומרונשותבנות.נתיברועיהמקצועןהמאמןשלבהדרכתומאמנטרשת-כדור
במרכזבשבועפעמייםזאתוכליחדגםוהנאהספורטשלרגילהבלתילחוויהמוזמנות

וסיימומקומיותרשויותביןומפגשיםתחרויותבהמוןהשנההשתתפוהבנות.הפייס
.הראשוניםהמקומותביןבתחרויות

.השנהשהשתתפוהבנותאתתשאלו!!!לכןמובטחתוהנאההנעה

,מקלות,סרטיםעםייחודיםתרגילים,טרוחיןילנהבהדרכתאמנותיתהתעמלות
השתתפויישוביםבאירועיםהופעות,קרקסמופעי.אולימפיתבאווירהוכדוריםחישוקים

.לישובמחוץלאירועיםהבנותתצאנההבאהבשנה.בנות55בחוג

שניםשלמסורתולוהריתמיקהבאולםשמתקייםהחוג,ונשיםגבריםהתעמלות
אתיהמאמנתשלבהדרכתהזהוכלמהניםואימוניםפעילויותבמגוון,רבהובהצלחה

.יגילפינטו
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חינוך וחברה

,ומתחקרקעתרגילישלבמגווןומכשיריםקרקעהתעמלות
ישראלאלוףכהןיעקבשלבהדרכתםהמתקיימתעשירהפעילות
.כהןוקרןחופיהילה,בהתעמלותלשעבר

.גורןחיהבשיטתעצםבונה,ובריאותיתייחודיתהתעמלות
.בלבדבשבועפעמייםורוגעתנעימהבאווירהזאתכל

זאתכל.הגוףאתלעצבהרוצותונשיםלנערות,משלבאימון
לאתבואו...הכלאומרהשםריבואעדיאצלכיסלכלבמחיר

.והבוקרהערבבשעותשיעוריםהתקיימו...תתאכזבו

הריקודNiaהריקודאתלעומרשהביאההמורהמייזלסליהיא
שכברמיאתתשאלו....מיותרתמילהכל....זהאתלךשעושה

.עומרשלבפייסשלישיביוםבשבועפעם.ונהנתההייתה

.הסתיימוהיישוביהספורטמרכזלהקמתהעבודות
מגרשישלושה,דשאעםכדורגלמגרש–כוללהספורטמתחם

,פיץמינימגרש,(ישיבהטריבונתעםאחדטניסמגרש)טניס
ומגרשרגלקטמגרשכדורסלמגרשישניכללאשרמשולבמגרש

הלבשהחדריהוקמוכןכמו.ישיבהטריבונתעםכדוריד
מסלוליחודשו.הספורטלרכזומבנה,לספורטאיםושירותים

ושביליאופנייםמסלולינסללו.האצטדיוןסביבהאתלטיקה
מגרשיתאורת:במתחםהושלמוהתאורהעבודותגם.הליכה

רבהעבודההושקעה.והחניההשבילים,והאיצטדיוןהספורט
ופועלאטרקטיבילהיותהפךהמקום.המתחםבגינוןונרחבת
.המאוחרותהערבשעותועדהצהריםמשעות

ספורטק

ז"תשעשהתקיימו בשנת ישובייםספורט אירועי 
החדש בחודש מרץ  בספורטקלראשונה התקיים מרוץ עומר 

.  רצים מכל רחבי הארץ900-בו כהשתתפו 
המרוץ התקיים באווירה ססגונית ומקצועית בהשתתפות תלמידי  

ב שההשתתפות "עומרים והמקיף כולל תלמידי שכבה יהספר -בתי
.ג"בחנהקנה להם בונוס בציון הבגרות במרוץ 

