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שנה טובה לכל תושבי ותושבות ערד,

מי ייתן ונזכה לשנה פורייה ומוצלחת כפי שהייתה 
לנו בשנה האחרונה 

חוברת זו המסכמת שנה נוגעת על קצה המזלג 
בעשייה הגדולה לה כולנו שותפים  קידמנו מספר 
פרויקטים משמעותיים, ביצענו פיתוח עירוני בהיקף 
שלא היה עד כה, קיימנו מאות אירועים ופעילויות 
תרבות, ובעיקר למדנו שכבר אפשר להרים את 

הראש ולהסתכל קדימה 

השנה הקרובה תהיה לא פחות טובה  העירייה תמשיך לפעול על פי תקציב מסודר ותכניות 
עבודה  על הפרק שיפוץ מוסדות חינוך, פיתוח טיילת מואב, השקעות בגני שעשועים והמשך 

ניהול פרויקטים מחוללי שינוי שייקחו אותנו עוד כמה שלבים קדימה 

אני מבקש להודות לכל חברי הנהלת העיר ולכל עובדי העירייה על העשייה המקצועית בשנה 
החולפת 

אני מאחל לכולם שנה טובה ומבורכת ברמה האישית, שתדעו אושר, צחוק והצלחה בכל מעשיכם 

שלכם,
עו"ד ניסן בן חמו
ראש עיריית ערד

צילום השער: סדנת בלונים בספרייה העירונית  שער אחורי: מתוך פרויקט אמנות חוצות ברובע האמנים
הופק ע"י מחלקת הדוברות של עיריית ערד על פי חוק חופש המידע התשנ"ח 1998

צילומים: עין מצלמת - עירית עשת מור |  עיצוב גרפי: סטודיו רובין  |  ט ל ח



לראשונה מזה שנים רבות נחנך בערד מפעל בטחוני עם 
כ-200 משרות איכותיות, בזכות שיתוף פעולה בין משרד 

הביטחון, אלביט והעירייה 
המשך שיפוץ הקאנטרי תוך שמירה על מחיר מנויים נמוך במיוחד  

לראשונה - החלטה על כניסה לתושבי ערד בלבד 

בניית מרכז לגיל הרך - מרכז טיפולי כולל לילדי ערד - 
טיפולים פרטניים וטיפת חלב, כחלק משירות למשפחות 

הצעירות והוספת משרות מקצועיות 

עיריית ערד הצטרפה לתכנית הצהרונים "ניצנים", שהכפילה כמעט את ימי 
הפעילות השנתיים  העירייה מסבסדת 15% מהעלות להורים  

משרד הפנים העלה ב-2% את הארנונה בכל הארץ  העירייה מעניקה 2% 
הנחה בארנונה למשלמים בהוראת קבע 

הוקם מסלול המרוצים החוקי 
הראשון בישראל, כחלק 

 מקידום חזון התיירות  
טקס הפתיחה - בקרוב 

העיריית סיבסדה והוזילה משמעותית את מחירי הקייטנות, לעומת 
המחירים ברחבי הארץ 

שקיפות: העברת ישיבות מועצת העיר בשידור חי באינטרנט  ערד היא הרשות 
הראשונה שעשתה זאת!

לראשונה התקיימו בערד אירועים לציון חודש הגאווה  דגל הגאווה הונף 
בחזית בניין העירייה 

קשובים לתושביםפרויקטים מובילים
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פיתוח תעסוקה קשרי ממשל וגיוס כספים

סיורים בפרוייקטים עירוניים עם משלחת JNF )קק"ל( אנגליה

מסע לגיוס תרומות בארה"ב - הצגת חזון ערד בפני נציגי קרנות יהודיות

אירוח משלחות ומפגשים עם משקיעים מסין, מאירופה ומישראל בנושאי 
מנחת התעופה, מלון מואב, הקמת מפעל ועוד

לראשונה מזה שנים נחנך מפעל בטחוני - אלביט - קליטה של 200 
עובדים במגוון תפקידים איכותיים 

ירידי תעסוקה - הרחבת הקשרים במרכז הצעירים בין מעסיקים 
למחפשי עבודה  פרסום שוטף של משרות פנויות ועוד 

על המפות והשרטוטים:אירוח ופגישות יזמים ומשקיעים מהארץ ומחו"ל 

פגישות עבודה עם משרדים וגופים ממשלתיים - בתמונה מנכ"ל נגב גליל

השתתפות בדיונים בכנסת בנושאים שונים  עבודה רבה הושקעה מול 
משרדי הממשלה

עיריית ערד יצאה במבצע הטבות מיוחד לבעלי מפעלים להגדלת היצע אירוח שרים וחברי כנסת ופגישות במשרדי הממשלה
התעסוקה בעיר )צילום מתוך סרטון שהופץ ברשתות החברתיות(

נט-גב - חלל דיגיטלי הממוקם בבנין שיא במרכז המסחרי, להכשרות 
מקצועיות בתחום רשתות מחשבים ולשימוש חופשי  מוזמנים להגיע!

מימון ביתנים ונציגי עירייה בירידי תיירות בינלאומיים לפיתוח תחום התיירות

מאמץ רב הושקע בחידוש וחיזוק קשרים עם קרנות יהודיות בעולם לגיוס 
כספים  הצלחנו - השנה גויס סכום של 14 מליון ₪ לפארק יהושפט, למרכז 

לגיל הרך ולפרוייקטים נוספים 
בנוסף, עסקנו באירוח שרים וחכ"ים בערד ובפעילות בכנסת במגוון 

נושאים: שדה תעופה בנבטים, התנגדות לשדה בריר, תקציבים לנגב ועוד 
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פיתוח וחזות העיר

התקנת מזגנים בביתני השמירה שבמוסדות החינוך

חידוש מגרשי הספורט באורט צור ערד, בבית ספר יעלים עופרים ובבית ספר לבאות

שיפוץ מועדוני תנועות הנוער

חידוש גני ילדים

נחל טביה - שיקום נופי  צילום: ענת עוז רסקין 

טיפוח הכניסה לעיר

נחל חסד - פיתוח טיילת ותצפית נופית

רובע האמנים זכה לחידוש אמנותי בזכות קבוצת הגרפיטי הבינלאומית 
POWWOW  פרוייקט ביוזמת המתנ"ס

