מועצה מקומית
עומר

מנכ"ל חדש למועצה המקומית עומר :דודו זבידה
דודו ,תושב עומר משנת  ,2010נשוי לטליה ואב לתמיר.
במהלך השנים האחרונות ,שימש דודו בתפקידים ניהוליים בכירים בכימיקלים לישראל (כי"ל) – סמנכ"ל
בכיר לתפעול במפעלי ים המלח ,מנכ"ל חברת האשלג הבריטית ומנכ"ל מטה כי"ל אירופה.
דודו מחליף את איתי דהן ,אשר כיהן כמנכ"ל המועצה בשלוש השנים האחרונות וביקש לסיים את
תפקידו .איתי ,תושב עומר ,נשוי להילה ואב לעופרי ,הראל ויונתן ,כיהן כמנכ"ל המועצה והוביל תהליכים
ופרויקטים מועצתיים משמעותיים רבים.
לדברי פיני בדש ,ראש המועצה" :לדודו ניסיון ניהולי רב ומוכח ויש לי אמון מלא בו ,ביכולותיו ובערכיו .אין
לי ספק שיצליח באתגרים העומדים לפניו .בעזרת כל מנהלי ועובדי המועצה ,נוביל את עומר קדימה –
להישגים ומצוינות .אני מודה לאיתי על עבודתו המסורה למען היישוב ומאחל לו הצלחה בהמשך דרכו".

חינוך

הגיל הרך

להלן החזון והיוזמות החינוכיות במסגרות הקדם יסודיות בישוב
למיצוי הצורך הקיים ,מפגש עם טכניקות של יצירות אמנים,
ללמוד על שפת הצורה ,הצבע והקו גם בטבע ,במדע ובגוף,
לאפשר לילדים לבטא את עצמם מבחינה חושית ,תנועתית
ויצירתית ,וחשיבה חזותית המגבשת רעיונות ומולידה חידושים.

מתחם אטד
גן אטד (גיל )5
נושא" :החוויה המוזיקלית"
הגן מספק לילדים סביבה בטוחה ,נוחה ,חמה ותומכת .יוזמה
חינוכית זו ,מעודדת את פיתוח הפוטנציאל האישי של הילד
והעצמת יכולותיו דרך יצירות המוסיקה הקלאסית ויצירות
אומנותיות .הילדים בגן נחשפים ליצירות מוזיקליות ,לסגנונות
וטעמים של מגוון צלילים ,כלי נגינה וכלי הקשה .הילדים ילמדו
כיצד להאזין ,יכירו מקצבים ומלחינים שונים ואף יתנסו בנגינה
ובהלחנה .בדרך זו הילדים יפתחו את מיומנויות הקשב והריכוז
שלהם.

תינוקיית דובדבן (גיל שנה)
החזון החינוכי בתינוקיית דובדבן מתמקד במתן חום ,אהבה
ותשומת לב רבה לצרכיו של הילד.
צוות הגן מאמין כי טיפול מסור יוביל לביטחון ובטיחות בקרב
הילדים ויעניק רוגע ושלווה להורים.

פעוטון אלון (גיל שנתיים)
החזון החינוכי בפעוטון אלון נועד לחשוף את הילדים
להתנסות ,למידה ופיתוח החושים השונים.
כל זאת ועוד נעשה עם המון אהבה והקניית ביטחון ובטיחות
לכלל הילדים .צוות הפעוטון רואה חשיבות רבה ברכישת
מיומנויות חברתיות כגון שיתוף פעולה במשחק ,הקשבה לזולת,
דחיית סיפוקים ,הקניית הרגלי גמילה והרגלי אכילה ועוד.

גן לבנה (גיל )3
נושא" :האומנות החונכת"
החונכות בונה מערכת יחסים בין ילד בוגר לבין ילד צעיר.
החונכות נועדה לסייע לילד הצעיר בהתפתחות ,באמצעות מתן
ידע ,מיומנות ותמיכה רגשית ומוחשית ולבוגר תחושת ביטחון,
העלאת ביטחון עצמי והפנמה .מטרות היוזמה :להקרין ולהדגיש
את הביטחון שלנו ביכולתם של הילדים ,לאפשר התנסות עד
למיצוי הצורך הקיים ,מפגש עם טכניקות של יצירות אמנים,
ללמוד על שפת הצורה ,הצבע והקו גם בטבע ,במדע ובגוף,
לאפשר לילדים לבטא את עצמם מבחינה חושית ,תנועתית
ויצירתית ,וחשיבה חזותית המגבשת רעיונות ומולידה חידושים.

מתחם כליל החורש
גן רימון (גיל )4
נושא" :האחר הוא אני''
יוזמה זו מטפחת ערכי סובלנות ,הכלה והכרת האחר .הילדים
לומדים לראות את החוזקות שבכל אחד ואחת ,יחד עם השוני
הקיים בינינו ,לומדים לגלות רגישות ל"אחר" ויחס מכבד
ל"חלש" .המטרות שבהכנסת נושא זה לגן הן :לגלות אחריות
אישית וחברתית בשמירה על זכויותיהם של בני האדם וחירותם,
לקדם ערכים של צדק חברתי ,ערבות הדדית ,סולידאריות
ודאגה לכל אדם באשר הוא ,להכיר בזכותו של כל אדם לחיות
את חייו על פי ערכיו ותפיסת עולמו ,באופן אוטונומי ועצמאי ,כל
עוד אינו פוגע בזכויותיו של האחר.

גן יערה (גיל )4
נושא" :האומנות החונכת"
החונכות בונה מערכת יחסים בין ילד בוגר לבין ילד צעיר.
החונכות נועדה לסייע לילד הצעיר בהתפתחות ,באמצעות מתן
ידע ,מיומנות ותמיכה רגשית ומוחשית ולבוגר תחושת ביטחון,
העלאת ביטחון עצמי והפנמה .מטרות היוזמה :להקרין ולהדגיש
את הביטחון שלנו ביכולתם של הילדים ,לאפשר התנסות עד
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חינוך
גן הזית (גיל )3

פעוטון דקל (גיל שנתיים)

נושא" :חצר גן פעילה"
חצר מתוכננת ומעניינת מגרה ללמידה ,מעוררת סקרנות,
מסמלת חופש פעולה של הילד ועצמאות בתכנון ובבחירה של
מעשיו .מטרת היוזמה :לעודד תנועה בקרב ילדי הגן ,לשכלל
תנועות יסוד ,לפתח מודעות לגופם ,ללמוד לווסת כוח ,לשמור
על שיווי משקל ולחזק את גופם תוך כדי פעילות בחצר הגן
המעוצבת ומתוכננת ,לפתח הכישורים המוטוריים והתנועתיים,
לעודד התפתחות הילד בתחומים קוגניטיביים ,אישיים ,רגשיים
וחברתיים.

החזון החינוכי בפעוטון דקל הוא מתן חום ואהבה ,הקניית
ביטחון ואמון ,הערכה ועידוד תוך מתן גבולות ברורים
במטרה לפתח את כישורי החיים של הילד.
צוות הפעוטון שם דגש על ההתפתחות התקינה של הילדים
כזו המאפשרת צמיחה ומימוש יכולותיו של הילד .הצוות ידאג
לסביבה בריאה ,בטוחה ונעימה" .הדואג לימים זורע חיטים,
הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות מחנך אנשים".

מתחם אקליפטוס
גן צפצפה (דו גיל )4+5

מתחם הדקל

היוזמות החינוכיות בגן צפצפה עוסקות בנושאים הבאים:
1.פעילויות בגינה הלימודית  -גינת ירק ,גינת תבלינים גינת
פרחים/גיאופיטים.
2.גם השנה נרשם גן צפצפה למצעד הספרים .ההורים ישתתפו
בפעילויות הקשורות בספרים המוצעים ובספרים אחרים.
3.בתים מארחים  -פעילות ליצירת /העמקת הקשרים
החברתיים בין הילדים ,העצמה אישית ושיפור האקלים הגני.
בכל פעם יארחו מספר משפחות את ילדי הגן בבתיהם סביב
פעילות חווייתית
4.יום ספורט שבועי  -אחת לשבוע יפעלו הילדים בפעילות
ספורט בתחנות שונות ומתחלפות.
5.הקמת פינה מוסיקלית בחצר הגן יחד עם הורי הגן.

גן תפוז (גיל )5
היוזמות החינוכיות של גן תפוז עוסקות בנושאים הבאים:
1.1חינוך סביבתי בנושא איכות הסביבה וחולש על מספר
תחומים ,כגון הקמת גינה אקולוגית ,שימוש חוזר בחומרים,
חיסכון במים וחשמל ,הכרת ציפורי ארצנו ,ניהול מושכל של
פסולת ,שמירה על ניקיון ועוד.
2.2דגש על יצירת "אקלים" מיטבי המושתת על ערכי כבוד לזולת
ולסביבה ,קבלת "האחר" .אנו עושים זאת באמצעות תכנית
"דוסו" ו"שפת הג'ירף" .שתי תכניות העוסקות בכישורי חיים.
3.3תכנית "מוזה באה לגן" .תכנית זו מדגישה על למידה
משמעותית וקידום מיומנויות למאה ה :21-יצירתיות ,יכולת
עבודה בסביבה משתנה ,אינטליגנציה רגשית ועבודת צוות.

גן שקמה (גיל )3
הגן מקדם את פרוייקט "הקידום המתמטי" בדרך חווייתית
תוך כדי משחק/סיפור /שיר ותנועה.
המטרה היא לחבר את הילדים לתחום המתמטיקה ולפתח
בהם יכולת חשיבה ,סקרנות ומיומנות.

גן תפוח (גיל )3
נושא :גן ירוק החושף את הילדים לסביבה הטבעית בחצר
הגן תוך הכנסת הטבע (החי והצומח) אל בין כתליו.
חשיפת הילדים לסביבה כזו יוצרת עבורם תחושות של שייכות
ואהבה אל העולם הפיזי הסובב אותם .כמו כן ,חשיפתם תורמת
לשאיפה לשמור על הסביבה שלנו ומאפשרת למידה ,הבניית
ידע והקניית הרגלים סביבתיים שישמרו על הטבע שלנו .בנוסף,
הגן יעסוק בחינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות ובטיפוח
סובלנות וכשירות תרבותית כבסיס לחיים משותפים בחברה
רב-תרבותית.

גן אילנות (גיל )5
הגן מדגיש את ההתפתחות האישית של כל ילד וילד,
עצמאותו וייחודיותו.
פעילות הגן מתבססת על שימוש באינטיליגנציות המרובות של
 )1993( Gardnerויוצרת התאמה לאופיו ,תכונותיו וחוזקותיו של
כל פרט בקבוצה .הגן שואב השראה מתפיסת החקר והלמידה
של הגישה המונטסורית .הגן פועל ברוח הגן העתידי גן אשר
"יתבסס על האמונה ביכולתם של הילדים וצוות הגן ליזום,
להוביל ,ללמוד ,לחקור וליצור את הגן שלהם תוך אינטראקציה
מיטבית ומתמדת בין כל השותפים.