.יוניובחודשפברוארבחודשבטניסזוגותטורניר*
ישראלספורטשבועבמסגרתוילדיםהוריםהמשפחהלכלטניס*
.ומשפחהחבריםבהשתתפותעובדיהחזישללזיכרוכדורסלטורניר*
.בחנוכה"השכןאתהכר"במסגרתבכדורגלספרבתיתחרות*
.2017ינוארעד2016בדצמבריתקיים+25לגילאירגלבקטהחורףטורניר*
.ישראלספורטשבועבמסגרתבכדורגלפסגהמפגש*
.הנגבמאזורקבוצותבהשתתפותכדורשתתחרות*
.עומרמרוץבמסגרתאזורימחוללהקותמופע*
.למבוגריםעםריקודיחוגי*
.ויונימרץפברוארבחודשיםאומנותיתהתעמלותפסטיבל*
.לחימהבאומנויותלהוריםפתוחשעור*
.ודו'בגהדרוםאליפות*
.בישראלהכדורסלאיגודבמסגרתהכדורסללקבוצותשנתיתליגהמשחקי*
התקיימובכדורסלהעלליגתמאמןדרוקרשרוןשלבניהולומקצועיכדורסלמחנות*

.הגדולובחופשפסח,חנוכהבחופשת

.ולכישוריולגילומכםואחתאחדלכלהמתאימההספורטיביתבפעילותחלקולקחתלבואעומרתושביאתכםלהזמיןברצוננו

תודתנו נתונה לחברי הועד החדש  
של הפועל עומר בראשותו של 

ר עידן וולפסון"היו
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חינוך וחברה

"  הבית בדפנה"מועדון 

טיול לאיטליה

שייט באיי בריטניה–גרנזי

הקנרייםיציאה לאיים 

ניגון חסידי

קפה אירופה

פלוס 50בעיקר לבני , הבית משמש מרכז לתרבות הפנאי
במקום מתרחשת פעילות  . שביוזמתם הוא הוקם

,  זמר ושירהערבי , תרבותית תוססת הכוללת חוגים
.הרצאות ועוד, ל"טיולים בארץ ובחו

הן ללא  על ידי מתנדבים ורוב הפעילויות מופעל הבית 
בחוגים ופעילויות של שנים המשכנו ז''תשעבשנת . תשלום

.מפגשים נוספים שנחלו הצלחה רבה/קודמות ונוספו חוגים
שבעזרת  גוסרסקיר אסתר "את הבית מנהלת בהתנדבות ד

הבית שוקק חיים בכל ימות  ... רעיה מולכו תקווה ביבר ועוד 
.השבוע

החוג לאיטלקיתז''תשעסיכום פעילות של שנת 

מפגשים והרצאות על כוס קפה באווירה נעימה ולא .  ימי חמישי–אירופהקפה •
.פורמאלית

.   אחת לחודש נפתחת תערוכה, השנהלאורך כל שמתקיימות אמנות תערוכות •
רוב המציגים הם תושבי עומר  . פאולה עובדיה אוצרת התערוכות ומרכזת התחום

.אחת לשנה מתקיימת גם תערוכת יום העצמאות. המשופעת באומנים מוכשרים
.  שלש פעמים בשבוע, לארוך שנים, פועל–שחמט :    מועדונים•

.שלשה מועדונים ברמות שונות -' ברידג
.נמשכים בהתמדה וברציפות-בצרפתית ואנגליתשיחונים•

י 'י וצ'צטאי .... כתיבה יוצרת.... המלכיםפמיניסטי על ספר מבט : חוגים וסדנאות•
,  צרפתית: שפות.... עבודות טלאים.... אקווארלציור .... עצםבונה התעמלות .... קונג

....פילאטיס.... צילום.... התעמלות פנים.... רוסית, איטלקית, ספרדית
.אביבלאופרה בתל נסיעות •
התקיימו טיולים וימי  ל בריכוזה של רעיה מולכו  ''ובחוטיולים ונופשונים בארץ •

. ל''בחונופש בני יום או יותר בארץ וכן החברים יצאו לטיולים 

.   מרכזת את ההרצאות  תקווה ביבר. הפעילות מתקיימת בימי ראשון–בצוותאפנאי •
.בריכוזה של אילנה ענבר" טיולים בכורסא"במסגרת זו אף מתקיימת סדרת 

