
     עיריית ערד בפייסבוק – עשו לייק לעמוד לקבלת עדכונים שוטפיםעיריית ערד לשירותך: www.arad.muni.il  | מוקד עירוני 106

למעבר
לעמוד
הבא <

עיריית ערד

דו"ח מידע 
לתושב

יולי 2015
תמוז תשע"ה

צילום: סרגיי איבין

www.arad.muni.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%93/337235599693883?fref=ts
http://www.arad.muni.il
http://www.arad.muni.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%93/337235599693883?fref=ts


עיריית ערד

     עיריית ערד בפייסבוק – עשו לייק לעמוד לקבלת עדכונים שוטפיםעיריית ערד לשירותך: www.arad.muni.il  | מוקד עירוני 106

למעבר
לעמוד
הבא <

תוכן העניינים

דו"ח לתושב הינו דיווח מסכם של שנת העבודה העירונית. דו"ח זה מתפרסם על 
פי חוק חופש המידע, וכוונתו להציג בפני הציבור את פעילות העירייה, תקציביה, 

מחלקותיה, דרכי ההתקשרות ופניות לגורמים רלוונטיים בשורותיה. 
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דבר ראש העיר

תושבים יקרים,
בימים אלה אני מתחיל את תפקידי כראש 

עיריית ערד, ורוח חדשה, כך נדמה, ממלאת את מחלקות העירייה. ערד 

פותחת דף חדש עם המון אופטימיות ואני מקווה שנצליח כולנו ביחד להוביל 

את ערד למקום הראוי לה.

כבר בשלב זה ובהתאם לתפיסת עולמי, אני שמח להציג את דו"ח לתושב 

לשנת 2014 שהוכן עבורכם במסגרת חוק חופש המידע ושקיפות עבודת 

העירייה. בדו"ח זה מתפרסם מידע שימושי על מחלקות העירייה, תקציב 

הרשות לשנת 2014 , וכן דרכי הפנייה לעירייה בכל דבר ועניין.

אני מקווה שדו"ח זה יהיה לכם לעזר.

עו"ד ניסן בן חמו

ראש עיריית ערד 
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מחלקות העירייה ותחומי אחריותן

חינוך 
מערכת החינוך מונה כ- 3,500 ילדים מגיל גן ועד יב'. כ- לומדים במסגרת החינוך 
הממלכתי ב-24 גני ילדים, 5 בתי ספר יסודיים, תיכון מקיף אחד, ביה"ס תיכון 
למקצועות התעשייה, בית ספר דמוקרטי ואולפנא. 1,300 תלמידים לומדים 

במסגרות החינוך המוכר ושאינו רשמי.
מנהלת מחלקת החינוך: אורנה אלישע

טלפון: 08-9951607

שירותים חברתיים
לשירותים  המחלקה  עבודת 
בהתאם  נעשית  חברתיים 
למדיניות, להוראות ולנהלים של 
משרד הרווחה. מטלות המחלקה 
בנוער  בקשישים,  טיפול  הן 
בעלת  ובאוכלוסייה  במצוקה 
צרכים מיוחדים. פעילות המחלקה 
מועדוניות  הפעלת  כוללת 

ומעונות, פרויקטים קהילתיים, מפעל מוגן, כריכייה, מועדון לעיוור וניהול קבוצות 
המתנדבים, הפעלת בית המתנדב, ועוד.

מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים: עליזה בר און
טלפון: 08-9951658

אירועים וקליטת עלייה
המטלות של מחלקת קליטה ואירועים הן רבות. בתחום הקליטה: עידוד עלייה, 
קליטה וליווי עולים בעיר, ליווי אמנים עולים ניהול ואחזקת מועדוני עולים, ועוד.

בתחום התרבות: אחריות על האירועים והכנסים הממלכתיים של העירייה וקיום 
האירועים העירוניים המיוחדים

מנהלת מחלקת ארועים וקליטת עלייה: מרינה גלייזר
טלפון: 08-9951776

פסטיבל ערד 2014.
צילום: עמיר שחר

אירוע לציון 25 שנה לעליה 
הגדולה ממדינות חבר העמים

חגיגות יום העצמאות לגני הילדים
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מחלקת מחשוב
מחלקת המחשוב העירונית אמונה על כל שירותי המחשוב והתקשורת בעירייה , 
במוסדותיה השונים ובמערכת החינוך. המחלקה נותנת ייעוץ ותמיכה לכל מוסד 

עירוני, לבניית מערך טכנולוגי מתקדם לטובת תושבי העיר.
מנהלת מחלקת מחשוב: אירית כהן

טלפון: 08-9951747

גבייה
מחלקת הגבייה אחראית על קבלת תשלומי התושבים עבור שירותי העירייה. 

