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זמני תגובה / בדיקה / טיפול בעירייה מהות הפנייה למוקד העירונימחלקה אחראית
אחזקה

למענה ראשוני בלבד
עד שני ימי עבודה	 תיקוני אספלט נקודתיים

עד שני ימי עבודה	 תיקון ריצוף מדרכות
עד שני ימי עבודה	 תיקון מעקות בטיחות

עד שלושה ימי עבודה	 תיקון תאורה )פנסי רחוב(
עד שני ימי עבודה	 צביעה )ונדליזם, גרפיטי(
עד חמישה ימי עבודה	 תחזוקת תחנות אוטובוס

עד חמישה ימי עבודה	 טיפול בתקלות בשילוט המואר 
עד יום עבודה	 פתיחת שוחות ניקוז

עד שני ימי עבודה	 שחרור סתימות בבתים בהסדר
ימי עבודה אינם כוללים שישי, שבת וחגים. בחודשים יולי-אוגוסט עלולה להיות דחייה בלוחות הזמנים )לרגל פסטיבל ערד(

גינון

תקלות מים במערכת השקיה 
במקרה של ניתוק צינור – שעה לביצוע 7\24	 
 פיצוץ מים תת קרקעי – מענה ראשוני )סגירת המים( 	 

עד שעה לביצוע. טיפול מלא - עד שלושה ימי עבודה
 פריצות מים ממערכות השקיה 

בבניינים שבהסדר הגינון
עד שעה לביצוע - 7\24	 

נזק בגני שעשועים והצללה
סכנה בטיחותית - מענה ראשוני עד שעה	 
תיקון מלא - תלוי תקציב ותכנית עבודה	 

קריסת עץ/ענף 
עד שעתיים לביצוע	 
גיזום רגיל - מענה ראשוני עד יומיים	 
טיפול מלא - על פי תכנית עבודה	 

עד שלוש שעות להסרת מפגע או החלפה	 תיקון תמרורים
עד שלושה ימי עבודה לביצוע	 פניה לניקוי גינה ציבורית

תברואה
פינוי פגרים בשטח הציבורי

 עד שעתיים לסילוק המפגע 	 
)בשעות הפעילות: א'-ה' 7:30-19:00, ו' 7:30-13:00(

טיפול עד יום עבודה אחד )כולל ניקיון סביב הפחים(	 ניקיון רחובות על פי קריאה
עד שני ימי עבודה לאיתור וטיפול במקומות הדגירה	 הדברת יתושים וזבובים

עד יום עבודה אחד	 פינוי פחי אשפה על פי קריאה

עד 4 שעות להגעת ניידת )בשעות הפעילות(	 לכידת בעלי חיים משוטטים

פיקוח עירוני
אכיפת עבירות איכות חיים )נזילות בשטחים 

פרטיים והשלכת פסולת(
הגעת פיקוח - עד שני ימי עבודה	 
טיפול במפגע - עד חמישה ימי עבודה	 

הסרת גרוטאות מהמרחב הציבורי )כלי רכב(
הגעת פיקוח - עד שני ימי עבודה	 
טיפול לסילוק המפגע - עד 60 ימי עבודה )על פי חוק(	 

אנו מתחייבים בזאת...
 אתם פונים למוקד 106 

ואנו מתחייבים לעמוד בלוח הזמנים!
במסגרת שיפור השירות אנו גאים להציג אמנת שירות בין העירייה לתושביה. 
 לראשונה, עיריית ערד בטוחה ביכולותיה ומתחייבת למענה ראשוני לפניותיכם 

למוקד 106 בדבר מפגעים ותקלות, על פי לוח הזמנים המוצג כאן.

שת מור
סטודיו רובין / צילומים: עירית ע

פנייה ישירה  08-9951-706/705 או ב-  054-88-22-106 )ניתן לצרף צילום(
למוקד העירוני:

אנו 
מתחייבים 

בזאת...
אתם פונים 
 למוקד 106

ואנו מתחייבים 
לעמוד בלוח 

הזמנים!
במסגרת שיפור השירות 

אנו גאים להציג אמנת 
שירות בין העירייה 

לתושביה. לראשונה, 
עיריית ערד בטוחה 

ביכולותיה ומתחייבת 
 למענה ראשוני לפניותיכם 
למוקד 106 בדבר מפגעים 
ותקלות, על פי לוח הזמנים 

המוצג כאן.

 08-9951-706/705 
או ב-  

054-88-22-106
)ניתן לצרף צילום(

פנייה ישירה 
למוקד העירוני:



דו"ח לתושב 32019-2018

חג שמח לכל תושבי ותושבות ערד,
ברוח אווירת החג, ובמצוות והִגדת לבניך, אנו מבקשים לשתף 

ולספר על הקורות אותנו בימים עברו ובזמן הזה.
ערב פסח זה, אני גאה להציג בפניכם טעימה קטנה מתוך העשייה הגדולה שמתבצעת בעיר בימים 
אלה. מאות עובדים עמלים מדי יום במחלקות העירייה השונות כדי לשפר את איכות החיים 
של כולנו. בחינוך, ברווחה ובתרבות דואגים לחיי הרוח והנפש, במחלקות ההנדסה והאחזקה 
מטפלים בתשתיות ועובדי התברואה והגינון משקיעים בניקיון, נוי וסדר כי סביבה נאה מרחיבה 
דעתו של אדם. במחלקות הרכש, הגזברות, הגבייה, משאבי אנוש ושאר מחלקות העירייה 
מחברים את כל החוטים וקושרים את קצוות המערכת. אני יכול לומר בשמם שאין זו עבודת 
פרך, בגלל סיבה אחת בלבד - כולנו אוהבים את עבודתנו ואת היצירתיות שפורחת מול עינינו. 

ואם גם אתם אוהבים את התוצאה - דיינו!
לאחרונה זכינו כולנו במתנה משמעותית לחג. ערד זכתה בפרס חינוך ארצי ואני מבקש לברך 
את כל צוותי החינוך בעיר, בגנים, בבתיה"ס ובגופי העירייה השונים על ההכרה בהישגיכם 

ובאיכותה הגבוהה של מערכת החינוך בעיר. תודה בשם כל תושבי העיר, כולנו גאים בכם! 
שיהיה לכולנו חג שמח וכשר

מי ייתן ונדע עוד ימים יפים כאלה
שלכם

ניסן בן חמו 
ראש העיר ערד

מה נשתנה

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
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צמיחה מרשימה בתקציב הפיתוח העירוני
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תקציב העירייה 2019 - מאוזן ומבטיחצמ

תמהיל הוצאות תקציב 2019*

* ללא תקציב מותנה

מילוות 
ומימון  4% הנחות 

ארנונה 6%

פעולות 
כלליות 18%

שכר 
גמלאים

8%

שכר כללי 22%

 שירותי
רווחה 19%

חינוך 23%

הצוות הכלכלי של העירייה סיים בימים אלה עבודה סיזיפית של 
בדיקת כל סעיף וסעיף בתקציבן של המחלקות השונות והתקציב 

השנתי הכולל. 
תקציב העירייה לשנת 2019 ממשיך את המדיניות הכלכלית האחראית 
שנבנתה בשנים האחרונות. גם התקציב החדש, כמו קודמיו, שומר על 
איזון תקציבי ואיזון ביצועי. הוא מראה שיפור בגבייה, הוצאות שכר 

נמוכות מהתקן, שמירה על גירעון מצטבר נמוך ועוד. 
ראוי לציין כי בתקציב זה הצליחה הנהלת העיר לקצץ בהוצאות העירייה, 
אך לא בהוצאות המיועדות לשרות התושב. להפך, שוריין תקציב 
לתיגבור עבודת התברואה, הניקיון והגינון בעיר, ובעיקר, הוגדל תקציב 
החינוך שעומד כיום על 25% מסך התקציב העירוני, בזכות תוספת 
סייעות צמודות-ילד, פרויקט ניצנים בחופשות ותכניות לימוד חדשות.
הצוות הכלכלי שכולל את דודי אוחנונה סגן ומ"מ ראש העיר, רינה 
יוסף גזברית העירייה וימית לוי סגניתה, זכה למחמאות רבות מראש 

העיר, עו"ד ניסן בן חמו.
גולת הכותרת: לאות הערכה על הביצועים העירוניים זכתה ערד 
להיכלל בתכנית היוקרתית של משרד הפנים "עיר בהמראה".הפרס: 
מענקי סיוע במיליוני שקלים לפרוייקטים מחוללי שינוי בתחום 

התייעלות אנרגטית.
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פי
כס

ח 
דו"  תקציב שנתי *

מאושר
תקציב יחסי 
סטיה מהתקציב סטיה מהתקציבביצוע מצטברלתקופה

%ב

הכנסות

55,47055,47055,556860%ארנונה כללית
474752511%הכנסות ממכירת מים

2,1752,1752,206311%עצמיות חינוך
867867886192%עצמיות רווחה
20,45920,45921,7391,2806%עצמיות אחר

79,01879,01880,4391,4212%כ עצמיות"סה

%(2)(504)21,85721,85721,353תקבולים ממשרד החינוך
22,20022,20022,6594592%תקבולים ממשרד הרווחה