.   הפעילות מתקיימת בימי שני. מוסיקה ועוד, הרצאות באמנות–תרבותישני •
ח הנושא המרכזי של פורום זה יהיה ''שתעבשנת .  מרכזת את ההרצאות רעיה מולכו

".שנה למדינת ישראל70לקראת "

-פרוייקטופיתוחקיוםשלשניםעשרתומכתקהילה

.אבבתי300-כהיוםמונההקהילה.מרשיםהישג-בעומר"תומכתקהילה"
.שירותיםוהוספתלשיפורלפעוללהמשיךמאפשרהמבורךהגידול
.בביתםעצמאיחייםאורחעללשמורלהמשיךמנתעלזקוקיםלהםהשירותיםאתלקבללחבריםמאפשרת"תומכתקהילה"תוכנית

העמותה.בישובהמתבגרתהאוכלוסייהעלולהקלהחייםאיכותאתלשפרלמטרהלהםשמואשרבעומרתושביםי"עהוקמההעמותה

רפואישירות,חברתיתורכזתקהילהאבותשניהמונהמקומייםעובדיםצוות–"תומכתקהילה"להמיוחד.רווחמטרתללאפועלת
י"עבביתקליםתיקוניםביצוע:הביתאחזקתשירות.דחופיםלמקריםאמבולנס,רופאשלביתביקור,טלפונירפואיייעוץ:הכוללארצי
הסעות,החברתיתהרכזתי"עביתביקורי:חברתישירות.גדוליםלתיקוניםמקצועבעליהגעתבתיאוםעזרה,עלותללא,הקהילהאבות

לניצולימועדון,מיוחדיםצרכיםעםלאנשיםמועדוןהפעלת,בעלויותהשתתפות-טיולים.בשבועפעמיים,היישובבתוךעלותללא
.בקהילהלחבריםבדידותלהפגתלביקוריםמתנדביםשירות."אירופהקפה"שואה

054-3006018חיוןזהבה,חברתיתלרכזתלפנותנא,זהלפרויקטמזמנכםלתרוםבבקשה,עומרתושבי,אליכםפוניםאנו
.הרווחהומשרד מקומית עומר מ ועצה , (וינט'הג)אשל , עומר-. ב.ל.שעמותת -שותפים בתוכנית זו 

054-7730230אב הקהילה   , להתקשר ללוי משהלקהילה  ניתן  קבלת פרטים נוספים והתחברות לצורך 
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התעשיהפארק 

התעשיההמוזיאון הפתוח גן 
1995התעשייה עומר הוקם בשנת גן 

.המדברי המרשים של הנגבבנוף 

,הנגבבאזורחשובטק-היימרכזשהוא,עומרהתעשייהבגן
עםמוצלחפעולהבשיתוףרביםלפרויקטיםתשתיתהונחה

גדולחלק,מהםכתוצאה.הסמוכהגוריוןבןאוניברסיטת
.ובוגריהבאוניברסיטהסטודנטיםהםהגןמעובדי

,לאמנותגלריהבוושוכנתעתיקותמכוניותאוסףמוצגבגן
בתערוכותישראלאמנימיטבשלעבודותיהםמוצגותשבה

מגווןהמקומיותלקהילותמציעגםהמוזיאון.מתחלפות
.ותרבותחינוךפעילויות
מהםשחלק,פסליםגןגםכוללבעומרהפתוחהמוזיאון

.מתחלפותפיסולבתערוכותמוצגוחלקםקבועים
התעשייהבגןהממוקם,עומרהפתוחהמוזיאוןשלייחודו
אמנותעבודותבהצגתשמתבטאתבפתיחותהוא,עומר

בתרבותהדרךאבנישהן,והאסכולותהזרמיםמכלישראלית
שלישראלמאמיניםואנו,יצירההיאהמפתחמילת.הישראלית

.התרבותבתחוםגםרבהיצע
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התעשיהפארק 