תשלומי הארנונה, החינוך, הפיקוח, ועוד.
מנהל המחלקה: יאן ברנדר 

טלפון: 08-9951659

תברואה
מחלקת התברואה מספקת שירות לתושבים בתחומים הבאים: ווטרינריה, רישוי 

עסקים, פיקוח, הדברה, ניקוי וטיאוט רחובות. 
מנהל מחלקת תברואה: שמוליק אורן

טלפון: 08-9951608

שיטור עירוני
השיטור העירוני הוא פרויקט משותף של עיריית ערד ומשטרת ישראל. להגברת 
ההרתעה והאכיפה העבודה המשותפת כוללת סיורים בשטח, אכיפת חוק העזר, 

סיוע לתושבים ועוד.
מנהל מחלקת סיור ושיטור: לאוניד חזן 

טלפון: 08-9951618

תשתיות
מספר מחלקות בעירייה עוסקות יחדיו בשיפור התשתיות בעיר: מחלקת ההנדסה, 

מחלקת האחזקה, מחלקת הביצוע, מחלקת הגינון, ועוד.
מנהלת מחלקת הנדסה: מהנדסת העיר ויקטוריה ברנגל

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

מחלקות העירייה ותחומי אחריותן
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תיירות
המחלקה מסייעת לעוסקים בתחום 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

האגודה לתרבות הדיור
האגודה מאפשרת ייעוץ והכוונה להקמת וועד בית בבניינים משותפים. במטרה 
לשפר את איכות חיי התושבים ולעזור בשדרוג הבתים המשותפים, האגודה 
מציעה לחבריה סל שירותים במחירים סמליים ובו ייעוץ משפטי, ייעוץ באחזקה 

וניהול של הבניין ועוד.
מנהלת: רותי איזנברג

טלפון: 08-9951623

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 מול 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

מחלקות העירייה ותחומי אחריותן
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החברה הכלכלית לערד
החברה הכלכלית לערד הנה חברה עירונית בבעלות העירייה. 

החברה אחראית לתפעול מספר תחומים ופרויקטים בעיר כגון: אתר האשפה 
העירוני, הקאנטרי קלאב, קידום נושא התיירות, ניהול אזור התעשייה, המרכז 

לטיפוח יזמות ועסקים מקומיים )כא"ן(. 
מנכ"לית החכ"ל: לילך מורגן

טלפון: 08-9951888 | כתובת: מרכז מסחרי רח' חן 34, בנין שיא, קומה 1 

היחידה לאיכות הסביבה
מטלות היחידה הן טיפול בחומרים מסוכנים, פיקוח כרייה וחציבה, טיפול בקרקע 
מזוהמת, פיקוח על מפעלי התעשייה, טיפול בפסולת, בשפכים ובנחלים סובבי 

ערד. עידוד וביצוע פרויקטים חינוכיים במוסדות חינוך. 
מנהלת היחידה הסביבתית: איילה גובר אברהמי

טלפון: 08-9953224 | כתובת: רח' חן 7

יחידת הנוער 
מחלקת הנוער העירונית פועלת לאורך כל השנה, במהלך השבוע, בסופי השבוע 

ובחופשים כשמטרתה העצמת כל נער ונערה בעיר.
מחלקת הנוער העירונית מונה מנהל, שני רכזי נוער, ש.ש, בנות שירות לאומי 

ומורות חיילות הפועלים בכלל מסגרות החינוך והנוער בעיר.
מנהל יחידת הנוער: ערן ברוור 

טלפון: 

הספרייה העירונית
הספרייה העירונית היא מרכז תרבות עירוני פעיל מאוד. לצד אלפי הספרים, פינות 
המידע הממוחשב והשירות המיוחד הרחיבה הספרייה את פעילויות התרבות והן 

כוללות מופעי זמר, ביקורי סופרים, הצגות, סדנאות יצירה ועוד. 
מנהל הספרייה: עופר סלע

טלפון: 08-997335

גופי סמך עירוניים
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קאנטרי קלאב ערד 
הקאנטרי הינו מתקן הנותן שירותיי ספורט המותאם לכל האוכלוסייה והגילאים 
ומהווה בנוסף אטרקציית נופש ומים בקיץ. מתקן הספורט פועל לאורך כל השנה 
וכולל בריכה מחוממת, ג'קוזי וסאונות, חדר כושר וחוגים שבועיים. בעונת הרחצה 

מופעל המתחם הקיצי הכולל בריכת בוגרים, בריכת פעוטות ולימוד שחייה. 
מנהלת הקאנטרי: אלה גמליאל 

טלפון: 08-9975444  | כתובת: רח' עיינות 1

תפוח פיס לטיפוח מצוינות בקהילה 
תפוח פיס הוא חלק ממערך ארצי כולל בתכנית "אשכולות פיס למדע טכנולוגיה 

ואמנויות" והוא מהווה מוקד העשרה והעצמה במערכת החינוך העירונית. 
במקום תכנית העשרה במדעים, טכנולוגיה ואמנויות לגני טרום חובה, גני חובה 
ובתי-הספר היסודיים במגוון נושאים המותאמים לייחודיות הבית ספרית )בבתי 

הספר היסודיים(.
מנהלת תפוח פיס: איריס חממה

טלפון: 08-9950161 | כתובת: רח' יאשיהו 8

מרכז הצעירים והון אנושי
מרכז צעירים והון אנושי ערד הוקם על ידי עיריית ערד בשיתוף משרדי ממשלה 
וגורמים פילנטרופיים. המרכז מספק שרותי ייעוץ והכוונה לתושבי העיר בגילאי 

