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BDI-מדד ה
בשנת 2020 המועצה המקומית עומר עלתה למקום השני בדירוג היציבות 

הפיננסית של המועצות המקומיות, לאחר שדורגה במקום השלישי בשנת 2019.

כך עולה מדירוג המועצות המקומיות שערכה חברת המידע העסקי 
CofaceBdi במסגרת דירוג BdiCode לשנת 2020.  

כלכלני CofaceBdi בונים את המדד על פי שיקלול המדדים האינדיווידואליים 
של המועצות המקומיות לרבות מדדים פיננסיים, מדדי יעילות, היכולת לגבות 

תשלומים שוטפים וחובות עבר מתושבים ועסקים, ועוד. 

דירוג סוציואקונומי
בשנת 2020 עלתה עומר לדירוג סוציואקונומי 10 )הגבוה ביותר(, לאחר 

שבשנת 2019 דורגה עומר בדירוג סוציואקונומי 9.
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מה חדש? המון חדש! מה חדש? המון חדש!

תושבי עומר היקרים,
ברצוני לשתף אתכם בעיקרי הפעילויות הרבות אותן המועצה יזמה ו/או מבצעת 
בשנה האחרונה בשיתוף פעולה עם גופים נוספים, בהמשך לתנופת הפיתוח 

בעומר. 

היקף הפעילות היומיומית הוא רב וחשוב לנו שאתם התושבים תהיו מעודכנים. 

מטרת חוברת זו היא לספר בתמציתיות על שדרוגים, שיפורים, שיפוצים, חידושים 
ועוד, בישוב הנהדר שלנו, בתחומים שונים ומגוונים, כגון חינוך, תחבורה, איכות 

הסביבה, תרבות, ספורט ופנאי, פיתוח וביטחון. 

בפועל, קצרה היריעה מלתאר את כל העשייה היומיומית, שהינה בין היתר פועל 
יוצא של השינויים האירגוניים והניהוליים בהיבטי כח אדם שבוצעו במועצה בשנה 

האחרונה. 

כולי תקווה שתמצאו עניין בכתוב, ומאחל לכולנו המשך עשייה פורייה!

דודו זבידה
מנכ"ל המועצה

תושבות תושבים יקרות/יקרים,
אני שמח לעדכן אתכם בתקציר פרוייקטים שבוצעו ומבוצעים בישוב במהלך השנה.

אנו עושים את כל המאמצים לשדרג את היישוב במטרה להמשיך ולהוביל בארץ 
ואחד  אחת  כל  וברווחת  בהייטק  בבריאות,  בביטחון,  החיים,  באיכות  בחינוך, 

מהתושבים.

אנו בתקופה לא פשוטה של מגיפת הקורונה המלווה אותנו שמגבילה את היקף 
וקצב העבודה. זו הזדמנות להודות לכולם על מילוי הנחיות משרד הבריאות בעת 

הזו, בזכותכם אנו נשמור על ישוב בריא וירוק!

 שלכם,
 פיני בדש

ראש המועצה
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פיתוח
מה חדש? 

הושלםבביצועבתכנון

על פי בקשת המועצה, קופ"ח כללית החליטה על 
הריסת המבנה הישן של המועצה ובניית מבנה חדש 
למועצה במתחם הקיים )בצמוד לספריה הציבורית(. 
המבנה החדש יכלול מרחב מוגן לטובת המטופלים 

ויאובזר ברמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר. 

סטטוס: בשלב הקמת השלד.

לו"ז סיום הפרויקט: 05.2021

תקציב הפרויקט: במימון מלא של קופ"ח כללית.

מבנה קופ"ח כללית חדש

הושלםבתכנון

הקמת מרפאה חדשה ללקוחות קופת חולים מכבי. 	 
למכבי:  מסירה  לו"ז  מתקדמים,  ביצוע  בשלבי 
03.2021 )מרפאה זו תחליף את המרפאה הנוכחית 

בגני עומר.(

הקמת משרדי מחלקת הרווחה ומחלקת השירות 	 
הפסיכולוגי החינוכי של המועצה המקומית עומר. 
בשלבי מסירה של המתחם למועצה, לו"ז לאיוש 

העובדים: 03.2021

פיתוח שבילים, חניות, תאורה וגינון מסביב למבנה. 	 
סטטוס: תכנון הפיתוח הושלם. לקראת ביצוע. 