%(11)(509)4,6834,6834,174תקבולים ממשלתיים אחרים
32,11332,11332,113מענק כללי לאיזון
3,5833,5836,2272,64474%מענקים מיועדים
%(52)(3,402)6,5966,5963,194תקבולים אחרים

כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר "סה
170,050170,050170,1591090%והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10,90010,90011,7818818%(הכנסות)הנחות בארנונה 

180,950180,950181,9409901%כ הכנסות"סה

הוצאות

52,09752,09752,5904931%הוצאות שכר כללי
%(2)(857)34,54234,54233,685פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים
0%(364)86,63986,63986,275כ כלליות"סה

17,23017,23017,327971%שכר עובדי חינוך
%(1)(266)24,29224,29224,026פעולות חינוך

%(0)(169)41,52241,52241,353כ חינוך"סה
6,6326,6326,682501%שכר עובדי רווחה

24,94624,94625,3854392%פעולות רווחה
31,57831,57832,0674892%כ רווחה"סה
, מימון, כ הוצאות לפני פרעון מלוות"סה

%(0)(44)159,739159,739159,695כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
889113%פרעון מלוות מים וביוב
%(0)(6)6,5686,5686,562פרעון מלוות אחרות

%(0)(5)6,5766,5766,571כ פרעון מלוות"סה
%(1)(4)775775771הוצאות מימון

3,5303,5303,599692%העברות והוצאות חד פעמיות
כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר "סה

170,620170,620170,636160%והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר

10,33010,33011,2178879%(הוצאות)הנחות בארנונה 
180,950180,950181,8539030%כ הוצאות"סה

8787(גרעון)עודף 

משרד הפנים:תקציב הרשות אושר על ידי

:   ביקורת

₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי 
2018שנת , 4רבעון : לתקופה

ערד

1

הדו"ח אינו מבוקר

 תקציב שנתי *
מאושר

תקציב יחסי 
סטיה מהתקציב סטיה מהתקציבביצוע מצטברלתקופה

%ב

הכנסות

55,47055,47055,556860%ארנונה כללית
474752511%הכנסות ממכירת מים

2,1752,1752,206311%עצמיות חינוך
867867886192%עצמיות רווחה
20,45920,45921,7391,2806%עצמיות אחר

79,01879,01880,4391,4212%כ עצמיות"סה

%(2)(504)21,85721,85721,353תקבולים ממשרד החינוך
22,20022,20022,6594592%תקבולים ממשרד הרווחה

%(11)(509)4,6834,6834,174תקבולים ממשלתיים אחרים
32,11332,11332,113מענק כללי לאיזון
3,5833,5836,2272,64474%מענקים מיועדים
%(52)(3,402)6,5966,5963,194תקבולים אחרים

כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר "סה
170,050170,050170,1591090%והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10,90010,90011,7818818%(הכנסות)הנחות בארנונה 

180,950180,950181,9409901%כ הכנסות"סה

הוצאות

52,09752,09752,5904931%הוצאות שכר כללי
%(2)(857)34,54234,54233,685פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים
0%(364)86,63986,63986,275כ כלליות"סה

17,23017,23017,327971%שכר עובדי חינוך
%(1)(266)24,29224,29224,026פעולות חינוך

%(0)(169)41,52241,52241,353כ חינוך"סה
6,6326,6326,682501%שכר עובדי רווחה

24,94624,94625,3854392%פעולות רווחה
31,57831,57832,0674892%כ רווחה"סה
, מימון, כ הוצאות לפני פרעון מלוות"סה

%(0)(44)159,739159,739159,695כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
889113%פרעון מלוות מים וביוב
%(0)(6)6,5686,5686,562פרעון מלוות אחרות

%(0)(5)6,5766,5766,571כ פרעון מלוות"סה
%(1)(4)775775771הוצאות מימון

3,5303,5303,599692%העברות והוצאות חד פעמיות
כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר "סה

170,620170,620170,636160%והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר

10,33010,33011,2178879%(הוצאות)הנחות בארנונה 
180,950180,950181,8539030%כ הוצאות"סה

8787(גרעון)עודף 

משרד הפנים:תקציב הרשות אושר על ידי

:   ביקורת

₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי 
2018שנת , 4רבעון : לתקופה

ערד

1

 תקציב שנתי *
מאושר

תקציב יחסי 
סטיה מהתקציב סטיה מהתקציבביצוע מצטברלתקופה

%ב

הכנסות

55,47055,47055,556860%ארנונה כללית
474752511%הכנסות ממכירת מים

2,1752,1752,206311%עצמיות חינוך
867867886192%עצמיות רווחה
20,45920,45921,7391,2806%עצמיות אחר

79,01879,01880,4391,4212%כ עצמיות"סה

%(2)(504)21,85721,85721,353תקבולים ממשרד החינוך
22,20022,20022,6594592%תקבולים ממשרד הרווחה

%(11)(509)4,6834,6834,174תקבולים ממשלתיים אחרים
32,11332,11332,113מענק כללי לאיזון
3,5833,5836,2272,64474%מענקים מיועדים
%(52)(3,402)6,5966,5963,194תקבולים אחרים

כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר "סה
170,050170,050170,1591090%והנחות בארנונה

מענק לכיסוי גרעון מצטבר
10,90010,90011,7818818%(הכנסות)הנחות בארנונה 

180,950180,950181,9409901%כ הכנסות"סה

הוצאות

52,09752,09752,5904931%הוצאות שכר כללי
%(2)(857)34,54234,54233,685פעולות כלליות

הוצאות רכישת מים
0%(364)86,63986,63986,275כ כלליות"סה

17,23017,23017,327971%שכר עובדי חינוך
%(1)(266)24,29224,29224,026פעולות חינוך

%(0)(169)41,52241,52241,353כ חינוך"סה
6,6326,6326,682501%שכר עובדי רווחה

24,94624,94625,3854392%פעולות רווחה
31,57831,57832,0674892%כ רווחה"סה
, מימון, כ הוצאות לפני פרעון מלוות"סה

%(0)(44)159,739159,739159,695כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
889113%פרעון מלוות מים וביוב
%(0)(6)6,5686,5686,562פרעון מלוות אחרות

%(0)(5)6,5766,5766,571כ פרעון מלוות"סה
%(1)(4)775775771הוצאות מימון

3,5303,5303,599692%העברות והוצאות חד פעמיות
כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר "סה

170,620170,620170,636160%והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר

10,33010,33011,2178879%(הוצאות)הנחות בארנונה 
180,950180,950181,8539030%כ הוצאות"סה

8787(גרעון)עודף 

משרד הפנים:תקציב הרשות אושר על ידי

:   ביקורת

₪תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי 
2018שנת , 4רבעון : לתקופה

ערד

1
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תעסוקה: בשורת ההיי-טק בערדמנ

אנו גאים לבשר שבשנה החולפת התמלאו מחדש כל המבנים באזור התעשייה במפעלים 
ובעסקים. מפעל אלביט ממשיך להתרחב, ובין המפעלים החדשים באזור התעשייה ניתן 
למנות את 'אקו רד', 'אלמי תעשיות פלסטיק', וכן 'אלון ערד' לבנייה מתועשת וקבוצת 

יסכא למוצרי מזון לבעלי חיים, שעלו לאחרונה על הקרקע. 
במטרה ליצור עוד מקומות תעסוקה בעיר קיימנו בשנה האחרונה סדנאות, הכשרות 
וקורסים מקצועיים בנטגב ובמרכז הצעירים ליזמים ובעלי עסקים, כדי לסייע להם בפיתוח 
העסקי וקליטת עובדים. אנו מנהלים חיבורים בין מעסיקים ודורשי עבודה ומסייעים 
בגיוס עובדים ליזמים חדשים. רשימת משרות ארוכה מתפרסמת תכופות באתר העירייה.
גולת הכותרת: בזכות פרויקט משותף של קבוצת ההיי-טק רד בינת ועיריית ערד, 
החלו  40 תושבים ותושבות ללמוד לתואר ראשון במדעי המחשב וסייבר. הסטודנטים 
החדשים זוכים למימון שכר לימוד מלא + מלגה חודשית + מקום עבודה מובטח 

בערד, במסגרת קבוצת רד בינת.

מפעל "אלון ערד" בהקמה

משתתפי פרוייקט רד בינת  מתכנסים במרכז הצעירים

הרחבה נוספת 
במפעל אלביט
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מנ התייעלות אנרגטית
אנו מקדמים פתרונות  כחלק מהשאיפה לעצמאות כלכלית 

להתייעלות אנרגטית. 
השנה החלפנו את כל עמודי התאורה לתאורת לד חסכונית אשר 

תחסוך כחצי מיליון ש"ח בשנה בעלות החשמל לעיר.
בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה, התחלנו 
בהתקנת פאנלים סולריים על גגות בתי ספר ומבני ציבור כדי 

לייצר חשמל.  
חזון העצמאות הכלכלית נראה כבר באופק בזכות קבלת המימון 
ממשרד הפנים לתכנון פרויקטים שיחוללו מהפכה אמיתית בתחום 
האנרגיה העירונית. ביניהם, התקנת לוחות סולריים נוספים על 

הקמת חווה סולרית לייצור חשמל. בחזון העירוני ניתן מבני ציבור וגם על מבנים גדולים באזור התעשייה.
למצוא הקמת תחנת כוח סולרית לייצור חשמל באזור 

התעשייה עבור המפעלים בעיר וכלל התושבים. 