18-35 בתחומים הבאים:
השכלה גבוהה ומלגות לסטודנטים, סדנאות ומיצוי זכויות לחיילים משוחררים, 
מאגר משרות, כתיבת קורות חיים, הכוונה לפיתוח קריירה, הכוונה וליווי של צעירים,

מעורבות חברתית ועוד. 
מנהלת מרכז הצעירים: נילי סורקיס

טלפון: 08-9956066 | כתובת: רח' יאשיהו 16

https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%93/337235599693883?fref=ts
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פניות הציבור וחופש המידע

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 

מוקד עירוני 106
המוקד העירוני פועל בימים א'-ה' בין 

השעות 08:00-19:00.
ניתן לפנות לטלפון 106 בכל עניין של 
תקלה, דיווח על מפגע בטיחותי וקבלת 

מידע עירוני.

פניות הציבור
ניתן לפנות למחלקת פניות הציבור לקבלת מידע, הגשת בקשות לטיפול בנושאים 

פרטיים מול הרשות ועוד. 
הממונה על פניות הציבור בעיריית ערד הוא מבקר העירייה שי אהרונוף

טלפון: 08-9951755
פקס : 153-8-9951755

Shai_a@arad.muni.il :מייל

תלונות הציבור
תלונות על תפקוד העירייה ועובדיה ניתן להפנות למבקר העירייה שי אהרונוף

טלפון: 08-9951755
פקס : 153-8-9951755

Shai_a@arad.muni.il :מייל

במהלך 2014 הוגשו 39 פניות רשמיות של תושבים לעירייה בנושאים שונים.
13 מהן נמצאו מוצדקות או מוצדקות חלקית.

חוק חופש המידע
חוק חופש המידע מכיר בזכותו של תושב לקבל מידע בעל אופי כללי מרשויות 

ציבוריות, ואינו חייב לציין את הטעם לבקשתו. 
הרשות המקומית מחויבת על פי חוק חופש המידע, לשיתוף במידע ציבורי. קבלת 

מידע מותנית בתשלום אגרה סמלית ותשלום על פי היקף הבקשה.
בשנת 2014 הוגשו 13 פניות לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע. 

מתוכן: 2 לא טופלו בגין אי-תשלום אגרה. 1 נדחתה משום טיפול משפטי, 1 
נדחתה בשל הגנת פרטיות )בקשה לרישומים פליליים(, 1 נדחתה בשל הגנת 

פרטיות )סכסוך שכנים(.

הממונה על חוק חופש המידע: יהושע אשכנזי
טלפון: 08-9951635

Joshua_a@arad.muni.il :דוא"ל
 www.arad.muni.il טפסי בקשה לקבלת מידע נמצאים באתר העיריה בכתובת
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קרנות ומלגות שהעניקה עיריית ערד
בשנת 2014

פרויקט פר"ח

 28 מלגות בסכום של 1,500 ₪ כל אחת

 ובסה"כ הוענקו 42,000 ₪ 

מלגות מטעם קרן דבורה מאייר

19 מלגות בסכום של 2,000 ₪ כל אחת 

ועוד 4 מלגות בסך של 3,000 ₪ כל אחת

ובסה"כ הוענקו 50,000 ₪

מלגות מטעם העירייה

19 מלגות בסכום של 1,500 ₪ כל אחת

ובסה"כ הוענקו 28,500 ₪

מלגות לילדי חוגים "חלום לכל ילד" 

חולקו מלגות בסכום של 47,160 ₪

תקציב העירייה

דו"ח תקציב העירייה לשנת 2014 

באתר העירייה / דוחות כספיים

��� ������� / ����� ������
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פרסומי העירייה בשנת 2014
עיריית ערד הפיקה פרסומים שונים בשנת העבודה החולפת. 

פרסומים אלה כוללים: 
הפקת דו"ח לתושב 2013	 
הפקת מפות במחלקת התיירות	 
הפקת חומרי שיווק והסברה לפסטיבל ערד	 
הפקת פולדר שיווקי לערד	 
הפקת לוח שנה שיווקי	 
מודעות מידע ומודעות דרושים ומכרזים בעיתון המקומי 	 

ובעיתונות הארצית.
פרסום בפייסבוק	 
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מצפה מואב
נקודת תצפית מרהיבה באזור 

בתי המלון. נופי מדבר יהודה, ים 
המלח והרי מואב נפרשים במלוא 
הדרם. במקום פיסול סביבתי של 

יגאל תומרקין וטיילת קצרה.

משכן לאמנות ויצירה
"האשה של אלף הקולות" 

של דורית רות יעקובי 
מיצב, ציור פיסול, סרט 

"האישה של אלף הקולות". 
לתיאום: 08-9958330

מוזיאון הזכוכית 
50 אמני הזכוכית

אמן הבית: גדעון פרידמן. 
יוצר בזכוכית ממוחזרת 

בשיטת פיוזינג וסלמפינג. 
הכניסה בתשלום.

