
תקציב  את  אישרה  העיר  מועצת 
שזה  לאחר   2022 לשנת  העירייה 
ובשקיפות  בפרוטרוט  בפניה  הוצג 
ניסן  עו"ד  העיר,  ראש  ע"י  מלאה 
בן חמו, הגזברית רינה יוסף, סגנית 
הגזברית ימית לוי והמנכ"ל גרי עמל, 
שהציג בפני חברי המועצה את שלל 
הפרויקטים שמבצעת העירייה. את 
דודי  הוביל  כולו  התקציב  הכנת 
ראש  מקום  וממלא  סגן  אוחנונה, 

העיר.

 רינת יוסף, גזברית העירייה, מציגה 
את תקציב 2022

העירייה כיזמת עסקית
האיתנות  על  מלמד   2022 תקציב 
שנובעת  העירייה,  של  הפיננסית 
מניבים,  נכסים  פיתוח  מיזמות, 
והשקעות  כלכליים  מנופים  יצירת 
וכן  התיירות,  בענף  לעיר  מניבות 
והשקעה  התעשייה  אזור  מפיתוח 

באנרגיות מתחדשות. 

צמיחה בתקציבי חינוך 
ורווחה

קפיצה  על  מלמד  החדש  התקציב 
בשנים  העירייה  שעשתה  גדולה 
עלו   2014 תקציב  מאז  האחרונות: 
בכ-80%  והרווחה  החינוך  תקציבי 
השירות  בהיקף  הצמיחה  בגלל 
לקשישים, לבעלי צרכים מיוחדים, 
כיום  ועוד.  תלמידים  של  השמות 
מתקציבה   24% העירייה  משקיעה 

מהתקציב  וכ-20%  החינוך  בתחום 
השנתי מושקע בתחום הרווחה. 

למשל,  גם,  כולל  השנתי  התקציב 
)תוספת  הגינון  בתקציב  השקעה 
פינוי  מים(,  והוצאות  פארקים 
שיפור  רחובות,  ניקוי  אשפה, 
רבות  ופעולות  לתושב  השירות 
אלה  הוצאות  לאפשר  כדי  נוספות. 
פועלת העירייה להגדלת הכנסותיה 
בהתאם כגון גביית ארנונה למגורים 
ועסקים, תשלומים שונים, מיזמים 

כלכליים ועוד. 

הדובדבנים שבקצפת
תקדם  אותם  הפרויקטים  בין 
קולנוע  שיפוץ  השנה:  העירייה 
מדבר,  סף  טיילת  הקמת  אורון, 
אתגרי,  אופניים  מסלול  הקמת 
בניית היכל ספורט חדש ביהושפט, 
ועוד  הקנאים,  רחוב  כביש  שדרוג 

פרויקטים רבים ומגוונים.

הפקה: דוברות עיריית ערד | צילומים: עירית עשת מור, דורון אורגיל | עיצוב גרפי: נירה רובין

1  

עיריית ערד � ינואר 2202

המספרים מלמדים על ההצלחה: לפני שנים אחדות 
היה תקציב הפרוייקטים השנתי 5 מיליון ש"ח. 

תקציב הפרויקטים השנה עומד על כ-230 מיליון ש"ח

ראש העיר עו"ד ניסן בן חמו במפגש 
עם תורמים בארה"ב

אושר תקציב העירייה 
לשנת 2022

• עלייה בתקציב השנתי � יותר השקעות בחינוך 
 ובשירות לתושב • תפיסה יזמית לייצור הכנסות 

• מדדים פיננסיים איתנים

מסע ראש העיר 
לארה"ב:

  5.4 מיליון ₪ 
 )לא סופי( 

לפרויקטים עירוניים
חמו  בן  ניסן  עו"ד  העיר,  ראש 
התרוצץ ב-8 מדינות וב-20 ערים, 
אנשים  מ-500  יותר  עם  נפגש 
עם  וחזר   – היהודיות  מהקהילות 

תרומות של מיליונים לפרויקטים 
חדשים  חברים  והרבה  עירוניים 

לערד.

היו  איש  מ-500  למעלה 

 all העיר  ראש  שקיים  במפגשים 

הפגישות  היו  לעיתים   .around
אישיות, לעיתים הן היו במרכזים 

בבתי  או  במסעדות  קהילתיים, 

אנשי  תמיד  שם  היו  פרטיים. 

חלקם  היהודיות,  הקהילות 

שמכירים את ערד ותמכו בה בעבר 

וחלקם התוודעו אליה לראשונה. 