תיבדק גם היתכנות לייצור חשמל לעיר באמצעות גז 
מימן )תאי דלק(. זהו מהלך שטרם נעשה בארץ, אך הוא 
אמור להוריד את עליות ייצור החשמל ובהתאם את מחירי 

החשמל באופן דרמטי מאוד.

גולת הכותרת: הלוחות הסולריים שמותקנים כיום על 
מבני הציבור בשכונת אבישור ישמשו למימון תחזוקת 

הגינון והפיתוח הסביבתי של השכונה.

פרויקט שיקום שכונת אבישור יצא לדרך ויכלול טיפול 
בקומות העמודים ובכניסות הבתים, טיפול בשטח הפרטי 

הפתוח )שפ"פ( ובגינות הבטון.
ובנוסף - התקנת פאנלים סולארים על גגות מוסדות ציבור 

כאשר החיסכון בחשמל יוקצב לתחזוקת גינות הבטון.
הפרויקט בשיתוף וסיוע של המשרד להגנת הסביבה, 

קק"ל והיחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי.
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פיתוח עירוני באופן מושכלכ
עיקרי מדיניות התכנון העירוני:

התנגדות לתכנית הגג הממשלתית. נמנעה הקמה חפוזה של  א. 
אלפי יחידות דיור זולות שהיו מזמינות אוכלוסיות מוחלשות, 

ופוגעות משמעותית בנכסי הנדל"ן של תושבי העיר.
ביטול תוכנית קיימת להקמת שכונות מרוחקות. כך נמנע  ב. 
פיזור אוכלוסין, ניתוק תושבים מחיי העיר ועלייה בעלויות 

התחזוקה, הניקיון והתחבורה העירונית. 
קידום תכנית Infill – הכוונה לשטחים פנויים במרכז העיר  ג. 
הובילה להקמת פרוייקטי בנייה במקומות מבוקשים. התקיים 
תהליך של שיתוף הציבור בנושא התחדשות עירונית, במטרה 
להציע תוכנית מיטבית לעיבוי ושדרוג מרכז העיר, המרכז 

המסחרי והשכונות הוותיקות.
פיתוח עירוני לפני שיווק מגרשים. הנהלת העיר החליטה  ד. 
להקדים את הקמת פארק יהושפט כדי למשוך את חברות 
הבנייה. גוייסו מיליוני שקלים מתורמים וקרנות - וביום 
בו הונחו הגדרות סביב אתר הפארק שווקו שני מתחמים 

לקבלנים! כיום נבנות סביב הפארק עשרות יחידות דיור. 

סימני הצמיחה בכל עיר הם זרועות של מנופים על קו רקיע. 
שישה פרויקטים בערד הכוללים מאות יחידות דיור, נמצאים כיום 
בשלבי אכלוס או שיווק. עשרות מגרשים נוספים ישווקו בקרוב 
באמצעות הצבא לאנשי הקבע של צה"ל. המדיניות העירונית 
של הנהלת העיר מוכיחה את עצמה - בזכותה אין בעיר בניינים 
ריקים, אין צניחת מחירים ויש עלייה קבועה בביקוש תוך שמירה 

על מחירים ברי השגה.
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חושבים בגדול ומגייסים כסף גדול
בשנה האחרונה המשכנו לחזק את הקשרים עם תורמים וקרנות תמיכה בארץ ובחו"ל. 
בשנה האחרונה אירחנו עשרות תורמים מקרנות קק"ל ארה"ב ואנגליה ותורמים פרטיים 

ששמחו על חידוש הקשר האישי עם עיריית ערד. 
בשנתיים החולפות גייסנו סכום של כ-25 מיליון ש"ח המיועדים לפיתוח פארק יהושפט, 

המרכז לגיל הרך, שיפוץ הקונסרבטוריון, אולם אורון, ועוד. 
גולת הכותרת: בתחילת מרץ 2019 התארחה בערד קבוצה של "צוות משימה" 
מקרן קק"ל ארה"ב. צוות זה מכיר היטב את פעילותיה של העיר והוא מגויס כולו 

לעניין העירוני. אנו מצפים לבשורות טובות.

קרנות ומלגות
בשנת 2018 העניקו עיריית ערד ומפעל 
הפיס העניקו 21 מלגות לסטודנטים בסכום 

כולל של 105,000 ₪. 
כמו כן, העירייה העניקה מלגות לילדי חוגים 

בסך של 90,000 ₪.



שידרוג גני שעשועים ברחבי העיר
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עשרות פרויקטים בביצוע   
הפיתוח העירוני הוא אחד המדדים לצמיחתה של עיר. בשנים האחרונות הצליחה 
העירייה לגייס תקציבים לעשרות פרויקטים שנעשו ונעשים כיום בעיר. בשנת 
2015 עמד תקציב הפרויקטים על כ- 5 מיליון ₪. בשנת 2017 הוא טיפס ל- 92 

מיליון ₪. ובשנת התקציב 18/19 תקציב הפיתוח צמח ל- 158 מיליון ₪. 

בין הפרוייקטים:
y טיילת מואב
y פארק יהושפט
y המרכז לגיל הרך
y שיפוץ מוסדות חינוך

y שדרוג גני שעשועים
y מגרשי דשא סינטטי
y התייעלות אנרגטית
y שיקום שכונת אבישור
y שיפוץ הקונסרבטוריון

 נחנכה "כיכר הגיטרה", תרומת 
אמן המתכת איציק גמליאל, תושב העיר

שיפוץ ושידרוג למתחם המשחק בצים סנטר

פארק יהושפט בהקמה

טיילת מואב



מגרש דשא סינטטי

בית ספר אבישור מגרש ספורט משודרג בבית ספר חלמיש

בית ספר יעלים-עופרים
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שידרוג מוסדות חינוך
תשתיות מערכת החינוך נמצאות בתנופה ענקית: בשנה החולפת 
בוצע שיפוץ מגרשי הספורט בבתי הספר וחצרות גני הילדים שודרגו. 
בוצע שיפוץ יסודי של בית ספר יעלים-עופרים, שלא זכה לכך 
מאז הקמתו לפני כ-50 שנה, והחל גם שיפוץ כולל של בית ספר 

אבישור במסגרת תוכנית לחיזוק מבנים נגד רעידת אדמה.
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ערד זכתה בפרס 
היוקרתי ביותר 
בתחום החינוך 

הישג מרשים לכל מערכת החינוך בערד, 
למורים ולמורות, למנהלים ולמנהלות, 

לצוותי ההוראה והחינוך בבתי הספר 
והגנים, להורים וכמובן לתלמידים. 

ערד זכתה להוקרה הגדולה מכולן עם קבלת פרס 
חינוך ארצי, בזכות השקעה מרובה של כל המערכת 
ובזכות  הרבים  הישגיה  בזכות  בעיר,  החינוכית 
המעטפת העירונית שמוענקת לכל ילד וילדה, נער 
ונערה הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי. 
שר החינוך נפתלי בנט: "משמעות הפרס היא שערד 
מספר אחת במדינת ישראל בתחום החינוך. זכיתם 
בגלל הזינוק בהישגים, לצד הנחלת ערכים של אהבת 
הארץ, של כבוד וקבלת השונה. תושבי ערד, אתם 
יכולים להיות מאוד גאים במערכת החינוך שלכם".  

זכינו בפרס חינוך ארצי!

מנהלות ומנהלי החינוך, נציגי הורים והנהלת העיר בטקס קבלת הפרס

 הפרס בידינו. מימין: אורנה אלישע - מנהלת מחלקת החינוך, דודי אוחנונה - סגן ומ"מ 
 ראש העיר, יפית ארבל - מנהלת הגיל הרך, עו"ד ניסן בן חמו - ראש העיר, 

 מנכ"ל משרד החינוך, מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך.
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חניכי חוג אופניים ברכיבת שטח

"גישור" במערכת החינוך
בשיתוף מרכז הגישור העירוני, מוכנסת 
בהדרגה תכנית ה"גישור" לכלל מוסדות 
החינוך בעיר. בשנה"ל תשע"ט נפתח 
לראשונה קורס גישור לנציגי כיתות ד' 

מכלל בתי הספר.

"מיזם גיל הינקות"
על  החינוך  מחלקת  אחריות  הרחבת 
הילדים כבר מגיל לידה, במטרה לקדם 
להתפתחות  ומענה  שירותים  מערך 
מיטבית בגיל הרך. המיזם בשיתוף קרן 
רש"י, ג'וינט אשלים ואגף בכיר למעונות 
העבודה  במשרד  ומשפחתונים  יום 

והשירותים החברתיים.

"גוגלה" בגני הילדים 
בגני החובה בעיר הוכנס הכלי הממוחשב 
"גוגלה" לטיפוח מיומנויות דיגיטליות 

בהתאם למאה ה-21.