לתיאום: 08-9953388

גלריה "מעין היצירה" 
סטודיו וגלריה של 
נופיה חביב-גלאון 

ושמוליק קלדרון ז"ל.
חנות לחומרי יצירה ואמנות.

הכניסה חופשית.
לפרטים: 08-9950131 

מוזיאון הבובות  
פיסול ואמנות בסגנון קומדיית 

"דל ארטה". 
האמנים: מירי לייבוביץ ואדוארד 

שרוסטר. הכניסה בתשלום.
לתיאום: 052-2398918 

סטודאיקה
אמנות ויצירות יודאיקה 

בנחושת בשילוב עץ, 
זכוכית וחימר.

האמן: רמי זמיר.
הכניסה חופשית.

לתיאום: 054-6703723 

יקב מדבר 
יקב בוטיק המייצר 

יינות אדומים ולבנים 
מענבים שגדלו 

בנגב. במקום מרכז 
מבקרים )בתיאום 
מראש( ליחידים 

וקבוצות, ומתפקד 
כבר יין והופעות 

בסופי השבוע. 
בן 054-7540479 

צים סנטר ערד
מתחם קניות פתוח ומרווח 
המשלב מסחר ובילוי לצד 

שירותי תיירות וקהילה.
לפרטים: 073-7962590 

קניון ערד
מרכז קניות ובילוי ובו 
חנויות ורשתות שיווק, 

מסעדות ומזון מהיר.
לפרטים: 08-9955595 

עולם החי והצומח
אוהל אירוח גדול, פינת שתיה 
קרה וחמה חינם, משתלה, גן 
שעשועים לילדים ופינת חי. 

טל': 08-9954356 

חוות אביר
בית ספר לרכיבה על סוסים. 

לפרטים: 050-2236112

זמן מדבר
אתר אירוח מדברי ייחודי 

צופה אל בקעת ים המלח, 
בהנהלת אפרת שר שלום 

וספי הנגבי. 
לפרטים: 054-4961888

כפר הנוקדים
אתר אירוח מדברי 
בלב בקעת קנאים, 

בדרך שבין ערד 
למצדה. 
לפרטים:

 08-9950097

הגלריה של
עליזה בן נר

אומנות שימושית דקורטיבית, 
רח פלמ"ח 54/3 

לתיאום מראש: 08-9958705

יקב יעלים
יקב בוטיק משפחתי

גיורא רונן
לתיאום מראש: 050-7470931

המוזיאון ההיסטורי
צילומים, מיצגים וסרט 

הממחישים את הסיפור 
המרתק של הקמת ערד 
בשנות ה-60 של המאה 

קודמת, עיר הפיתוח 
המתוכננת המודרנית 

הראשונה בנגב. 
לתיאום: 050-8589373

סטודיו חלי
פסיפס וחרוזי זכוכית

האמנית: חלי כהן
הכניסה חופשית.

לתיאום: 050-6652961 

חדרי מלח
חדרי מלח, סאונת מלח, 

עיסויים מיוחדים,
גן קסום המשלב מדבר ופריחה.

לפרטים: 08-9952207,
 054-5439980 054-5724473

פרח במדבר -
חוות בריאות מואב
משלבת בין רפואה סינית 

ורפואה קונבנציונלית.
במקום פינת חי ובית בד 

לשמן זית.
לפרטים: 077-2028100

ערד - יש קסם באויר! 
נופים קסומים, שקט ושלווה מדבריים, שפע מסלולי טיול לכל גיל ולכל סגנון
וביניהם פינות חמד מדבריות בלתי מוכרות, הם רק חלק קטן מקסמיה של ערד.

ערד של שנות האלפיים הינה עיר צעירה ברוחה, אך עתירת ניסיון. העיר מתוכננת היטב, נבנתה על פי סטנדרטים 
בינלאומיים מקצועיים. גם כיום, יותר מ- 45 שנה לאחר שקמה בלב המדבר, ערד עדיין מרווחת, נקייה, מסודרת 

היטב, ולבבות תושביה פתוחים בחום לקבל כל אורח, מכל קצוות העולם.

אמנות 
הברזל

סטודיו וחנות יד 
שנייה, ענתיקות

הכניסה חופשית.
לתיאום:

050-2394424

השם הקדום ערד נשתמר לאורך אלפי שנות דור ולמעשה 
הוא מוכר לנו כבר משחר ההיסטוריה של ארץ ישראל, קרי 
תקופת הברונזה הקדומה. לפני למעלה מ- 5,000 שנה כבר 
הייתה קיימת ערד העתיקה. בהיותה עיר ממלכה גדולה וחשובה, 
חלשה על צומת מסחרי רב חשיבות, כשהיא מגשרת בין עבר 
הירדן המזרחי, לבין הים התיכון ובין מצרים הקדומה מדרום, 

לממלכת הפרת והחידקל )מסופוטמיה( מצפון. 