לו"ז סיום הפרויקט: 03.2021

תקציב הפרויקט: מקרן עבודות פיתוח ומקורות חוץ.

הושלםבביצועבתכנוןבביצועהקמת מבנה רב תכליתי

מסביב לבית הכנסת בפארק אטד נסללו שבילי אבן 
וכל אזורי הגינון מסביב לבית הכנסת שודרגו ע"י 
ותאורה  פרחים  ערוגות  חי,  דשא  משטחי  הוספת 

דקורטיבית מקיפה. 

סטטוס: הושלם.

השלמת הפיתוח סביב בית הכנסת 
שבטי ישראל, בסמוך לפארק אטד

הושלםבביצועבתכנון

לחדרי  מקיף  שדרוג  בוצע  השיפוץ  במסגרת 
השירותים הכולל בין השאר, תוספת חדר שירותים 
נגיש לנכים. נבנה חדר נפרד לגנרטור החירום והחדר 
הישן הוסב למחסן. כמו כן, רחבת ההתכנסות מול 
הקפיטריה הוחלפה במרבד דשא סינטטי ויותקנו בה 

שולחנות בר וכיסאות.

סטטוס: הושלם.

שיפוץ האמפי
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פיתוח
מה חדש? 

הושלםבתכנון

בית העלמין עובר בתקופה האחרונה שיפוץ מקיף, 
לרווחת המבקרים בו, בכמה שלבים. 

• שלב א': הוקם מבנה לזיהוי הנפטר. הוחלפה צנרת 
מי הקולחין והמים השפירים. בוצעה הפרדה מוחלטת 
בין שני סוגי הזרמים. במסגרת הטיפול בצנרת יתווספו 
כ-25 ברזיות דקורטיביות לטובת השקיית הצמחייה בין 
הקברים, לשימוש משפחות הנפטרים. )בשלבי סיום(. 
בכניסה לבית העלמין הוקמה סככת פרגולה חדשה 
יוכלו  בה  באזכרות,  הנפטרים  משפחות  לשימוש 
לפרוס כיבוד במקום מקורה ומוצל. בנוסף, תשודרג 

פרגולת ההספדים.

בית  של  והמזרחי  הצפוני  הקיר  תיקון  ב':  שלב   •
העלמין, כולל הסדרת התוואי החדש ושדרוג השבילים 

והגינון בתוך המתחם.

לקראת ביצוע

תקציב הפרויקט: ₪600,000

בביצועשיפוץ בית העלמין

הושלםבביצועבתכנון

המכרז יצא לדרך! 

העבודה תחל בימים הקרובים בכל פארק ההיי-טק. 

סטטוס: בביצוע.

לו"ז סיום הפרויקט: 04.2021

תקציב הפרויקט: ₪500,000 

מכרז החלפת עמודי תאורת רחוב 
לתאורת לד פארק התעשיה

הושלםבביצועבתכנון

עומר  המקומית  המועצה  בשיתוף  אלו,  בימים 
והמועדון הכפרי, החלה הכנת מכרז בניית מלתחות 
חדשות במועדון הכפרי והרחבת חדר הכושר לטובת 

המשתמשים במועדון. 

סטטוס: הכנת המכרז.

לו"ז סיום הפרויקט: 10.2021

בניית מלתחות במועדון הכפרי

הושלםבביצועבתכנון

המועצה תתחיל בקרוב בהחלפת כל התאורה הישנה 
בשכונת 'בנה ביתך' ובעומר הותיקה, לפנסי תאורת 

לד.

סטטוס: שלב ראשוני.

לו"ז סיום הפרויקט: 06.2021

שדרוג עמודי התאורה הישנים בשכונת בנה ביתך 
לתאורת לד )כולל רחובות תפוז ותמר(

פרויקט 

התייעלות 

אנרגטית
פרויקט 

התייעלות 

אנרגטית
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פיתוח
מה חדש? 

הושלםבתכנון

לאחר דיונים משותפים יחד עם האדריכלית ובשיתוף 
הבלנית ונציגי הדת ביישוב, הוכנה לאחרונה תוכנית 

השיפוץ ושדרוג המקווה של עומר. 
מדובר בשיפוץ יסודי של המקווה.

סטטוס ביצוע: בשלבי סיום תכנון.