מצטייני מערכת החינוך
תפוח פיס

y  FLL העירונית  הרובוטיקה  נבחרת 
העפילה לגמר עולמי )שנה רביעית ברצף(, 

השתתפות עד חצי הגמר.
הספרייה העירונית

y  4 יצירותיהן של שלוש תלמידות )מתוך
בלבד בדרום( שנכתבו בסדנאות כתיבה 
כמצטיינות  נבחרו  הספרייה,  בהובלת 
על ידי אגודת הסופרים והסופרת ריקה 

ברקוביץ.
מובילי חינוך ומורים מצטיינים

y  70 -מורה המאה מטעם החמ"ד )לשנת ה
למדינה( - זאב אלבו מבית ספר "טללים".

y  מורה מצטיינת ארצית במוסיקה ילנה
מוסטוביק מבית ספר "לבאות".

y  מורה מצטיינת ארצית בחינוך גופני - רווית
עמר מבית הספר התיכון המקיף "אורט".

y  מורה מצטיינת ברשת ישיבות ואולפנות
בני עקיבא - אלה קרוז מאולפנת ערד.

y  תעודת הוקרה למורה רינה חדד מבית
הספר התיכון "אורט" על פעילויות בתחום 

המתמטיקה והמדעים.
מקיף אורט

y  מקום שני מחוזי, מקום שביעי עולמי
בתחרות "המכונה המופלאה" - פיזיקה.

y .מקום ראשון ארצי, עליה לגמר עולמית
y ."מקום ראשון ארצי ב-"יש לנו כימיה
y  תואר הצטיינות בחינוך הטכנולוגי בזכות

שיעור ההסמכה הגבוה של הבוגרים.
אולפנה

y .בית ספר מצטיין מחוזי של החמ"ד
y  מקום ראשון בתחרות ארצית של עבודות

אמנות לתלמידה ענבר מסנר, שזכתה 
לייצג את ישראל בתערוכה בינ"ל ביפן.

היחידה לקידום נוער
y  ,יצירת האמנות של ישראל דנדקר

תלמיד היחידה, זכתה לייצג את הדרום 
בתערוכה ארצית.

אייפדים לחינוך המיוחד
קיבלו  המיוחד  החינוך  וגננות  מורי 
אייפדים במסגרת תכנית "מחשב נייד 
לכל מורה בישראל", בשיתוף עיריית 
ערד, קרן אתנה, משרד החינוך, הסתדרות 

המורים ובנק מסד.

תכנית "חינוך מבוסס מקום"
בשיתוף היחידה הסביבתית הושקה תכנית עירונית "חינוך מבוסס מקום" מגן הילדים 
ועד כיתה יב'. התכנית כוללת בין היתר טיולים, חקר הסביבה הקרובה וחוג אופניים, 
שפועל בשמונה מוסדות חינוך ובמסגרתו יוצאים מידי שבוע למשך שעתיים, בין 

15-20 תלמידים לרכיבת שטח.
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JNF-UK-פעילות משותפת של יחידת הנוער ו

הוזוכות בתחרות "ערד כותבת"

מועמדוּת לפרס יחידת נוער מצטיינת!

 הספרייה העירונית 
מובילה תרבות, קריאה, 

קהילתיות וטכנולוגיה
מזרועות מחלקת  הנוער, אחת  יחידת 
החינוך בעיר, מפעילה תכניות חינוכיות 
מכיתה א' ועד לכיתה יב', החל בשעות 
הבוקר במערכת החינוך הפורמלית וכלה 
במגוון פעילויות בלתי פורמליות בשעות 
אחר הצהריים. מתוך רצון להגיע ל-100% 
ילדי העיר בפעילויות  השתתפות של 
ילדים ונוער, הן בחוגים והן בפעילויות 

העשרה והעצמה.
קיימנו במהלך שנת  להשגת המטרה, 
הופעות  כולל  רבות  פעילויות   2018

ומופעי סטנדאפ, טיולים ופעילות ערכית 
חברתית. כל זאת בעזרת מערך נרחב 
של מתנדבים, במגוון רחב של תכניות 
ופעילויות, בחינוך היסודי והעל-יסודי, 
על פני הרצף פורמלי-בלתי פורמלי, על 
ידי יצירת ממשקים עם מגוון רחב של 
שותפים, ניהול ותכלול כוח האדם בין 

משימות החינוך והקהילה בעיר.
אותנו  הובילו  אלה  כל  הכותרת:  גולת 
למועמדות לפרס יחידת נוער מצטיינת 
של השלטון המקומי והגעה לשלב הגמר.

מעל 60,000 השאלות ספרים, מעל 
100 אירועי תרבות לכל הגילאים.

y  וירטואלי סניף  השיקה  הספרייה 
"ערדיגיטל"  שבו ניתן לקבל שירותים 
מקוונים כגון כניסה למאגרי מידע, קריאת 
 ספרים אלקטרוניים, צפייה בסרטים ועוד...  

https://arad.library.org.il :לכניסה
y  לאור בקשות של מספר נערים החלה

PS4 -הספרייה להשאיל משחקים ל 
.X- BOX -ו
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אסטרונומיה ימי מדע משחק לרגל 70 לישראל

אבשלום קור מרצה בפני קהל נלהב

משלחת נאסא תחרות רובוטיקה ארצית

מרכז מצוינות Science-Tech - תפוח פיס
מרכז המצוינות פועל במרחב העירוני, במסגרת הפורמלית והאפורמלית, מספק תכניות 

בשלושה מעגלי פעילות: חשיפה, העמקה וחקר.
המסגרת הפורמלית מזמנת חשיפה לכלל באי מערכת החינוך בתחומי מדע וטכנולוגיה. 
תלמידים בקבוצות עניין משתתפים בתכניות העמקה בהמשך ליום הלימודים, במתכונת 

מצוינות בית-ספרית, או במסגרות נוער שוחר מדע עירוניות.
מרכז המצוינות מאמין שאין גבולות ללמידה והובלת תלמידיו להישגים, לחקר 
ולהתפתחות, ומקדם הובלת תלמידים במיזמים, פרויקטים ונבחרות ברמה ארצית 

ועולמית. 
בשנת הלימודים תשע"ח תלמידי העיר הגיעו ל- NASA, לאליפות העולם ברובוטיקה 
FTC  ולמעמד הגמר בתחרות יזמות לצרכים מיוחדים. כמו כך נחנך קמפוס החלל עם 
החזון למצוינות אישית. במרחב עירוני שיתופי מטפח אנו מגדלים את הדור הבא של 

ערד, שיהיה לבוגר חדשני, יוזם ובעל מיומנויות חשיבה מדעית-טכנולוגית.
y  שיר נולד בערד 2" הסתיים במופע ייחודי"

בו שרו תושבי העיר שירים שנכתבו והולחנו 
בסדנאות הספרייה.

y  משחק לכבוד 70 שנה למדינה שפותח על
ידי צוות הספרייה זכה להצלחה רבה בקרב 
התלמידים הרבים שהגיעו למפגש שכלל 
למידה ומשחק. המשחק הופץ בהצלחה 
לכלל הספריות ואף לבתי ספר מחוץ לערד.   

 הספרייה העירונית - 
הרבה יותר מספרים
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פרויקט גרים קרוב

פרויקט חדש, במסגרת תרבות יהודית 
בשיתוף תרבות דיור ועמותת קרוב ללב, 
פותח את דלתות השכנים בבנייני המגורים 
ומזמין את כולם לפעילות חגים משותפת 
כמו הדלקת נרות, הכנת משלוח מנות ועוד.  
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מגוון אירועים עירוניים לכל הקהליםא

מפיקה  העירונית  האירועים  מחלקת 
עשרות אירועים בשנה ומסייעת לגופים 
עירוניים בהפקת אירועים רבים נוספים. 
קרוב ל- 300 אירועים מתקיימים ברחבי 
העיר בכל שנה מטעם מח' האירועים, 
המתנ"ס, הספרייה ועוד. כמעט אירוע 
ביום! נציין כאן חלק מהאירועים המרגשים 

שהתקיימו ב-2018:

פתיחה מחודשת של המוזיאון 
ההיסטורי העירוני

המוזיאון ההיסטורי עבר מתיחת פנים 
חדשה, הרחבה שופצה, הוקמה הצללה, 
לנוחיות  רב  ציוד  ונרכש  דשא  הונח 
המבקרים. לכבוד כך נערכה פתיחה חגיגית 
עם קהל  רב, שנהנה מסיפורי מייסדים 
ומופע של אמן החלילים הבינלאומי איציק 

לוי. 

אירועי מוסיקה ונגני רחוב בכיכר העיר
כיכר העיר משמשת כאחת הבמות המוצלחות ביותר במהלך פסטיבל ערד, באירועי 
חול המועד וחגים, ביום ירושלים ובשמחת תורה. אירועים מוסיקליים רבים התרחשו 

השנה בכיכר החל ממוסיקה קלאסית ועד מופעים של נגני רחוב. 