מיקומה של העיר המודרנית ערד, בסמוך לתל ערד ההיסטורי,  
מגלם בתוכו את מכלול היתרונות העצום הטמון בה. ממזרח 
לה שוכן ים המלח על שלל אתריו והאפשרויות הגלומות 
בו. סביב לערד משתרע מדבר ציורי ויפה, כשמצפון לה 
מדבר יהודה ומדרום לה משתרעים מרחבי הנגב המזרחי, 
על מכתשיהם, רכסיהם המרשימים ונחלי הנגב הגדולים. 
מרחק דקות ספורות מערבה לערד שוכן יער יתיר העצום 
)גדול היערות הנטועים בישראל(, בו שוררת כל השנה אווירה 
אירופית ממוזגת ונעימה. 33 אלף דונמים של יער רחב ידיים 
ובו שפע אתרי טבע קסומים, שרידי יישובים קדומים, פריחת 

אביב מרהיבה, ואוויר הרים צלול כל השנה. 

מסתבר על כן, שערד נמצאת בשער הטבעי לחופשה 
מדברית המושלמת. זוהי נקודת הפתיחה המושלמת לכל 
טיול או נופש במרחבי המדבר הארצישראלי. ערד מציעה 
לאורחיה מגוון רחב של שירותים עירוניים, שירותי תיירות, 
הסעדה, לינה ושפע אתרי ביקור הנפרשים ברחבי העיר 

ובסביבתה הקרובה. 

הסטודיו 
של עדי ויוני

סטודיו וגלריה 
לעיצוב תכשיטים 

של עדי מיררו 
052-4085577

גלריית תמונות 
וסטודיו לצילום - 

יוני גריצנר

אשר יצר
סטודיו לקרמיקה 
של שרונה אלבו 

 050-6883864

רץ מדבר - 
הפתרון המעשי
מתפרה וגלריה של 

פתרונות מעשיים 
למטיילים ולוחמים - 

מי ברכב מי ברגל. 
אבזור רכבי שטח. 

עידן לוי אדם 050-5063186

הגלריה 
של צבי

ציורים בהשראת 
ספר בראשית 
של האמן צבי 

ליאונרד. 
הדרכה באנגלית. 
צבי 054-5667797

קאסה פניץ
Casa Paniz

סדנאות לעבודה 
בעץ, מכירת ריהוט 

מעץ אורן,
תצוגות מתחלפות 

של אמני האזור,
פינת אירוח.

ערן 052-9771772
נורה 054-4650629

אמנות בזכוכית
רוזי זילברשטיין

050-8541211

ויטרו 
המרכז לאמנות הויטראז' 

ועיצוב בזכוכית, תצוגה 
וסדנאות.

אתי משעל 054-6207758

הממלכה המתוקה 
של נעמה 

סטודיו לאומנות בצק 
הסוכר, קישוט עוגות 

וסדנאות 052-6628186

מרכז חילופי 
תרבויות דרום 

מזרח אסיה
054-2627780

איציק גמליאל
אמן מתכת 
רח' ענבלים 34,

052-3222122

1

2

"צער 
ונצחון" 

אנדרטה 
לזכר החיילים 

היהודיים שנפלו 
במלחמת העולם 
ה- II . ארכיטקט: 
אדוארד מליקוב.

בפארק גבים
3

4

כדורגל
בפארק גבים. 

היוצר: אלון אהרוני
3

רובע האמנים
"אשת לוט"

רח' סדן, הכניסה 
מאזור התעשיה

20

20
מגוון רחב של גלריות וסדנאות אמנים התקבצו באזור התעשייה. כאן תוכלו לשוטט בנחת בין גלריות אמנים רבות ומגוונות. 
בנוסף על ההשקעה האמנותית, קיימת הקפדה על שירותים נוחים, נגישות לנכים, פינות ישיבה ומנוחה וכן יחס חם והכנסת 
אורחים, כיאה למסורת בני המדבר. רובע האמנים הנו נקודת ציון תיירותית בנופה של ערד, מקום המאפשר טיול, סדנאות 

בה)בתיאום מראש(, היכרות אישית עם האמנים ויצירותיהם וחנויות מרהיבות עין המציגות יצירות מקוריות בלבד.
טו

עה 
סי

נ
ות

רא
הת

ול

5

א.ס.י
היוצר: ששון סופר

6

6

בפארק הצפוני 
- גן ציבורי 

גדול בשכונת 
חלמיש, צופה 

להרי חברון. 
מקום לפיקניק 
וספורט, דרכו 
נכנסים לעיר 

ההולכים בשביל 
ישראל.

שביל ישראל

שביל ישראל

גן ההרפתקאות החדש
גן מקורה ובו מתקני שעשועים מאתגרים 

ייחודיים. )רח' שאול המלך(

7

7

אם וילדה 
פסל מתכת בכיכר יהודה/בן יאיר. 

היוצרת: אורנה בן-עמי

8

8
9

הנאהבים - פסל מתכת 
אדום, רח' גלעד. 

היוצרת: לאה מיכלסון

9

חלון 
למדבר 

שביל הליכה 
היוצר: 

ישראל הדני

פסל
המושבים 

-קצה שביל 
המצפור. 