לו"ז סיום הפרויקט 08.2021

בביצועשיפוץ המקווה

הושלםבביצועבתכנון

במסגרת הפיכת רחוב פעמונית, לרחוב הולנדי יותקנו 
עמודי תאורה חדשים וגינות נוי. עוד במסגרת עבודה 
זו, יטופל השצ"פ הנמצא בין רחוב פעמונית פרג ותפוז 

ויעבור פיתוח של מדשאות, צמחייה ופינות ישיבה. 

סטטוס: לפני תחילת עבודה.

לו"ז סיום הפרויקט: 05.2021

תקציב הפרויקט: ₪500,000 

המשך פיתוח רחובות הולנדיים באזור החדש 
)רחוב פעמונית(

הושלםבביצועבתכנון

המועצה מסיימת את התוכנית המפורטת לשיווק 36 
נצא לשיווק  דונם. עם סיום התוכנית  מגרשים של 

וביצוע

סטטוס: תכנון תשתיות.

לו"ז סיום הפרויקט: 08.2021

תקציב הפרויקט: שיווק המגרשים יבוצע ע"י מנהל 
מקרקעי ישראל.

שיווק 36 מגרשים במתחם השטחים החקלאיים

הושלםבביצועבתכנון

בימים אלו נמצאת ההמועצה בתהליך תכנון לקראת 
של  הקולחין  מי  טיהור  מכון  שדרוג  למכרז  יציאה 
היישוב והוספת שני מאגרי מים: מאגר חירום בנפח 
של 10,000 קו"ב ומאגר מי קולחין מטוהרים בנפח 

של 120,000 קו"ב. 

סטטוס: בתכנון.

תקציב הפרויקט: 12 מיליון ₪

שדרוג מכון הטיהור בניית מאגר חירום
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פיתוח
מה חדש? 

הושלםבתכנון

הטיילת תתחיל מרחוב תמר לאורך נחל בתרים ועד 
גן  למתחם   60 כביש  )בין  השיטה  לרחוב  היציאה 
הזיכרון, מתחם הצופים, האגם התיירותי ומאחורי בית 
העלמין( הטיילת תכלול שביל הליכה, שביל אופניים, 

עמודי תאורה דקורטיביים ו-3 מתחמי תצפית. 

סטטוס ביצוע: תכנון מפורט.

לו"ז סיום הפרויקט 12.2021

תקציב הפרויקט: 2 מיליון ₪ )1 מיליון ע״ח המועצה 
ו-1 מיליון ממקורות חוץ(.

בביצועטיילת נחל בתרים ומסלול אופניים

הושלםבביצועבתכנון

במהלך חודש נובמבר הסתיימו עבודות הקמת האגם, 
השלמת מערך המשאבות, מערך התאורה והמצלמות 
ובדיקות האטימה. המועצה מכינה מכרז לגידור האגם 
והקמת בתי קפה ומסעדות, בשיתוף מנהל מקרקעי 

ישראל. 

המועצה מעוניינת להקדים את הפעלת האגם ע"י 
הקמת בית קפה זמני ומשרד להשכרת סירות. 

סטטוס: בהרצה.

תקציב הפרויקט: 18 מיליון ₪ )ממקורות חוץ(. 

פתיחת האגם התיירותי

הושלםבביצועבתכנון

בעקבות בלאי טבעי, החלה המועצה בהחלפת קווי 
בצנרת  ישנה,   PVC וצנרת  ישנים  צנרת אסבסט 
בכל מתחם  גבוה.  ואיכותית בתקן  פקסגול חדשה 
 הרחובות: תפוז-אקליפטוס-אלה-צפצפה-שקד-ערבה 

חרוב-תאנה-רקפת-כלנית-נרקיס-אגוז-שיזף.

סטטוס: בביצוע.

לו"ז סיום הפרויקט: 12.2021

תקציב הפרויקט: 3.2 מיליון ₪

החלפת קווי מים ראשיים

הושלםבביצועבתכנון

בעקבות שריפת האנטנות מסביב לעומר, המועצה 
בשיתוף חברות הסלולאר אישרה להתקין אנטנות 
על מגדל המים. מעבר זה ישפר את איכות הקליטה 
והדיבור במכשירי הטלפון הניידים בעומר, יקטין את 
שליטה  למועצה  ויעניק  לקרינה  החשיפה  עוצמת 
מלאה על תקינות האנטנות. ביצוע הפרויקט באחריות 

חברות הסלולאר, בהובלת חברת פרטנר. 

