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תושבים יקרים,
שנה לא פשוטה עברה על כולנו, הן במישור האישי והן במישור הקהילתי והעסקי. מגפת הקורונה טרפה לנו את 

הקלפים ובלמה, לפחות זמנית, את הצמיחה העירונית בתחומים שונים. במלוא התנופה נתקענו בקיר.
אבל אנחנו חזקים יותר מהקורונה. סייענו בחלוקת מזון ולתת יד לנזקקים, אכפנו הנחיות ותקנות, צמצמנו 

שרשראות הדבקה והמשכנו לפתח את העיר תוך שמירה על איכות השירות בתברואה, בתחזוקה ובגינון, למרות 
מגבלות הקורונה. 

אתם ידעתם לגלות סבלנות. הצלחתם להכיל הנחיות וגזירות ממשלתיות, הצלחתם לשרוד משבר כלכלי ותעסוקתי 
והצלחתם להעניק, להעסיק ולשמור על ילדיכם שמצאו עצמם סגורים בבית קרוב לשנה.

קיר המכשולים עדיין קיים אך אנחנו כבר מטפסים מעליו. מכאן נתרומם בחזרה, נמשיך לפתח את העיר, נצמיח 
מחדש את ענף התיירות ונחזור לפעילות עירונית מלאה.

החוברת שבידיכם מהווה סיכום תמציתי של פעילות העירייה בשנה האחרונה. אני גאה בכל עובדי העירייה ומנהליה 
על הצלחתם לתת לכם את השירות הטוב ביותר, גם בשנה קשה זו.

תודה לכם עובדים יקרים ותודה לכם התושבים.

ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו
ההנהלה ועובדי העירייה

"נתקענו בקיר 
מכשולים 

ועכשיו אנחנו 
מטפסים 

מעליו"
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 תקציב 2021 עיריית ערד

סכום של תקציב 2021  תקציב 2021 מותנה תקציב 2021 גזברותשם סעיף ראשי
כולל מותנה

55,372,219-55,372,219-ארנונה
13,200,000-13,200,000-הנחות ארנונה

50,000-50,000-מים
1,670,000-1,670,000-עצמיות חינוך
690,512-690,512-עצמיות רווחה

30,831,004-3,894,926-34,725,930-יתר עצמיות
27,308,687-27,308,687-משרד החינוך
28,897,389-28,897,389-משרד הרווחה

5,493,977-866,250-6,360,227-תקבולים ממשלתיים אחרים
31,923,000-1,419,000-33,342,000-מענק כללי לאיזון

1,730,841-1,730,841-מענקים אחרים

3,304,458-3,304,458-תקבולים ותשלומים בלתי רגילים
916,037-550,000-1,466,037-מענקים מיועדים

0הלוואה לאיזון תקציב
0מענק מותנה

00מענק שר
-201,388,124-6,730,176-208,118,300

60,178,950885,75061,064,700שכר כללי
35,465,3483,333,25038,798,598פעולות כלליות
12,660,00012,660,000הנחות ארנונה

19,590,199019,590,199שכר חינוך
27,689,073200,00027,889,073פעולות חינוך

8,099,86008,099,860שכר רווחה
30,590,35230,590,352פעולות רווחה

00פרעון מלוות מים וביוב
6,309,3426,309,342פרעון מלוות אחרות

750,000750,000הוצאות מימון
55,0002,311,1762,366,176הוצאות חד פעמיות

201,388,1246,730,176208,118,300
0עודף / גירעון

0
000

1

תקציב עיריית ערד לשנת 2021, באלפי ש"ח
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סיכום פרוייקטים 2021-2020
מיליון 67.435₪ סה"כ פרוייקטים שבוצעו ב-12020.

מיליון 92.6₪ סה"כ פרוייקטים לביצוע ב-22021.

מיליון 69.925₪ סה"כ פרוייקטים בתכנון ל-32021.

מיליון ₪ 229.96סה"כ תקציב פרויקטים 2020-2021

המהפכה הכלכלית 
של עיריית ערד

צמיחה בפעילות השוטפת
200 מיליון  תקציב עיריית ערד חצה השנה לראשונה את קו 
השקלים. בשנים האחרונות שולש קצב הצמיחה של תקציב 
העירייה ובכך שופרו שירותי העירייה בתחומי החינוך, הניקיון, 
הגינון, התחזוקה, הרווחה ועוד. צמיחה זו היא חלק מהבסיס 

למהפך הכלכלי הגדול.

סוגרים את המינוס בחשבון
ככל עיר בפריפריה, גם ערד מתמודדת עם מחסור בהכנסות 
מארנונה עקב מיעוט אזורי תעשייה ואחוז הזכאים הגבוה 
להנחות בעיר. בשנים הקודמות מיעוט ההכנסות יצר גירעון 
ענק. מאז מחזירה העירייה הלוואות שנלקחו לפני 10-15 שנה. 
לשמחתנו, בשנים האחרונות מתרחש שינוי מדהים: בהנהלת 
העיר מקפידים על ניהול תקציבי נכון של מחלקות העירייה, 
חיסכון בהוצאות, התייעלות ארגונית, מיצוי תקציבים ממשרדי 
הממשלה, מפעל הפיס והטוטו וגיוס כספים מתורמים בחו"ל.
בזכות זאת נוצר עודף בתזרים המזומנים שלא היה כמוהו 
בעבר. הלוואות הישנות נסגרות זו אחר זו. במקום הלוואות 
לאיזון תקציב, העירייה לוקחת הלוואות פיתוח, לא כדי לסגור 

מינוס בחשבון אלא כדי לייצר עוד כסף ועוד פרויקטים! 

המהפך: פרויקטים רבים ברחבי העיר
בזכות המהפך הכלכלי, צמח היקף הפרויקטים העירוניים מ-5 
מיליון ₪ בשנה )בשנת 2015( לכ-230 מיליון ₪ )!!( בתקציב 2021. 
פרויקטים שבוצעו בשנה האחרונה: סיום פארק יהושפט, שיפוץ 
ביה"ס אבישור, שיפוץ הקונסרבטוריון, סיום עבודות במרכז לגיל 

הרך ושיקום קרית הספורט ליד הקאנטרי קלאב. 
פרויקטים מתוכננים לשנה הקרובה: שיפוץ ובנייה של מוסדות 
חינוך, שיפור תשתיות עירוניות, שיפוץ יסודי לאולם אורון, בניית 
אולם ספורט חדש, המשך טיילת מואב ונקודת תצפית תלויה. 