גן דבורנית (גיל )4
נושא" :הנאה בהנעה"
הגן מזמן לילדים אינספור הזדמנויות לחינוך ערכי וחברתי ,חינוך
לאיכות הסביבה ,לאורח חיים בריא ולפעילות גופנית .חצר הגן
מנוצלת היטב לתנועה חופשית התורמת להתפתחות המוטורית,
חברתית וקוגניטיבית .בחצר הגן יופעלו המוקדים הבאים :קליעה
למטרה ,כדורסל ,זריקת טבעות ,חבל ,גומי ומשחקים עשירים
ומפתחים אחרים.

תינוקיית אקליפטוס (גיל שנה)
החזון החינוכי בתינוקיית אקליפטוס הינו יצירת סביבה
הרמונית ,רכה ,נעימה ,בטוחה ומלאת אהבה והכלה.
כל זאת תוך מתן דגש על עשייה החינוכית חווייתית ומוחשית,
סביבה חינוכית ומתן מענה לכלל צרכיו של הילד.
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חינוך

בית הספר עומרים

תפיסה מערכתית לחינוך
ערכי בבית הספר ''עומרים''

בבית הספר עומרים פועלים השכם
והערב במטרה להטמיע תפיסה
המערכתית לחינוך ערכי .תכנית זו
הינה שילוב ערכים באורח החיים
הבית ספרי באמצעות דרכי ההוראה,
באמצעות למידה חברתית ובאמצעות
החינוךומדידה.
מטרתהערכה
דרכי
לערכים היא לפתח
את התלמיד להיות בוגר מוסרי ואזרח
התורם לעצמו ולארצו .על מנת
להשיג מטרה זו ,כדי להשיג מטרה
זו מאמינים הנהלת בית הספר וצוות
המורים ,כי יש להקנות לתלמידים
כלים להתמודדות עם חופש הבחירה
תוך הפעלת שיקול דעת ערכי.
אחת הדרכים להבניית ערכים ולמידה
משמעותית הינה באמצעות העלאת
סוגיות ושאלות ערכיות מתכנית
הלימודים בתחומי הדעת השונים.
לאורך השנה צוות המורים עובר
השתלמות בית ספרית על מנת
להטמיע את התוכנית בבית הספר.

"חדר חקר"

מצטיינים בסייבר (יסודי)

בין כתלי בית הספר ''עומרים''
פועל "חדר חקר" מיוחד במינו.
במהלך שנת הלימודים אשתקד,
התגשם חלום ביישוב ,שכן חדר
המחשבים עבר שדרוג ,כיאה
להתפתחות הטכנולוגית של
העידן המודרני'' .חדר החקר''
מזמן למידה מקוונת ,המשלבת
חשיבה מסדר גבוה .בחדר זה
מתאפשרת לתלמידים ישיבה
יחידנית ,בזוגות או בקבוצות לפי
בחירה ,בסמוך לשולחן ,על פוף,
עם או בלי מחשב ועוד.
המטרות הלימודיות המקודמות
באמצעות ''חדר החקר'' עוסקות
כולן בלמידה באמצעות מחשבים,
כאשר המחשב הוא הכלי ,אך אינו
המטרה .השיעורים המתקיימים
בחדר החקר מאפשרים לילדים
לחקור ולגלות ,לגלוש ולחפש,
למצוא ולהמציא תוך שימוש
במגוון כלים ושמירה על זכויות
יוצרים.

הישג מרשים לתלמידים הצעירים
בבית הספר אשר לוקחים חלק
במסגרת לימודי סייבר מתקדמים,
הכוללים ,בין היתר ,פיצוח חידות ''קוד
מאנקי'' ומשימות מאתגרות נוספות.
רמתם הגבוהה של הילדים ,יחד עם
ההתמדה והנחישות שהפגינו לאורך כל
השנה ,הובילו את בית הספר להתברג
בין  100הנבחרות הטובות בישראל.
מדובר בהישג חסר תקדים ,שכן בית
הספר מדורג לפי מספר נקודות
כללי ובהתאמה למספר התלמידים,
נתון המצריך שיתוף פעולה ועבודה
קבוצתית.
במסגרת תכנית זו ,הובילו תלמידי
כיתות ה'-ו' ,הלוקחים חלק בפרויקט,
את בית הספר לזכייה במקום ה4-
הארצי בתכנות.
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בטיחות בדרכים
בית הספר עומרים מקדם במסגרת
תכנית הלימודים שיעורי בטיחות בדרכים
על מנת לחנך לתרבות נהיגה איכותית.
במהלך שנת הלימודים אשתקד ,ערך

חינוך
עבודה עם האמנית קרן
שפילצר

בית הספר שבוע בטיחות לאומי
בדרכים ,בסימן היסח דעת ,לרבות
סדנאות כיתתיות והתנסות בחצר בית
הספר שכללו היכרות עם תמרורים
ומתן דגש על חשיבותם של חגורת
הבטיחות ,מושב הבטיחות ,הקסדה
וחצייה בטוחה של הכביש.
בית הספר ימשיך לקיים לאורך השנה
מגוון רחב של פעילויות ,הרצאות
ושילוב תכנים ,במטרה להעלות את
המודעות לנושאי בטיחות בדרכים.

תלמידי עומרים במפגש עם
ראש מועצה
במסגרת תוכנית חברתית של תלמידי
כיתות ו' בבית הספר ,מגיעים תלמידי
כיתות ו' לפגישה עם ראש המועצה.
התלמידים שואלים שאלות וזוכים
לתשובות והסברים מעניינים.

ערב שיח משותף של צוות בית
הספר ועד הורים המרכזי

שבוע המעשים הטובים
תלמידי בית הספר עומרים תורמים
למען הקהילה בדרכים מגוונות .אחת
מהן היא שבוע המעשים הטובים,
הכולל שלל פעילויות ופרויקטים
הנעשים בשיתוף האוכלוסייה
המקומית ביישוב.
בין הפעילויות השונות שהתקיימו
בחודשים האחרונים :ניקיון רחבת
הספורטק ,תרומה של ציוד לעמותת
צער בעלי חיים ,אירוח חיילים
מבסיסים סמוכים לפעילות חווייתית
יחד עם התלמידים ,ארגון ארוחת בוקר
עשירה לעובדי הכפיים ביישוב ,קידום
פרויקט ''הגינה הצומחת'' במסגרתו
נשתלו פרחים ברחבי בית הספר ועוד.
תודה רבה לכל התלמידים ,המורים,
ההורים וצוות בית הספר הנרחב ,על
התרומה מזמנם ומרצם למען הקהילה.

בערב המיוחד השתתפו הורים ,מורים
ותלמידים משכבה ו’ בבית הספר .הערב
כלל מעגלי שיח בנושאים מגוונים,
ביניהם :תקנון בית הספר ,גלישה בטוחה,
מעברים וגיל ההתבגרות ,א’ תחילה
והכניסה לבית ספר יסודי ,קשר הורה-
מורה-תלמיד ,פדגוגיה וחדשנות בחינוך.
הערב נועד להעמיק את הקשר בין בית
הספר להורים ולהגיע לתובנות שיובילו
להמשך תכנון ועשייה בבית הספר.
הערב היה פורה ומעניין והעלה תובנות
שיובילו להמשך תכנון ועשייה בבית
הספר.
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השנה נערכה פעילות העשרה לילדי
שכבה ה’ .הילדים עבדו עם האמנית
המוערכת ,קרן שפילצר ,ציירת
המציגה עבודותיה בארץ ובעולם.
הילדים ציירו כריכות למחברות
החומות הישנות של פעם בנושא
לבחירתם כגון זכויות הילד ותרבות
הסלפי בפרשנות חדשנית .התלמידים
הצעירים למדו טכניקות בצבעי גואש
וארטליין .בעזרת דפי השראה יצר כל
ילד את המחברת האישית שלו.
הילדים הצליחו להביע עצמם
במסגרת העבודה היצירתית ,נחשפו
לעולם האמנות ונהנו מהתהליך.

''פושטית''  -פרוייקט
המחברות הגדול
פרויקט "פושטית" הוא פרויקט ארצי
של אמנים מרחבי העולם ששלחו
את הפרשנות האישית שלהם
למחברת הפשוטה של פעם.
תלמידי בית הספר הציגו תערוכה
מרהיבה ביופייה ,שנולדה בעקבות
סדנת אמן מוצלחת שהועברה
על ידי האמנית ,קרן שפילשר.
התערוכה הוצגה בגלריות ברחבי
הארץ ,וביניהם הוצגה גם אצלנו
ביישוב ,לרבות עבודות הילדים שלנו.
עבודות אומנים מאוסף פרטי
הושאלו והוצגו בתערוכה ,לרבות
עבודות של ילדים בכיתה ה'
מביה"ס "עומרים" ,שיצירותיהם
הוצגו לצד אומנים ידועים.

חינוך

מקיף עומר
92.3%

זכאות לבגרות
בעומר

100%

מהתלמידים ניגשו
לבחינות הבגרות

92%

עמדו בדרישת הסף
לאוניברסיטה.

תואר של כבוד
ברכות לביה”ס “המקיף עומר” על
בחירתו לאחד מבתי הספר המצטיינים
בארץ בשנה״ל תשע״ט על הישגים
לימודיים וחברתיים ,שמירה על טוהר
הבחינות ,לצד עבודה עקבית ורציפה.
בין המדדים :מניעת נשירה ,קליטת
תלמידי חינוך מיוחד ,גיוס לצה”ל,
שירות אזרחי ,אחוז הזכאות לבגרות,
אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות
ומידת השיפור והשינוי המשמעותי
שחוללו ביחס לשנה הקודמת.
בשנת תשע"ח למדו בכיתה י"ב 130
תלמידים ,מתוכם ניגשו למבחני
הבגרות  130תלמידים  .100% -זכאים
לבגרות  ,92.3% - 120עומדים בדרישות
סף לאוניברסיטה – .91.54%
אנו גאים גם בעובדה שמורי החטיבה
העליונה בביה”ס זכו למענק חד פעמי
על ההישגים במשכורת חודש אוגוסט
.2019

מקיף עומר -לא מתפשרים
על איכות התשתיות
על מנת להתמודד עם הטמפרטורה
הגבוהה בין כתלי אולם הספורט בימי
הקיץ ,הותקנה באולם מערכת איוורור
ייעודית ,כך שבימי הקיץ החמים יזכו
הספורטאים לתנאי משחק נעימים.
מערכות מסוג זה מותקנות באולמות
הספורט המובילים בישראל ולאחר
בחינת שביעות הרצון ושיחות עם מספר
לקוחות (גם בערבה ובאילת) הוחלט על
התקנת המערכת גם באולם הספורט
המקיף שלנו.
כמו כן ,גג אולם הספורט עבר איטום
מחודש ותוצאות האיטום המצויין באו
לידי ביטוי בחורף גשום במיוחד שעבר
עלינו אשתקד ,ללא נזילות.
בנוסף ,כל גופי התאורה באולם הוחלפו
בתאורת לדים איכותית ומתקדמת
המותאמת לתנאי האולם באופן מיטבי.