שבת עולמית
תנועה עממית בינלאומית, במסגרתה מתאספים 
יחדיו יהודים בכל קהילות העולם שבת אחת 
בשנה. גם בערד הרמנו את הכפפה וציינו את 
השבת העולמית במגוון אירועי תרבות: הפרשת 
חלה מוסיקלית, סעודת שבת לעולים וותיקים 

והבדלה חגיגית. 

חנוכה בערד
ציוני  דתי-  לציבור  אירועים  שני 
התקיימו במסגרת תרבות יהודית. 
לראשונה צוות אנדרדוס הגיע לערד 
ומילא את אולם אורון. האמן ניצן 
חן רזאל התארח בבית ספר טללים 

עם מופע כינור ייחודי .

פסטיבל ערד 2018



מנהלת המחלקה במפגש עם עולים פוטנציאליים 
בטבליסי, גאורגיה

אירוע חגיגי לכבוד משתתפי התכנית התעסוקתית "מטפלי ספא" בשיתוף רשת ישרוטל , משרד העלייה ועיריית ערד

טקס קבלת פרס רשות קולטת עלייה

נטיעות ט"ו בשבט עם עולים חדשים צעדת הכבוד לכבוד יום הניצחון על גרמניה הנאצית 
בשיתוף חיילי בא"ח נח"ל ותלמידי תיכון
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 מעודדת עלייה

מחלקת הקליטה העירונית פועלת 
לאורך כל השנה בקליטת אוכלוסיות 

חדשות בעיר.
בשנה החולפת השתתפה המחלקה 
לקליטת עלייה בשישה ירידי עלייה 
עם  ונפגשה  בחו"ל  בינלאומיים 
מרכזיות במטרה  יהודיות  קהילות 

לעודד עלייה לערד. 
יותר  בשנה האחרונה הגיעו לערד 

מ-200 עולים חדשים.
כחלק מפעילויות הקליטה גיבשה 
העירייה סל הטבות ייחודי לעולים 
לעברית,  אולפן  הכולל  חדשים, 
סיוע במציאת עבודה וסיוע לרכישת 

מקצוע חדש.
גולת הכותרת: ערד זכתה השנה 
באות הצטיינות  במסגרת 'רשות 

מעודדת עלייה'.



פעילות במרכז אישה לאישה

משתתפי קורס גישור לכיתות ד'

קהילה נגישה
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פעילות קהילתית
y  מרכז אישה לאישה - מועדון נשים למען

נשים ממשיך לפעול ולהתפתח. עשרות 
נשים רואות במקום בית ונפגשות אחת 

לשבוע לפעילויות חברה והעשרה. 
y  מנהיגות קהילתית בשכונות - במטרה

העיר  הנהגת  בין  הקשר  את  לחזק 
פעילים  קבוצות  מוקמות  לתושבים, 
בשכונות בעיר. השנה נוספו לקבוצה 
הוותיקה בשכונת יעלים-הפטיו קבוצות 

חדשות בשכונות גבים וחלמיש.
y  - נעורים  שכונת  קהילתית  גינה 

בשיתוף פעולה עם חוגי הסיירות מטעם 
קק"ל, קמה לתחייה הגינה הקהילתית 
בשכונת נעורים. אם תעברו לידה תוכלו 
לראות שם ילדים עודרים, שותלים ונהנים 

מעבודת האדמה. 
y  תושבים קבוצת   - נגישה  קהילה 

הפועלת להתאמת המרחב הציבורי לבעלי 
מוגבלויות גאה בהישגים משמעותיים 
השנה: הנגשת הקניון, בית העלמין, מבני 

ציבור ועוד. 

y  מרכז גישור ודיאלוג בקהילה - שלושה קורסים חדשים בערד: לילדים מגשרים
מכיתות ד' בכל העיר, שגרירי גישור לפעילים קהילתיים וקורס גישור למורים. בוגרי 
הקורסים משתלבים בפעילות הגישור העירונית- בחינוך בבתי הספר ובמסגרות 

הבלתי פורמליות ובקהילה.
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יחידת ההתנדבות 

y  שלח לחמך - בני נוער ממסגרות שונות
בעיר מתרימים לאורך השנה מצרכי 
מזון בסניף יינות ביתן בצים סנטר. כל 
התרומות מגיעות למשפחות נזקקות 

בשיתוף ארגון יד לערד. 

מרכז עוצמה 
יכולותיהם  לשיפור  פועל  עוצמה  מרכז 
של משפחות ובודדים החיים בעוני והדרה 
חברתית  בעזרת סדנאות לניהול תקציב 
ביתי, סדנאות הכנה לעולם התעסוקה, קורס 

יזמות, לימודים, ועוד.
y  אוניברסיטה בעם - גם השנה נוסעים

ללמוד  שבוע  כל  חרוצים  תושבים 
ולהעשיר את עצמם בתכנית "אוניברסיטה 
בעם" המתקיימת באוניברסיטת בן גוריון. 
השנה נהנים המשתתפים מקורס מעמיק 

על רפואה ועל היבטיה השונים. 

y  תכנית סבא גן - מתנדבים ומתנדבות
מבוגרים מגיעים לגני הילדים בערד 
וומהווים דמות בוגרת ותומכת בילד 

בשגרה היומיומית. 

y  המחסן של דביר - שירות בהתנדבות
להובלת ריהוט מבתי תורמים לבתי 
נזקקים בערד, ע"ש דביר פיינה. בשנה 
האחרונה העבירו המתנדבים עשרות 

נוער
y  וטיפול באוכלוסיית ליווי  חדש: 

הלהט"ב ברמה הפרטנית שכוללת 
ואנשי  להורים  מענה  רגשי,  טיפול 

מקצוע וכן חברתית-קהילתית. 
y  ,"פרויקט חדש: "מרחב לתעסוקה

לצעירים בגילאי 18-26. תכנית אישית 
וקבוצתית עבור כל צעיר לקראת מציאת 

תעסוקה.

ספות, מיטות, תנורים, מקררים ועוד 
לנזקקים ברחבי העיר.       

y  ערב הוקרה למתנדבים - גם השנה
התקיים ערב הוקרה לכל מתנדבי העיר, 
בהשתתפות ראש העיר, עם המופע 

המרכזי של הבדרן קובי אריאלי.

y  לימוד ושיפור עברית וקורס השלמת השכלה בשיתוף המכון למחקרים מתקדמים
התקיימו במהלך השנה. קורסים אלה מקנים למשתתפים בהם כלים המקדמים אותם 

לקראת שילוב מיטבי בעולם העבודה.



הזוכים בתחרות הבית     המטופח 2018 - חלוקת פרסים בלשכת ראש העיר
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תיירותתיי
סניף  הבולט של  ההישג 
האגודה לתרבות הדיור הוא 
הצמיחה בכ-30% במספר 
שהצטרפו  הבית  ועדי 
למסגרתו. צמיחה זו מעידה 
של  הרצון  שביעות  על 
והדיירים מטיב  הוועדים 
השירות, הדאגה והטיפול 

שניתנים לכל פונה. 
שוקק  האגודה  סניף 
פעילות, סואן ורוגש, במתן 
פתרונות לשיפוצי מבנים, 
נזקים  שכנים,  סכסוכי 
מארגן  ואפילו  שונים, 
טיולים, סדנאות ופעילות 

חגים.
הסניף  הכותרת:  גולת 
השנה  זכה  בעירייה 
מחוזי  הצטיינות  לפרס 

על פעילותו הענפה. 

הכנסת אורחים היא מצווה גדולה ולקראת חג 
פסח חשיבותה גדלה.

לקיים  העירייה  הקפידה  האחרונה  בשנה 
אירועים מושכי אורחים ותיירים, כגון פסטיבל 
ערד, פסטיבל ביובליץ, מרוץ חצי מרתון ערד-

מצדה, ועוד. 
מחלקת התיירות העירונית הקימה השנה 
קהילת מארחים בה חברים כיום 15 יזמים 
מקומיים שמציגים קולינריה ואמנות בפני 

טיילים ותיירים. 
מחלקת התיירות הפעילה ביתנים בשני ירידים 
בין לאומיים )ישראל וגרמניה( וקיימה סיורי 
"מחליטנים" )מדריכים, ראשי וועדי עובדים, 

בלוגרים ועוד( בין עסקי התיירות בעיר. 
בשיתוף עם מחלקת הדוברות נשכר לראשונה 
משרד יחסי ציבור לקידום ענף התיירות וערד 

בכלל. 
בתשתיות  השקעה  מתבצעת  אלה  בימים 
תיירותיות כמו טיילת מואב, המסלול המוטורי 

ושביל ישראל לאופניים. 

השתתפות ביריד התיירות הבינלאומי

סיור תיירנים לעין כרם

סיום השתלמות - קהילת מארחים ערד

תרבות הדיור   -    פרס הצטיינות מחוז דרום
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הביטחון האישי במרחב הציבורי
 המהפכה במרחב העירוני יוצאת לדרך: 

 תוספת שוטרים ופקחים, תוספת ניידות סיור, 
תוספת מצלמות אבטחה, מוקד עירוני 24/7

מערך השיטור העירוני מוקם בימים אלה 
כחלק מתכנית המשרד לביטחון פנים 
בשיתוף העירייה והמשטרה, לשיפור 

הביטחון האישי של תושבי ערד.
מערך השיטור העירוני יורכב משוטרים 
ופקחים מסייעים של העירייה ויאפשר 
לצוותי הסיור סמכויות רבות לטיפול 

באירועים שונים. 
השיטור עירוני יפעל שבעה ימים בשבוע 
24 שעות ביממה, באמצעות ניידות סיור, 
מצלמות  רגליים,  סיורים  אופנועים, 
עירוני  ומוקד  העיר,  ברחבי  אבטחה 
שיפעל גם הוא 24/7. מערך השיטור 
עירוני יהיה מחויב למענה מהיר לכלל 
התושבים, לאגפי העירייה ולכלל כוחות 

הביטחון וההצלה בתחומי העיר.