יחודו של המוזיאון הפתוח כמרכז תרבות מתבטא בשילוב  
שבין פעילות בחלל המוזיאון לבין ביקור בתערוכות אמנות 

המבקר  . למבוגרים ולמשפחות-המיועדות לקהל הרחב 
במוזיאון ייחשף לחוויה ייחודית המעניקה התבוננות  

( ממיטב התיאטראות בישראל)צפייה בהצגות , בתערוכות
והתנסות פעילה בסדנאות הקשורות לתערוכות או לנושא 

.הנבחר
,  ערבי תרבות, פתיחות של תערוכות:אירועים למבוגרים

,  מפגשים עם אמנים ואוצרים, הרצאות, ערבי שיח וזמר
..שיח גלריה ועוד

וסדנאותהצגותשלאיכותיהיצע:למשפחותאירועים
.אמנותבתערוכותבביקורהמשולבותלמשפחותיצירה
'ויצירהסיפורשבת'ההדרכהצוותעורך,זאתמלבד

.בוראשונהשבתבכלחודשמדילילדים
.ובחופשותבחגיםמתקיימיםהאירועים
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פרוייקטים

תחבורה
,  עם סיום העבודה בצומת שוקת60עומס התנועה הצפוי בכביש בעקבות 

בפגישה . בירושליםהתקיימה פגישה בלשכת שר התחבורה ישראל כץ 
ראש  , ראש מועצת עומר, ל נתיבי ישראל"מנכ, השתתפו בנוסף לשר התחבורה

.הר חברוןמועצת מיתר וראש מועצת דרום 
המוביל לכניסה הדרומית  בכביש פיני בדש ראש המועצה הציג את ההזנחה 

שהוא גובל בשל העובדה , יתוםכביש אשר הוגדר ככביש )ולתל שבע עומר ל
, (עומר ונסלל מתקציב מנהלת הבדואים, תל שבע, באר שבע, בשלוש רשויות

.      עד הכיכרהכניסה הדרומית בוצע ריבוד בעקבות פניית ראש המועצה 
.נתיבי ישראל לקחו אחריות על התאורה ובקרוב יוחלפו כל העמודים

וסלילת כביש  דים"הבהעד עיר 6הועלה בדיון המשך סלילת כביש בנוסף 
כניסה לפארק  שתאפשר , התעשייהמהמחלף הצפוני של עומר לפארק 

.וללא רמזורבצורה ישירה התעשייה ולבית הספר המקיף 

בפעולותהחלוהמועצהבשיתוףישראלמשטרת
ברחביהתנועהחוקישלואכיפהמניעה,הסברה
לאיסורהתמרוראתאישרההתחבורהועדת.הישוב
.בעומרמשאיותחניית

שדרוגבמסגרת,הגפןברחובעבודותהחלואלהבימים

,השפהואבניריצופיםיוחלפו/יתוקנו,המשולבהרחוב
תנועתלאפשרבכדימהמקומותבחלקתורחבהדרךמיסעת
חניות8שלתוספתתבוצעכן.ובטוחהמרווחת,נוחהרכבים

קולחיןקוולכןקולחיןבמילהשקייהיעבורהרחוב.ציבוריות
.הרחובלאורךיוטמןלהשקיה

.הציבורייםבשטחיםהגינוןויאווררישודרגכןכמו
.ונוחנאהברחובנזכהשבסופוחודשיםמספריארךהפרוייקט

בצומתבוצעתבקרוב-דגנית–תפוזצומת
התקנתידי-עלהצומתהסדרתדגנית–תפוז

.החציהמעבריוהגבהתהאטהפסי

המועצה המקומית עומר 
.בתאונות הדרכיםנלחמת 
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שיפוצים ברחבי היישוב



פרוייקטים

מים

בישובהגבוהיםלמקומותהמיםאספקתמערכתשודרגה
ציפורן,החורשה,מרגנית:רחובות)ביתךלבניבעיקר
.נמוכיםהיווהלחץהספיקהבהם(ונורית

בכלהמיםולחץהספיקהאתגורףבאופןישפרהשדרוג
.היישוב
המסופקיםהשתייהמי,בארץהעריםשברובבשעה