היוצר: יגאל 
תומרקין 

המצפור 
- קצה 

רח' מואב. 
היוצר: יגאל 

תומרקין 

10

11

12

13

11

מצפור גרני
פינת תצפית והתבודדות קסומה,

בקצה שביל קצר. הוקמה לזכרו של עופר גרני

13

נחל טביה - פארק מדברי )בפיתוח

15

14
16

17

18

19

המוזיאון
ההיסטורי

בשכונת 
ראשונים, 
הוקם ע"י 

ותיקי העיר

14

נחל טביה 
ופסל 
השחף

רח' אטד/צבר. 
היוצרת: 

אביטל אהרוני.
נחל טביה

עתיד להפוך 
לפארק 

מדברי

15

פסל מתכת
רח' ירושלים פינת יהודה.

    יוצר אלמוני, שנות ה-70.
מוזיאון ערד לאמנות16

)במתנ"ס ערד(
תערוכות אמנות מתחלפות.

אנדרטת קורבנות הנאצים 17
ליד בי"ס אבישור. 

היוצר: ולדימיר זוחין

18
עמוד הבולבוסים

בגן החמישה לזכר חללי ערד, עוצב על 
ידי מתכנן העיר, האדריכל יונה פיטלסון

בשביל 
הפסלים  
מסלול סיור 

אמנותי

2

חלום 
במדבר

כיכר רחובות 
הקנאים/יהודה.

היוצר: יעקב חפץ

5

יחד
היוצרת: 

לאה מיכלסון
בחצר בית גיל עד. 

4

גן 
הנשרים

פארק רחב 
מדשאות ובו 

טוטמים בהשראה 
אינדיאנית, 

המציגים עופות 
וחיות מדבר, 

מעשה ידי 
האמנים יצחק 

והד שמואלי. 
)בכניסה 

המערבית לעיר(.

1

12

10

19

מלון יפה נוף ערד

מלון מרגוע

מלון יהלים

אכסניית נוער

מלון ענבר

בי"ס שובו

בי"ס
קדם

בר מסעדה מקס

המוזיאון 
ההיסטורי

קאנטרי 
קלאב

מרכז הטניס

אתליטיקה 
קלה

אורט ערד
תפוח פיס

בי"ס יעלים 
עופרים

מרכז קליטה

היכל הספורט

אולם ספורט

בי"ס 
לבאות

מכבי

קופ"ח 
כללית

קופ"ח 
לאומית

בית גיל עד

כפר נרדים

מתנ"ס
מוזיאון לאמנות כדים

קניון ערד

תמוז

נישה

מרכז מסחרי
כיכר העיר

בית הכנסת
האשכנזי

ישיבת 
לב שמחה

בית הכנסת
הספרדי

מרכזון מעוף

צור אורט ערד
גן ההרפתקאות

החדש

מצפה מואב -
תצפית וטיילת פיסול

מצפה גורני

מוזיאון 
ארכיאולוגי

טרמינל - 
מרכז התחבורה

משטרה
מד"א

מיון קדמי שאלר

עיריית ערד

מיסטר שי

מרכזון נעורים

אולפנת ערד
מרכז צעירים

מוזה
אלון

סונול

אלון
פז

מגה

פארק הנשרים

עולם החי 
והצומח

רובע
האמנים

ד <
ער

חת 
מנ

ל

בי"ס ממ"ד
טללים

מצפה רננים

מקרא
אתרי תיירות

בתי מלון 
חדרי אירוח

פאבים ומסעדות
בריאות

מרכזים מסחריים
בתי ספר

מבני ציבור
ספורט

בתי כנסת
תחנות דלק

משטרה
גינות ופארקים

לשכת 
התעסוקה

דלק

אלונית

שוק עירוני
מקורה תעשיה

זעירה
שוק עירוני

מרכזון הערבה

צים סנטר 
ערד

ישפרו סנטר

מרפאת
מואב

בי"ס גור 
לבנות

בי"ס 
קונסרבטוריוןאבישור

גן הרפתקאות

איצטדיון

אב מו לת  י טי בית הכנסתתצפית       
הספרדי

הפארק הצפוני

גן החמישה

וילה 1000

נווה מדברפנסיון רחל

בית רחל שפירא

בית קולט

גם אתה יכול

בית אהובה

חדרי מלח

נוף למדבר

מנתור

א.א. אירוח איכותי

הבית של וילמה

נופש אצל אנה

אירוח מיקה

בי"ס חלמיש

ראשונים

מעוף

שקד רותם

חצבים

נעורים

רננים

אבישור

גבים

חלמיש

יעלים

לבאות

אזור 
התעשיה

יהושפט

טללים

דני לשמן

אושיק לוי הראל סקעת

"הטרנזיסטור"

"כבר לילה, בואי נשאר"

ערן צור

מירי מסיקה
צביקה פיק

דורון מזר

עדי כהן

יעל דקלבאום, דני רובס, רונית שחר, מיקה קרני

"שירים פשוטים"