שדרוג חוויית הלימוד
המועצה המקומית עומר רואה
חשיבות עליונה בקשר הדוק בין איכות
התשתיות ואיכות ההישגים החינוכיים.
אנו מאמינים כי זהו קשר בלתי מתפשר
אשר את פירותיו נקצור בעתיד.
משכך ,שודרגה באופן נרחב חוויית
הלימוד בין כותלי התיכון .כך למשל,
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נרכשו מערכות מחשוב עבור כלל
כיתות התיכון .מדובר במערכות מחשוב
מתקדמות ביותר המאפשרות לתלמידים
חוויית למידה עשירה בשיעור ,ובנוסף,
מאפשרת הוראה מרחוק במידת הצורך.
כמו כן ,גם מחצית מארונות האחסון
בכיתות עברו חידוש ושידרוג ובימים אלו
יושלם המהלך בכל הכיתות ,לנוחיות
הילדים והצוותים החינוכיים.
סך הכל הושקעו בפרויקט שדרוג
חוויית הלימוד בכיתות התיכון מעל
ל 300,000-שקלים לרווחת התלמידים,
צוות המורים וההנהלה.
כמועצה וכקהילה מגובשת נמשיך
לפעול יחד ,על מנת שהיישוב של כולנו
ימשיך להיות מוביל בכל קנה מידה.

עתודה טכנולוגית
תעודת הצטיינות הוענקה לביה”ס
המקיף עומר ,בטקס אשר נערך
במוזיאון המדע בירושלים ,על הישגיו
יוצאי דופן בתוכנית עתודה מדעית
טכנולוגית ובזכות עלייה בשיעור
הזכאים לתעודת בגרות טכנולוגית
איכותית ,בשיעור של למעלה מ10-
אחוזים בשנים ( 2017 - 2016ממוצע
שיעור הצמיחה בתוכנית  ,2.11%בעוד
הממוצע הארצי הינו .)1.42%
כ 300-בתי ספר תיכוניים בארץ
משתתפים בתוכנית עמ”ט (עתודה

חינוך
מצטיינים בסייבר

מדעית טכנולוגית) .במסלול זה לומדים
התלמידים  5יח”ל מתמטיקה ו 2
מקצועות מדעיים ברמה של  5יח”ל.
בית הספר המקיף בעומר הוא ביה”ס
היחיד במחוז הדרום אשר זכה לתעודת
ההצטיינות מתוך  10בתי ספר אשר
הצטיינו בכל הארץ .בנוסף ,תיכון מקיף
עומר מוכר כמצטיין בהישגי התלמידים
ובשיעור הצמיחה של התכנית.

עומר גם בחלל
גאווה גדולה לעומר ולבית הספר
המקיף עומר! נועה יפלח ,תלמידת
כיתה י"ב בביה"ס "המקיף עומר" ,חזרה
ליישוב לאחר שהשתתפה במחנה
אימונים לאסטרונאוטים בארה"ב
בהזמנת נאס"א.
המחנה שנערך בהאנטסוול שבאלבמה
בסמוך למוזיאון נאס"א ,נמשך 10
ימים ,ובמסגרתו זכו התלמידים לבצע
סימולציות של רחיפה וטיפוס על קיר,
הליכת חלל בחליפת אסטרונאוט
ותרגול בסימולטור מיוחד.

חידון סובב ישראל
ברכות לבן מיכאלי ,מביה”ס המקיף
עומר ולמורה אילנה מלכה על זכייתם
במקום השני בשלב המחוזי בחידון
“סובב ישראל” בנושאי גיאוגרפיה ויחסי
גומלין אדם סביבה  -תשע”ט ,אשר
התקיים בבית הספר מקיף ז’ ,הקריה
באשדוד.
תלמידי מחוז דרום ומחוז התיישבותי
בדרום מ 15-בתי ספר השתתפו
בחידון המחוזי “סובב ישראל” ,העוסק
בנושאים סביבתיים בארץ ישראל.
התלמידים אשר הגיעו לשלב הגמר
המחוזי נבחרו מחטיבות ביניים ובתי
ספר תיכוניים במחוז לאחר שזכו,
בחידונים מקדימים אשר נערכו בבתי
הספר שלהם.

קורס קולנוע
מגמת הקולנוע של בית הספר עומרים
זכתה במקום השלישי בתחרות
הארצית של משרד החינוך ,הישג נפלא
שהגיע לאחר חודשים של עבודה
אינטנסיבית מצד תלמידי בית הספר
אשר לקחו חלק במגמה .העבודה
הסיזיפית של התלמידים ,שכללה ,בין
היתר ,חשיבה ,כתיבת תסריט ,צילומים
ועריכה ,הינה הדובדבן שבקצפת לאחר
שנה שלמה של עבודה וחדשנות
בהוראה.

פעילות משותפת בין בית ספר
“רעים” למקיף עומר
רכזת שכבה י’’ב בתיכון יחד עם קבוצת
המחנכים ,ליוו את הפעילות השנה.
הם סייעו בהכנת התלמידים לקראת
ההגעה ל”רעים” וכן בהכנת פעילויות
מותאמות לקראת הביקור .לא פחות
חשובה היתה ההכלה של התלמידים
עם הגיעם לביה”ס.
גם השנה הוזמנו כל תלמידי בי”ס
“רעים” ליום ספורט במקיף .הייתה זו
חגיגה של אביב ושמחה ,שכן השנה
נערך יום הספורט במסגרת ‘’יום
המעשים הטובים’’ והשמחה היתה
גדולה .המדשאה ומגרשי הספורט
התמלאו בתחנות הפעלה ,מוסיקה
שמחה התנגנה ברקע ותלמידים
קטנים וגדולים התרוצצו יד ביד ,שיחקו,
התנסו ,צחקו ורקדו.
פרויקט ייחודי זה ,המתקיים זו השנה
השביעית ,הינו הזדמנות נפלאה
להעצמה ,התפתחות וגילוי של תלמידי
שני בתי הספר.
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בית הספר מקיף עומר אשר חרת על
דגלו התאמה לעידן המודרני ,מקיים
תכנית מצוינות מקיפה הפועלת
בתחומו – ''ניצני ממרם וסייבר'' –
תכנית המכשירה למקצועות התקשוב,
המחשוב והגנת הרשת בצה''ל ,בה
לוקחים חלק תלמידים מכיתות י''א-י''ב.
המחנה שנערך בהאנטסוול שבאלבמה
בסמוך למוזיאון נאס"א ,נמשך 10
ימים ,ובמסגרתו זכו התלמידים לבצע
סימולציות של רחיפה וטיפוס על קיר,
הליכת חלל בחליפת אסטרונאוט
ותרגול בסימולטור מיוחד.

מנהלת חדשה
לבית הספר המקיף עומר:
ענת טריווקס
ברכות לגב' ענת טריווקס אשר נבחרה
לנהל את בית הספר המקיף עומר.
גב' ענת טריווקס ( ,51נשואה )4 +
מתגוררת בקיבוץ גבים והינה בעלת
תואר ראשון במדעי התנהגות וכימיה
ותואר שני במדעי המדינה.
היא עוסקת בחינוך מזה  27שנים
בתפקידים שונים בבתי הספר  -חינוך,
ריכוז ,הובלת תהליכים חדשניים ,הובלת
פרויקטים ,מנהלת חטיבת הביניים,
מנהלת חטיבה עליונה ומנהלת פדגוגית.
תודה לגב' זיווה דרורי אשר ניהלה את
בית הספר כ 10-שנים והביאה אותו
להישגים רבים ,ופרשה לגימלאות.

ענת טריווקס

אירועים

פנאי וקהילה
קיץ של הופעות באמפי עומר

גם השנה נבחר אמפי עומר לאחד
ההיכלים המפוארים בארץ והאהובים
במיוחד על אמני ישראל .במהלך
חודשי הקיץ והחגים שחלפו להם ,זכו
תושבי עומר והסביבה להופעות בלתי
נשכחות שהובילו לתפוסה מלאה
( 1300מקומות) באמפי ,לשביעות רצונו
של הקהל ,שכאמור הצביע ברגליים.
אז מי הופיעו כאן לאחרונה? את עונת
הקיץ פתחנו בשתי הופעות מרגשות
בחודש יולי של דני רובס עם שיריו
הנוסטלגיים והמקסימים מתוך המופע
‘’בדרך אל האושר’’ ,וכן של עידן חביב
שהצליח לרגש אותנו בקולו הרך

והענוג .גם חודש אוגוסט האיר לנו
פנים עם מופע שקיעה של הראפר
טונה ,יובל דיין ושלומי שבת .בספטמבר
היה זה האיש והרוקנרול ,שלום חנוך
האגדי שבצוותא עם משה לוי ,הרעידו
את עומר .אוקטובר נפתח עם הופעה
של מוש בן ארי שהקפיץ את האמפי
כשאירח את דודו טסה .כשבוע לאחר
מכן היו אלו עמיר בניון שאירח את
אמיר דדון ,למופע שלא הותיר ולו עין
אחת יבשה ,ובמהלך חול המועד סוכות
קינח עידן עמדי במופע משובח שסיים
עונה מוסיקלית לפנתיאון.
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בנוסף ,השנה נבחר אמפי עומר לארח
את ערב ההתרמה השנתי של עמותת
ידידי סורוקה ,שכל הכנסותיו קודש
לטובת מערך האבחון והטיפול הטרום
לידתי במרכז ‘’סבן’’ שבית החולים
סורוקה בבאר-שבע ,וכן לגיוס משאבים
לבניית מחלקה נוירולוגית חדשה
בחטיבה לרפואת המוח .את הערב
הנחה גיא זוארץ ,כשעל הצד האמנותי
הייתה אמונה הזמרת ריטה.
סך הכול נאסף בערב ,בו השתתפו
כ 1000-אלף איש בראשית חודש יוני
 ,2019סכום של למעלה מ 4-מיליון
שקלים!

אירועים

מועדון כפרי עומר
מועדון כפרי עומר הממוקם בלב היישוב ,בעל מרחבים ירוקים ומדשאות מטופחות ,המשמש כמרכז פעילות
היישוב בחודשי הקיץ ובמהלך השנה למאות מנויים אשר הפכו את המועדון לבית שני ורואים את הפעילות
הגופנית כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם.
המועדון משקיע משאבים כבירים לטובת שימוש באנרגיה ירוקה תוך שמירה על סביבה חסכונית ,ובראייה
עתידית למען קידום ושיפור המועדון.

בית התרבות
בית התרבות משמש כמעוז התרבות של עומר וכן כקולנוע "לב עומר".
בבית התרבות מתקיימות ,בין היתר ,הצגות ילדים ונוער ,הרצאות ,ערבי
שירה ,ערבי עיון ,מופעים והצגות למבוגרים .בנוסף ,מדי שבוע האולם
מציג סרטי איכות של רשת "לב" בקולנוע "לב עומר".

בית התרבות

בין האירועים אשר התקיימו בו לאחרונה :הצגות ילדים "עוץ לי גוץ לי",
הקרקס בין-לאומי ,מחסן השטוזים של דתיה ,הכבש ה ,16-קופיקו ,מלך
הג'ונגל ,סרטים מדובבים לילדים ,מופעי סטנד-אפ ועוד.