ניהול פיננסי מצטיין
את התקציב השנתי, תכניות העבודה וקביעת העדיפויות בפיתוח 
ובהשקעה של העירייה, מתכנן ומנהל מקצועית הצוות הכלכלי 
של ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו. בראש הצוות עומד סגן ומ"מ 
ראש העיר דודי אוחנונה, ושותפות להם גזברית העירייה רינה 

יוסף וסגניתה, ימית לוי.  גיוס כספים - עליית התב"רים
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פרויקט חיזוק גגות באזור התעשייה
החזון העירוני שואף לעצמאות כלכלית ואחת הדרכים לכך היא 

באמצעות התייעלות אנרגטית. אנו ממשיכים בהתקנת פאנלים 
סולריים על גגות בתי ספר ומבני ציבור כדי לייצר חשמל.

באזור התעשייה הוחלפו גגות האסבסט לפנלים מבודדים והותקנו 
 עליהם לוחות סולריים.

הפרוייקט בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה והמשרד להגנת הסביבה.

 התקנת גגות סולריים במרכז לגיל הרך, מרכז הדיאליזה  	
ועל גגות מבנים באזור התעשייה שבבעלות החברה הכלכלית. 

בתי ספר: יעלים, עופרים, גור בנים וחב"ד בנות.  	
תקציב: כ-4.0 מלש"ח  	
סיום ביצוע: חציון 2 2021 	
שותפים: משרד הפנים, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 	

תשתיות הפארק המוטורי
 שדרוג תשתיות והצבת מבנה שירותים.  	

בקרוב יוצבו משרדים וביתן שומר.
תקציב: כ-1.0 מלש"ח  	
שותפים: משרד הפנים ועיריית ערד 	

החלפת עמודי תאורה
נבדקו 1000 עמודי תאורה 	
נמצאו 35 עמודים מסוכנים 	
העמודים הוחלפו בהתאם לממצאי הסקר  	
תקציב: כ-870 אלש"ח  	
שותפים: משרד הפנים 	

התקנת פאנל סולארי על מבנה בבעלות החברה הכלכלית
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טיפוח סביבתי בשכונת אבישור
שיפוץ קומת עמודים בבניינים משותפים  	
טיפוח 7 גינות "סלוני הבטון" ההיסטוריים" 	
תקציב: כ-9.0 מלש"ח 	
סיום ביצוע פרויקט: חציון 2 	
שותפים: המשרד להגנת הסביבה ועיריית ערד 	

שדרוג תשתיות עירוניות
 החלפת ריצוף, מדרכות וריבוד כבישים 	

 בשכונות חצבים, מעוף, אבישור ויעלים.
חידוש מעברי חצייה ברחבי העיר.  	
פיתוח תשתיות ברח' אגם.  	
תקציב: כ-6.0 מלש"ח  	
שותפים: משרד הפנים  	

הנגשת שכונות ותיקות
התקנת מאחזי יד והנמכת מדרכות 	
תקציב: כ-300 אלש"ח  	
שותפים: משרד הפנים 	



שיפוץ מוסדות חינוך
בינוי 6 כיתות גן בשמעון 40 	
בינוי 4 כיתות גן בביה"ס בנות גור 	
 הקמת מגרש מיניפיץ' בבית ספר יעלים  	

)כולל שער חיצוני(
שיפוץ בי"ס בנים גור 	
השלמת שידרוג 7 חצרות גני ילדים 	
סיום הקמת מרכז רעים 	
תקציב: כ-10.35 מלש"ח 	
שותפים: משרד החינוך 	
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בית ספר אבישור לאחר השלמת השיפוץ

מיניפיץ' יעלים



הצבת מצלמות אבטחה

השמשת מצלמות קיימות  	
תוספת מצלמות במחסני התברואה, מגרש שחב"ק,  	

"צימלנד" והאצטדיון
סה"כ 37 מצלמות פעילות בעיר

תקציב: כ-1.0 מלש"ח  	
שותפים: המשרד לביטחון פנים ועיריית ערד במסגרת  	

פרוייקט השיטור העירוני
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שידרוג מערכות המיחשוב
החלפת מערכות ליבה במחלקות העירייה 	
	 )CRM( מערכת לניהול פניות תושבים
מערכת לניהול פרויקטים 	
	  GIS – טיוב המערכת העירונית
הקמת אתר אינטרנט רשותי 	
תקציב: עלות כ-2.5 מלש"ח  	
שותפים: משרד הפנים, המשרד לשוויון חברתי 	

שיפוץ מבני העירייה
שיפוץ משרדי מחלקות רכש, ביצוע, הנדסה ו גבייה  	
שיקום מבנה 21 עבור יחידת הקשישים במחלקת רווחה 	
תקציב: כ-1.2 מלש"ח  	
שותפים: משרד הפנים 	

אתר האינטרנט העירוני החדש

המוקד העירוני 106
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כמו בכל העולם, גם עיריית ערד התמודדה השנה עם מציאות 
של מגיפה מתפשטת. פעולות רבות נעשו בשיתוף פיקוד העורף, 
קופות החולים וגורמים נוספים. עיקר הפעילות היתה קטיעת 

שרשרות הדבקה, הקמת מרכזי בדיקות ומתחמי חיסונים. 
בנוסף, פעלה העירייה רבות לסייע לקשישים ולמתקשים בחלוקת 

מזון, מעקב טלפוני ועוד. 
עוד עסקה העירייה בהסברה ועדכון שוטף לציבור.

דיון עם אלוף פיקוד העורף בלשכת ראש העיר

עדכוני תחלואה שוטפים לציבור

סוף סוף אנחנו עיר ירוקהעידוד שמירה על הנחיות משרד הבריאות

ישיבת מועצת העיר במגבלות קורונה

2020 - שנת הקורונה
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תיאומים בשטח עם כל הקהילות

הקמת מתחמי בדיקות בשיתף העירייה, קופות החולים ופיקוד העורף מתנדבים מחלקים מצרכי מזון

הענקת תעודות הוקרה למנהלי ומנהלות קופות החולים בעירהמתחסן הראשון בערד - מנכ"ל העירייה, גרי עמל
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הקמת שדה תעופה בין לאומי 
בנגב

ראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו הוא גם יו"ר מועצת 
הנגב. בתפקידו זה הוא בין מובילי המאבק 
הציבורי להקמת שדה תעופה בינלאומי בנגב.

 בצילום: מפגש ראשי הרשויות עם שרת התחבורה 
גב' מירי רגב.

התנגדות לכריית פוספט בשדה בריר
עיריית ערד מובילה מאבק משפטי ומייצגת את התושבים במאבק 

נגד תכנון כריית פוספטים בשדה בריר הסמוך לעיר. 

בצילום: באחד מהדיונים בבית המשפט העליון.

העברת בסיסי אמ"ן דרומה
פגישת ראשי רשויות עם שר הבטחון בני גנץ כחלק מהמאבק לקידום 

מחאת העובדים הסוציאלייםההחלטה על העברת בסיסי אמ"ן ממרכז הארץ דרומה.
בחודש יולי יצאו העובדים הסוציאליים במחאה לשיפור תנאי עבודתם. 