סטטוס: בביצוע.

לו"ז סיום הפרויקט: 04.2021

שדרוג מערך הקליטה הסלולארית בעומר
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תחבורה
מה חדש? 

הושלםבביצועבתכנון

הושלםבביצועבתכנון

הושלםבביצועבתכנון

במסגרת הגברת הבטיחות בישוב ולצורך מתן מענה 
להאטת התנועה בתוך הישוב: 

בניית כיכר חדשה בצומת אקליפטוס-הדקל.	 

הגבהת הצומת הקיימת הדר-הכרם-ארז.	 
סטטוס: גמר תכנון.

לו"ז הפרויקט:  06.2021

תקציב הפרויקט: כ-מיליון ₪.

הגבהת הכיכר בצומת אקליפטוס-החורשה.	 

שינוי והגבהת צומת עדעד-חצב. 	 
סטטוס: תכנון ראשוני.

לו"ז סיום הפרויקט: במהלך 10.2021

תמרור כלל הכיכרות ומרבית מעברי החציה בעומר, 	 
והתקנת  ומוארים  מאירים  חציה  בתמרורי מעבר 
"עיני חתול" על הכביש לאורך מעבר החציה )אור 
מנצנץ( בכדי להגביר את תשומת הלב של הנהגים 

בתוך היישוב. בשלבי ביצוע מתקדמים. 

סטטוס: בביצוע.

לו"ז סיום הפרויקט: 01.2021

בוצע פיצול קו האוטובוס של חברת מטרופולין לעומר 
ליישוב  ייעודי  קווים. אחד  ולפארק התעשייה לשני 
)קו 37( והשני לפארק התעשייה וליישובים סמוכים 
תחנות  שינוי  המועצה  בתכנון  37א'(.  )קו  נוספים 
האוטובוס ברחבי היישוב, הכולל עמדת המתנה של 

האוטובוסים באזור חניית בית העלמין. 

סטטוס: הפיצול הושלם. שינוי תווי קו 37 בתכנון.

תמרורי מעברי חציה מואריםהגבהת כיכרות

הושלםבביצועבתכנוןשינוי קווי תחב"צ )הוספת קו(

)במפר( ברחוב תפוז בסמיכות 	  בניית פס האטה 
לפנייה לרחובות נורית וציפורן.

סטטוס: הושלם. 

בניית פס האטה )במפר( ברחוב השיטה, בין הכניסה 	 
לאשוח לכניסה לרחוב ההולנדי. 

סטטוס: בתכנון.

פסי האטה
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הושלםבביצועבתכנון

הושלםבתכנוןהושלםבביצועבתכנון

הושלםבביצועבתכנון

חינוך

הושלם  )אילנות(,  עומר  של  העתידי  הגן  פרויקט 
והקונספט העיקרי מאחוריו הוא הקניית יכולת חשיבה 
עצמאית וחיזוק כושר קבלת ההחלטות בידי הילד. הגן 
העתידי נועד לפתח יזמות בקרב צוות הגן והילדים, 
קהילתיות,  אישי,  ביטוי  עוגנים:  בארבעה  מתמקד 

למידה במרחבי החיים ויזמות.

סטטוס: הושלם.

משרד  מתקציב  כ-110,000 ₪  הפרויקט:  תקציב 
החינוך.

לקידום  ההצטיידות  הושלמה  האחרונים  בשבועות 
למידה דיגיטלית ולמידה מרחוק, בבתי הספר בעומר.
במקיף  חדשה  מחשבים  מעבדת  כללה  העבודה 

והתקנת מחשבים צמודי קיר בכל הכיתות.

סטטוס: הושלם.

כ-350,000 ₪ מתקציב  תקציב הפרויקט: הושקעו 
משרד החינוך

וגינה  מדעית  חממה  הוקמה  הספר  בית  בחצר 
החממה  עומר.  מקיף  תלמידי  לטובת  הידרופונית, 
המקיף  תלמידי  את  ישמשו  ההידרופונית  והגינה 

לכתיבת עבודות גמר ועבודות חקר.

סטטוס: הושלם.