זוכיםעומרתושבי,הארצימהמובילמגיעים,לתושבים
מקידוחטבעיפלואורעםמעולהבאיכותמיםבביתםלקבל

.לעומרבכניסההנמצא"מקורות"
,השנהלאורךבקטריאליותמיםבדיקותבביצוע,בסיכום

באיכותחריגותנמצאולא"כימצויןהבריאותמשרדי"ע
."הגבוההדיגוםאחוזאתלצייןברצוננו,המים

בכניסההנמצאתמיםמבארנשאביםבעומרהשתייהמי
.לישוב

המועצה  , בישובקווי המים ושידורג שיקום במסגרת 
החלפת קווי המים הראשיים  פרויקט מבצעת 

:   ברחובות כדלקמן
.דפנה-ברוש  -אורן  -אקליפטוס  

העבודה ברחוב אקליפטוס הסתיימה והחלו  
.אורן-ברוש –העבודות ברחובות דפנה 
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המים ביישובשיקום קווי 



פרוייקטים

לביצוע במהלך השנה הקרובה
בפארק"גמבורי"מועדוןבניית•

ולטףלהוריםהרךלגילמרכז–חצב
לימודיתשחיהבריכתכולל

במבנההנוערמועדוןשיפוץ•

.חצבבפארקהעתיקותרשות

עומרברחובותהתאורההחלפת•

.לדלתאורת

.העלמיןביתחזותשיפור•

בוצעו במהלך השנה

.במהלך השנה יושלמו כל שאר המגרשים. הותקנו במגרשי המשחקים דשא גומי צבעוני והצללות

רחוב הגת בפארק התעשייה  
רחוב משולב  עם  –בביצוע 

כיכר מרכזית ותוספת של  
.  חניות100
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:ממשלתיותרשויותפעילות
תחנתלביןעומרהמקומיתהמועצהביןמלאפעולהשיתוףישנו

,רלונטיםבחודשיםלעומרנתונהמוגברתלבתשומת.העיירות
שלקבועהליליתפעילותכןכמו,שוטריםשלוסמויותגלויותפעילויות

רוחשנותנתשבעבתלמשטרהתחנתהקמת.בישובהמשטרהבלשי
.פתעוחסומיחברוןהרבדרוםהפרדהגדרהשלמת,לעומרגבית

:בשגרההמועצהפעילות
סניפילפתוחממשלהמשרדיעללחץ,ביטחוןגורמיעלתמידילחץ

התקנתהמשך.הבדואיםבישוביםכספומטים,בנקים,לאומיביטוח
.האזרחיהמשמרתחוםקידום,אבטחהמצלמות

ביטחון

ביטחון

האזרחילמשמרהתנדב
?בארץהגדולהמתנדביםלארגוןלהשתייךברצונך
.בעומרהאזרחילמשמרעכשיוהתנדב

וגדולמשמעותיכוחמכפילהנוישראלבמשטרתההתנדבותמערך
לעשרותחםביתומהווהיעדיהבהשגתישראללמשטרתהמסייע

.התנדבותיתבפעילותהעוסקיםאזרחיםאלפי
ההתמודדותביכולותחשובונדבךמרכזימוסףערךמהווההמערך

.ובחירוםבשגרההמורכבתהמציאותעם
?להתנדביכולמי

:הםישראלבמשטרתלהתנדבותהדרושיםהקריטריונים

הגדרותפיעל)קבעתושבמעמדאוישראליתאזרחות1.
.(הפניםמשרד

.וכתובקרוא,העבריתהשפהידיעת2.

.פליליעברללא3.