גם עובדי מחלקת הרווחה בערד השתתפו במחאה.

פעילות ציבורית
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שיתוף ציבור בפיתוח כיכר העיר

"עושים שכונה" סיורים מקצועיים בשכונות בשיתוף תושבים
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חנוכת מכון הדיאליזה שהוקם ע"י עמותת שאלר בשיתוף משרד הבריאות, 
עיריית ערד, מפעל הפיס וגורמים נוספים.

הענקת תעודות ליקירי העיר - מר ראם אשר, מר יצחק גמליאל, מר ראובן בצרתי.
ומגן ראש העיר לארגון ותיקי מלחמת העולם השנייה

קבלת תעודת עיר בטוחה מאת המועצה לישראל יפה

שגרירת נפאל שותלת עץ המקשר בין העיר המשקיפה על המקום 
הנמוך בעולם לבין המקום הגבוה בעולם - הרי האוורסט.



לומדים בערד 
אחרת מחלקת החינוך

התנופה בחינוך בשנים האחרונות הינה תוצאה של מהלכים אסטרטגיים 
של הנהלת העיר ומערכת החינוך בהלימה לחזון ראש העיר לפיתוח 

מערכת חינוך ייחודית ומגוונת. 
מערכת החינוך בערד פועלת בחמש השנים האחרונות בבניה והטמעת 

מודל חינוכי המייחד את ערד. 
חברתיים:  חינוכיים  עקרונות  שלושה  על  מבוסס  החינוכי   המודל 

בחירה, הידברות ויזמות מיטיבה.
עקרון הבחירה - התאמה אישית לתלמיד,  	
עקרון ההידברות - שיפור מיומנויות השיח המקרב. 	
עקרון היזמות ופרואקטיביות – מרחב לביטוי אישי ולייחודיות.  	

כל אחד מהערכים שנבחרו במסגרת התוכנית האסטרטגית בא לידי 
ביטוי בארבעת מרחבי החיים שאותם הגדרנו כמרחבי עבודה.

בשנת תשפ"א התמודדה גם מערכת החינוך עם מגפת הקורונה ורוב 
הפעילויות התקיימו מרחוק. בין הסגרים נעשה מאמץ רב לשמר את 

הפעילויות על פי המודל החינוכי.
להלן דוגמאות אחדות לפעילויות במרחבי החינוך בערד.

יזמות הידברות בחירה

ערכים מובילים לפי התוכנית האסטרטגית

חב"ד בנים - ערבי אבות ובניםבי"ס אבישור- למידה  המשלבת תנועה, חקר והידברותגן כלנית - תנועה ומשחק

המרחב החינוכי האישי מאפשר לכל פרט לגלות, לבחור ולפתח את חוזקותיו בהיבט חברתי-ערכי, רגשי ולימודי. לדוגמא:
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בית ספר לבאות - תוכניות העצמה "מועדון טייסת" 
ותכנית "ממריאים"

גן ברוש מציין את יום ההליכה הבין לאומי

בי"ס יעלים - שיעור אמנות במרחב הפתוח

בי"ס "יעלים עופרים" - תלמידים מאירים את ליבם של 
ילדים מאושפזים בבית חולים סורוקה

בית ספר טללים - קורס רכיבה על אופניים

מרכז מצוינות מדעים- תפוח פיס- חשיפת הקמפוס 
ההנדסי במרחב המייקרים לעידוד יזמות.

בי"ס קדם - ילדי מרחב א -ג מכינים משחק סולמות 
ונחשים

"מיזם הינקות" שבמסגרתו עיריית ערד נושאת 
אחריות יישובית לגילאי הינקות )לידה-שלוש(.

מרכז מצוינות למוסיקה - קונסרבטוריון

במרחב החינוכי המשותף שיתופי פעולה בין מסגרות החינוך הפורמליים, תומכי החינוך והבלתי פורמליים 
בעיר, המאפשרים חשיפה לייחודיות בתי הספר ולמגוון תחומים לכלל תלמידי העיר ותורם לחיזוק תחושת השייכות.

במרחב החינוכי העירוני על כלל משאביו )האנושיים והפיזיים(, מתקיימים יחסיי גומלין ושיתופי פעולה עם מערכת החינוך.

במרחב החינוכי הפתוח – מרחב של קשרי גומלין ושותפויות בארץ ובעולם להתפתחות ולהשפעה.
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הדמיית השדרוג המתוכן באולם אורון

תכנון התחדשות עירונית במרכז העיר. הדמיות.

מחלקת הנדסה 
מחלקת הנדסה ממלאת תפקיד מרכזי ועיקרי בתכנון והפיתוח העירוני. 

השנה עסקה המחלקה בתכנון מתחמי תיירות עירוניים ומדבריים:
לראשונה בהיסטוריה המקומית, עיריית ערד מפתחת בעצמה שכונת מגורים  א. 

חדשה בעיר, "רובע 12". 
שכונת מגורים, מתחמי תיירות מדברית בגבעות המזרחיות. ב. 

תכנון ופיתוח טיילת מואב. ג. 
תכנון אולם ספורט בשכונת יהושפט. ד. 

תכנון הרחבת ושדרוג של היכל תרבות אורון וכיכר העיר. ה. 
תכנון בית קפה בפארק יהושפט. ו. 

תכנון מוסדות חינוך, גני ילדים ומעונות יום. ז. 
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הספרייה העירונית בשנת קורונה
 הספרייה היתה פתוחה וסגורה לסירוגין בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
בימי הסגר בוצעו מעל 1000 משלוחי ספרים לבתי התושבים על ידי 
מתנדבים מהקהילה. הספרייה עבדה גם בשיטת האיסוף העצמי ומידי 
יום הכנו עשרות שקיות ספרים ומשחקים לתושבים בהתאם להזמנתם. 
עשרות מחשבים ניידים וטאבלטים הושאלו ללא תשלום לתושבי וילדי 

העיר לטובת הלמידה מרחוק ולשימוש אישי.
גם תרבות הצלחנו לעשות בתקופת הקורונה - סדנאות כתיבה, שעות 
סיפור, הרצאות ומופעים והכל כמובן בזום. לשמחתנו הקהל הצביע בידיים 
לחץ על הקישור הנכון ונהנה אתנו מדני רובס, עילאי בוטנר, חיים שפירא, 

חיים באר, רוני סומק, סדנת "טיק טוק" ועוד ועוד...
הקורונה הקפיצה את השימוש בשירותים הדיגיטליים והקריאה הדיגיטלית, 
הוספנו שירותים מקוונים נוספים ומגוונים ושיפרנו את אתר הספרייה. 
כמו כן קיימנו תחרות צילומים "משפחה משחקת" לכבוד יום המשפחה 

ותערוכת מסכות שיוצרו על ידי תושבי העיר.
התחדשנו בפינות ישיבה וריהוט, סורק תמונות ייחודי, מחשב לעריכת 

וידאו ועיצוב גרפי ועוד. 