תרבות הדיור   -    פרס הצטיינות מחוז דרום

אגרת שמירה לתושב
שמירה  היטל  עזר  חוק  אישור  עם 
השמירה,  יחידת  פעילות  ותחילת 
החל מתאריך  1.5.19 תחל העירייה 
בגביית תשלום בגין היטל שמירה בסך 

2.177  ₪ למ"ר דירה לשנה. 
כלומר, דירת 80 מ"ר תחויב בכ- 175 ₪ 
לשנה. דירה בעלת שטח של 100 מ"ר 

תחויב בכ- 218 ₪ לשנה.  
תושבים שזכאים להנחה בארנונה 
לפי סעיפים 2, 7 יהיו זכאים בהתאם 

להנחה בהיטל השמירה.
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ללמוד מהמקום, במקום ואת המקום

שיתוף הציבור לתכנון טיילת סף מדבר סיורי תלמידים בנחלים

פסטיבל ביובליץ

שנה עמוסת פעילות נרשמה בשנה 
הסביבה.  לאיכות  ביחידה  החולפת 
בין הפרויקטים המובילים ניתן דגש 
לפעילויות הקהילתיות בחינוך ובשיתוף 

הציבור בעשייה הרבה.

לחקור ולהכיר את סביבתם הקרובה. תלמידי 
שכבה ו', ז, ח ו-ט' משתתפים בפרויקט "ערד 
בכל אופן" ויוצאים לרכב על אופניים אחת 

לשבוע בלווי מדריך מוסמך.

ביובליץ
מרוץ משותף נגד השעון, שמטרתו לגלות כמה 
שיותר מינים  מתחום המגוון הביולוגי: צמחים, 
בעלי חיים ופטריות, בתוך מקום מוגדר, על פני 
תקופת זמן מוגדרת )בדרך כלל 24 שעות(. 
זו השנה השנייה שמתקיים ביובליץ בנחלי 
ערד. האירוע זוכה להצלחה רבה, משתתפים 
בו מיטב החוקרים ונוהרים אליו מבקרים מכל 

רחבי הארץ.

טיילת סף מדבר
בשנה האחרונה החל לעבוד צוות לתכנון טיילת 
היקפית צמודת-דופן, אשר תתבסס ברובה על 
דרכי הביוב הסובבות  את העיר. הטיילת תכלול 
מסלולי הליכה ורכיבה על אופניים, נקודות 
מנוחה, עצי צל, נקודות תצפית, סימון שבילי 
טיול ואמנות. הפרויקט מבוצע בשותפות עם 

רשות ניקוז ים המלח והיחידה הסביבתית.

חינוך מבוסס מקום
י"ב  ועד  עירונית מגן  לימודים  תכנית 
שמטרתה, חיזוק תחושת השייכות למקום 
המגורים, יצירת גאוות יחידה, העצמה 
ושיתוף קהילות. התכנית משלבת למידה 
עיונית וחוץ כיתתית. התלמידים יוצאים 
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מסלול המירוצים חוגג שנה

לעדכונים:   מסלול מרוצים ערד

מוזמנים ליהנות מפעילויות מוטוריות מגוונות בסופי השבוע!
מרוצי אליפויות ישראל  //  מרוצי ליגות   //  מרוצי אופנועים  //  אימוני נהיגה מקצועיים

בפעילויות הרבות ניתן לחוות נהיגת מרוץ ולהשתתף עם רכבים מתאימים.

תושבי ערד נהנים מ-10% הנחה על כל פעילות נהיגה ורכיבה במסלול.
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החברה הכלכלית לערד בע"מ
החברה הכלכלית לערד פועלת לפיתוח כלכלי בעיר, פיתוח מקומות 
תעסוקה איכותיים, קידום פרויקטים עירוניים ויזמויות כלכליות מניבות. 

פעילות החברה:
החברה מנהלת את אזור התעשייה בערד, מקדמת עסקים קטנים ובינוניים , מלווה 
יזמים בתהליך כניסתם לעסק ובכל שלבי התפתחותם, פועלת למשיכת עסקים חדשים 
וחברות לעיר. מפעילה את קאנטרי קלאב ערד, המסלול המוטורי, יחידת התיירות 
העירונית,  נטגב - האב יזמות טכנולוגית, ניהול אתר אשפה עירוני, ניהול נכסים ומבנים 

להשכרה, תכנון ופיקוח על פיתוח תשתיות ומבנים ציבוריים. 
החברה היא תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עיריית ערד.

פיתוח עסקים קטנים ובינוניים
כ-70 עסקים חדשים נפתחו בסיוע החברה 
הכלכלית. למעלה ממאה יזמים ובעלי 
עסקים )קטן , זעיר ובינוני ( קיבלו שעות 
ייעוץ בנושאים שונים )ניהול פיננסי, ייעוץ 
ולוגיסטיקה,  תפעול  ומכירתי,  שיווקי 

חדשנות ליווי לגיוס מימון ועוד(. 
בנוסף, מובילה החברה הכלכלית תהליך 
לקידום והמרכז המסחרי בבחינת "המרכז 
ויצירת  העניינים"  מרכז   - המסחרי 
פלטפורמה לבעלי העסקים במרכז. כמו 
כן מתקדם  תהליך תכנון ושיפור המרכז 
במסגרת ההתחדשות עירונית שהרשות 

מובילה. 

נטגב ערד
יזמים  לעשרות  בית  מהווה  ערד  נטגב 
עצמאיים ומאפשר לכל בעל עסק מקום 
ליצור, להתייעץ ולפתח. השנה התקיימו 
קורסים והכשרות ליזמות וקידום עסקים 
בתחומים שונים: שיווק דיגיטלי, יזמות 
עסקית, ביטקוין, אמאזון, צילום מוכר 

לדיגיטל ועוד.

קאנטרי קלאב
קאנטרי קלאב ערד  ממשיך לבחון דרכים 
חדשות להעניק למנויים שירות איכותי. 
המלתחות,  שיפוץ  את  סיימנו  השנה 
כולל לוקרים חדשים לנוחיות המנויים. 
הסתיים  חדשני.  מראה  קיבל  המזנון 
שכלל  אנרגטית,  התייעלות  תהליך 
התקנת משאבות חום והחלפה לתאורת 
לד, שתאפשר המשך השקעות לטובת 
המנויים. נוספו חוגים חדשים כגון זומבה 
סטרונג, תכניות לחיטוב ועיצוב הגוף ועוד.

סיכום הפרויקטים השונים:
מפעלים עתידיים

חדשים  מפעלים  משבעה  פחות  לא 
משרד  מול  אישור  בתהליכי  נמצאים 

הכלכלה. 

אזור התעשייה משנה את פניו
תקציב  לגייס  הצלחנו   2018 בשנת 
אזור  נראוּת  ושינוי  פיתוח  להשלמות 
התעשייה. כמו כן הסתיים תהליך תכנון 

רחב לכל אזור התעשייה עם תכנון למסוף 
שיאפשר  דבר  מטענים,  ומסוף  רכבת 
את  ויגדיל  להכנס  חדשות  לתעשיות 
דונם  מ-70  יותר  האזור.  אטרקטיביות 
נמצאים בפיתוח עבור תעשיות חדשות 

המתעתדות להכנס לאזור.
לקידום  תעשיינים  פורום  התנענו 
ושיתוף פעולה בין התעשיינים עצמם ובין 
התעשיינים לכל הגורמים הרלוונטים בעיר.  
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פארק מוטורי ערד

הרצה  שנת  סיים  המוטורי  הפארק 
הפארק  מרובה.  בהצלחה  ראשונה 
עבר תהליכי רישוי של גמר תהליכי 
הבניה ובטיחות, רישוי עסקים ואישור 
בישראל של  מסלול קבוע הראשון 

משרד הספורט.  

מרוצים  כ-"מסלול  ממותג  הפארק 
ערד", ונחנך באירוע הספורט המוטורי 
הגדול שהיה אי פעם בישראל - רצף 
של 10 ימי מרוצים מתוכם 4 ימים מול 
יציעים מלאים בקהל משלם, ואירוע 
"גזירת הסרט" בנוכחות  פתיחה של 

מכובדים ומוזמנים רבים. 

המסלול השלים כ-100 ימי פעילות 
וזוכה לתשבחות  ב-2018,  מוטורית 

רבות מכל הגורמים המקצועיים. 