לאפשר  בכדי  חינוכיות  למטרות  החצר  התאמת 
פיתוח כישורי חיים, מיומנויות מוטוריות ויצירתיות תוך 
הנגשת פני הקרקע והטבע לחיי היומיום של הילדים. 
מדובר בהקמת מתקני משחקים שיאפשרו לילדים 
להתמודד עם גישה של חצר טבעית ושילוב הטבע 
בפעילות הילד המאפשרים שיפור היצירתיות, היכולות 
הפיזיות, הפחתת אלימות ופיתוח יכולות סביבתיות, 

הקטנת בעיות קשב וריכוז. 

סטטוס: לקראת ביצוע. 

לו"ז סיום הפרויקט: 03.2021

אמצעי מחשובפתיחת גן עתידי - גן אילנות

הקמת חממה הידרופונית 
הקמת גן משחקים טבעי בחצר המקיףלטובת תלמידי מקיף עומר 

מה חדש? 

בביצוע
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מה חדש?  תרבות, ספורט ופנאי

הושלםבביצועבתכנון

מועדון לטף )ג'ימבורי( מוקם בימים אלו בפארק חצב, 
קפה  בית  לילדים,  טיפולית  בריכה  יכלול  המועדון 
 להורים, פינות משחק ייעודיות וחדשניות וחדרי חוגים. 
בימים אלו, דנה המועצה באופי התפעול העתידי של 

המועדון.

סטטוס: בשלב הקמת השלד.

לו"ז סיום הפרויקט: 08.2021

מפעל  )בשיתוף   ₪ מיליון   3.4 הפרויקט:  תקציב 
הפיס(.

מועדון לטף )ג'ימבורי(

הושלםבביצועבתכנון

החל פרויקט הקמת אולם ספורט שלישי סגור בעומר. 
האולם יכיל 250 מקומות ישיבה, ויכלול בתוכו גם חדרי 

חוגים רחבי ידיים. יוקם בסמוך למתחם הספורטק.

סטטוס: בשלבי תחילת עבודה.

לו"ז סיום הפרויקט: 12.2021

תקציב הפרויקט: 8 מיליון ₪ )במימון מלא של מפעל 
הפיס ומשרד הספורט(.

בניית אולם הספורט החדש

הושלםבביצועבתכנון

לראשונה בעומר יוקם גן שכולו נגיש! הפרויקט נמצא 
בשלבים סופיים של הכנת המכרז להקמתו של הגן 
הנגיש, במתחם פארק חצב. לצד הקמתו, ישדורגו 
מתקני התשתית והמשחקים ב-6 גנים קיימים כולל 
הקמת מתחם חדש לסקייט-פארק ופארק פמפטרק 

)מסלול אתגרי לאופניים(. 

סטטוס: הכנה ופרסום של המכרז. 

לו"ז סיום הפרויקט: 08.2021

תקציב הפרויקט: 2.6 מיליון ₪

הקמת גן נגיש ושדרוג גני משחקים

הושלםבביצועבתכנון

בימים אלו, המועצה יצאה למכרז למיפוי כלל מתקני 
החדש.  הישראלי  לתקן  והתאמתם  ביישוב  הכושר 
לאחר שלב המיפוי יתבצע שידרוג ותוספת מתקנים 

חדשים.

סטטוס: תכנון והוצאת מכרז.

לו"ז סיום הפרויקט: 08.2021

מיפוי, שדרוג והרחבה של כלל מתקני 
הכושר המפוזרים ביישוב

1617



הושלםבביצועבתכנון

הושלםבביצועבתכנון

הושלםבביצועבתכנון

המועצה  תציב  בעומר  הביטחון  הגברת  במסגרת 
מצלמות אבטחה בכל מגרשי הספורט בעומר, כולל 

חיבורם למוקד.

סטטוס: בתכנון.

לו"ז סיום הפרויקט: 09.2021

תקציב הפרויקט: כ-600,000 ₪

בכניסה  התנועה  עומס  בחינת  לתוצאות  בהמשך 
לעומר דרך השער הצפוני בשעות הבוקר, הוחלט על 
התקנת   חשמלי ביציאה הצפונית הנפתח לפי גלאי  
ומאפשר יציאה חופשית של תושבי עומר, ובמקביל 
בין  )א'-ה'(  יום  כל   , הצפוני  הכניסה  שער  סגירת 

השעות 07:30 ל-09:30 בבוקר.  

פעילות זו הקטינה משמעותית את כמויות הרכבים 
הנכנסים ליישוב בשעות הללו והקטינה את הסיכון 
להולכי הרגל ואת הפקקים ביציאות האחרות ביישוב. 

סטטוס: הושלם.