טיפוח נוי

אמנות חוצות בשכונת יעלים

יצאה לדרך תוכנית שידרוג 
 מוסדות חינוך בהיקף של

14 מליון ₪  
העבודות כוללות חיזוק מבנים 

נגד רעידות אדמה, שידרוג 
חצרות ומגרשי ספורט ועוד 
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חידוש מתקני חדר הכושר קאנטרי

פיתוח וחזות העיר

בניית מעבר מישפרו לרובע האמנים

התקנת כיכרות ברחוב יהודהשדרוג תשתיות התחבורה בעיר

התקנת סככות לתחנות האוטובוסים

הוספת פחים לנייר בשכונות העירהמשך פרוייקט המיחזור - חלוקת פחים כתומים לאריזות

התקנת שלוש גינות כלבים לבקשת התושבים  בפארק יהושפט יקום שידרוג הכלביה העירונית - כלובים, חצרות וחדר טיפולים 
פארק כלבים גדול 

סיום מוצלח לפרוייקט המרכז הקהילתי למשפחה האתיופית

לאחר עשרות שנים זוכים גני השעשועים לשידרוג  מתקדמים על פי תוכנית עבודה 
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הישגים בתחום החינוך

בי"ס קדם- דמוקרטי הגיע למקום שני בארץ 
ברמת אלימות נמוכה

בית ספר אור מנחם 
- חב"ד בנים זכה 
בפרס חינוך ארצי

בית ספר טללים - בעשירייה הראשונה בארץ 
בתחום הסייבר

בית ספר חלמיש נבחר לשמש כבי"ס מדגים 
לפדגוגיה חדשנית איכותית ומשמעותית לבתי 

ספר בכל הארץ  אגם כהן, תלמידת כתה ה' בבית 
ספר חלמיש זכתה בתחרות הכתיבה של פרחי 

הסופרים הארצי 

מנהל סל התרבות העירוני, אורן עמית, זכה 
כמנהל מצטיין ארצי!

קורס שנתי למבוגרים בעיבוד שבבי בצור אורט ערד- קורס ראשון מסוגו 
בארץ לחסידי גור  החלו 17 חניכים, סיימו 16 חניכים  הישג יוצא דופן!

צור אורט ערד - 70% מהבוגרים זכאים לתעודת מקצוע וגמר 
30% מהבוגרים המשיכו ללימודי הנדסאי מכונות יג'-יד' 

אורט ערד ברשימה היוקרתית של 
בתי"ס תיכונים מצטיינים בארץ, בזכות 

הישגים ערכיים, חברתיים ולימודיים 

אולפנת ערד - 
כ-100% זכאיות 
לבגרות, בין בתי 

הספר המובילים!

כ-80% מתלמידות 
שכבה יב' זכאיות 

לתעודת בגרות 
חברתית על תרומה 

יתרה, כפולה 
במספר השעות 

טקס מצטייני תשע"ז באורט ערד

81% זכאות לבגרות בתיכון אורט ערד!	 

 פיזיקה – "המכונה המופלאה" – גמר ארצי 	 
והגעה לתחרות העולמית מקום 5 )פיזיקה(

חנ"ג – נבחרת קט-רגל העפילה לחצי גמר ארצי	 

גיאוגרפיה – חידון סובב ישראל – מקום רביעי ארצי 	 

 כימיה – מקום ראשון בתחרות 'יש לנו כימיה' 	 
המחוזית ועלייה לארצי

בית ספר לבאות שלושה מתלמידי ביה"ס זכו 
במקומות הראשונים במחוז דרום בתחרות כתיבה 

יוצרת  התלמיד איתן בורובקין זכה במקום הראשון 
במחוז ובמקום השלישי הארצי 

בית ספר אור מנחם - חב"ד בנות הוכר כמקדם 
בריאות וזכה לכוכב בריאות שני ממשרד החינוך

ערד מאמינה בחינוך ומובילה למצוינות

לראשונה, השתתפות גני הילדים בשבוע המצוינות החינוכי העירוני  
חשיפת ייחודיות הגנים: דרמה ומשחק, חינוך לבריאות, מוסיקה ואמנות

מרכז מצוינות במוסיקה )קונסרבטוריון( מקהלת הילדים הייצוגית של ערד בניצוחה של הגב' ילנה 
מוסטוביק השתתפה באירועים מחוזיים ובפרויקט ייחודי של האופרה הישראלית וזכתה לשבחים רבים 
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תפוח פיס

נבחרת רובוטיקה עירונית PHOENIX 5654 זכתה בתחרות הרובוטיקה 
העולמית במקום הראשון באליפות הבית: מתוך 67 קבוצות, מקום ראשון!!! 

ובנוסף זכתה במקום חמישי עולמי!

הפנינג "חושבים כחול לבן"  מרתון יזמות וחדשנות

 נבחרת הרובוטיקה העירונית של 
 PHOENIX מרכז המצויינות-תפוח פיס ערד 

זכתה באליפות ישראל ברובוטיקה 2017 

הפנינג איכות הסביבה קהילתי "מיחזור זה כל 
הסיפור" 

קמפוס חלל ערד - מרכז מצוינות מדעית מציג 
בכנס רמון חינוך וחלל 

פסטיבל FIRST LEGO LEAGUE JR בערד

פעילויות שבוע בריאות תשע"ז 

הספרייה העירונית

סדנאות לילדים ולכל המשפחה

שיר נולד בערד - פרוייקט 
ייחודי שנותן במה ליצירה 
המקומית  הפרויקט כלל 
סדנת  פזמונאות,  סדנת 

הלחנה ומופע ייחודי 

לא רק ספרים!
השאלת קודים לקריאת ספרים דיגיטליים מכל מכשיר 	 

סלולר או טאבלט 
השאלת ציוד אלקטרוני לתושבים - מחשבים ניידים, 	 

מקרן, בידורית, טאבלטים, מילון אלקטרוני ועוד   
התבצעו מעל 100 פעילויות עם בתי הספר  הפעילות 	 

האהובה "במסלול המילים" - משחק ייחודי שפותח 
ע"י צוות ספריית הילדים בדגש על השפה העברית 