בית ספר של החופש הגדול בפעילות מגזרות נייר בספרייה

חלוקת ספרים על ידי מתנדבות ומתנדבים הדמיית מתחם תיירות באזור המצפור

תכנון שכונה חדשה "רובע 12"

תכנון שבילי אופניים

הצילום הזוכה בתחרות "משפחה משחקת"
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המחלקה 
לשירותים 
חברתיים 

ורווחה

תיאטרון נשים קהילתי – קבוצת נשות העיר נפגשת אחת לשבוע בהנחייתה של הבימאית  	
המוערכת מיכל יהודה. בקבוצה עוברות הנשים תהליך חברתי מתוך הכרה שכוחו של 

התיאטרון לחולל שינוי ולהביא להעצמת המין הנשי. הנשים לומדות את יסודות התיאטרון 
במסגרתו משלבות מונולוגים מעולמן האישי. 

חיבור מצולם – מפגשי למידה עפ"י יסודות הצילום של PHOTO ISRAEL, הועברו  	
בהתנדבות ע"י הפעיל החברתי דורון אורגיל, תחת הכותרת הפגת בדידות ומפגשים 

חברתיים לבני +65. כל סדנה אורכה 15 מפגשים וכללה בתוכה עקרונות בסיסיים של צילום 
וסיפור אישי מאחורי כל תמונה. 

גינות קהילתיות – בשכונות אבישור וחלמיש הוקמו בשנה האחרונה שתי  גינות קהילתיות.  	
בגינות אלו התושבים שותפים מלאים לעשייה קהילתית, לשתילה ולחיבור לאדמה ולמורשת 

השכונתית. 
סדנאות קהילתיות בשכונת אבישור – מיזם חברתי בו לוקחים חלק תושבי השכונה  	

בהנחיית סדנאות ופעילויות עבור תושבים. מיזם שגרם לחיבור ואינטרקציה בתקופת הבידוד 
החברתי. 

למידה מרחוק - בסיוע מפעל הפיס חולקו מחשבים לכ-60 תלמידים וזאת על מנת לאפשר  	
העשרה ולמידה מרחוק בימים אלה . 

מיפוי נגישות עירוני – שיתוף פעולה עם תושבי העיר שסיירו ברחובות וסייעו במיפוי של  	
נגישות פיזית לכדי הכנת דו"ח נגישות מסכם עבור קבוצת פעילי קהילה נגישה ערד. 

קבוצות וואצאפ שכונתיות – הוקמו קבוצות שכונתיות כפלטפורמה ליצירת קשרים בין  	
תושבי השכונות להעברה וקבלת מידע, חיזוק הקשר במצבי חירום ושגרה.

מרכז גישור - מיזם שיחת לומדות – נשים בדואיות דוברות ערבית ונשים יהודיות דוברות  	
עברית נפגשות אחת לשבוע להקניית השפה, ולהכרות טובה עם השכונת מסביב לעיר. 

מדור האזרח הוותיק - בשיתוף העירייה ומפעל הפיס ניקנו 29 מכשירי טאבלט לאזרחים  	
וותיקים ללא אוריינטצייה טכנולוגית כלל, שתאפשר להם לתקשר עם בני המשפחה בעזרת 

טאבלט פשוט לתפעול.

שנה מאתגרת עברה על העולם והמדינה כולה. 
המחלקה  עובדי  התגייסו  בערד  אצלנו  גם 
לשרותים חברתיים ופעלו בדאגה לקשישים, 

לחולים, למבודדים לאוכלוסייה בסיכון.
לבתי  שליחויות  ביצעו  ומתנדבים  עובדים 
קשישים, חלוקת מזון, חלוקת ערכות פנאי 
משחק והפגה, טאבלטים ומחשבים על מנת 
לאפשר למידה מרחוק ועל מנת לשרוד את 

הבידוד והריחוק. 

סדנאות קהילתיות והקמת גינה קהילתית באבישור
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אמץ תושב – מיזם חברתי בעזרתם של חניכי מכינת "קדם ארץ"  	
התומכים טלפונית ומלווים אישית קשישים בודדים. 

היחידה למניעת התעללות בקשישים - מקיימת הרצאות  	
בקהילה בקרב גורמים מטפלים כגון מטפלות, צוותים רפואיים 

וכדומה להגברת המודעות ועידוד דווח על קשישים מנוצלים.
אזרחים וותיקים וניצולי שואה - התחברו במסגרת פרויקט  	

"מתחברים", לפעילות מקומית וארצית המשודרת אליהם הישר 
לביתם להפגת הבדידות.

ליחידת ההתנדבות העירונית היה משקל עצום בטיפול, סיוע  	
ותמיכה באוכלוסיות מתקשות בשנת הקורונה החולפת. היחידה 

גייסה מתנדבים לפרויקטים שונים כגון חלוקת מזון לבתי קשישים, 
רכישת מזון, ביצוע תיקונים דחופים בדירות נזקקים, פעילויות 

חברתיות והענקת רגעי שמחה לתושבים רבים.  

מנהיגות קהילתית בחוסן 
מנהיגות קהילתית בשגרה ובזמן משבר. בשנה האחרונה, התגבשו  	

שני נתיבי עשייה להגברת כושר העמידות והביטחון בעיר. 
"בטוחים בערד" - סדרת הרצאות מרתקת בתחומי עזרה ראשונה  	

נפשית ופיזית, על מנת להעלות את יכולת ההתמודדות של 
התושבים, את החוסן הקהילתי ואת תחושת הבטחון. 

הוקם צוות חוסן עירוני  המורכב מנציגים של ארגוני התנדבות  	
הפועלים בעיר ומנציגי שכונות. במהלך השנה, הצוות עובר הכשרה 

בתחום מנהיגות קהילתית.
תוכנית "קן לאם", שעיקרה יצירת קשר חם בין אם למתנדבת,  	

אמון וביטחון, התורמים לתחושת הקהילתיות, המסוגלות ולרווחת 
האם ממשיכה לפעול.

חלוקת סלי מזון ואוכל מבושל לקשישים בודדים

פרויקט חיבור מצולםמיפוי נגישות עירוני 

פרויקט אמץ תושב
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מחלקת אירועים, 
אירועי תרבות יהודית,

עלייה וקליטה

תערוכת חוצות לכבוד 30 שנה לעלייה עם מאות תמונות מרגעי קליטה לאורך השנים.