הצלחה גדולה לתוכנית קמטק
יחד עם הנהלת העיר ומרכז הצעירים, 
ואיכותי  מהיר  מענה  לתת  הצלחנו 
לחברת רד בינת, שפותחת כאן בימים 
אלו את תכנית קמטק – קמפוס ללימודי 
מדעי המחשב והסייבר. התחילו ללמוד 
בתכנית 40 סטודנטים. בסיום 4 שנות 
לימוד, יסיימו הסטודנטים תואר במדעי 
לעבודה  וייקלטו  והסייבר,  המחשב 
בחברת רד בינת במרכז של החברה 

בערד.

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

כתובת: מרכז מסחרי רח' חן 34, 
בנין שיא, קומה 1 , ערד
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תחום התרבות
y  מוזיאון זומו הגיע לעיר לחודש וחצי ואירח מעל 7000 מבקרים מהעיר ומחוצה

לה בתערוכת ענק, שהתקיימה במפעל מגבות ערד ובמרכז לאמנות עכשווית. בזמן 
התערוכה התקיימו סדנאות ואירועים רבים בהשתתפות קהל רב, וכלל תלמידי העיר 

עברו בה סיורים מודרכים.
y  חמישי ברובע, הבתים הפתוחים ואירוע הפריסקול לשיתוף הידע המקומי התקיימו

בהשתתפות מאות משתתפים שהגיעו לבלות, סיירו בין בתים ומפגשים - והכל בגובה 
העיניים. 

y  המרכז לאמנות עכשווית בערד ייסד תכניות של נוער שוחר אמנות ואת סדרת
"יוצאים מהקופסה" לילדים, לצד מפגשי אמן ופעילויות רב תחומיות בתערוכות, 

המשלבות כוחות מקומיים לצד יוצרים מהארץ ומהעולם באוצרות מקצועית.
y  תכנית סל תרבות עירוני חשפה את כלל תלמידי העיר מגן טרום חובה ועד כיתה

י"ב למגוון מופעים ממיטב היצירה הישראלית. תערוכת הבובות הבינלאומית השנייה בחנוכה

סדנאות יצירה במוזיאון זומוהדרכת ילדים בזומו ערד

שחקני ההצגה "איסמעיליה" במפגש עם תלמידי תיכון שחקני להקת פריזמה בהופעה בפרינג באר שבע
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תחום המחול
במרכז המחול במתנ"ס 400 רוקדים בין הגילאים 2-99 
בסגנונות מגוונים. מופע סוף השנה מציג את כל חוגי 
המחול, וכל חוג בנפרד מייצג את העיר בתחרויות בארץ 

ובחו"ל.

מרכז המצוינות במוזיקה
קונסרבטוריון ערד

במרכז מנגנים כ-200 תלמידים בין הגילאים 
בשנים  עצמו  את  שהכפיל  נתון   ,3-75

האחרונות.
המרכז עובר בימים אלה שיפוץ מקיף, ובתחילת 
שנת הלימודים הבאה יהיו בו חדרים חדשים 

ומצוידים, וכן אולם קונצרטים חדש.
לפני שנתיים הוקמה התזמורת הסימפונית 
של ערד שהינה היחידה בנגב, בה מנגנים 25 
הרכבים קאמריים  איש. במקביל פועלים 
ומקהלות, מקלאסי ועד רוק, המייצגים את 
ואירועים ברחבי הארץ,  העיר בקונצרטים 

ובקרוב גם בחו"ל.

להקת סורפרייז בשיעור פתוח בסטודיו
 
קבוצת מחול עכשווי  ב"ערד על הדשא"

y .להקת סורפרייז: פרס גרנד פרי בתחרות מחול ביגור
y  מקום ראשון בתחרות מחול :DANCE4LIFE להקת

בראשון לציון.
y  להקת מחול עכשווי: הופעה יוקרתית מול משלחת

MEGAMISSION מארה"ב.



מרכז הצעירים
y  ,המרכז מלווה כ-3000 צעירים בין הגילאים 18-35 בתחומי תעסוקה

השכלה גבוהה, דיור וקליטה בעיר ומחלק מלגות לסטודנטים בתכניות 
"נטועים", תכנית מתמחים, פר"ח ועוד. 

y .צוות הפיתוח הדמוגרפי מלווה משפחות שנקלטו בעיר לאחרונה
y  תכנית רד בינת יצאה לדרך עם כ-40 סטודנטים, והיא כוללת לימודי

מדעי המחשב וסייבר במימון מלא עם מלגת קיום ועבודה מובטחת 
בסיום הלימודים.

y  השנה נפתחה קהילת המחנכים - גרעין של מורים סטאז'רים שעברו
לעיר המקדמים פרויקטים בבתי הספר ומקבלים ליווי ותמיכה לאורך 
השנה. כמו כן הוקמה קהילת נשות בסיס נבטים, המגבשת ומחברת 

את המשפחות לעיר. 
y  במהלך השנה מקיים מרכז הצעירים קורסים, הרצאות ופעילויות

למשפחות צעירות וצעירים, ומהווה בית לפרויקט "מקורוק" ליצירה 
מוזיקלית מקורית בעקבות המקורות. 

y  המרכז מקיים ירידי תעסוקה המפגישים מעסיקים ומחפשי
עבודה.

הגיל הרך
המרכז לגיל הרך מעניק שירותים כוללים לילדים בגילאי לידה עד 9 והוריהם באווירה 
נעימה, רכה ומאפשרת תוך התייחסות החובקת את המשפחה כולה במגוון תחומים. 

במהלך שנת 2018 קיבלו  258 ילדים מענה פרא רפואי במסגרת היחידה להתפתחות 
הילד. במסגרת האגף ההעשרתי השתתפו בג'ימבורי 4,213 מבקרים. 

כמו כן התקיימו סדנאות במגוון נושאים כגון: יוגה ואורח חיים בריא לנשים בהריון, 
עיסוי תינוקות, החייאת ילדים ותינוקות, ליווי התפתחותי וחוגים לגיל הרך. 
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קהל בהרצאה של פרופ' רולידר

נשות נבטים בפעילות במרכז צעירים

"הבאנו ביכורים" - ילידי 2018 
בחגיגת שבועות במרכז לגיל הרך



תחום הספורט
בחוגי הספורט כאלף משתתפים בכל הגילאים ובכל תחומי הספורט.

y  צעדת ערד מצדה המסורתית התקיימה זו הפעם ה-54; ואחריה מרוץ האופניים
השנתי עם מאות משתתפים - לראשונה במסלול המוטורי; ומרוץ השדה לכיתות 

ד-ו בגן ההרפתקאות.
y  לראשונה התקיימה בערד תחרות אתלטיקה לבתי הספר היסודיים, שעוררה

התלהבות רבה.
y  ליגות ארומה של בתי הספר מתקיימות מדי שישי ומושכת מאות ילדים המודרכים

על ידי תיכוניסטים, שקיבלו הדרכה ממנהל הליגות ראם אשר.

צעדת ערד מצדה ה-54 בהשתתפות אלפי צועדים
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קבוצת הנערים של הפועל ערד זכתה באליפות! 
מוזמנים לחגיגת האליפות ב- 5/5

קבוצת הנערות בכדוריד של הפועל ערד מתמודדת 
בצמרת הליגה

אירוח אליפות הג'ודו האיזורית

מרוץ האופניים התקיים השנה לראשונה במסלול המוטורי בהשתתפות מאות רוכבים

אליפות!יש
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יועץ משפטי

דובר העירייה
וחופש המידע
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סגן ראש העיר
וממלא מקום

החברה הכלכלית לערד
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פרסומי העירייה
העירייה דואגת לפרסם מידע שוטף 

במקומון "הצבי"' בדף הפייסבוק, 
ובאתר העירייה

 .www.arad.muni.il 
השנה הפיקה העירייה קמפיינים 

שיווקיים מגוונים כגון: "משחק 
העונה", #שווה_בערד", התחדשות 
עירונית, סלון בטון, אירועי תרבות 

ועוד.
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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.
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 2018 הוגשו 7 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

יצירת קשר
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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
asaf@arad.muni.il פקס: 08-9979006טלפון: 08-9951747 

 פגישה בתאום מראשמחלקת פיקוח

טלפון: 08-9951618

 פגישה בתאום מראשמחלקת חנייה

hanaya@arad.muni.ilפקס: 08-9951730קבלת קהל

16:00-19:00ב'

08:00-13:00ו'

 פגישה בתאום מראשתרבות הדיור

mina_sh@arad.muni.il פקס: 08-9951640טלפון: 08-9951623

 פגישה בתאום מראשמרכז גישור

sharon_d@arad.muni.il טלפון: 08-6765663
 פגישה בתאום מראשמחלקת קליטה ואירועים

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

לשכת ראש העיר

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

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

 anat_a@arad.muni.ilקבלת קהל בלשכה:
08:00-18:00יום א'-ה' פגישה בתאום מראש

 פגישה בתאום מראשסגני ראש העיר

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

orit@arad.muni.il

08-9951750אלכסי ספוז'ניקוב - סגן ראש העיר
08-9951601גבריאל ריזנשוילי - סגן ראש העיר )בתואר(