התקיימו מספר ערבי שירה בציבור בשיתוף כותבים 	 
מערד שהקריאו שירים שכתבו בהתאם לנושא הערב 

יצא לאור הספר "ערד כותבת 2016-2017" המרכז 	 
את תוצרי סדנאות הכתיבה בספרייה 

הספרייה השתתפה במיזם ארצי "הספריות פותחות 	 
את החופש בגדול" - שעת סיפור בו-זמנית בכ-100 

ספריות בכל הארץ 

פעילות חדרי בריחה

במסגרת אירועי צעירים - מופע של להקת ג'ין בורדו

תחרות כתיבה עירונית נפתחה השנה בשלושה מסלולים - ילדים, נוער ומבוגרים  מעל 80 יצירות 
נשלחו  ארוע ההכזה על הזוכים היה בשיתוף המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב 

בתמונה: הזוכים בתחרות, יחד ראש העיר ומנהל הספרייה 

צילום: גיא צחור ויצמן
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מחלקת אירועים 
וקליטת עליה

דנה אינטרנשיונל ביום העצמאות במסגרת אירועי מרץ חודש הנשים 
תערוכת יחיד של האמנית נחמה פלס

סטטיק ובן אל תבורי בפסביבל סוכות

ערד חגגה במגוון פעילויות את יום ירושלים לכבוד 50 שנה לאיחודה

האופרה הישראלית
אחרי כשלושה חודשי עבודה 

מאומצת עשרות חזרות וארבעה 
מופעים בפני כ-3000 צופים, 

הוכתר פרוייקט "אופרה בקהילה" 
בשיתוף 200 תושבי העיר על ידי 

כל יודעי דבר כהצלחה אדירה 

לראשונה,  התקיימה בערד צעדה ביום הניצחון על גרמניה הנאצית, בה קרובי הנופלים נשאו תמונות של יקיריהם 
אל רחבת האנדרטת "צער וניצחון" לטקס המסורתי שמתקיים כל שנה ב-9 במאי 

אחת המטרות העיקריות של המחלקה 
היא עידוד עלייה וקליטה בעיר  במסגרת 
זו גוייסה עובדת ייעודית לנושא, בתמיכת 

המשרד לעלייה והקליטה  
בימים אלו נשלמות ההכנות לשליחות 
לחבר המדינות במטרה לשווק את העיר  
בזכות שיתוף פעולה בין גורמים רבים בעיר 
הוכן "סל הטבות" שיעודד הגעת עולים 

חדשים לערד 

אירוע פתיחת הקיץ בקאנטרי 
עם ירון אילן בשידור חי בערוץ 24

פתיחת המרכז למשפחה אתיופית

אפרת גושעכשיו התור לאהבה - הפקה מקומית מקורית

דניאל סלומון
ודנה עדיני

נתן גושן

אהוד בנאידיקלהברי סחרוף

קיום טקסים עירוניים בימי חגים ומועדים  בתמונה - טקס יום השואה באבישור

צילומי פסטיבל ערד 2017: גיא צחור ויצמן

צילומים: יוסי צבקר, אליק ברזק

ציון יום הולדת 54 לערד
דר' עדה קוגן, אחת מיקירי העיר ערד 
ודוגמא לאדם  2016, היא סמל  לשנת 
היא  הבריאות   לקידום  ותורם  מעניק 
אישיות עם נפש גדולה, אישה חמה עם 

יכולת נתינה ובעלת השפעה 
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מחלקת הרווחה     והשירותים החברתיים

נפתחו שלושה מועדוני מופת לגיל הזהב

יום עיון למטפלות בנושא מניעת התעללות בקשישים

מיזם "עתיד בטוח" - הקניית מיומנויות תעסוקתיות 
לבני נוער בסיכון 

מתנדבים ג'יפאים בפעילות עם חברי מועדון אנוש במדבר יהודה 

מסיבת ראש השנה במועדון "קרן אור" לכבדי ראיה

מתנדבי שי"ל - מתן ייעוץ וליווי למימוש זכויותחגיגת ילדי בר מצווה בירושלים

יחידת הנוער מחלקת החינוך

חניכי קבוצת אחריי בשטח בסדרת פסח

חניכי סניף בני עקיבא בפעילותחניכי מעוז ביתר בטיול תל חי

חניכי שבט מצדה במחנה הקיץ

חנוכת מועדון הנוער "המרפסת"

 יו"ר פרלמנט הנוער העירוני עדי ואקנין, נבחרה לסגנית יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארצית 	 
קבוצת "אחריי בשטח" )ט'-י'( קיבלה תעודת הצטיינות על הפעילות השנתית  	 
32 בוגרי י"ב התנדבו השנה במסגרת שנת שירות ומכינות קדם צבאיות 	 

צעדת הזהב במסגרת חודש גדוש בפעילויות לגיל הזהב  "זכרון בסלון" במקום של רן, לציון יום השואה והגבורה

"שניה ביד" - מרכז ביגוד לילד ולמשפחה  פרויקט 
התנדבותי, כל ההכנסות קודש לקהילה 

"קן לאם" - מתנדבות מלוות אמהות לילדים בגיל הרך

שלח לחמך - גיוס מצרכי מזון למשפחות במצוקה  שבוע הגאווה 

מרכז עוצמה מקיים פעילות לגברים 

מופעי סטנדאפ במועדון הנוער
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למידע נוסף על הפח הכתום 
סירקו את הברקוד או היכנסו 

www.tmir.org.il לאתר

לפרטים: 
היחידה  לאיכות הסביבה
 נגב מזרחי 08-9953224

חברה לתועלת הציבור

הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות למחזור: 
 אריזות מזון מפלסטיק • קופסאות שימורים • קרטוני חלב ומשקה

• אריזות מוצרי טיפוח • חומרי ניקיון למיניהם • שקיות חטיפים וכדומה

אריזותגם בשיא החום
זורקים
לפח
הכתום

בה
בי

הס
ת 

כו
אי איכות הסביבה

הטמעת נושא המיחזור

הפנינג איכות הסביבה

יום המעשים הטובים

פעילויות הסברה יצירתיות 

פעילויות חינוכיות בנחלים

הפנינג בתפוח פיס - "מיחזור זה כל הסיפור" 