ארגון וותיקי המלחמה השנייה הוקם בערד לפני כ-50 שנה וחידש את עבודתו עם גל העלייה הגדול 
בשנות ה90 המוקדמות. כל חברי הארגון לאורך השנים עוסקים ברישום הוותיקים, באיתור מסמכים, 
באיתור קרובים שנפלו בקרבות ונעלמו עקבותיהם, בארגון פעילות העשרה לאנשים המתגוררים 
 בערד, בביקור ותיקים שאינם יכולים לצאת מביתם ושנמצאים בבתי אבות בהתנדבות מלאה.

יו"ר הארגון וותיקי המלחמה בוריס בנשץ. יו"ר ארגון וותיקי המלחמה נכים ארקדי פונשטיין.

בונים תוכניות תעסוקתית לקליטת עלייה לשנים 2021-22 עם 
השותפים לדרך: משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית ואופק 

ישראלי.
ביקור שרת העלייה והקליטה ח"כ פנינה תמנו-שטה שהגיעה עם ועדת הקליטה העלייה והתפוצות בכנסת 

בראשות ח"כ דוד ביתן. הביקור כלל סיור בעיר וישיבת עבודה בה הועלו צרכי העיר.

מגפת הקורונה שלחה השנה את כולנו לסגר ועוצר 
ולביטול חיינו הרגילים. נאלצנו לאתגר את עצמנו 

ולהמציא את פעילותנו מחדש בהתאם להנחיות התקופה. 
הרצאות וסדנאות התקיימו במדיות חברתיות, יום 

העצמאות במשאיות מוסיקליות, טקסי שבוע הלאום 
התקיימו ללא קהל, ירידי עידוד עלייה מקוונים ומפגשים 

נערכו בריחוק חברתי ומסכות. הערבות ההדדית באה 
לביטוי ב"מבצע בבושקה" שבו עולים חדשים סייעו 

לקשישים ולנזקקים עולים.

יום הניצחון על גרמניה הנאצית צויין גם השנה, גם אם באופן אחר. הנחנו 
זרים באנדרטת צער וניצחון )ללא קהל(, ביקרנו בבתי וותיקי המלחמה כשאנחנו 
שומרים על מרחק וקיימנו את צעדת הכבוד המסורתית ברכבים. סיימנו במפגש 

שירי מלחמה במקבץ דיור לקשישים עולים.
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מפגש עם גיבור ישראל תא"ל )בדימוס( אביגדור קהלני 
ביום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה.

אומנות

ית
ומ
מק

חוצות העלייה
Илья Зицер  איליה זיצר Ольга Гураев  אולגה גוראייב

Александр Байнов  אלכסנדר ביינוב Ильяху Злотник  אליהו זלוטניק
Владимир Зухин  ולדימיר זוחין Григорий Нисенбойм  גריגורי ניסנבוים
Саймон Флигель  סיימון פליגל Лев Аронс  לב ארונס

Эдуард Шпильт  אדוארד שפילט Роман Слонимский  רומן סלונימסקי

ОТКРЫТЫЙ ВЗГЛЯД АЛИИ

Арад | 2020 | ערד

בנות שירות לאומי מחלקות שי לרגל "שבת עולמית" 
- מיזם בין לאומי שמטרתו לעודד יהודים ברחבי העולם 

לקבל יחדיו את השבת.

לקראת חנוכה הותקנו בכיכרות העיר חנוכיות ענק מוארות 
)בשיתוף חב"ד(. בצילום: עולים חדשים שזה חג החנוכה 

הראשון שלהם בארץ.

ברגע של הפוגה בין סגרי 
הסגרים התקיים קונצרט 
זמרי מקהלת האופרה 
למרגלות  הישראלית 
דיור מוגן לעולים  בניין 

קשישים. 

עשרה צלמים עולים השתתפו בתערוכת חוצות העלייה.

יום העצמאות נחגג במשאיות מוזיקליות על טהרת ספקים 
מקומיים. חגיגה אחרת ושונה, ולמרות זאת - זכינו לשמח 

ולשמוח.

עומדים לבד וזוכרים ביחד. למרות הסגר והאיסור להגיע 
לבתי העלמין, הקפדנו לקיים טכסי יום הזכרון בדקת דומייה 
והנחת זרי אבל. לא וויתרנו על המפגש האישי עם המשפחות 

השכולות והגענו לכל אחת מהן.

"מבצע בבושקה" - עולים מען עולים - מתנדבים מסייעים בימי קורונה.
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מטאטא כביש נימבוס 2020 נכנס 
השנה לשירות הציבור

מחלקת תברואה

מוקד 106
נוחה  זמינה  ככתובת  משמש   106 העירוני  המוקד 

לתושבים לפניות שונות ודיווח על מפגעים. 
למוקד העירוני יש תפקיד מכריע הן בחיי שגרה והן במצבי 
חירום. לצד השירות השוטף לציבור, בשנת הקורונה 
החולפת שימש המוקד כמקור מידע להנחיות, סייע 
בהפצת מידע, ניהל קבוצות ווטסאפ, והיה שותף לכל 

פעילויות הסיוע בחלוקת מזון, סיוע לקשישים ועוד.
במהלך שנת 2020 התקבלו במוקד העירוני כ-57,000 
שיחות טלפון וכ-8,750 פניות בווטסאפ. 22,500 פניות 

נרשמו בפועל, מתוכן טופלו 22,302 פניות.

העבודה השוטפת של מחלקת התברואה התעצמה בשנת הקורונה. עובדי המחלקה התנהלו 
תחת מגבלות הקורונה והתמודדו עם עלייה גדולה בפינוי אשפה, הגברת פיקוח ואכיפה ומתן 

מענה לפניות תושבים.

מחלקת הביטחון
מערך  את  השנה  ניהלה  הביטחון  מחלקת 

הקורונה העירוני. 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  עבדה  המחלקה 
הנהלת העיר, פיקוד העורף, משרד הבריאות 
ההצטיידות,  משימות  בכל  החולים  וקופות 
האכיפה, קטיעת שרשראות ההדבקה, מסירת 
מידע והתמודדות עם הנחיות והגבלות הקורונה 
בקרב הקהילות השונות וכלל התושבים בעיר. 

תרבות הדיור
השנה כולם היו בבית. ההורים, הילדים וגם...
השכנים. באגודה לתרבות הדיור ידעו לנווט 
השנה בין יוזמות לפעילות חברתית לבין מענה 

לסכסוכי שכנים. 
כבכל שנה, האגודה הייתה לכתובת עבור רבים, 
וידעה לספק ייעוץ לפונים, פתרון סכסוכים, 
הסדרת תשלומי ועד בית והשכנת שלום בין 

דיירים.