שוק האיכרים
מדי שבוע בימי רביעי מתקיים בחניון האמפי שוק איכרים ססגוני המקבץ אליו תושבים רבים המעוניינים לרכוש
מבחר של פירות וירקות טריים ישר מהשדה.
המכירה מתקיימת באווירה קהילתית ומיוחדת.
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אירועים

ערב מתגייסים
ערב מתגייסים מרגש נערך הקיץ על שפת הבריכה במועדון
כפרי עומר בהשתתפות אלוף פיקוד הדרום ,הרצי הלוי ,ראש
המועצה ,פיני בדש ,מנהלת ביה"ס המקיף עומר ,זיוה דרורי,
נציגת הורי המתגייסים ,דניאלה גז ,ויוכי ביטון יו"ר הוועד למען
החייל בעומר ,הורי המתגייסים וכמובן  -המתגייסים היקרים.
להקת פיקוד הדרום פתחה את הערב במופע אמנותי וזכתה
לתשואות מהקהל .לאחריה בירך האלוף הרצי לוי את בוגרי
כיתות י"ב בעומר וציין" :עומר מובילה בארץ באחוזי הגיוס
לצה"ל בכלל וליחידות המובחרות בפרט .נהוג לברך נער
העומד להתגייס לצה"ל בברכת גיוס קל ושקט .מניסיוני ארוך
השנים בצה"ל ,אל תתרגשו מגיוס קשה ,הוא יוביל בהמשך
להישגים רציניים ואיכותיים .אני ממליץ לכם להתגייס
בעדיפות הראשונה ליחידות הלוחמות .שיהיה לכולכם גיוס
קל ושקט המתאים למדינות עם גבולות פתוחים''.
ראש המועצה ,פיני בדש ,הוסיף" :אני גאה בכם ,ילדי עומר.
מדי שנה אני זוכה לקבל דיווחים מעוררי גאווה על היותנו
ממשיכים להוביל בארץ באחוזי הגיוס לצה"ל 100% .מבוגרי
ביה"ס המקיף בעומר מתגייסים לצה"ל ומובילים גם באחוזי
הגיוס ליחידות העילית האיכותיות .שלושת החודשים הראשונים
הם הקשים ביותר ולכן עשו הכל בכדי לעמוד ולהצליח בכל
האתגרים והמשימות .דלתי תמיד תהיה פתוחה בפניכם''.

זיכרון בסלון

הבית בדפנה  -מרכז לתרבות הפנאי בעומר

כמדי שנה מנציחה המועצה המקומית עומר מעלה את
זכרם של ששת המיליונים אשר נרצחו על ידי הנאצים
במהלך מלחמת העולם השנייה ,ברחבי אירופה .במסגרת
פעילויות אלו ,התארח באמפי העירוני ,במסגרת אירועי ‘’זיכרון
בסלון’’ ,פרופסור שאול לדני ,הספורטאי האולימפי ,שהציג
סיפור מרגש ומסמר שיער על ילדותו בצל השואה הנוראית
בהונגריה ,יוגוסלביה ומחנה הריכוז ברגן-בלזן בגרמניה.
תושבי עומרים ,לרבות הוותיקים שביניהם ,הקשיבו בשקיקה
לסיפוריו של לדני.
לזכור ולא לשכוח!

מועדון חברתי ,תוסס ודינמי לקהילה הבוגרת של עומר.
''הבית בדפנה'' נותן מענה לאוכלוסייה הוותיקה ומוכיח
שגם הגיל השלישי טומן בחובו תקופה נהדרת של פריחה
ומימוש מאוויים וחלומות.
המועדון מציע פעילות משמעותית ועשייה מגוונת ,לרבות:
תערוכות מתחלפות ב''גלריות דפנה'' של אמני עומר ,ערבי
שירה וריקודים ,טיולים משותפים בארץ וברחבי הגלובוס,
הרצאות בנושאים שונים (ימי ראשון '' -פנאי בצוותא'';
ימי שני '' -שני תרבותי''; ימי חמישי  -קפה אירופה) והיד
עוד נטויה.

זיכרון בסלון עם שאול לדני
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אירועים

יריד אמני עומר
כמדי שנה התקיים יריד האומנים
החגיגי בפארק החצב לכבוד ראש
השנה .היריד במה לאמני עומר
והסביבה במגוון תחומים ויצירות ,לצד
פעילויות רבות למשפחות היישוב
המתקיימות לרגל החג.
היריד השנה היה מוצלח ,לאור כמות
הדוכנים והאטרקציות הרבות שהוצעו
למבקרים הרבים ,לרבות הפעלות
לילדים ולבני נוער ,מתקנים מתנפחים,
מתחם ג'ימבורי ,במת כישרונות
ומכירת עבודות על ידי האמנים.

נתראה בשנה הבאה!
11

תרבות ופנאי

הספרייה הציבורית עומר
עם סופרים ,הרצאות ,שעות סיפור ויצירה ,סדנאות
כתיבה ומופעים מוזיקליים לקהל הרחב.
הספרייה מעוצבת ברמת גימור אדריכלית מרשימה,
הכוללת פינות ישיבה מרווחות וריהוט מוקפד
המשתלבים יחדיו עם מבנה מודרני וספרים שנועדו
להנחיל לתושבים את אהבת הקריאה והספר .בנוסף,
בספרייה מוצבת פינת הנצחה לחללי צה”ל ,שגדלו
והתחנכו בעומר.
כל האירועים המתקיימים בספרייה מתפרסמים
בפייסבוק של המועצה המקומית עומר ,ועל לוחות
המודעות הפזורים ברחבי היישוב.

הספרייה בעומר הינה מוסד חינוכי-תרבותי בעל ערך
מוסף המשרת את תלמידי בתי הספר וגני הילדים
ובה בעת נותן מענה למבוגרים המעוניינים להעשיר
את עולמות הידע שלהם במגוון תחומים רחב.
בספרייה יש אוסף עשיר ומגוון של ספרים לקריאה
ועיון ,ספרים להאזנה ,כתבי עת לילדים ,נוער
ומבוגרים וכן מבחר רב של ספרים בשפות שונות.
הספרייה מהווה גם מרכז פנאי בעל ערך מוסף
הכולל ,בין היתר ,שירותי השאלת ספרים ,סרטים,
משחקי קופסה ואפילו עמדות משחקי  XBOXלרווחת
התושבים.
בתחום התרבות  -בספרייה מתקיימים מפגשים
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תרבות ופנאי

מקצת מפעילויות הספרייה שיתקיימו
במשך השנה לכל קבוצות הגיל
"לא סתם סיפור" הצגה בנושא עידוד קריאה.
"עוזי בסירה" על פי סיפורו של לוין קיפניס.
"נסיך מפח"  -הצגת ילדים.
מפגש עם הסופרת ענת לב אדלר  -למבוגרים.
"סוד הקסם" – רמזים בספרי הארי פוטר.
יותם דהן  -תלמיד במקיף עומר המקיים מפגש לרגל
השקת ספר המתכונים שלו "ביס".
"מהומה על הבמה" – הצגת ילדים.
"מרק כפתורים" – הצגת תיאטרון אורנה פורת לילדים.
איך מבשלים סיפור  -שעת סיפור לילדים עם סופרת
הילדים שושנה קרבסי.
"מסע בין ממלכות" – שעת סיפור תלת מימדית לילדים.
"השופטים כמספרי סיפורים"  -עם המשפטן אילן הורוביץ
למבוגרים.
"אוכל קטן נשים גדולות"  -מפגש עם הסופר ,המו"ל ואיש
הטלוויזיה גיל חובב.
"שירים לאורך החוף"  -מופע לציון  14שנים למותו של נתן
יונתן.
"המסע לארץ החפצים האבודים" – תיאטרון המדיטק.
"מוצרט הקטן" – הצגה לילדים.
שעת סיפור ויצירה – פעילות עם מרינה איתני.
״למה בכה הדג?״ – תיאטרון הקרון לילדים.
מפגש עם הסופרת והמאיירת שולמית צרפתי – בעקבות
הסיפור "אצבעוני" של ח.נ .ביאליק
סדנת כתיבה עם הסופר יונתן יבין – סדנה לנוער.
מפגש עם הסופר והפזמונאי נועם חורב  -מתנות קטנות –
פסקול ישראלי
"לשיר איתה"  -משירי שושנה דמרי
יצריות ויצירתיות בתהליכי פיוס והשלמה  -מפגש עם
זהבה פישר – לקפיש ,עובדת סוציאלית.
מפגש עם פנינה אלבין ,ד"ר לפרמקולוגיה ולכימיה
העוסקת באומנות הן בפיסול והן בכתיבת שירה.
גבולות וסמכות הורית ,מנחה דקלה סברו.
"קסם החידות" – מפגש סופר לילדים עם מיכאל אבס.
מפגש עם גב' לאה גולדשטיין בנושא :סיפורי אדגר קרת.
"ערב שירי נתן אלתרמן בגרסתם השנסונית" – עם הזמרת
סיון קרצ'נר
ועוד רבים וטובים...
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ספורט

נפש בריאה בגוף בריא
אולם ספורט רב תכליתי וממוזג (בביה”ס המקיף עומר).
ברחבי עומר אפשר למצוא מגרשי קט-רגל ,מגרשי
כדורסל ,מגרשי טניס ,מגרשי מיני-פיץ’ ,מתקני
כושר גופני בפארקים השונים ,מרחבי דשא לפעילות
ספורטיבית.
ב”מועדון כפרי עומר” עם בריכת שחיה מקורה ופתוחה,
חדר כושר ,סאונה רטובה ויבשה ,ג’קוזי ,מגלשות מים,
חדרי חוגים ,מלתחות ומרחבי דשא.
ב”גני עומר” בריכת שחיה מקורה ,חדר כושר ומלתחות.
בפארק התעשייה מסלולים לרכיבת אופניים ,מרחבי
דשא ומסלולי ריצה.

המועצה המקומית עומר מעודדת ומקיימת פעילות
ספורט במגוון רחב של ענפים המיועדים לכל פלחי
האוכלוסייה המתגוררת ביישוב.
ברחבי עומר נהנים התושבים ממתקני ספורט חדישים
ברמה גבוהה.
בספורטק הזוכה לתאורת לאד חסכונית ,בישוב קיים
אצטדיון כדורגל ,עם מסלול ריצה ,קפיצה לרוחק,
מגרשי טניס ,מגרשי כדורסל ,מגרש קט רגל ,חדרי
שופטים ,חדר מנוחה מלתחות ,שירותים ומקלחות.
בעומר שני אולמות ספורט ,אולם כדורסל ממוזג עם
רצפת פרקט (בית מפעל הפיס).
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ספורט

בעומר מתקיים מידי שנה
יריד חוגים
המועצה המקומית עומר מקיימת מדי שנה יריד חוגים
במטרה לעודד ילדים ובני נוער לבחור באורח חיים ספורטיבי.