היחידה עוסקת בטיפול בחומרים מסוכנים, פיקוח על כרייה וחציבה, קרינה, טיפול 
בקרקעות מזוהמות, בשפכים ובנחלים, עידוד וביצוע פרויקטים חינוכיים במוסדות 

חינוך ובקהילה ועוד 
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החברה הכלכלית לערד בע"מ מחלקת תיירות

מחלקת התיירות ערכה סיורי תיירנים להיכרות ופיתוח עסקי

העירייה מימנה השתתפות והקמת דוכנים ביריד תיירות בינלאומיים בארץ ובחו"לעלה לאוויר אתר אינטרנט יעודי לתיירות בהשקעה של עשרות אלפי ₪

פעילויות המחלקה השנה: היכרות עם אמנים וסדנאות מקומיות

אירוח עיתונאים ובלוגרים מהעולם 
שמסקרים אתרי תיירות  העברת 
הודעות יח"צ לתקשורת ועוד

ענף התיירות הופך לאחד מהמנועים הכלכליים של העיר  בשנה האחרונה נוספו 
חדרי אירוח רבים וניכרת עליה במספר האורחים והמטיילים בסופי שבוע ובחגים 

הצלחה גדולה: כל המגרשים שהוצעו לשיווק באזור התעשייה הוחכרו 
על ידי יזמים שונים. מדובר ב-20 מגרשים בשטח כולל של 20 דונם ששווקו 

במהלך משותף של העירייה, החכ"ל ומשרד הכלכלה 
במגרשים יקומו בזמן הקרוב: מפעל עץ, מפעל אלומיניום, מפעל קוסמטיקה, 

מפעל ליצור משטחים, מאפיה ותחנת קמח ויורחבו מפעלים קיימים 
צפויים להתווסף עשרות מקומות עבודה 

פגישות וסיורים עם משקיעים ויזמים

שיפוץ הקאנטרי ושידרוג מתקני הכושר

החברה הכלכלית לערד פועלת לקיום פיתוח כלכלי בעיר, פיתוח 
מקומות תעסוקה איכותיים, קידום פרויקטים עירוניים ויזמות כלכליות 
מניבות. החברה מפעילה את קאנטרי קלאב ערד, יחידת התיירות 
העירונית, נטגב - האב יזמות טכנולוגית, ניהול אזור התעשייה, ניהול 
אתר אשפה עירוני, ניהול נכסים ומבנים להשכרה, תכנון ופיקוח על 

פיתוח תשתיות ומבנים ציבוריים. 
החברה היא תאגיד עירוני בבעלות ובשליטת עיריית ערד.

סיכום הפרויקטים השונים:

אזור התעשייה: פותחו מגרשים חדשים לטובת יזמים בכביש הטבעתי 	 
כמו כן, מקודמים תהליכי פיתוח למספר מפעלים חדשים בעיר  בוצע 
מכרז לחכירת המנחת בערד ופיתוח כבישים ותשתיות בסמוך לקידום 

מנחת תעופה למטוסים קלים  

נטגב ערד: נטגב ערד מהווה בית ליזמים עצמאיים ומאפשר לכל בעל עסק 	 
מקום ליצור, להתייעץ ולפתח  נטגב סיפק בית לעשרות יזמים בתהליכי 
הכשרה ויעוץ   כמוכן התקיים השנה קורס מנהלי רשתות )CCENT(, קורס 

מבוא לאבטחת סייבר ועוד הכשרות ליזמות וקידום עסקי  

 	 TR קאנטרי קלאב: החלפנו השנה את מכשירי הכושר, הוספנו קורס
שלטובתו שיפצנו את האוהל החיצוני כולל מיזוג אויר, הוספנו מבנים יבילים 
לנוחיות המתרחצים, הכניסה לקאנטרי ואיזור המזנון צוידו במצלמות 

אבטחה ואנו בתהליך שיפוץ מלתחות גברים ונשים 

תיירות ערד: בשנה החולפת ליווינו עשרות יזמים בקידום עסקי תייירות 	 
בערד, הקמנו אתר אינטרנט חדש הנותן במה ליזמי התיירות בעיר,  הגענו 
ל-7000 לייקים בעמוד שלנו, בצענו סיורים מקצועיים, השתתפנו ביריד 
IMTM וביריד תיירות בברלין ITB שבעקבותיו הגיעו 8 בלוגרים מחו"ל 

לחשוף את תיירות ערד בעולם 

פארק מוטורי ערד: הסתיים תהליך הקמת שלב א של הפארק המוטורי 	 
הראשון בישראל, קבלת אישורים וביטוחים והכנת תכנית עבודה להפעלתו  

בימים אלו מתחיל הפארק את פעילתו העסקית  

מנכ"לית החכ"ל: לילי שפי
טלפון: 08-9951888 

כתובת: מרכז מסחרי רח' חן 34, בנין שיא, קומה 1 
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תרבות
מתנ"ס ערד

במהלך השנה התקיימו ערבי תרבות לקהילות ועדות בעיר - המימונה, 
ערב הודי, ערב עיראקי ובקרוב גם ערב ליהדות תימן 

בתים פתוחים - שנה שלישית  26 אמנים פתחו את 
בתיהם בסוכות למאות מבקרים שהגיעו מהעיר ומחוצה 
לה לראות אמנות מקומית איכותית הנוצרת כאן בערד - 

בדרך למיתוגה של העיר כ"עין הוד של הדרום" 

המרכז לאמנות עכשווית בערד נפתח בספטמבר 2016 וקיים תערוכות 
בינלאומיות שקצרו שבחים בתקשורת הארצית, סדנאות, סיורים 

לתלמידים, מופעי מחול ומפגשי שיח אמן  זאת, במקביל לתכנית שהות 
אמן בינלאומית, אליה הגיעו אמנים רבים שפעלו בקהילה בדרכים שונות 

ְפִריסקּול ערד התקיים זו השנה השנייה עם כ-30 פעילויות בסוף שבוע 
אחד - כולן מהתושבים אל הקהילה, בהתנדבות וללא תשלום 

אנסמבל תיאטרון פריזמה מציג: "יום יפה היום". האנסמבל בבימויה של 
מיכל יהודה הציג השנה הפקה חדשנית ע"פ סיפור מדע בדיוני קצר מאת 