מחלקת הגבייה
את  מאוד  אתגרה  הקורונה  שנת 
מחלקת הגבייה העירונית, כפי שהיא 
אתגרה רבים מתושבי העיר, עצמאים, 
בעלי עסקים ואחרים שמצאו עצמם 

ללא הכנסה.
מאמצים  עשו  הגבייה  במחלקת 
לדחות תשלומי ארנונה הן לתושבים 
והן לבעלי עסקים, להגיע להסדרים 
ולמצוא פתרונות יצירתיים כדי להקל 

ככל שניתן על מי שנקלע למצוקה זמנית בגלל הקורונה.
תוך כדי העבודה השוטפת, הושלם תהליך החלפת תוכנה ישנה לתוכנה מתקדמת שתיתן 
מענה יותר טוב ומתקדם לתושבים, הוסדרה הנפקת אישור תושב דיגיטלי ואפשרות 

לתשלום ע"י הוראת קבע בכרטיס אשראי.
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מחלקת גינון
עבודת מחלקת הגינון נמדדת על פי קריטריונים של הספק ומצוינות, והתוצאות בהחלט 
מרשימות. כדי לשמור על הצמחייה והחזות העירונית בימי הסגר המשיכו עובדי הגינון 

במשימותיהם גם בימי העוצר והסגר, תחת מגבלות הקורונה. 

השיטור העירוני

בהתאם לתכנית העבודה השנתית, השיטור 
העירוני גדל השנה במספר עובדיו, במצבת 
העובדים ובמערך מצלמות האבטחה שהותקנו 

ברחבי העיר.
מערך השיטור שנמצא עדיין בהליכי הקמה, 
מפגין נוכחות בשטח מגיע לכל קריאה במטרה 

לשמור על הסדר במרחב הציבורי. 
השיטור העירוני פינה שיכורים, דאג להומלסים, 
סייר בגני השעשועים, טיפל בבעלי חיים נטושים 
והוזעק לכל מקרה חירום בעיר, למשל חילוץ 

דיירים מבניין בוער. 
השנה, קיבל על עצמו השיטור העירוני משימות 
קורונה רבות. בעיקרן אכיפת מגבלות הקורונה, 
מתן  לעיר,  בכניסה  בקרה  מחסומי  הצבת 

דו"חות הרתעה למפרי הנחיות ועוד. 

סיוע לווטרינריה בטיפול בבעלי חיים שנפגעו ובנושא 
חיות הבר שפולשות לעיר.
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היחידה לאיכות הסביבה
גינה קהילתית חדשה הוקמה בשכונת יעלים )רחוב בן יאיר 11( במסגרת יוזמה סביבתית  	

חינוכית שהוגשה למשרד להגנת הסביבה ע"י וועד פעילות שכונת יעלים.
קבוצת הפעילות של שכונת יעלים זכתה בסכום של 20 אלף ₪ שבעזרתו קיימו במהלך  	

השנה פעילויות לרווחת לתושבים, כגון: סדנה להכנת שרפרפים מצמיגים, ועוד.
שביל ישראל לאופניים - פרויקט קהילתי מדהים לו שותפים - עיריית ערד, תושבי ערד,  	

שביל ישראל לאופניים, היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, פרויקט ה-500 של רט"ג 
ויחידת הנוער העירונית, שהובילו שבוע התנדבות לבניית שביל ישראל לאופניים במקטע 

ערד-מצדה. 
איסור על קמיני עץ - עיריית ערד הציבה לעצמה כיעד את האיסור על שימוש בקמיני עץ  	

שנת 2025 מתוך דאגה לאיכות בריאות הציבור והסביבה. אנו פועלים ברחבי העיר עד 
לקידום חוק עזר האוסר שימוש בקמיני עץ בעיר ערד. במקביל לקידום 

חוק העזר אושרו בוועדה המקומית הנחיות מרחביות האוסרות על הצבת 
קמיני עץ בכל בנייה חדשה של בתים ודירות ברחבי העיר.
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מתנדבים בהכנת שביל ישראל לאופניים

גינה קהילתית בשכונת יעלים

חניכי מכינת "דרך ארץ" בפעילות התנדבות



החברה הכלכלית לערד בע"מ
החברה הכלכלית לערד הינה תאגיד עירוני בבעלות ובשליטת עיריית ערד.

סיכום הפרויקטים השונים בשנה החולפת:

אזור התעשייה: 
במהלך השנה סייענו ל-19 מפעלים חדשים בתהליך הקמת המפעל. 	
גייסנו סך 3.5 מיליון ₪ לפיתוח ושדרוג תשתיות בפארק התעשיות. 	
הקמנו אתר לפארק התעשיות שלנו www.aradin.net והתחלנו בתהליך מיתוג ושיווק הפארק. 	

פיתוח עסקים:
השנה ליווינו וסייענו לעשרות עסקים לצלוח את משבר הארנונה, עזרנו להם בהגשת בקשות 
למענקים והנחות ארנונה, הובלנו קמפיין "ערדניק קונה מערדניק", הפקנו סרטונים לעידוד הכלכלה 
המקומית, הקמנו דף אינטרנט לעסקים והפצנו פלייר עסקים ל-8,000 בתי אב בעיר. אנו מובילים 

את "פרויקט העירה" להחזרת הקהילה לשהות בכיכר העיר בשיתוף עם קרן ברכה.

המסלול המוטורי: 
התחלנו להפעיל במסלול ימי נהיגה מתקדמת וחוויות מסלול למי שאינו נהג מרוצים ורוצה לקבל 
טעימה ולחוות את נהיגת המרוצים. בנוסף, מתקיימות במסלול פעילויות והפעלות של מפעילים 
חיצוניים השוכרים את המסלול לטובת הדרכות נהיגה, ימי נהיגה מתקדמת, ימי אימון לספורט 

מוטורי ומרוצי מכוניות, קארטינג ואופנועים. 

קידום תכנון שכונה חדשה )רובע 12(:
עיריית ערד והחברה הכלכלית מובילות את תכנון וקידום השכונה החדשה בכניסה לעיר )רובע 12(. 
זו פעם ראשונה שהעיר נכנסת לפרויקט בניה בניהול עצמי המבוצע באמצעות החברה הכלכלית. 
בשכונה מתוכננות להיבנות כ-1,350 יחידות דיור, בבנייני דירות וצמודי קרקע. השכונה תתוכנן 

על פי עקרונות הבנייה החדשים של עיר חכמה.
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אלעד זוהר במסלול המירוצים ערד

מיתוג ושיווק אזור התעשייה

סיוע לעסקים מקומיים במשבר הקורונה

רובע 12 בכניסה לעיר - בנייה בניהול עירוני עצמאי

מתנדבים בהכנת שביל ישראל לאופניים



סיורים במפעלים ומפגש עם תעשיינים

גיוס התקשורת לסיוע לעסקים - מנחם הורוביץ, ערוץ 12

כנס תעשיינים בחברה הכלכלית

�
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ענף התיירות
•בשנה החולפת ליווינו וסייענו לעשרות יזמים בקידום עסקי תיירות בערד ובהתמודדות עם  	