הענפים אשר לוקחים חלק ביריד הינם:
כדורסל  -קט סל
פארקור

קנדו

התעמלות אמנותית
טיסנאות

שחייה

קארטה

כושר גופני

כדורגל

כדורת – ''מאמאנט''
התעמלות נשים

התעמלות בונה עצם

טניס

ג'ודו

דור דאנס

היפ הופ

התעמלות גברים

Nia

אופניים

קרב מגע
סייף
הוקי רולר

אתלטיקה קלה

ריקודי עם

פעילות ספורטיבית במסגרת תנועות נוער – הצופים ,בני עקיבא ,נועם.
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ותיקים

עומר מחבקת
את תושביה הוותיקים
מגורים לגיל הזהב

קהילה תומכת

עומר הוא היישוב היחיד בארץ המציע
פתרון מושלם לגיל השלישי .ביוזמה
של תושבי עומר הוותיקים הוקם
רובע המגורים הייחודי ''גני עומר'' ובו
מעל  200יחידות דיור צמודות קרקע,
לגילאי  55ומעלה .הבנייה איכותית,
והבתים המוקפים גינות ציבוריות
מטופחות המותאמים לאוכלוסייה
המבוגרת .בשל אופיו הייחודי של
המקום מגיעים אליו גמלאים מכל
קצות הארץ.
כל שירותי הרובע תוכננו במטרה
לספק את צרכיה של האוכלוסייה
המיוחדת המתגוררת בו :שני אולמות
כנסים ותרבות ,מרפאה ,ספרייה ,מכון
יופי ,חדרי חוגים ,מסעדה ובריכת
שחייה.
במקום נערכת פעילות תרבותית
וחברתית עשירה הכוללת חוגים,
הרצאות ,סרטים ,קונצרטים ,ערבי
שירה ,מופעים ,עונג שבת ,טיולים ועוד.
הרובע הוא חלק אינטגרלי מן היישוב
אך זוכה לאבטחה מוגברת .במקום
שירותי דואר ובנקים ,ותמורת תשלום
סמלי אפשר גם לאכול במסעדה
שבמקום .בתוך "גני עומר" פועלים גם
בית חולים סיעודי ברמה גבוהה ביותר
וסניף של קופת חולים "מכבי''

למעלה מ 10-שנים פועל בעומר
פרויקט “קהילה תומכת”.
מהי “קהילה תומכת”? תכנית “קהילה
תומכת” מאפשרת לוותיקי היישוב
לקבל את השירותים להם הם זקוקים
על מנת להמשיך לשמור על חיים
עצמאיים בביתם .העמותה והתכנית
הוקמו ע”י תושבים בעומר אשר שמו
להם למטרה לשפר את איכות החיים
ולהקל על האוכלוסייה המתבגרת
ביישוב .בתכנית שותפים עמותת
ש.ל.ב – .עומר ,אשל (הג’וינט) ,המועצה
מקומית עומר ומשרד הרווחה.
העמותה פועלת ללא מטרת רווח,
כוללת צוות עובדים מקומיים המונה
שני אבות קהילה ורכזת חברתית,
בתוספת שירות רפואי ארצי הכולל:
ייעוץ רפואי טלפוני ,ביקור בית של
רופא ,אמבולנס למקרים דחופים ועוד.
שירותי ‘’קהילה תומכת’’ מוענקים כיום
עבור כ 300 -בתי אב בעומר .הגידול
המבורך מאפשר להמשיך לפעול
לשיפור והוספת שירותים .יש לציין כי
השירות ניתן בכל מקום בארץ ,בכל
שעות היממה ,כולל שבתות וחגים.

פעילות במועדון גיל הזהב

מועדון ‘’סתיו הזהב’’
המועדון קיים כבר  20שנה ומונה כ65-
חברים בגילאי  70ומעלה .בימי שלישי
נערך מפגש של כל החברים על כוס
קפה ועוגה ,יחד עם הרצאה של מרצה
אורח בנושאים שונים .בשאר ימות
השבוע מתקיימים חוגים לפי רצון
החברים.
אחת לחודש נערך טיול בן יום אחד
לרווחת החברים ,ואילו פעם בשנה אלו
זוכים ליהנות מטיול המתפרס על פני
 4ימים עם אוטובוס צמוד המאפשר
לערוך טיולים קצרים באזור בית המלון.
בנוסף ,אחת לחודש מתקיים טיול
בריאות במרחצאות "נווה מדבר”.

פעילות במועדון גיל הזהב

פעילות במועדון גיל הזהב
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ותיקים

שירות אחזקת הבית :ביצוע תיקונים קלים בבית ע”י אבות הקהילה ,ללא עלות,
עזרה בתיאום הגעת בעלי מקצוע לתיקונים גדולים.
שירות חברתי :ביקורי בית ע”י הרכזת החברתית ,הסעות ללא עלות בתוך היישוב,
פעמיים בשבוע
טיולים :השתתפות בעלויות ,הפעלת מועדון לאנשים עם צרכים מיוחדים אחת
לשבוע“ ,מפגש קפה אירופה ,קפה של פעם” אחת לשבוע המיועד לניצולי שואה
ולוותיקי עומר ,שירות מתנדבים לביקורים להפגת בדידות לחברים בקהילה ועוד.

טיולי ותיקים
ותיקי עומר מקיימים במהלך השנה
טיולים ברחבי הארץ .בין המקומות
בהם טיילו במהלך השנה האחרונה:
חבל מודיעין ובן שמן ,מושבות הברון,
אזור הכרמל ,שפלת יהודה ,צפון ים
המלח ועוד.

מועדון פטאנק
בכניסה לגני עומר ובסמוך למגרש
החניה הגדול ,פועלת בתוך החורשה
המוריקה ,רחבת דשא מטופחת עם
ארבעה מגרשים תקניים למשחק
ה"פטאנק" .מדובר במבנה ששימש
בעבר כמכולה וכיום הפך למשרד,
מטבחון ושירותים לטובת חברי מועדון
הפטאנק בעומר ,המשמש כבית
עבורם.
המועדון מונה כיום  30חברים ,תושבי
גני עומר ועומר ,והוא ישמח לקלוט
חברים חדשים .בנוסף ,מועדון חברי
"הפטאנק" עומר מאמצים את בית
הלוחם בב"ש ,ומקיימים יחדיו אימונים
ומשחקים משותפים.
למצטרפים מובטחת פעילות גופנית,
תחרותית וחברתית איכותית וטובה.

ערב שירה וריקודים ותיקים

פטאנק

ערב שירה וריקודים ותיקים
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בנק דקסיה ישראל בע"מ

דו"ח כספי

עומר איתנה כלכלית
המועצה המקומית עומר מוגדרת כרשות איתנה והינה בעלת סמכויות נרחבות
(מתוך  256רשויות בארץ ,רק  24מוגדרות כרשויות איתנות).
מדי שנה מסיימת המועצה באיזון תקציבי את הניהול הכספי ,המעניק לה אישור
ניהול תקין של משרד הפנים זו השנה ה 21-ברציפות
20

בנק דקסיה ישראל בע"מ

דו"ח כספי

דו"ח מצב כספי של המועצה המקומית עומר מול נתוני הסקטור וקבוצת הייחוס אשר הוכן
ע''י בנק דקסיה ,בנק הבית של הרשויות המקומיות ,התאגידים העירוניים ותאגידי המים בישראל.

דו"ח מצב רשות מול נתוני הסקטור וקבוצות הייחוס
שם הרשות :עומר

21

דו''ח לתושב

מועצה מקומית עומר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש''ח)

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

8,793
8,928
2,455

שטח שיפוט (דונם)
דירוג סוציואקונומי

נתוני ביצוע התקציב ברגיל

20,009
9
מאזן
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דו''ח לתושב

מועצה מקומית עומר
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
(באלפי ש''ח)

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית
נתוני ביצוע התקציב ברגיל

8,928
9,003
2,481

שטח שיפוט (דונם)
דירוג סוציואקונומי
מאזן
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20,009
9

פרויקטים

תנופה של התחדשות ועשייה
מיצג מרהיב במחלף הצפוני
יצירת אמנות נוספת של האמן אפרים בן
אהרון ,אשר יוצרה במיוחד עבור עומר,
מצטרפת לעבודותיו הנוספות בכניסה
הראשית והדרומית לעומר.
במסגרת הפרויקט הייחודי הוצב השנה
המיצג בכניסה/יציאה הצפונית לעומר,
כחלק משדרוג הכניסות אל היישוב
ומחוצה לו.
כמו כן ,הושלמה התקנת תאורה
חיצונית ופנימית המאפשרת ליהנות
ממראה עבודת הפיסול המיוחדת גם
בשעות החשיכה .במקביל ,הסתיימה
גם ההסדרה של הגינון מסביב לאלמנט
הפיסולי.
שילובו של אלמנט זה בכניסה/היציאה
הצפונית ,משדרג ומשלים את פרויקט
הכניסה הצפונית של הישוב.

מבנה רב תכליתי במתחם
ביה"ס דפנה

למען ביטחונם של תלמידי בית
הספר המקיף המועצה הקימה
מעבר תת קרקעי המוביל בבטחה
את התלמידים מעומר אל תוך תחומי
בית הספר .המעבר נמצא תחת כביש
 60הסואן ומאפשר כניסה לרוכבי
אופניים מחד ולהולכי רגל מאידך.
לקראת פתיחת הלימודים נשטף
המעבר ,תוקנו ושודרגו אמצעי
התאורה ,הותקן שילוט הכוונה חדש,
טופחה הגינה לאורך השביל המוביל
לבית הספר.

במטרה לשפר את איכות החיים של אנשים
עם מוגבלויות ביצעה המועצה הנגשה של
מעברי חצייה בצמתים ברחבי היישוב.
בין השאר בוצעה הנגשה בכיכר עומרים,
במעבר החצייה בין האמפי לספורטק,
בצומת אקליפטוס דקל ובצומת שיזף
צאלה.
במסגרת העבודות הונמכו המדרכות לגובה
הכביש ,הותקנו תבליטים וסומנו אזהרות
להולכי הרגל.
מעברי החצייה המונגשים מיועדים
לתושבים או מבקרי חוץ הנזקקים לכסאות
גלגלים ,ללקויי ראייה לצורך חציית הכביש
בצורה בטוחה וכן להורים המטיילים עם
ילדיהם בעגלות.

לרווחת תושבי עומר ,המועצה תכננה
ובונה בימים אלו מבנה רב תכליתי
במתחם ביה"ס דפנה.
המבנה בן קומה אחת משתרע על
שטח של כ 600-מ"ר ,מתוכו כ 400-מ"ר
שטח ייעודי לטובת מרפאה קהילתית
שתופעל על ידי קופת חולים "מכבי"
אשר זכתה במכרז ההפעלה.
מבנה המרפאה כולל בין היתר חדרי
רופאים ,מרחב מוגן מוסדי המשמש
כחדר רופא ובעיתות חירום כמרפאה
מוגנת ,חדרי אחיות ,מעבדה ובית
מרקחת.
בנוסף ישכנו במבנה משרדי הרווחה
והשירות הפסיכולוגי של היישוב בשטח
של כ 200-מ"ר נוספים ,לרבות משרדים
וחדר ישיבות לרווחת התושבים
והעובדים.
המבנה בעל התכנון הייחודי תוכנן על ידי
"מרש אדריכלים" ,שוכן בלב החורשה
במתחם דפנה .יצוין כי העמדתו ותכנונו
נבעו מהחלטה ברורה של המועצה
שלא לפגוע בשום עץ בחורשה.
במקביל מבנה קופת חולים כללית
עומד לעבור הליך שיפוץ והרחבה.
התכנון הסתיים בימים אלה ובשבועות
הקרובים עתיד לצאת מכרז ייעודי לכל
המעוניינים.
כחלק מהפרויקט ישופץ גם מבנה
רשות העתיקות הנמצא בפינת פארק
חצב ,במטרה לאפשר לקופ"ח הכללית
לעבור למתחם באופן זמני ,במהלך
תקופת השיפוץ ,עד לסיום הפרויקט.