אייזיק אסימוב  ההפקה קיבלה מענק ממפעל הפיס ובקרוב תייצג את 
העיר בפסטיבל תיאטרון בצוותא תל אביב 

חמישי ברובע - חוויית רחוב מקומית חדשה ברובע האמנים  רגע אחרי אירוע הגרפיטי, בו 
ציירו אמנים מכל העולם ציורי קיר עוצרי נשימה, הפך הרובע למרכז הבילוי של העיר עם אוכל, 

שתייה, הופעות ואווירה מהפנטת 

מרכז צעירים

המרכז לגיל הרך

עריכת קורסים להכשרה מקצועית

סדנאות חיילים משוחררים

קבוצות מנהיגות ומפגשים של גרעין בני ערדאירועים קהילתיים משותפים לצעירים ולקשישים

טיפולים פרא רפואיים - בשנה האחרונה אובחנו וטופלו 250 ילדים במסגרת 
היחידה להתפתחות הילד במרכז לגיל הרך  היחידה מספקת מענה טיפולי 

בתחומים של ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה וטיפולים פסיכו-
סוציאליים לילדים בגילאי לידה עד גיל 9 באמצעות טופס 17 

טלפון: 08-9551537 
gilrach@matnas-arad.org :מייל ארועי העשרה למשפחות צעירות במרכז לגיל הרך

במרכז לגיל הרך במתנ"ס התקיימו אירועים קהילתיים למשפחות וילדים, טיולי 
משפחות צעירות, הרצאות להורים במסגרת האקדמיה להורים, חוגי ילדים 
ולראשונה גם פעילויות והרצאות למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

מתמקד בסיוע והכוונה למציאת תעסוקה, מציע מאגר משרות אזורי 
המתעדכן באופן קבוע, ייעוץ תעסוקתי פרטני ופיתוח קריירה 

מאפשר מידע בנוגע למלגות, עבודה מועדפת, פיקדון או מענק שחרור 
מידע בנוגע להשכלה גבוהה, מאגר מלגות ארצי ויעוץ מלגות,

הכשרות מקצועיות וקורסים 

טלפון: 08-9956066 
כתובת: רח' יאשיהו 25 )מרכז הווג'ס לשעבר(

 arad@bthere.org.il :דוא"ל
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טור ערד גראנד פונדו ומירוץ אופניים עירוני לזכרו של רס"ן איתמר אליה

אליפות היאבקות לזכר חנן ברק )צילום: ענת רסקין(

אליפות רחפנים ארצית ראשונה בערד

צעדת ערד-מצדה לזכר יובל ויינשטיין

ראלי מכוניות

הרחבת פעילות חוגי ספורט שנה של אירועי ספורט עירוניים

הפועל ערד על המגרש

ליגת "מוזה" לבית ספר

טורנירי קיץ בקטרגל לזכרם של לוקאס סבלוף ויוסף ז'וז'ו אוקנין

טקס מצטייני הספורט ע"ש אמציה כץ

שלישי ספורטיבי בכיכר העיר

פרוייקט "פרחי ספורט"  חצי מרתון ערד-מצדה  למעלה מ-1,500 רצים מהארץ ומחו"ל שמים את 
ערד על מפת המירוצים

מתנ"ס ערדמתנ"ס ערד
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מחלקות העירייה
מחלקת החינוך

מערכת החינוך בערד מונה כ-5000 ילדים מגיל גן ועד יב'  
מנהלת מחלקת החינוך: אורנה אלישע

טלפון: 08-9951607 

מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים 
פעילות המחלקה כוללת פיתוח שרותים חברתיים והפעלת מסגרות טיפוליות ומקצועיות 

לאוכלוסיות שונות  אחראית על גיוס והכשרת מתנדבים  
מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים: עליזה בר און

טלפון: 08-9951658 

מחלקת אירועים וקליטת עלייה
יוזמת ומפיקה מגוון אירועי תרבות, אחראית על טקסים עירוניים וממלכתיים 

כמו כן, המחלקה אחראית על קליטת עולים חדשים בעיר 
מנהלת מחלקת ארועים וקליטת עלייה: מרינה גלייזר

טלפון: 08-9951776

מחלקת התיירות
מסייעת לתיירנים בהפצת מידע, בשיווק עסקי, בייזום קורסים מקצועיים, בקשר עם 

משרד התיירות הממשלתי, ובחשיפה מול סוכני נסיעות ואמצעי תקשורת ארציים 
מנהלת מחלקת תיירות: אנה סנדלר

טלפון: 08-9951871 | כתובת: מרכז מסחרי רח' חן 34, בנין שיא, קומה 1

היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי 
מעניקה שירות לשלוש רשויות: ערד, ירוחם והמועצה אזורית תמר  עוסקת בטיפול 
בחומרים מסוכנים, פיקוח על כרייה וחציבה, קרינה, טיפול בקרקעות מזוהמות, 

בשפכים ובנחלים, עידוד וביצוע פרויקטים חינוכיים במוסדות חינוך ובקהילה ועוד 
מנהלת היחידה הסביבתית: איילה גובר אברהמי

טלפון: 08-9953224 | כתובת: רח' חן 7

תשתיות
מספר מחלקות בעירייה עוסקות בשיפור התשתיות בעיר: 

מחלקת ההנדסה, מחלקת האחזקה, מחלקת הביצוע, מחלקת הגינון, ועוד 
מהנדסת העיר: מרים אלחדד 

מ"מ מנהל מחלקת הנדסה: מוטי קורוב
טלפון: 08-9951616

מנהל מחלקת אחזקה: מיכאל שריקי
טלפון: 08-9951613

מנהל מחלקת ביצוע: מוטי קורוב
טלפון: 08-9951620

מנהל מחלקת גינון: מוסא אלכרישאת 
טלפון: 08-9951609

מחלקת מחשוב
מחלקת המחשוב העירונית אמונה על כל שירותי המחשוב והתקשורת בעירייה, 
במוסדותיה השונים ובמערכת החינוך  המחלקה נותנת ייעוץ ותמיכה לכל 