משבר הקורונה. 
•אירחנו סיורי עיתונאים ובלוגרים שבעקבותיהם התפרסמו כתבות רבות במדיות השונות  	

)טלוויזיה, עיתונות, דיגיטל(.
אנו מקדמים תכנון ופיתוח מתחמי תיירות נוספים בעיר )טיילת מואב והגבעות המזרחיות( 	
עובדים על פיתוח ושדרוג אתר האינטרנט שיאפשר הזמנת חבילות תיירות משולבות בערד. 	
 יצאנו בקמפיין גדול בפייסבוק ובגוגל  	

לקידום התיירות בערד. 
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בעקבות עמוס עוז  - סיור מטיילים בעירנחנך הספסלסלפי במיצפור

אירוח בלוגריותסיור עיתונאים

סיור בלוגריות – ביקור ביקב צוף



28
20

21
-2

02
0 

שב
תו

ח ל
דו"

רד
 ע

"ס
תנ

מ

במהלך שנת 2020 טופלו ביחידה להתפתחות הילד 320 ילדים. כמו 
כן בעקבות משבר הקורונה המרכז לגיל הרך הפעיל במהלך חופשת 
הקיץ קבוצות מוכנות לכיתה א' בשיתוף משרד החינוך ומשרד הבריאות 
ואת תכנית הבית הפתוח - לאיתור והדרכה להורים בשיתוף מיזם 
הינקות. בימים אלה אנחנו נערכים לקראת המעבר למבנה החדש, 

הכולל תוספת חדרי טיפול, חדרי תצפית ומחסנים.

חוזרים למשכננו לאחר השיפוץ

אריאל ולדמן זכה במקום הראשון בתחרות ארצית

 מקהלת הילדים הייצוגית של ערד נבחרה להיות מקהלה לדוגמה

קבוצת ג'אז ווקאלי בתחרות בינלאומית 

פעילות מוזיקה בקיץ בשיתוף הנוער

מרכז הצעירים 

המרכז לגיל הרך

טקס מצטייני קקלטק - הצלחה רבה בסיום 2020 ובה רבע מהתלמידים זכו 
 בתעודות הצטיינות, חמישה מצטייני דיקן ומצטיינת נשיא האוניברסיטה הפתוחה.

פרויקט תואר ראשון במחשבים וסייבר במרכז הצעירים בשיתוף רד בינת, קקל, 
ועיריית ערד

קונסרבטוריון ערד
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כמו כל מערכת החינוך בעיר, כך גם צהרוני "ניצנים" התמודדו עם 
האתגרים השנה. התאמנו את עצמנו להגבלות קורונה, הנחיות משרד 
הבריאות ומשרד החינוך וניסינו להוציא את המיטב מהמצב הקיים. 
לא קל היה לילדים ולצוותים להתרגל למציאות החדשה, יחד עם זאת 

חווינו הצלחות רבות הן בפן האישי והן בפן החברתי. 
הצוותים התמקדו בנושאים הקשורים לרגשות, ניסו לעזור לילדים 
להיפתח ונתנו במה לילדים שקשה להם להתמודד. יחד התחזקנו, 

חגגנו חגים וימי נושא מיוחדים.

ו  נ ח נ א ו  י ש כ ע
יכולים להגיד שגם 
חיים בצל הקורונה 
 , ה ר ג ש ל ו  נס כ נ
הצהרונים פועלים 
 , ת י נ כ ת ה י  פ ל
הילדים נהנים וכולנו 
ביחד מקווים שבעוד 
רגע קט הכל יחזור 

לשגרה המבורכת.

פעילויות חוץ של מחלקת נוער בעיר - יציאה לאוויר 
הפתוח יחד עם מוזיקה ואוכל. יצירת אווירה חיובית 

ומהנה לבני הנוער בפארקים ברחבי העיר. 

תחל"ס – סיירת נוער להעלאת 
מודעות לקורונה

פעילויות פורים – במרפסת והשתתפות פעילה 
ב"ספארי אורות"

 פעילויות חוץ ברחבי העיר - מוזיקה וכיף, ערבי 
נוער בבריכה החיצונית בחודשי הקיץ.

פעילות מחלקת הנוער כללה פעילויות מגוונות כגון: "מתאווררים באתלטיקה"- 
זמן התאוורות במגרש האתלטיקה
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חגיגת פורים ספארי ערד "ספארי אורות" ייחודי התקיים במסלול המוטורי . 350 רכבים ובתוכם 1,500 תושבי העיר בחגיגה זוהרת ומיוחדת. 

המרכז לאמנות עכשווית בערד
התערוכה "ערד קו מרחב", שעסקה 
רגע  ננעלה  החכם,  העירוני  בתכנון 
לפני הקורונה. לאורך זמן הצגתה סיירו 
בה מעל 2000 תלמידים, וכן קבוצות 
תיירים ונוער מחוץ לעיר. התערוכה "נוף 
משותף", שנוצרה לאורך חודשי תהליך 
משתף תושבים מקהילות ערד וסביבתה, 
הוצגה מיוני, במסגרתה התקיימו מפגשי 
זום עם חוקרים ואנשי אמנות מהארץ 

ומהעולם.

חמישי ברובע
התקיים  הסיכויים,  כל  כנגד 
גם השנה יריד הלילה "חמישי 
והכל   - אוגוסט  ביולי  ברובע" 
לאור הנחיות הקורונה. השתתפו 
מקומיים  מוזיקליים  הרכבים 
שחקנים,  רקדנים,  וחיצוניים, 
יריד אמנים מקומי - ועוגני הבילוי 
מאות  עם  שגשגו  הרובע  של 

משתתפים מדי ערב.

המרוץ ללפיד - פעילות חנוכה קהילתית
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קאנטרי קלאב

התקיים מרוץ אופניים – רוכבים ערד לזיכרו של איתמר איליה ז"ל.

ת  ו ק ס פ ה ת  ו ר מ ל
ההצגה  לות  הפעי
 – להימשך  מוכרחת 
חזרות למופע בלהקת 

סורפרייז

ספורט ומחול

בשקיעה  יוגה  פעילות 
בדשא העליון של הקאנטרי.

 2019/2020 בסיום עונת 
מכבי  הכדורגל  קבוצת 
מליגה  עלתה  תמר  ערד 
ג' לליגה ב' ובנוסף זכתה 

בגביע המחוז.