מעבר תת קרקעי

מעברי חצייה מונגשים

מבנה רב תכליתי דפנה

שיפוץ ושדרוג מעבר
תת קרקעי המוביל לביה"ס
המקיף עומר

מיצג הכניסה הצפונית לעומר

מעברי חצייה מונגשים
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שיפוצים ושדרוגים בבית
הספר "עומרים"
תלמידי בית ספר ''עומרים'' זכו השנה
להיכנס בתחילת שנת הלימודים לבית
ספר מהודר שזכה לשדרוגים רבים.
עובדי המועצה פעלו במרץ רב ,כולל
בימי השרב הכבד ,על מנת לסיים את
מלאכת שיפוצי הקיץ בין כתלי בית
הספר ומחוצה לו.
בהמשך לתוכנית הרב שנתית של
המועצה "א' תחילה" השנה גם כיתות
ב' צוידו בכל האמצעים לביצוע דרישות
התוכנית הלימודים החדשה.
מבנה היול"א לשעבר ,שופץ ומשמש
כחדר אומנות ,מדעים בשילוב
פינות ישיבה לעבודות פרטניות של
התלמידים ,במהלך השיפוץ הוחלפו
הריצוף ,החיפוי הקרמי ,חלונות
האלומיניום ,הדלתות והתאורה .המבנה
נצבע והשירותים חודשו.
הוחלפו מזגנים בהתאם לצורך בכיתות,
בסמוך לבית העץ של קק"ל זכו
התלמידים במגרש קטרגל אשר נוסף
למגרשים הקיימים.
אולם הספורט השוכן תחת בניין כיתות
ד' שופץ באופן יסודי ,התאורה הוחלפה
לתאורת לד חדישה והורכב בד לבד
בטיחותי לאורך קירות הצד.
בסמוך למבנה כיתות ו' הוכן משטח של
דשא סינטטי .בנוסף ,בין רחבת הדגל
למבנה כיתות ה' נשתל דשא והוחלפה
צנרת ההשקיה של המדשאות
החדשות.

פסיפס בכניסה לעומר
יצירת אמנות נוספת בעומר ,הפעם -
פרי יצירתה של האמנית איריס יהל,
ממושב שדה משה.
הקיץ הוצב בכניסה הראשית לעומר,
שלט פסיפס צבעוני עם הכיתוב והלוגו
של עומר הכולל סממנים האופייניים
ליישוב  -מגדל המים ,בתי קרקע ,ילדים
משחקים והרבה פרחים צבעוניים
בשלל צבעים ססגוניים.
שלט הפסיפס הינו עבודת יד של
האמנית ובשעות הערב והלילה הוא
מואר על ידי תאורה פנימית מרהיבה.

שדרוג תאורה בכניסה
הדרומית (כביש היתום)
לרווחת ובטיחות תושבי עומר ותל
שבע ,שודרגה התאורה לאורך כביש
הכניסה הדרומית לעומר.
הכביש ששנים הוגדר כ"כביש יתום"
(כביש אשר אינו שייך לאף רשות
מהסיבה הפשוטה שהוא גובל בשלוש
רשויות  -עומר ,באר שבע ותל שבע),
עבר לטיפולה של חברת ''נתיבי ישראל''.
בעקבות לחץ ופניות מרובות של
ראש מועצת עומר ,פיני בדש ,לשר
התחבורה והבטיחות בדרכים ,אישר
השר להפוך את "הכביש היתום" לכביש
השייך לנתיבי ישראל ולבצע את שדרוג
התאורה.
במסגרת הפרויקט הוחלפו כל תשתיות
התאורה הקיימות ,לרבות החלפת קווי
החשמל התת קרקעיים ,החלפת עמודי
התאורה והתקנת תאורת לדים חדשה
ומתקדמת.

פסיפס בכניסה לעומר

הצבת עמודי תאורה
בכביש 60
מנכ"ל נתיבי ישראל ,ניסים פרץ ,נעתר
לפניית ראש המועצה ,פיני בדש ,ואישר
את המשך הצבת עמודי התאורה
בכביש ( 60בקטע שעד החיבור עם
כביש  )6שנותר חשוך וסיכן את הנוהגים
בכביש.
בעקבות הלחץ שהופעל בנושא על שר
התחבורה ומנכ''ל נתיבי ישראל ,זכינו
לתאורה מעומר ועד לכביש .6
שדרוג תאורה בכביש היתום

שיפוצים ביה''ס עומרים

אולם הספורט ,ביה''ס ''עומרים''

עמודי תאורה כביש 60
25

כיכר החורשה

פרויקטים

מתיחת פנים למועדון הצופים

במהלך חופשת הקיץ אשתקד שופץ ושודרג מתחם מועדון
הצופים בעלות של  1.2מיליון ש"ח.
מועדון הצופים כלל טרם השיפוץ מבנה מרכזי (בית אלפסי),
חמישה צריפי עץ ,שני קרונות ובנוסף מספר מכולות לאכסון.
את השיפוץ ליווה האדריכל רמי מרש ,כאשר עיקר המאמץ
הופנה לטובת שדרוג כיתות השבטים .לצורך כך נבנו  8חדרי
כיתות ממוזגות ממכולות מסובות וכן נבנו  2מבני שירותים
מונגשים ( 5תאים בכל מבנה).
עבור השכב"ג נבנה אולם גדול בהיקף של כ 100-מ''ר ממכולות
מוסבות ממוזגות ,ובמקביל שופצו ושודרגו צריפי העץ ,לרבות

התקנת מזגנים וחלונות חדשים ,וביצוע ציפוי גבס פנימי.
מלאכת הבינוי כללה גם שיפוץ מאסיבי בשטחים החיצוניים
במתחם ,שכללו פיתוח רחבות דשא גדולות ,שבילי אספלט
היקפיים והוספת עמודי תאורה .כמו כן ,הוכשרה דרך גישה
וכניסה למשאיות ואוטובוסים מכיוון רחוב הרדוף.
במסגרת השלב הבא של הפרויקט שיתבצע בעתיד ,צפוי
להיהרס בית אלפסי ובמקומו מתוכנן לקום מבנה רב תכליתי,
שישמש כמתחם מרכזי לפעילות .בנוסף ,מתוכננת בשלב הבא
להיבנות טיילת שתחבר בין גן הזיכרון ברחוב הרדוף לכניסה
הדרומית ברחוב השיטה ,אשר תשיק למועדון הצופים.

נשארים מחוברים :יישומון ייעודי למועצה המקומית עומר
אנחנו מזמינים את התושבים אשר טרם עשו זאת להוריד את
האפליקציה ולהשתמש בה.
קישורי הורדה עבור מכשירי אנדרואיד ואפל ניתן להוריד
מהחנות בסלולרי תחת השם אפליקציית  ct conectלעומר.

במסגרת השירות לתושב מפעילה המועצה יישומון
(אפליקציה) באמצעותו יכול כל תושב לקיים קשר יעיל יותר
עם המועצה ולדווח על תקלות ,מפגעים ומטרדים אשר
ינותבו באופן אוטומטי לגורם האחראי על הנושא.
הדיווח מאפשר העלאת תמונה של המפגע ,כולל מיקום
מדויק עם אפשרות לעקוב אחר הטיפול בכל פנייה .בנוסף,
הישומון כולל ספר טלפונים של עובדי המועצה כולל דוא"ל
ואפשרות ליצירת קשר ישיר באמצעות האפליקציה.
הישומון מקל על התושב ,בכך שבלחיצת כפתור פשוטה
בסמארטפון הוא מעביר מידע ישירות למועצה ומונע את
הצורך להתקשר ולהמתין על הקו למענה .הישומון הוא דו
כיווני ומאפשר לתושב לשלוח הודעות על מפגעים ,אשר
ינותבו למערכת אוטומטית אשר מנתבת את הדיווח לפי
מיקום ,סוג הפניה והגורם האחראי במועצה .התושב יכול
לעקוב אחר הטיפול בפניה ולבחור לקבל מידע והודעות
מהמועצה בתחומי עניין כמו אירועי תרבות ברחבי המועצה.
בנוסף ניתן יהיה לעדכן את התושבים בזמן מצבי חירום.
השימוש בישומון חינמי עבור התושב וניתן להוריד אותו
בחנויות ( .)google play, app storeלאחר ההורדה
וההתקנה בסלולרי האפליקציה והאתר אינם אמורים
להחליף את ערוצי התקשורת המקובלים ,אך יאפשרו ערוץ
נוסף לתקשורת עם התושב.
באפליקציה קיים גם לחצן מצוקה המעביר קריאה מיידית
למוקד המועצה.
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מועדון לגיל הרך  -ג'ימבורי

האגם הנופי
האגם הנופי נמצא בהליך הרצת המערכות .במהלך ההרצה
נתגלו מספר דליפות מים אשר מטופלות ע"י הקבלן המבצע.
עם השלמת העבודות ימולא האגם במים ויחל לפעול.
בימים אלה מפורסמים מכרזים לשיווק שני מגרשים למסחר
ובתי קפה סביב האגם .עם סיום הפיתוח באגם הזכיינים
יפעילו בו פעילויות כגון שייט והפעלות לבני נוער ומשפחות.

החלפת קווי מים בישוב

המועצה מתכננת הקמת מועדון לגיל הרך בפארק חצב (בצמוד
למבנה רשות העתיקות שיוסב למועדון נוער).
תמהיל השימושים יהיה רחב ויכלול בריכת שחייה טיפולית,
אולם ג'ימבורי התפתחותי ,חלל אולם/מפגש ,חדרי סדנאות
אינטימיים ,קפיטריה ,פטיו וחצר פנימיים.
מודל הפעילות יהיה מכוון לגיל הרך .עם זאת המרכז יציע את
חדרי הסטודיו לפעילות רב גילית (נשים הרות ומבוגרים).

במסגרת תוכנית רב שנתית המועצה ממשיכה בהחלפת
תשתיות קווי מים ישנים ביישוב.
בתכנון לביצוע החלפת קווי המים ברחובות :צפצפה ,שקד,
ערבה ,חרוב ,תאנה ,נרקיס ,רקפת ,כלנית ,תפוז ,צבר ,שיזף
ואגוז.

בניית מאגר מי קולחין נוסף במכון הטיהור

מועדון הנוער
מועדון הנוער המתוכנן אמור להשתלב בפארק חצב בלב
החורשה בצמוד למועדון לגיל הרך.
המועדון יהווה אלטרנטיבה ל"צופים" ומתוכנן לשמש כמרחב
מרובה שימושים .חלק מהשימושים יהוו מבססי טכנולוגיה,
מחשוב ,חדרי מוסיקה ,אולפני רדיו וטלוויזיה.
מההיבט התכנוני המתחם אמור להתחדש בעיצוב מודרני ,מזמין
ומסקרן.
הערה :בטווח המיידי המבנה יועמד לרשות קופ"ח כללית למשך
זמן השיפוץ של מרפאת הקופ"ח במרכז .עם סיום השיפוץ יוסב
המבנה למועדון הנוער.