מוסד עירוני ובניית מערך טכנולוגי מתקדם 
מ"מ מנהל מחלקת מחשוב: אלכס בנוביצקי

טלפון: 08-9951747

גבייה
מחלקת הגבייה אחראית על קבלת תשלומי התושבים עבור שירותי העירייה  

תשלומי הארנונה, החינוך, הפיקוח, ועוד 
מנהלת המחלקה: נטלי זילחה 

טלפון: 08-9951659

תברואה
מחלקת התברואה מספקת שירות לתושבים בתחומים הבאים: ווטרינריה, 

רישוי עסקים, פיקוח, הדברה, פינוי אשפה, ניקוי וטיאוט רחובות  
מנהל מחלקת תברואה: שמוליק אורן, טלפון: 08-9951608

מנהל מחלקת פינוי אשפה: ניצן הרגס, טלפון: 08-9951608

רכש
מחלקת הרכש אחראית על הקשר בין גורמי העיריה לספקים שונים, בהתאם להצעות 

מחיר, מכרזים וחוזים עסקיים  
בעלי עסקים מוזמנים לפנות למחלקה להציג את עצמם ואת השירות ממנו יכולה 

העירייה ליהנות ולהיכנס לרשימת הספקים המורשים של העירייה 
מנהלת מחלקת רכש: חדווה ניפרבסקי

טלפון: 08-9951610

מחלקה משפטית
המחלקה המשפטית בעיריית ערד עוסקת במתן ייעוץ משפטי להנהלת העיר, מייצגת 

את העירייה בבתי משפט ומייצגת את האינטרס הציבורי של תושבי העיר 
מנהל המחלקה המשפטית: היועץ המשפטי לעירייה עו"ד חיים שימן

טלפון: 08-9951617

משאבי אנוש
מחלקת משאבי אנוש אחראית על כל נושאי כוח האדם ברשות המקומית - קליטת 

עובדים, שכר, תנאים סוציאליים ועוד 
מנהלת המחלקה: אורנה בן יהודה

טלפון: 08-9951606

האגודה לתרבות הדיור
האגודה מאפשרת ייעוץ והכוונה להקמת וועד בית בבניינים משותפים  האגודה 

מציעה לחבריה סל שירותים כגון ייעוץ משפטי, ייעוץ באחזקה וניהול הבניין ועוד 
מנהלת: רותי איזנברג
טלפון: 08-9951623

* עדכון התקציב טרם אושר על ידי משרד הפנים
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טופס 2

תשלומיםתקבולים
ביצועביצועתקציבביאורמספר ושם הפרקביצועביצועתקציבביאור

201620162015201620162015

הנהלה וכלליות16.
619,7629,7638,862 מנהל כללי60,69060,69060,790

625,1405,1445,207 מנהל כספי836836860

63683683670 הוצאות מימון

647,0897,0896,864 פרעון מלוות (למעט ביוב ומים)

22,67422,67921,603

27,69627,69628,900

89,22289,22290,550

שרותים מקומיים27.
7116,76916,79515,306 תברואה8,1698,1696,507

721,3591,3571,426 שמירה וביטחון5

731,4671,4671,367 תכנון ובנין העיר465465456

7415,35815,38415,086 נכסים ציבוריים1,6571,6571,580

751,8211,8211,895 חגיגות, מבצעים ואירועים6866861,118

762,3642,3241,991 שרותים עירוניים שונים13,39713,4676,078

77302304226 פיתוח כלכלי

78797797949 פיקוח עירוני492492364

24,86624,93616,10840,23740,24938,246

שרותים ממלכתיים38.
8133,93133,88932,962 חינוך18,00917,94917,506

825,1535,1464,027 תרבות1,2481,248952

83402402563 בריאות

8428,29328,30926,331 רווחה20,19720,19719,125

851,5231,5231,496 דת

86952953806  קליטת עלייה416415153

871,0071,1011,022 איכות הסביבה711711711

40,58140,52038,44771,26171,32367,207

מפעלים49.
432432498

93336336314 נכסים520519616

94421421407 תחבורה

1
97 מפעל הביוב (כולל פרעון 

234234260מלוות)

98165166175 מפעלים אחרים10410475

1,0561,0561,1891,1561,1571,156

422,15422,14720,854תשלומים בלתי רגילים541,7571,8402,44999.

157,482157,555149,066סה"כ כללי157,482157,574148,743

157,482157,574148,743

157,482157,555149,066

19(323)

23 תכנון ובנין העיר

24 נכסים ציבוריים

מספר ושם הפרק

11 מיסים

מיסים ומענקים

12 אגרות

21 תברואה

22 שמירה וביטחון

שרותים ממלכתיים

25 חגיגות, מבצעים וארועים

26 שרותים עירוניים שונים

עירית ערד
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש''ח) 

שרותים מקומיים

19 מענקים כלליים ומיוחדים

28 פיקוח עירוני

31 חינוך

עודף (גרעון) בשנת הדוח

36 קליטת עלייה

37 איכות הסביבה

48 מפעלים אחרים

43 נכסים

41 מים

47 מפעל הביוב

32 תרבות

34 רווחה

מפעלים

סה"כ תקבולים
סה"כ תשלומים

תקבולים בלתי רגילים

סה"כ כללי

  1

טופס 2
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לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (אלפי ש''ח) 

שרותים מקומיים
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מפעלים

סה"כ תקבולים
סה"כ תשלומים

תקבולים בלתי רגילים

סה"כ כללי

  1



צרו קשר

קרנות ומלגות שהעניקה 
עיריית ערד בשנת 2016:
 מלגות לסטודנטים:  82,000 ₪

 מלגות חלום לכל ילד: 87,000 ₪

לשכת ראש העיר

טלפון:  08-9951601 עו"ד ניסן בן חמו
פקס: 08-9951685

 פגישה בתאום מראש16:00-19:00קבלת קהל: יום א' 

קבלת קהל בלשכה:
Anat_a@arad.muni.il 

 פגישה בתאום מראש

08:00-18:00יום א'
08:00-18:00יום ב', ג', ד'

08:00-16:00יום ה' 