האחים אסנר
רוני נדלר

אלון אולארצ'יק

סוזי מילר ומוני ארנון

סיוון טלמור

רבקה זהר ולירון לב

רז שמואלי, איה כורם, ישראלה אסגו

שולי נתן

דודי לוי

"דרכים" - מופע מחווה לשלמה ארצי

פסטיבל ערד 2014

דו"ח מידע לתושבים
תשע"ד-תשע"ה

2013-2014

ערד

גליון מספר 782  1 1111.12.2014גליון מספר 782  1 1011.12.2014

עיריית ערד
תשכ“ב - תשע“ב  2012-1962

אותנו גם בפייסבוק www.arad.muni.il

הודעה בדבר הגשת בקשות להקצאת מבנה בהליך מקוצר 
לצרכי ציבור

בכוונת עיריית ערד לדון בבקשות  שיוגשו להקצאת מבנים לצרכי ציבור 2013-2014 כמפורט להלן. 
ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ''ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והודעה זו על 

פיהם. הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת המבנים ולהביע התנגדות תוך 14 ימי עבודה מיום הפרסום.
מבקשי הבקשות השונות יהיו רשאים תוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה לעיין בהחלטה הסופית 

ובנימוקיה, למעט בחלקים של ההחלטה או הבקשה אשר העיון בהם עלול לדעת מועצת הרשות המקומית 
לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. עיריית ערד פרסמה באתר האינטרנט של העירייה תבחינים ועקרונות 

להקצאת קרקעות ומבנים במסגרת נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית  ופירוט 
הנכסים  אשר העירייה מעמידה להקצאה . נא לעיין לפני מילוי הטפסים  ב- אתר האינטרנט של העירייה 

arad.muni.il
רק בקשות שמולאו במלואן ידונו בוועדת הקצאות את הבקשות יש למלא בכתב יד קריא וברור (לא 

להדפיס) ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. יש למסור את הבקשה במעטפה סגורה עד ליום 30.12.14
לשאלות ובירורים יש לפנות לגב' אשל ויגי בטלפון 08-9951600

כתובת הנכס

תעשייה 4 ערד

חלקה

מבנה ציבור

מטרת שימוש גוש

116

גודל הנכס

14234 חלק

תב"ע

13/10/02/24

תיק בנין

38207

 עיריית ערד
 המחלקה
לשירותים
חברתיים

 עיריית ערד
 יועצת ראש
 העיר לקידום
מעמד האישה

"לצאת מזה..."
בעיבוד ובביצוע אנסמבל תיאטרון "פריזמה"

בימוי: מיכל יהודה
שחקנים יוצרים: אסף ראובן, גרה דלוגץ, דמיאן בנדה, טובה רודר, לאה פרג', 

מעיין רובין, רינה זיו, שלום היימן.

המופע בסגנון תיאטרון "פורום", המציף סוגיות חברתיות בוערות לדיון, 
בהשתתפות פעילה של הקהל, והפעם: "אלימות כלפי נשים במערכת הזוגית"

המופע יתקיים ביום שני, 15/12/2014, בשעה 19:30 בדיוק 
בחדר התיאטרון בביה"ס היסודי "יעלים-עופרים"

הכניסה חופשית מספר המקומות מוגבל

היחידה לטיפול ומניעת אלימות מזמינה אתכם
לאירוע תיאטרוני מקורי

עיריית ערד

עיריית ערד מבקשת לקבל הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקיד

 חבר / יו"ר וועדת ערר לענייני ארנונה כללית
על המועמדים להיות תושבי העיר ערד הכשירים להיבחר כחברי מועצת העיר ולא 

מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות.

דרישות סף נוספות לתפקיד יו"ר וועדת ערר:
1. עורך/ת דין בעל וותק של לפחות חמש שנים.

2. מי שאינו עורך/ת דין והבקיא בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.

סייגים למינויים:
1. לא יתמנה ולא יבחר כחבר בועדת ערר מי שעלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר  

    במצב של בניגוד עניינים עם תפקידו כחבר בוועדת הערר.
2. לא יתמנה ולא ייבחר כחבר בוועדת ערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר עם עיריית ערד.

את הצעת המועמדות, אליה יש לצרף קורות חיים, אסמכתא המעידה על מגורים בעיר ערד 
ורישיון עו"ד בתוקף/אסמכתא לבקיאות הנדרשת, יש להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) עד 
יום 1.1.15, בעיריית ערד, הלשכה המשפטית רחוב הפלמ"ח 6, ערד.  מועמדים העונים על כל 

תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית ערד יוזמנו לראיון.
המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

חוג רפואה לתלמידי ו'-ז' בהנחיית "פרחי רפואה"
ביום ג' 17:30-19:00 בתפוח פיס

כולל נתיחת איברים וסיור במרכז רפואי.

חוג אסטרונומיה "מסע בין כוכבים" לתלמידי ה'-ז'
בהנחיית ובשיתוף מרכז אילן רמון לפיזיקה

ביום ב' 17:00-18:30

לפרטים ולהרשמה ראשונית ניתן לפנות למזכירות תפוח פיס טל': 9955578, 
tparad@gmail.com :9950161 בימים א'-ה' בין השעות: 08:00-16:00 או במייל

תפוח פיס מזמין אתכם להצטרף 
לחוגי רפואה ואסטרונומיה:

נפתחה קבוצה למכורים נקיים ושבתהליך
מתי? בימי ראשון בין השעות 16:00-17:30

איפה? ביחידה לטיפול בהתמכרויות רח' רענן 9
(מרכז צעירים לשעבר)

בין הנושאים שהקבוצה עוסקת בהם:
 התמודדות עם הדרך החדשה, כלים לשמירה על ניקיון מחומרים, עולם 

התעסוקה, קשרים משפחתיים, אמון, תקשורת, ניהול כעסים ועוד.