עומר הינה מהרשויות הראשונות אשר הקימו והפעילו מכון
טיהור שפכים (מט"ש) בקיבולת של  50,000קו"ב.
בעומר מכון הטיהור בבעלות המועצה בעוד שברוב הרשויות
בארץ נבנו מכוני הטיהור בשיטת  ,BOTדהיינו יזם בנה את
המכון והרשות רוכשת מהיזם את המים המטוהרים.
ראוי לציין כי כל השקיית הגינון הציבורי בעומר הינה על
טהרת מי הקולחין המטוהרים.
במסגרת שדרוג המט"ש יתווסף מאגר חירום לקליטת
שפכים חריגים וכן מאגר מי קולחין מטוהרים בקיבולת של
 120,000קו"ב.
בעקבות העובדה כי האוכלוסייה בעומר גדלה ,הרי שהמאגר
הקיים קטן מלהכיל את כל השפכים ולכן נוצר צורך בביצוע
הפרויקט.

שיפוץ ושדרוג קופת החולים ''כללית''
הפרויקט כלל  2פעילויות:
העיקרית  -שיפוץ המבנה הקיים ,לרבות החלפה ,שדרוג וחידוש
התאורה ,מערכת החשמל ,התקשורת ,תקרה אקוסטית ,ריצוף,
שירותים ,ריהוט ,ציוד רפואי ,משרדים חדשים על פי חלוקה
פנימית חדשה ,חדר תרופות/בית מרקחת ועוד.
כמו כן ,יתווספו למתחם מרחב מוגן חדש של כ  30מ״ר
הכולל חדר רופא ,שירותים וחדר המתנה .בסמוך למרחב
המוגן ייבנה גם מחסן ציוד .בנוסף ,תשודרג ותורחב המבואה
הראשית שתכלול  2כניסות נפרדות :אחת למרפאה ואחת לבית
המרקחת .המבנה כולו יבוצע על בסיס הסטנדרטים שיאפשרו
קיומו של מבנה עם נגישות לנכים ואנשים עם מוגבלויות.
פעילות נוספת  -שיפוץ מבנה רשות העתיקות אשר ישמש
כמרפאה זמנית כל עוד נמשך שיפוץ המרפאה הנוכחית .בצמוד
למבנה רשות העתיקות תוצב מיגונית אשר תשרת את המגיעים
למרפאה בשעת הצורך.

שיווק מגרש לתחנת דלק
במחלף הכניסה הצפונית
במחלף עומר בכניסה הצפונית בצמוד לכביש  60לכיוון
פארק ההיי טק שלנו ,משווק בימים אלו מגרש לתחנת דלק.

אולם ספורט נוסף
היישוב עומר התברך בפעילויות ספורט ענפות ומגוונות,
לרבות מגמות ספורט וקבוצות תחרותיות בענפים שונים,
כגון :שחייה לצד מגוון חוגים במרכז הפיס.
כבר היום ניכרת צפיפות בחדרי החוגים והפעילויות .לשם כך,
מתכננת המועצה את בנייתו של אולם ספורט חדש במתחם
הספורטק .אולם זה ישמש בהגדרתו כאולם בנוי מורחב
( 250מקומות ישיבה).
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פארק התעשייה עומר
לצמיחה והתפתחות .הפארק משלב אזור תעשייה
עתירת ידע ,מרכז תוכנה ,מרכז הנדסי המאגד יחדיו את
כל חברות ההנדסה הגדולות בארץ ,גן תעשייה מטופח,
מוזיאון ארכיאולוגי וקרית חינוך שתשלב בעתיד מרכז
אמנויות ,בתי יוצר לאמנים ומרכז קונגרסים.
זהו פארק מודרני הניצב במיקום אסטרטגי ,עצם היותו
שוכן בשטח היישוב הקהילתי ,לצד סמיכותו לנתיבי
תנועה מרכזיים ,כמו כביש  ,6ובמרחק  5דקות נסיעה
מאוניברסיטת בן גוריון והמרכז הרפואי סורוקה בבאר
שבע ,המאפשרים שיתופי פעולה רחבי היקף בין
האקדמיה לתעשייה בתחומים כמו סייבר ,רובוטיקה,
חומרה ,תוכנה ,אינטרנט ,תקשורת ,רפואה דיגיטלית ועוד.

פארק התעשייה עומר הינו אחד ממקורות הגאווה של
המועצה המקומית עומר .הפארק עולה בקנה אחד עם
תפיסת המועצה הדוגלת בקידום סביבה עסקית תומכת
כאחד המפתחות המרכזיים להצלחה ושגשוג.
הפארק המשתרע על פני שטח של כ 3000-דונם עומד
בסטנדרטים בין-לאומיים גבוהים ומהווה מוקד משיכה
ליזמים ,תעשיינים וחברות הייטק .הפארק הוא מספקי
התעסוקה המרכזיים באזור הנגב בפרט והדרום בכלל,
עבור אלפי עובדים מתחומים שונים ומגוונים.
פארק תעשייה עומר הינו אחד מהפארקים המתקדמים
והיפים במדינה ,בזכות היותו אחד מהפארקים המתקדמים
והיפים בדרום המהווים בסיס לתשתיות מתקדמות,
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ולבסס את מעמדו כמרכז תוסס ושוקק חיים גם בתחומי
התרבות ,התיירות והפנאי .במתחם אגם נופי מרהיב ביופיו
המתפרס על פני  18דונם ,ומיועד לפנאי ,נופש ושייט.
סביב האגם יוקמו בעתיד מסעדות ,בתי קפה ,שדרת
דוכני אמנויות ,מרכז מסחרי תיירותי אקסקלוסיבי ,טיילת,
מתחמי קמפינג ומסלולי רכיבה לאופניים.

בנוסף ,מציע הפארק חניה מרווחת ונגישה הן לעובדיו והן
לקהל הלקוחות הפוקד את האזור.
העיקרון המנחה את המועצה נסוב סביב הרצון לייחד אותו
עבור תעשיות עתירות ידע ונקיות תוך שמירה על איכות
הסביבה .משכך ,מנהלת הפארק מקפידה למיין את כלל
החברות לפני כניסתן אל הפארק ,תוך מתן סיוע נרחב
בכל תהליך קבלת האישורים הנדרשים ,כולל ליווי מקצועי
שוטף.
המשקיעים בפארק התעשייה זכאים למרב ההטבות
הניתנות על פי החוק לעידוד השקעות הון ,זאת מכיוון
שהמועצה מסווגת כאזור פיתוח א’ לתעשייה.
פארק תעשייה עומר עתיד להתרחב בשנים הקרובים

אין עוררין פארק התעשייה עומר הוא חוד החנית של
תנופת הבנייה והחדשנות של אזור הנגב ,המצליח לשלב
בצורה מעוררת השתאות ,בין סביבת עבודה ייחודית
בשילוב אקדמיה ותעשייה לקידום חדשנות בכל תחומי
החיים.
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תנופת
בנייה והתפתחות

פארק תעשיה עומר משתרע כיום על שטח של כ  3000דונם ונמצא בתנופת בנייה ועשייה חסרת תקדים .הבנייה הנאה
משולבת בשטחים הירוקים ,המהווים כ 60%-משטח הפארק .בפארק משולבים פסלים סביבתיים ובשטחו גם מנחת
מסוקים לשימוש החברות הפועלות בו.
הפארק מושתת על שיתוף פעולה הדוק בין האקדמיה והתעשייה .הפארק בנוי באופן המעודד עבודה משותפת וזרימה
חופשית של רעיונות .חוקרי האוניברסיטה ,סטודנטים ובוגרים חוברים יחד עם חברות היי-טק מהמתקדמות בעולם .אלו
מעלים ומחליפים ביניהם דעות ורשמים ,ומגיעים להישגים כבירים בעלי ערך מוסף לקהילת המדע והטכנולוגיה הבינלאומית.

חברות היי-טק מובילות
במתחם פארק תעשייה עומר
 - NG SOFTהחברה אשר רכשה בעבר את סאנדיסק
( )Sandiskשהייתה לחברה הרשומה על פיתוח הדיסק און
קי הראשון ,ומקורה כאן אצלנו.
 NG SOFTמתמחה בפיתוח פתרונות תוכנה מתקדמים
מקצה לקצה ,אשר מתחיל בבניית קונספט ,ממשיך באפיון
ועיצוב ( ,)UXפיתוח ובדיקות ונגמר בהטמעה ותחזוקה.
בין שירותי החברה נכללים :עיצוב וניתוח חווית משתמש,
פתרונות כוללים לאינטרנט ומובייל ,פיתוח בסביבות הענן
( ,)Cloudפיתוח יישומים משובצי מחשב (,)Embedded
אוטומציה ובניית מעבדות בדיקה ועוד.
מדיגוס – החלוצה בפיתוח מכשיר אנדוסקופי ייחודי ,מוגן
פטנט ,לטיפול במחלת ה  .GERD -אחת המחלות הכרוניות
הנפוצות ביותר בעולם המערבי .מערכת  ™MUSEהמהפכנית
של החברה מאפשרת ביצוע פונדופליקציה דרך הפה ,ללא
הצורך בחתכים בבטן .בנוסף ,על בסיס פיתוחים יחודיים
לחברה ,מעצבת ומייצרת מדיגוס טכנולוגיות נוספות עבור
ענפי הרפואה ותעשיות אחרות .החברה הודיעה לאחרונה
על הוספת המצלמה הקטנה בעולםScoutCam 1.2 ,
הזעירה של מדיגוס ,לכלי הרובוטי  NASA VIPIRאשר תשמש
את הניסויים הנערכים בתחנת החלל הבינלאומית.
בינת יישום מערכות  -מספקת פתרונות טכנולוגיים
מהמתקדמים בשוק.
אלבטרוניקס  -עוסקת בפיתוח חומרה ,כרטיסים חכמים,
תוכנה ומערכות משולבות בפרויקטי “מיקור -חוץ” בחברה
ובאתר לקוח עבור לקוחות מהמגזר הביטחוני והאזרחי.
אפלייד ספיר  -חברה העוסקת בגידול גבישי ספיר.
גביש  -יצרנית מוצרי ספיר לתעשיות המוליכים למחצה,
האלקטרוניקה ,הרפואה ,האופטיקה ועוד.
וישיי  -חברה העוסקת בייצור נגדים והרכבות אלקטרוניות.
פורטרס – החברה המתמחה יישומים ופתרונות לכרטיסים
חכמים.

רוטלקס אופטיקס  -חברה מובילה בתחומה העוסקת
בתחום מערכות אבטחת איכות .באמצעות השימוש
בטכנולוגיות קנייניות כגון “”Moire Deflectometery
ו ,”Shearing Interferometry”-מפתחת החברה מכשירי
בדיקה תעשייתיים עבור ענף האופטיקה ,כולל ייצור
משקפיים ועדשות מגע.
בינת  -יצרנית פתרונות טכנולוגיים מהמתקדמים בשוק.
ווסטרן דיגיטל – חברה המפתחת כרטיסים חכמים.
אי קיו אימפלנטס  -מפעל לשתלים.
רובוטיכאן  -פיתוח רובוטים לתעשיות הבטחוניות
והאזרחיות.
ראש טוב – תעשיית תוכנות לניהול מידע רפואי.
אפליצק  -חברה המפתחת תוכנה לבדיקת צ'קים.
פלסאנמור – תוכנות ומחקרים רפואיים.
לוצאטו את לוצאטו  -משרד עורכי פטנטים המוביל
בישראל בתחום הפטנטים וסימני המסחר.
חברות רבות נוספות בחרו להקים במתחם מרכזי פיתוח
אסטרטגיים ,המוכיחים כי תעשיית ההיי-טק מגלה אמון
מלא בפארק התעשייה עומר בפרט ובאזור הנגב בכלל.
גם חברות הנדסה גדולות הצטרפו לתנופת הפיתוח
והתעסוקה בפארק והתעסוקה בפארק ובין החברות
המובילות הפועלות בו כיום ניתן למנות את :ברן ,לודן ,גליל
הנדסה ,אפשטיין ,ארדן ,טייב הנדסה ועוד.
 95%משטחו של הפארק מאוכלס נכון להיום .בחודשים
הקרובים יחלו  5חברות חדשות בבנייה של מרכזי תעסוקה
ופיתוח במסגרת פארק התעשייה.
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פארק תעשייה עומר

גן התעשייה
הגן המהווה פנינת טבע קסומה בתוך
פארק התעשייה ,מייצג תפיסה הדוגלת
בשילוב בין יצירה ותעשייה ,בתחומי
התרבות ,האמנות והחינוך.
הגן כולל בתוכו פסלים גדולים ומרהיבים
ביופיים ,המשולבים עם צמחייה מוריקה
ושטחים פתוחים המשרים תחושה רוגע
ואווירה נוחה הן בקרב העובדים במתחם
והן בקרב העוברים והשבים.