 פגישה בתאום מראשסגני ראש העיר

08-9951770דודי אוחנונה - סגן ראש העיר וממלא מקום
פקס: 08-9951733

orit@arad.muni.il

08-9951750אלי מצליח - סגן ראש העיר
08-9951601עופר ארצי - סגן ראש העיר )בתואר(

 פגישה בתאום מראשמבקר העירייה – הממונה על תלונות הציבור

shai_a@arad.muni.ilפקס: 153-8-9951755טלפון: 08-9951755

 פגישה בתאום מראשדובר העירייה והממונה על חופש המידע

joshua_a@arad.muni.ilטלפון: 08-9951635 

 פגישה בתאום מראשמנכ"ל העירייה

danit@arad.muni.ilפקס: 08-9951685טלפון: 08-9951602

מחלקת הנדסה
Mina_sh@arad.muni.ilפקס: 08-9951731טלפון: 08-9951616

שעות קבלת קהל
09:00-12:3016:00-18:30יום א'
 09:00-15:30יום ג'
 09:00-12:30יום ה'

 פגישה בתאום מראשמחלקה משפטית

Rina_l@arad.muni.ilפקס: 08-9951729טלפון: 08-9951617

מוקד עירוני
106Maayan@arad.muni.ilמענה טלפוני: 08-9951706

 אין קבלת קהל07:30-19:00ימים א'-ה'
במוקד העירוני 07:30-13:00יום ו'

 לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה במשיבון

מחלקת חינוך
malka@arad.muni.ilפקס: 08-9951752טלפון: 08-9951607

קבלת קהל:
09:00-12:3016:00-18:30יום א'
 09:00-12:30יום ב'

מחלקת הגביה
טלפון: 08-9951612 

הטלפון פתוח לקהל בימים ב', ד', ה' 
בשעות 13:00-16:00

gviya@arad.muni.ilפקס: 08-9951741

טלפון בשיחת חינם לתשלומים בכרטיס אשראי:
08-6260412  ,1-800- 200-811

קבלת קהל:
08:30-12:3016:00-18:30יום א', ד', ה'

 אין קבלת קהליום ב'
 08:30-15:30יום ג'

המחלקה לשרותים חברתיים
revacha-s@arad.muni.ilפקס: 08-9951669טלפון: 08-9951614

קבלת קהל:
08:00-13:0016:00-19:00יום א'

 08:00-13:00יום ב', ה'
אין קבלת קהליום ג'
 08:00-15:00יום ד'

השירות הפסיכולוגי
 08-9950154טלפקס: 08-9950926

קבלת קהל:
 16:00-19:00א', ג'

 08:00-16:00ב', ד', ה

מחלקת תברואה 
iris-o@arad.muni.ilפקס:  08-9951648רישוי עסקים  טלפון: 08-9951608/29

aviva@arad.muni.ilמחלקה וטרינרית  טלפון: 08-9951645, 08-9951644/6

קבלת קהל ומענה טלפוני:
08:30-12:3016:00-18:00יום א'

08:00-15:00יום ג'  
08:30-12:30יום ד', ה'

במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 106

נכסי העירייה

galit_o@arad.muni.ilפקס: 08-9951685טלפון: 08-9951722

 פגישה בתאום מראשמחלקת אחזקה

hana-z@arad.muni.ilפקס: 08-9951625טלפון: 08-9951613

 פגישה בתאום מראשמחלקת משאבי אנוש

orna@arad.muni.ilפקס: 08-9951711טלפון: 08-9951606 

מחלקת רכש

hedva@arad.muni.ilפקס : 08-9971214 טלפון: 08-9951610 

קבלת קהל

 08:00-16:00א'-ה'

מחלקת ביצוע

korobm@arad.muni.ilפקס: 08-9951751טלפון: 08-9951620

קבלת קהל

 09:00-13:00א'–ה'

מחלקת גינון

dina@arad.muni.ilפקס: 08-9951652טלפון: 08-9951609

קבלת קהל

 08:00 – 15:00א', ב', ג'

 08:00 – 14:30ד', ו'

מחלקת מיחשוב

irit@arad.muni.il טלפון: 08-9951747 

 פגישה בתאום מראשמחלקת פיקוח

טלפון: 08-9951618

 פגישה בתאום מראשמחלקת קליטה ואירועים

marina@arad.muni.il פקס: 08-9951695טלפון: 08-9951696

פניות הציבור וחופש המידע 
לשכת ראש העיר

טלפון:  08-9951601 עו"ד ניסן בן חמו
פקס: 08-9951685

 פגישה בתאום מראש16:00-19:00קבלת קהל: יום א' 

קבלת קהל בלשכה:
Anat_a@arad.muni.il 

 פגישה בתאום מראש

08:00-18:00יום א'
08:00-18:00יום ב', ג', ד'

08:00-16:00יום ה' 

 פגישה בתאום מראשסגני ראש העיר

08-9951770דודי אוחנונה - סגן ראש העיר וממלא מקום
פקס: 08-9951733

orit@arad.muni.il

08-9951750אלי מצליח - סגן ראש העיר
08-9951601עופר ארצי - סגן ראש העיר )בתואר(

 פגישה בתאום מראשמבקר העירייה – הממונה על תלונות הציבור

shai_a@arad.muni.ilפקס: 153-8-9951755טלפון: 08-9951755

 פגישה בתאום מראשדובר העירייה והממונה על חופש המידע

joshua_a@arad.muni.ilטלפון: 08-9951635 

 פגישה בתאום מראשמנכ"ל העירייה

danit@arad.muni.ilפקס: 08-9951685טלפון: 08-9951602

מחלקת הנדסה
Mina_sh@arad.muni.ilפקס: 08-9951731טלפון: 08-9951616

שעות קבלת קהל
09:00-12:3016:00-18:30יום א'
 09:00-15:30יום ג'
 09:00-12:30יום ה'

 פגישה בתאום מראשמחלקה משפטית

Rina_l@arad.muni.ilפקס: 08-9951729טלפון: 08-9951617

מוקד עירוני
106Maayan@arad.muni.ilמענה טלפוני: 08-9951706

 אין קבלת קהל07:30-19:00ימים א'-ה'
במוקד העירוני 07:30-13:00יום ו'

 לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה במשיבון

מחלקת חינוך
malka@arad.muni.ilפקס: 08-9951752טלפון: 08-9951607

קבלת קהל:
09:00-12:3016:00-18:30יום א'
 09:00-12:30יום ב'