מנכ"ל העירייה

טלפון:  08-9951602 גרי עמל
פקס: 08-9951685

danit_g@arad.muni.il
 פגישה בתאום מראש

 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 מראשפניות הציבור

galit_o@arad.muni.ilטלפון: 08-9951722 

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

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

 09:00-12:30יום ג', ה' 

 פגישה בתאום מראשמחלקה משפטית

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

מוקד עירוני   לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה במשיבון
106maayan@arad.muni.ilמענה טלפוני: 08-9951706

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

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

קבלת קהל:
08:30-13:0016:00-18:00יום א'

 08:30-13:00יום ג', ד', ה'

מחלקת הגבייה
טלפון: 08-9951612 

 מענה טלפוני 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'

 08:30-12:30יום ג', ד', ה'

המחלקה לשרותים חברתיים
revacha-s@arad.muni.ilפקס: 08-9951669טלפון: 08-9951658

קבלת קהל:
08:00-13:0016:00-19:00יום א'
 08:00-15:00יום ב'
אין קבלת קהליום ג'
 08:00-16:00יום ד'
 08:00-13:00יום ה'

השירות הפסיכולוגי
 08-9950926shapach@arad.muni.ilטלפקס: 08-99501546

קבלת קהל:
 08:30-16:00א'-ה'

מחלקת התברואה 
ariela@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:
08:30-12:30יום א'-ה'

15:00-18:00חיסונים ימי א'
13:00-16:00מענה טלפוני א-ה'

במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 106
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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
asaf@arad.muni.il פקס: 08-9979006טלפון: 08-9951747 

 פגישה בתאום מראשמחלקת פיקוח

טלפון: 08-9951618

 פגישה בתאום מראשמחלקת חנייה

hanaya@arad.muni.ilפקס: 08-9951730קבלת קהל

16:00-19:00ב'

08:00-13:00ו'

 פגישה בתאום מראשתרבות הדיור

mina_sh@arad.muni.il פקס: 08-9951640טלפון: 08-9951623

 פגישה בתאום מראשמרכז גישור

sharon_d@arad.muni.il טלפון: 08-6765663
 פגישה בתאום מראשמחלקת קליטה ואירועים

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

לשכת ראש העיר

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

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

 anat_a@arad.muni.ilקבלת קהל בלשכה:
08:00-18:00יום א'-ה' פגישה בתאום מראש

 פגישה בתאום מראשסגני ראש העיר

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

orit@arad.muni.il

08-9951750אלכסי ספוז'ניקוב - סגן ראש העיר
08-9951601גבריאל ריזנשוילי - סגן ראש העיר )בתואר(

מנכ"ל העירייה

טלפון:  08-9951602 גרי עמל
פקס: 08-9951685

danit_g@arad.muni.il
 פגישה בתאום מראש

 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 מראשפניות הציבור

galit_o@arad.muni.ilטלפון: 08-9951722 

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

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

 09:00-12:30יום ג', ה' 

 פגישה בתאום מראשמחלקה משפטית

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

מוקד עירוני   לאחר שעות הפעילות ניתן להשאיר הודעה במשיבון
106maayan@arad.muni.ilמענה טלפוני: 08-9951706

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

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

קבלת קהל:
08:30-13:0016:00-18:00יום א'

 08:30-13:00יום ג', ד', ה'

מחלקת הגבייה
טלפון: 08-9951612 

 מענה טלפוני 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'

 08:30-12:30יום ג', ד', ה'

המחלקה לשרותים חברתיים
revacha-s@arad.muni.ilפקס: 08-9951669טלפון: 08-9951658

קבלת קהל:
08:00-13:0016:00-19:00יום א'
 08:00-15:00יום ב'
אין קבלת קהליום ג'
 08:00-16:00יום ד'
 08:00-13:00יום ה'

השירות הפסיכולוגי
 08-9950926shapach@arad.muni.ilטלפקס: 08-99501546

קבלת קהל:
 08:30-16:00א'-ה'

מחלקת התברואה 
ariela@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:
08:30-12:30יום א'-ה'

15:00-18:00חיסונים ימי א'
13:00-16:00מענה טלפוני א-ה'
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מחלקת החינוך
מערכת החינוך בערד מונה כ-6,200 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

מחלקת הגבייה
מחלקת הגבייה אחראית על קבלת תשלומי התושבים עבור שירותי 

העירייה. תשלומי הארנונה, החינוך, הפיקוח, ועוד.
מנהלת המחלקה: נטלי זילחה | טלפון: 08-9951659

מחלקת תברואה
מחלקת התברואה מספקת שירות לתושבים בתחומי ווטרינריה, 
רישוי עסקים, פיקוח, הדברה, פינוי אשפה, ניקוי וטיאוט רחובות. 

מנהל מחלקת תברואה: שמוליק אורן, 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

המחלקה המשפטית
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
בבניינים  בית  וועד  להקמת  והכוונה  ייעוץ  מאפשרת  האגודה 
משותפים. האגודה מציעה לחבריה סל שירותים כגון ייעוץ משפטי, 

ייעוץ באחזקה וניהול הבניין ועוד.
מנהלת: מינה שיטרית | טלפון: 08-9951623
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קאנטרי קלאב ערד מציע: איכות חיים, בריאות וכושר!

 בריכה מקורה במתחם חדיש מחומם ונעים, 
כולל סאונות יבשות, סאונה רטובה וג'קוזי גדול.

מכון כושר משוכלל באולם חדיש, מאוורר ומרווח, 
מצויד במיטב המתקנים. מאמני כושר מקצועיים 

מלווים את הפעילות ומסייעים בהכנת תוכניות אימון 
אישיות. מאמני חדר הכושר בקאנטרי בעלי תעודות 

ומוסמכים לאימון נוער )18-14(.

מגוון חוגים לבחירה. החוגים מתקיימים בסטודיו 
 מחודש על ידי צוות מדריכים מקצועי ומיומן. 

זומבה, זומבה סטרונג, core fit, התעמלות במים, פילאטיס, 
פלדנקרייז, אירובי, בונה עצם, טיפוח היציבה, יוגה ועוד.

בריכה חיצונית משודרגת, פעילה בעונת הרחצה 
בכל ימות השבוע, אירועים, שחיות לילה, מזנון, 

הפעלות, בריכת פעוטות ועוד.

שירותים ומקלחות מרווחים ומשופצים.
שעות פתיחה נרחבות, כולל שישי ושבת.

  מנויים ונהנים!
מגוון תוכניות מנוי לתקופות שונות.

מחירים מיוחדים לחיילים, סטודנטים ופנסיונרים.
צוות אדיב ומקצועי מעניק ייעוץ והכוונה. 

טלפון 08-9975444



עצמאות 
כלכלית

כלכלה מקומית עצמאית המבוססת על:
y עסקים קטנים-בינוניים במרכז העיר
y מפעלים עתירי שטח באזור התעשייה

מנגנון עירוני חזק 
y  ,עם הכנסות עצמיות מבוססות מיזמים כלכליים 

תוך מינוף היתרונות היחסיים בעיר

מערכות החינוך והחברה
y  מערכת שירותי חברה התומכת והעוטפת את מגוון

האוכלוסייה בעיר
y רצף חינוכי פורמלי ובלתי פורמלי
y  מגוון חינוכי מבוסס ייחודיות מוסדות ואופן לימוד 

פורץ דרך וחדשני
y המרחב העירוני ככלי לקידום מצוינות אישית וקהילתית

מערכות חינוך 
וחברה ייחודיות 

ומגוונות

אחריות סביבתית
y שימור ושימוש אחראי בתשתיות הטבעיות עבור הדורות הבאים
y יחס מכבד למדבר, לראשי הנחלים, ולמערכת האקולוגית הסובבת

קהילה 
בצמיחה 
דמוגרפית

התרבות בערד 
y  חיזוק ושיקום מתחמי 

התרבות העירוניים
y  ערד כמרחב יצירה אלטרנטיבי
y עידוד יוזמות ורעיונות מהפכניים
y  קהילה משולבת 

בעשייה האומנותית

מרחב עירוני 
 מזמין
וטבעי

 מרחב
השראה 
ותרבות 
תיירות בוטיקייחודית

מדברית ואתגרית מרחב עירוני מזמין
y מרחב עירוני מקדם הליכה ורכיבה
y  היפוך התהליך – פיתוח שטחים ציבוריים 

לעידוד שיווק המגורים 
y  לעיבוי מגורים ותנועה במרכז – Infill קידום תהליכי

העיר
y מרכז עירוני מונגש ושוקק
y דגש תיירותי במרחב הציבורי

ערד 
2030

 ניקולאי ולסנקו

ערד כעיר נפה 
y  המספקת שירותים עירוניים

ומסחריים לתושבי העיר והאזור
y מוקד משיכה לאוכלוסייה חדשה
y קהילה עירונית מעורבת ומגובשת

העיר כשער למדבר 
y  עיר תיירות בוטיק ומדברית כחוויה

של שלושה ימי טיול
y  ערד כחלק מאזור תיירותי - מדבר

יהודה וים המלח 
y  האומנות והאומנים כעוגן תיירותי
y  קיום אירועי עוגן 

תרבותיים-תיירותיים

תשע"חערד 2030 - החזון העירוני הארצי  החינוך  פרס 
כת 

זו