,לאומישירות,במשטרהחובהשירות,ל"בצהשירותמסיימי4.
.פטורבעליאואזרחישירות

מפגשיםבעשרהלהשתתףצורךיש,ומדיםשיטורסמכויותלקבלכדי
.ההתאמהבדיקותבכלולעמודמטווחיםלבצע,שעות4של

מוקדעםטלפוניתבשיחהוקלהמהירהבצורהלהירשםניתן
050-5067576הקהילתיהשוטראדיעםבשיחהאו,106

:בחירוםהמועצהפעילות
לצורכילאומיתחירוםורשותהעורףפיקודעםשוטפתפעילות

ח"מלועדתאימון,המועצהמכלוליותרגולאימון,לחירוםהצטיידות
.הרשותיל"החמשדרוג,יישובית
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:הביטחוןגדר
אתמאבדתהיאאחרת,בחלקיםולאאחתבפעםיבוצעהגדרתוואי

מולהישובהרחבתשלהסופיהתוויהשלמתעםתחלהעבודה.האפקט
.חברוןנחלסדרתהובסיוםישראלמקרקעימנהל
הכוללתמוסדיתגדרעםמ"ס80בגובהבטוןליציקתמתוכננתהגדר

.תלתליתגדרהעליוןבקצה
כבישגם,הביטחוןלרכביבנוסף,ישמשאשרביטחוןכבישיסללכןכמו

.קילומטר8–כהתוואיאורך.ולצועדיםהאופנייםרוכבילטובת



. עסקים באוניברסיטת בן גוריוןבמינהלתואר שני בעלת ,    רייזמורן 

.  החינוך והנוערבחיל ל "ן כראש מדור הכנה לצה"ל בדרגת רס"מצההשתחררה 
.מורן נשואה ואם לשלושה ילדים

אדםכח

מנהל חזות פני הישוב
תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ומדעי המדינה באוניברסיטת בן גוריון בעל , ארצי עמית 

.  ל בו עסק בתחום משאבי אנוש"עמית פרש מצה, שני במנהל ומדיניות ציבוריתותואר 
.עמית נשוי ואב לשלושה ילדים

מינויים חדשים במועצה

מנהלת מחלקת גני הילדים
.  ציבוריתבוגרת מכללת ספיר במנהל ומדיניות , גוטמןליאת 

.  במכללת קייף"שחבהצטיינות הסבה לחינוך בגיל הרך בתוכנית סיימה 
.ליאת נשואה ואם ושלושה ילדים.  שבעגן ילדים בבאר ניהלה 

ברכות חמות לכל הפורשים לגמלאות  
.והצלחה רבה לעובדים החדשים

מחלקת הגביה

שימשה כמנהלת חשבונות ראשית  .  החשבוןשכר בכירה מטעם לשכת רואי חשבת ,  בן דייןויוי
, במועצות מקומיות ובמשרד רואי חשבון

.ICSהכבלים בחברת מחלקת הגבייה ניהלה את 
.נשואה ואם לשלושה ילדיםויוי

פיקוח יישובי
יהיה אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר אשר יישובי כפקח , קרמניאריק לאחרונה את המועצה המקומית עומר קלטה 

למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות  , החוק למניעת מפגעים ומטרדיםמכוח , הציבוריהסדר ושמירה  על העירוניים 
.החיים בישוב

.דוחות וקנסות, דרישות /התראות, הסברהבאמצעות הפעילות מתבצעת 
.ציבורייםעישון במקומות מניעת ** 
.מניעת רוכלות** 
.כלי רכב נטושים וגרוטאות רכבסילוק ** 
.אוטובוסים ומשאיות אשר אינם חונים במקומות שהוקצו לכך על פי חוקחניית ** 
.החוק בנושא ניקיון וגידור מגרשים פרטייםאכיפת ** 

ונעזר בסיוע המשטרה  , הפיקוח העירוני פועל בשיתוף פעולה מלא עם תחנת המשטרה
.  המשימההשלמת  לצורך כשהסיוע נדרש 

.והסביבההחיים איכות ולשפר את מנת לשמור הכרחי על , התושביםשיתוף הפעולה של 
.בארץלרשויות רבות לחיקוי היא שעומר תמשיך להיות פנינת הנגב ומודל המטרה 
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כספים

2016ח  לתושב   "דו
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סביבה

פני הישוב
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