מחלקת הגביה
טלפון: 08-9951612 

הטלפון פתוח לקהל בימים ב', ד', ה' 
בשעות 13:00-16:00

gviya@arad.muni.ilפקס: 08-9951741

טלפון בשיחת חינם לתשלומים בכרטיס אשראי:
08-6260412  ,1-800- 200-811

קבלת קהל:
08:30-12:3016:00-18:30יום א', ד', ה'

 אין קבלת קהליום ב'
 08:30-15:30יום ג'

המחלקה לשרותים חברתיים
revacha-s@arad.muni.ilפקס: 08-9951669טלפון: 08-9951614

קבלת קהל:
08:00-13:0016:00-19:00יום א'

 08:00-13:00יום ב', ה'
אין קבלת קהליום ג'
 08:00-15:00יום ד'

השירות הפסיכולוגי
 08-9950154טלפקס: 08-9950926

קבלת קהל:
 16:00-19:00א', ג'

 08:00-16:00ב', ד', ה

מחלקת תברואה 
iris-o@arad.muni.ilפקס:  08-9951648רישוי עסקים  טלפון: 08-9951608/29

aviva@arad.muni.ilמחלקה וטרינרית  טלפון: 08-9951645, 08-9951644/6

קבלת קהל ומענה טלפוני:
08:30-12:3016:00-18:00יום א'

08:00-15:00יום ג'  
08:30-12:30יום ד', ה'

במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 106

נכסי העירייה

galit_o@arad.muni.ilפקס: 08-9951685טלפון: 08-9951722

 פגישה בתאום מראשמחלקת אחזקה

hana-z@arad.muni.ilפקס: 08-9951625טלפון: 08-9951613

 פגישה בתאום מראשמחלקת משאבי אנוש

orna@arad.muni.ilפקס: 08-9951711טלפון: 08-9951606 

מחלקת רכש

hedva@arad.muni.ilפקס : 08-9971214 טלפון: 08-9951610 

קבלת קהל

 08:00-16:00א'-ה'

מחלקת ביצוע

korobm@arad.muni.ilפקס: 08-9951751טלפון: 08-9951620

קבלת קהל

 09:00-13:00א'–ה'

מחלקת גינון

dina@arad.muni.ilפקס: 08-9951652טלפון: 08-9951609

קבלת קהל

 08:00 – 15:00א', ב', ג'

 08:00 – 14:30ד', ו'

מחלקת מיחשוב

irit@arad.muni.il טלפון: 08-9951747 

 פגישה בתאום מראשמחלקת פיקוח

טלפון: 08-9951618

 פגישה בתאום מראשמחלקת קליטה ואירועים

marina@arad.muni.il פקס: 08-9951695טלפון: 08-9951696

אתר 
האינטרנט 

העירוני

באתר האינטרנט של העירייה
ניתן למצוא מידע רב על: 

פעילויות העירייה	 
חוקי עזר העירוניים	 
מידע על מחלקות העירייה	 

דו"חות תקציביים	 
פרוטוקולים של ישיבות מועצת העיר	 
מודעות דרושים ומכרזים	 
עדכונים שוטפים 	 

מבנה האתר ועיצובו מונגשים בהתאם לחוק הנגישות

פרסומי העירייה
העירייה דואגת לפרסם מידע שוטף בדף הפייסבוק 

שלה, באתר העירייה ובמקומון "הצבי"  
השנה הפיקה העירייה חוברת מידע על ארגוני 

המתנדבים בעיר, חוברת תיירות ומפות של העיר
ארגוני התנדבות בקהילה

נותנים באהבה לערד

עיריית ערד
מחלקת הרווחה 

והשרותים החברתיים
משרד הרווחה

והשרותים החברתיים

יחידת ההתנדבות ערד
הבית של ההתנדבות בקהילה

חוברת 
ארגוני 

מתנדבים

חוברת תיירות

למען נוחות התושבים ונגישות למידע ציבורי ישנם כמה ערוצי תקשורת עם 
הרשות המקומית  פנייה לעירייה יכולה להיעשות דרך המוקד הטלפוני 106 
)לדיווח על מפגעים ותקלות(, למחלקת פניות הציבור, למבקר העירייה 

ולממונה על חוק חופש המידע 
ניתן לעיין בדו"ח שנתי ובכל פרסומי העירייה במחלקת הדוברות 

הוראות, הנחיות ונהלים עירוניים ניתן למצוא באתר האינטרנט העירוני 
ובפנייה לממונה על פניות הציבור 

מוקד עירוני 106
המוקד העירוני פועל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-19:00 

ניתן לפנות לטלפון 106 לדיווח על תקלה, מפגע בטיחותי וקבלת מידע עירוני 
ווטסאפ למוקד העירוני 106 - יש לכם שאלה? מבקשים מידע? אולי ראיתם איזה מיפגע 
ברחוב ואתם רוצים לשלוח תמונה? אין בעיה  ניתן לשלוח הודעות, הערות, השגות ותמונות 

מהשטח באמצעות הווטסאפ:  054-88-22-106
מנהלת המוקד: מעיין ויצמן שטרית

דוברות והסברה. חופש המידע
דובר העירייה וממונה על יישום חוק חופש המידע:

יהושע אשכנזי, טלפון: 08-9951635
joshua_a@arad.muni.il :דוא"ל

במהלך 2017 הוגשו חמש בקשות לקבלת מידע במסגרת חוק חופש המידע  כולן נענו 
בתשובה מלאה 

פניות הציבור
היחידה מטפלת בפניות/תלונות שלא קיבלו מענה הולם בתחומים אשר באחריות העירייה, 

ובפניות לראש העיר בהצעות ובקשות בנושאים עירוניים 
אחראית פניות הציבור: גלית אופק 08-9951722

galit_o@arad.muni.il :דוא"ל

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
הממונה מוסמך לברר כל תלונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה 

או ממלא תפקיד וכן על כל גוף עירוני מבוקר בהתאם לפקודת העיריות 
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור: שי אהרונוף

טלפון: 08-9951755
פקס : 153-8-9951755

shai_a@arad.muni.il :דוא"ל

www.arad.muni.il
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ערד
עושים דברים אחרת

 POWWOW אמנות חוצות מרהיבה על קירות רובע האמנים - יצירותיהם של אמנים השייכים לקבוצת הגרפיטי הבינלאומית
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