המשך הוספת מצלמות לביטחון התושבים ביישוב. 
כולל  התרבות,  בית  במתחם  מצלמות   11 הוספנו 
הכניסות למתחם. כמו כן הספו/הוחלפו 17 מצלמות 
באולם הפיס. בימים אלה מותקנות 3 מצלמות במרכז 

המסחרי ואחת נוספת בפארק חצב.

סטטוס: הושלם.

הוספת מצלמות בכלל מגרשי הספורט 
וחיבורן למוקד

אבזור היכל התרבות ואולם הפיס 
במצלמות כולל חיבורן למוקד

פרויקט מחסום שער צפוני

מה חדש?  ביטחון

שיפור פני היישוב

הושלםבביצועבתכנון

בתאריך ה-15.11 החל קבלן הטיאוט החדש בפעילות 
מכונות  בעומר בשיטת  והכבישים  ניקיון המדרכות 
טיאוט הכוללות שטיפה במים. מדובר בשינוי מבחינת 

מתכונת הניקיון ביישוב.

סטטוס: בביצוע.

שינוי שיטת הניקיון
למכונות טיאוט ושטיפה בלחץ מים
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הושלםבביצועבתכנון

הושלםבביצועבתכנון

בתכנון

בתכנון

בביצוע

בביצוע

הושלם

הושלם

המועצה נמצאת בשלבי חתימת הסכם מול תאגיד 
המחזור תמי"ר בנושא הצבת פחים כתומים, בנפח 
המחזור  במתחמי  היישוב.  ברחבי  קו"ב,   2.5 של 
הקיימים יוצבו כ-60 פחים כתומים שנועדו למחזור 
אריזות בלבד )מכל סוג(. במהלך ינואר 2021 יבוצע 
פרסום לתושבים הכולל הסברים לגבי הפרויקט ואופן 

השימוש בפחים.

סטטוס: בביצוע.

לו"ז סיום הפרויקט: 04.2021

במהלך שנת 2020 המשכנו ביתר שאת עם המעבר 
לתאורת לד וחיסכון באנרגיה – כל התאורה בכיתות 
כן  כמו  לד,  לתאורת  הוחלפה  במקיף  ט'  שכבת 
המועצה,  משרדי  ההנדסה,  במשרדי  התאורה  כל 

ובמתחמים ציבוריים נוספים. 

בכל  התאורה  הוחלפה   2019 שנת  במהלך  כזכור 
כיתות ז'-ח' במקיף, לתאורת לד. 

סטטוס: בוצע.

בשלבי חתימה על הסכם מול זכיין לגבי הצבת התאים 
על גג מבנה בית הספר המקיף בפארק ההיי-טק. 

גגות  דומים על  נשקלות אפשרויות להצבת תאים 
מבני ציבור אחרים.

לו"ז סיום הפרויקט: 10.2021

תקציב הפרויקט: 2.1 מיליון  ₪

עמדת המחזור הראשית במרכז המסחרי צופתה, כולל 
פיילוט כיסוי של 5 מחזוריות פלסטיק ברחבי היישוב 
)2 במרכז המסחרי, 1 בשיטה, 1 בתפוז ו-1 בדקל( 
חיובי נמשיך בצורה  יהיה  ומשוב התושבים  במידה 

מדורגת בכיסוי כל מחזוריות הפלסטיק.

סטטוס: בוצע.

פחים כתומים 

כיסוי צבעוני למיחזוריות הפלסטיק 
כולל למרכז המחזור במרכז המסחרי 

מה חדש?  איכות הסביבה

המשך פעילות החלפת התאורה  
לתאורת לד חדשה בכלל מוסדות המועצה ומבני החינוך  

 התקנת תאים פוטו וולטאים 
על גגות מבני ציבור לצורך חשמל עצמי   

פרויקט 

התייעלות 

אנרגטית

פרויקט 

התייעלות 

אנרגטית
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המועצה המקומית עומר
פה בשבילכם!

 מוקד לתושב 24/7
6291111 / 6291100

מחלקות המועצה*:
6291130 מרכזיה 

6291133 לשכת ראש המועצה 

6291122 לשכת מנכ"ל המועצה 

6291166 אגף החינוך 

6291155 גבייה 

6291144 הנדסה 

*ללא קבלת קהל בתקופת הקורונה
מענה טלפוני בימים א'-ה', בשעות 8:30 עד 16:00
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