ההשתתפות מותנית בראיון קבלה

הזדרזו להירשם, מספר המקומות מוגבל!

לפרטים נוספים ולקביעת ראיון: 08-9972964  אנטון או ענבל

עיריית ערד
 המח' לשירותים

חברתיים

מודאגים? קחו יוזמה!
הצטרפו לסיירת ההורים ועזרו לנו להילחם 

באלימות ולשמור על ילדינו

אם גם אתם דואגים לבני הנוער ואכפת לכם 

ממה שקורה סביבכם

התנדבו לסיירת ההורים

היום יותר מתמיד הילדים שלנו זקוקים לנו
לפרטים נוספים: הילה צחי 050-7248839

אם גם אתם דואגים לבני הנוער ואכפת לכם 

היום יותר מתמיד הילדים שלנו זקוקים לנו

הפנינג חנוכה בתפוח פיס

הנכם מוזמנים להפנינג חנוכה בסימן אור וצבע, 
שיתקיים ביום ג', כד' בכסלו תשע"ה,

16.12.14 נר ראשון של חנוכה, 
    בין השעות: 16:00-19:15 בתפוח פיס

ההפנינג פתוח לקהל הרחב!!
כולם מוזמנים!!

בתכנית:
הדלקת נרות ומופע בערה

סדנאות - סדנת צבעים זוהרים 
בחושך וסדנת מטבעות.

מופע אנרגיה
הכנת נרות ג'ל

כיבוד - סופגניות...

הזמנה

צוות תפוח פיס
מדריכים צעירים: תכנית 

מצוינות ומחויבות אישית "אורט"

https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%93/337235599693883?fref=ts
http://www.arad.muni.il
http://www.arad.muni.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%93/337235599693883?fref=ts


עיריית ערד

     עיריית ערד בפייסבוק – עשו לייק לעמוד לקבלת עדכונים שוטפיםעיריית ערד לשירותך: www.arad.muni.il  | מוקד עירוני 106

למעבר
לעמוד
הבא <

אתר האינטרנט העירוני

באתר האינטרנט של העירייה שכתובתו:

www.arad.muni.il 
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 שודרגו והותאמו לחוק הנגישות במהלך 
שנת העבודה על ידי מחלקת המיחשוב ודובר העירייה.

צילומסך מאתר העירייה המחודש
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למעבר
לעמוד
הבא <

עיריית ערד - מבנה אירגוני

ראש העיר
מועצת העיר

נבחרי ציבור

סגן ראש העיר סגן ראש העיר
)בתואר(

מנהלת לשכה

הנה"ח
ושכר

מחלקת
מיחשוב

מוקד
עירוני

מהנדסת העיר
רישוי ופיקוח 

הנדסי

היחידה
לאיכות 
הסביבה

גנים
ונוף

מחלקת
גבייה

שירותים
חברתיים

אירועים
וקליטת

עליה

תרבות
הדיור

משאבי
אנוש

מחלקת
בטחון

רכש
ומחסנים

מחלקת
חינוך

תברואה
ורישוי
עסקים

ביצוע
מבנים

ותשתיות

אחזקת
מבנים

ותשתיות

מבקר העירייה
ותלונות הציבור

עוזר ראש העיר

יועץ משפטי

דובר העירייה
וחופש המידע

מינהל כללי ומטה

סגן ראש העיר
וממלא מקום

החברה הכלכלית לערד

גזברית העירייהמנכ"ל העירייה

תאגידים עירוניים

https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%93/337235599693883?fref=ts
http://www.arad.muni.il
http://www.arad.muni.il
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%93/337235599693883?fref=ts


עיריית ערד

     עיריית ערד בפייסבוק – עשו לייק לעמוד לקבלת עדכונים שוטפיםעיריית ערד לשירותך: www.arad.muni.il  | מוקד עירוני 106

חזרה
לעמוד
ראשון

טלפונים וקבלת קהל

לשכת ראש העיר

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

 פגישה בתאום מראש1800-22:00קבלת קהל: יום א' 

קבלת קהל בלשכה:
Anat_a@arad.muni.il 

 פגישה בתאום מראש

08:00-19:00יום 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
08-9951601אלי מצליח - סגן ראש העיר

08-9951601מתי רוז - 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 יהושע אשכנזי

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

 07:30-19:00ימים א'-ה'
 אין קבלת קהל
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

שיטור עירוני 08-9951618

 קבלת קהל בנושא דוחות חניה:

10:00-12:00יום ב', ד'

נכסי העירייה

vigi@arad.muni.ilפקס: 08-9951685טלפון: 08-9951600

 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 קליטה ואירועים

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