אירועים בפארק התעשייה עומר
כנס The IOT Revolution Roadshow

ביקור שר הכלכלה

כנס ייחודי התקיים במבנה חברת ''מטריקס'' בגן התעשייה עומר.
הכנס עסק בתחום  IOT Revolutionהנחשב לפורץ דרך ,שכן מדובר
בנושא החם ביותר היום בתעשייה ובהייטק ,בתחומי החיבוריות
והקישוריות בתעשייה ,לרבות מפעלים יצרניים המשפרים מערכות
ומדווחים על התייעלות וחסכון בכל פרמטר.
הכנס בהובלת חברת מטריקס התקיים בפעם הראשונה בשלושה
מוקדים ברחבי הארץ ,כאשר עומר נבחרה למוקד הדרומי.

שר הכלכלה אלי כהן ביקר בחברת  NG SOFTבפארק
התעשייה עומר.
במהלך הביקור הוצג בפני השר USB flash disk
(הדיסק און קי) אשר פותח באם סיסטם שנרכש זה
מכבר ע''י .NG SOFT

טקס נטיעות ט''ו בשבט בפארק האגם התיירותי
האגם אשר עדיין נמצא בשלבי הרצה ,משתרע על שטח של כ20-
דונם ,וממוקם למרגלות המלון הכפרי המתוכנן ובצמוד למתחם
הגולף האולימפי ( 18גומות) אשר ממתין למכרז של רשות מקרקעי
ישראל.
מוקדם יותר השנה התקיים במלל ,בשיר ובריקוד אירוע ט"ו בשבט
של תלמידי בית הספר "עומרים" .האירוע נערך בשיתוף מועצת
הנוער המקומית שהפעילה סדנאות יצירה לילדים.
האירוע הסתיים בנטיעות חגיגיות בהשתתפות ילדי הגנים ,תלמידי
בתי הספר ,תושבי היישוב ואורחים רבים שהגיעו מכל קצוות הארץ,
אשר התקבצו סביב האגם ,לאירוע מרגש שחימם לכולנו את הלב.
ראש המועצה ,פיני בדש ,ציין במהלך האירוע כי’‘ :היער הירוק הנמצא מולנו ,גדל בזכות נטיעות ט”ו בשבט אשר ערכנו
בשנים שעברו .אנו נמשיך לטפח את הריאות הירוקות סביב עומר ופארק התעשיה ,במסגרת תהליך של פיתוח מואץ .שני
הבניינים החדשים הנמצאים מול האגם נמצאים בשלבי סיום הבנייה ותחילת האכלוס ,ובקרוב תחל בנייתם של חמישה
בניינים נוספים במתחם פארק ההיי-טק’’.
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סביבה

עומר ירוקה ונקייה
המועצה המקומית עומר חרתה על דגלה קידום מודעות ציבורית
לסוגיות סביבתיות ,תוך קיום פעולות אקטיביות לשמירה על הסביבה,
משאבי הטבע ובריאות הציבור
טבע ונוף
עומר הייתה הרשות הראשונה בארץ אשר
טיפלה בחידקונית הדקל שפגעה קשות
בדקלים בכל הארץ .כלל הבתים ביישוב
טופלו (כולל הבתים הפרטיים) על חשבון
המועצה.
המועצה אינה מאשרת לעקור עצים והגיזום
מתבצע על ידי מחלקת הגינון בצורה
מקצועית.

עצי דקל

מים
המים בעומר מגיעים מבאר הנמצאת בתחום
המועצה .איכות המים היא ברמה של מים
מינרליים .בעבר נעשתה פנייה למועצה
לטובת הקמת מפעל למים מינרלים
בתחומה ,אולם ראש המועצה סרב למכור
את מי עומר לחברה פרטית.
כמו כן המועצה סרבה להקים תאגיד מים
וביוב והיא מנהלת באופן עצמאי את מערך
המים והביוב שלה .בכך מאפשרת המועצה
לתושבים שירות טוב יותר ואף חוסכת מעל
 4מיליון ש"ח במי השקייה.

מכון טיהור

בנוסף ,למועצה המקומית עומר מכון טיהור
מהמתקדמים בארץ הממחזר מים לכל
מטרות הגינון הציבורי לרמת שתייה אקראית.
עומר היא הרשות הראשונה שהקימה מכון
טיהור בשטחה הנמצא בבעלותה הבלעדית.
כלל השטחים הציבוריים בעומר מושקים
במים טהורים בעזרת מערכת מחשוב
מתקדמת.

באר מים עומר
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סביבה

אשפה
עומר הוא היישוב היחיד בארץ המפנה אשפה ביתית 4
פעמים בשבוע .מחלקת התברואה של המועצה מחלקת
שקיות אשפה לכל התושבים ומפנה גזם  3פעמים
בשבוע.
יצוין כי בבדיקה השנתית שערך מבקר משרד הפנים
במועצה לא נמצאו ליקויים.

חינוך סביבתי
בבתי הספר מתקיימות מידי שנה פעילויות לשמירה על
איכות הסביבה ,בדגש על ועדת איכות הסביבה אשר
מבצעת פעילויות רבות לשמירה על ערכים אלו.

גן התעשיה

בנייה ירוקה ופיתוח סביבתי

מחזור

בתים רבים בעומר נבנים בשיטת בנייה ירוקה.
 60%מעומר הם שטחים ירוקים ,בעוד הפארק לתעשיות
היי  -טק עומר הינו מוביל בכל קנה מידה ,לרבות מרחביו
הירוקים

בעומר קיימים מתקנים להפרדת פסולת לסוגיה
למיחזור ,סוללות ,טקסטיל ,קרטון ,נייר ,פסולת
אלקטרונית וכו.
ברחבי היישוב מפוזרים מרכזי מחזור לצורך איסוף
בקבוקי פלסטיק גדוליים ונייר ,וכן מיכלים לקליטת
סוללות למחזור .בחצר משתלת המועצה נמצאת מכולה
נוספת למחזור פסולת אלקטרונית.

חזות היישוב
גם השנה זכתה המועצה המקומית עומר בחמישה כוכבי
יופי במסגרת התחרות ''קריה יפה מקיימת בישראל
יפה'' של המועצה לישראל יפה ,זאת לאור פעילות בלתי
פוסקת למען שמירה על חזות היישוב וניקיונו לרווחת
התושבים.
הישג זה חוזר על עצמו מדי שנה ,והינו תוצר של עבודה
מאומצת של כל עובדי המועצה בכלל ושל עובדי הגינון,
התברואה והאחזקה בפרט.

חיסכון באנרגיה
המועצה המקומית עומר הייתה המועצה המקומית
הראשונה בארץ אשר עברה לתאורת רחובות עם פנסי
לד חסכוניים בחשמל.
בפארק התעשייה הוכנו שבילי אופניים ועומר מעודדת
את התושבים לרכוב על אופניים בפארק ,ובכך לחסוך
באנרגיה ולהפחית את זיהום האוויר מכלי רכב.

בעלי חיים
כחלק משאיפות המועצה לקדם איכות חיים גם עבור
בעלי החיים בתחומה ,הוקמה במהלך שנת ,2018
ולראשונה בתולדות המועצה ,גינת כלבים ייעודית
לרווחת ההולכים על ארבע.
הגינה שהוקמה בין פארק חצב למגרש הקט-רגל
(שחב''ק) נועדה לתת מענה לאוכלוסיית בעלי הכלבים
ביישוב וליצור בה בעת מקום מפגש לכלבים ובעליהם,
מבלי שזו תהווה מטרד ליתר הציבור.
בגינת הכלבים הוצבו ברזייה משולבת ,מתקני משחקים
לכלבים ,ספסלי ישיבה ועמדת "שקי קקי" לאיסוף צואת
הכלבים .בימים אלה מתנהלות עבודות לקידום גינות
נוספות כלבים בפארק אטד ובסמוך לפארק תפוז/אמפי.

תאורת לד
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פינות חמד בעומר

פארק אלון
היישוב
בדרום
ממוקם
מימדים
רחב
מרכזי
פארק

מה תמצאו בפארק
•משטחי דשא בטיחותיים ומוצלים
•מתקני כושר לילדים ומבוגרים
•מתקני משחקים לילדים
•מדשאות מוריקות
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פינות חמד בעומר

פארק תפוז
פארק משחקים יישובי בלב היישוב לכל המשפחה

מה תמצאו בפארק
•מתקני כושר לילדים ומבוגרים
•מתקני משחקים לילדים
•מגרש קט רגל
•צמחייה מוריקה
•אמפיתאטרון
•במגרש החניה מתקיים מדי שבוע
"שוק איכרים"

35

פינות חמד בעומר

פארק חצב

פארק חצב הינו פנינת טבע קסומה בלב היישוב
המקום המושלם לאתנחתא

מה תמצאו בפארק
•אגם עם מרחבי דשא מוצלים סביבו
המיועדים לבילוי
•מתקני משחקים לרווחת הקטנטנים
•מתקני כושר חדישים ,אומגה.
•מגרשי קט רגל (שחב"ק) "שחק
בקהילה" מקצועי ומטופח
•פארק משחקים לכלבים
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פינות חמד בעומר

פארק אטד

פארק מרכזי רחב מימדים
פארק מטופח ורחב היקף | ממוקם בדרום היישוב

מה תמצאו בפארק
•במה גדולה עליה מתקיימות הופעות
של מיטב האמנים באירועים פתוחים
כגון חגיגות העצמאות למדינה
ואירועי חג השבועות
•מתקני כושר לילדים ומבוגרים
•מתקני משחקים לילדים
•מדשאות רחבות ידיים
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פינות חמד בעומר

פארק הדקל
פארק קהילתי בצפון הישוב

מה תמצאו בפארק
•מתקני משחקים מקורים לילדים
•מגרש קט רגל מיני פיץ' לבני נוער
•שבילים מטופחים
•מדשאות רחבות ידיים
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פינות חמד בעומר

פארק לימונית
פארק משחקים לכל המשפחה בשכונה הצבאית

מה תמצאו בפארק
•מתקני כושר לילדים ומבוגרים
•מתקני משחקים מוצלים לילדים
•שבילים מטופחים
•צמחייה מוריקה
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