והחוגים,  הכושר  מחדר  המחוממת,  מהבריכה  להנות  להגיע  כולם  את   מזמינים 
הכל במסגרת התו הירוק. חודש ניסיון ללא התחייבות. 
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פרסומי העירייה
העירייה דואגת לפרסם מידע שוטף במקומון 

"הצבי"' בדף הפייסבוק, ובאתר העירייה 
 .www.arad.muni.il

שיווקיים,  השנה הפיקה המחלקה סרטונים 
סרטוני תדמית ופרסומים שהופצו ברשתות 
האזורית  המקומית,  ובעיתונות  החברתיות 

והארצית.

קרנות ומלגות
בשנת 2020 העניקה עיריית ערד מלגות 

לסטודנטים בסך 563,000 ₪.
כמו כן חולקו לתלמידים מלגות "חלום לכל 

ילד" בסך 25,000 ₪.
בסך הכל העניקה העירייה מלגות בסכום 

כולל של 588,000 ₪.

ראש העיר

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
עלייה

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

מרכז תקשורת 
ערד

סגן ראש העיר
וממלא מקום

החברה הכלכלית לערד

גזברית העירייהמנכ"ל העירייה

תאגידים עירוניים

מועצת העיר
נבחרי ציבור

משנה 
לראש העיר

מינהל כללי ומטה

עיריית ערד - מבנה אירגוני
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מחלקת החינוך
מערכת החינוך בערד מונה כ-5000 ילדים מגיל גן ועד יב'. 

מנהלת מחלקת החינוך: רחל לנצנר
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, אירועי תרבות יהודית, עלייה וקליטה
עירוניים  טקסים  על  אחראית  תרבות,  אירועי  מגוון  ומפיקה  יוזמת 
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 פני העיר: 

מחלקת ההנדסה, מחלקת האחזקה, מחלקת הביצוע ומחלקת הגינון.
מהנדסת העיר: מרים אלחדד | טלפון: 08-9951616

מנהל מחלקת אחזקה: מיכאל שריקי | טלפון: 08-9951613
מנהל מחלקת ביצוע: מוטי קורוב | טלפון: 08-9951620
מנהל מחלקת גינון: יואב פליישר | 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.
מנהל מחלקת מחשוב: אסף שמולוביץ | 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: 08-9951682

קופה: 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
האגודה מאפשרת ייעוץ והכוונה להקמת וועד בית בבניינים משותפים. 
האגודה מציעה לחבריה סל שירותים כגון ייעוץ משפטי, ייעוץ באחזקה 

וניהול הבניין ועוד.
מנהלת: מינה שיטרית | טלפון: 08-9951623
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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.

 08-9951-705 
או ב- 

054-88-22-106
)ניתן לצרף צילום(

פנייה ישירה למוקד 
העירוני:
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ערוצי תקשורת עם הרשות המקומית
פנייה לעירייה יכולה להיעשות דרך המוקד הטלפוני 106 )לדיווח 
על מפגעים ותקלות(, לממונה על 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 24 שעות ביממה.

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

הכתובת לקבלת מידע עירוני: במהלך שנת 2019 הוגשו 15 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

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

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

מחלקת משאבי אנוש
ronit@arad.muni.ilפקס: 08-9951711טלפון: 08-9951606 

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

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

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

 פגישה בתאום מראשקבלת קהל

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 טלפון: 08-9951623

קבלת קהל:
16:30-18:3016:00-18:30יום א'

 10:00-12:00יום ב', ד'

 פגישה בתאום מראשמרכז תקשורת ערד

mertikarad@gmail.com טלפון: 08-9971010

 פגישה בתאום מראשמרכז גישור

sharon_d@arad.muni.il טלפון: 08-6765663

 פגישה בתאום מראשהחברה הכלכלית לערד בע"מ 

ce@kalkalit-arad.co.il�o פקס: 08-9955249טלפון: 08-9951888

 פגישה בתאום מראשמחלקת אירועים, אירועי תרבות יהודית, עלייה וקליטה

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

מתנ"ס ערד
mail@matnas-arad.org פקס: 08-9952038טלפון: 08-9551502/7

08-9951666מרכזיה

לשכת ראש העיר

טלפון:  08-9951601 עו"ד ניסן בן חמו
 anat_a@arad.muni.ilפקס: 08-9951685

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

 פגישה בתאום מראשסגני ראש העיר

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

orit@arad.muni.il

08-9951601פלורי שטרלינג - משנה לראש העיר
08-9951750אלכסי ספוז'ניקוב - סגן ראש העיר

מנכ"ל העירייה

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

danit_g@arad.muni.il

 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
ivi_s@arad.muni.ilפקס: 08-9951731טלפון: 08-9951616

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

 09:00-12:30יום ג', רישוי
 09:00-12:30יום ה' פיקוח + רישוי

 פגישה בתאום מראשמחלקה משפטית

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

מוקד עירוני 106 ושיטור עירוני
106maayan@arad.muni.ilמענה טלפוני: 08-9951705

אין קבלת קהלווטסאפ 054-8822106
במוקד העירוני 24 שעות ביממה

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

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

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

מחלקת משאבי אנוש
ronit@arad.muni.ilפקס: 08-9951711טלפון: 08-9951606 

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

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

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

 פגישה בתאום מראשקבלת קהל

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 טלפון: 08-9951623

קבלת קהל:
16:30-18:3016:00-18:30יום א'

 10:00-12:00יום ב', ד'

 פגישה בתאום מראשמרכז תקשורת ערד

mertikarad@gmail.com טלפון: 08-9971010

 פגישה בתאום מראשמרכז גישור

sharon_d@arad.muni.il טלפון: 08-6765663

 פגישה בתאום מראשהחברה הכלכלית לערד בע"מ 

ce@kalkalit-arad.co.il�o פקס: 08-9955249טלפון: 08-9951888

 פגישה בתאום מראשמחלקת אירועים, אירועי תרבות יהודית, עלייה וקליטה

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

מתנ"ס ערד
mail@matnas-arad.org פקס: 08-9952038טלפון: 08-9551502/7

08-9951666מרכזיה

לשכת ראש העיר

טלפון:  08-9951601 עו"ד ניסן בן חמו
 anat_a@arad.muni.ilפקס: 08-9951685

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

 פגישה בתאום מראשסגני ראש העיר

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

orit@arad.muni.il

08-9951601פלורי שטרלינג - משנה לראש העיר
08-9951750אלכסי ספוז'ניקוב - סגן ראש העיר

מנכ"ל העירייה

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

danit_g@arad.muni.il

 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
ivi_s@arad.muni.ilפקס: 08-9951731טלפון: 08-9951616

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

 09:00-12:30יום ג', רישוי
 09:00-12:30יום ה' פיקוח + רישוי

 פגישה בתאום מראשמחלקה משפטית

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

מוקד עירוני 106 ושיטור עירוני
106maayan@arad.muni.ilמענה טלפוני: 08-9951705

אין קבלת קהלווטסאפ 054-8822106
במוקד העירוני 24 שעות ביממה

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

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'
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