יום   23 אחרי  מסע,  של  בסופו 

כהצלחה  לסכמו  ניתן  מתישים, 

המיידיות  התרומות  סך  גדולה. 

וחצי  מיליון  על  עומד  שנאסף 

דולר, שהם ארבע וחצי מיליון ₪, 

ועוד ישנן התחייבויות של תורמים 

פוטנציאליים שהם בהחלט בעניין 

התרומות  בקרוב.  ויתנו תשובתם 

לפרויקטים  מיועדות  שנאספו 

טיילת  בניית  כדוגמת  עירוניים 

אורון  קולנוע  שיפוץ  מדבר,  סף 

ועוד היד נטויה.   

מה חדש ערד



במטרה למשוך לעיר זוגות צעירים ומשפחות חזקות: 
העירייה מסייעת לשיווק שכונת נופים 

למען  בנחישות  לפעול  ממשיכה  ערד  עיריית 
הפיתוח העירוני. 

משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל הוציאו 
לשיווק מגרשים גדולים מאוד לבנייה עצמית 

בשכונת נופים העתידית. 

הממשלתי  במהלך  הסתפקה  לא  העירייה 

המגרשים  בשיווק  בעצמה  לתמוך  והחליטה 

 נחנך מקטע שביל ישראל
לאופניים ערד - מצדה

בטקס חגיגי במעמד שר התיירות, יואל רזבוזוב, 
משרד  ומנכ"ל  חמו  בן  ניסן  עו"ד  העיר,  ראש 
נוסף  חלק  רשמית  נחנך  הלוי,  אמיר  התיירות 
מקטע  זהו  לאופניים.  ישראל  שביל  של  בפאזל 
השביל שבין ערד למצדה, שנחשב לאחד היפים 

והמאתגרים של שביל ישראל לאופניים. 

והוא  ק"מ  לכ-40  מגיע  המסלול  של  אורכו 

המוערך  הרכיבה  זמן  כסינגלים.  כולו  מאופיין 

עומד על 5-6 שעות מתחילתו ועד סופו. דרגת 

הקושי - מאתגרת. כלומר, בהחלט לא למתחילים.

מובילה  לאופניים  ישראל  שביל  הקמת  את 

התיירות,  משרד  בסיוע  והגנים  הטבע  רשות 

קק"ל והחברה הממשלתית לתיירות.

גוזרים סרט - שר התיירות יואל רזבוזוב, ראש העיר 
עו"ד ניסן בן חמו, מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי, 
ראש מועצת תמר ניר ונגר, מנכ"ל העירייה גרי עמל 

ומנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין.

גני שעשועים חדשים בעיר

שני גני שעשועים שופצו וחודשו על ידי העירייה 

בחודש האחרון. הגן האחד ברחוב יהודה, סמך לבניין 

מס' 52, 

גן השעשועים הנוסף הוקם ברחוב אגס שבשכונת 

חלמיש.

גני שעשועים אלה מצטרפים למהפכה המדהימה 

שביצעה העירייה בחידוש ושיפוץ עשרות גני 

שעשועים בעיר,לאחר עשרות שנים של הזנחה.

בעזרת קמפיין פרסומי מסודר באתרי הנדל"ן 

למשוך  במטרה  זאת  החברתיות.  וברשתות 

זוגות צעירים ומשפחות חזקות לעיר. 

שכונת נופים כוללת מגרשים גדולים לבנייה 

עצמית של בתים צמודי קרקע עם נוף מדהים 

בקצה מדבר. השכונה שתקום כוללת היתרים 

לבניית יחידות אירוח תיירותיות.
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קהילת  רב  של  להזמנתו  השבוע  נענה  לאו,  דוד  לישראל,  הראשי  הרב 
ובתי  הקהילה  של  החינוך  במוסדות  וביקר  מנלדסון,  הרב  בערד  חב"ד 

של  לבנות  הספר  בבית  בעיר  סיורו  את  פתח  הרב  בעיר.  שונים  כנסת 

חב"ד, יחד עם הרב מנדלסון וראש העיר, עו"ד ניסן בן חמו.

בשעות הערב התקיים מפגש בין הרב הראשי להורי התלמידים בבית 

ובני עקיבא. הרב דיבר על  ספר טללים, רבני הקהילה בציונות הדתית 

הקהילתיות הטובה שהוא רואה בעיר ועל שיתוף הפעולה המרשים בין 

הקהילות השונות.

שרת הכלכלה )אלופה במיל.( אורנה 
ממשרדה  בכיר  וצוות  ברביבאי 

התארחו בערד. 

במהלך המפגש סקר ראש העיר 

את  בפני השרה  חמו  בן  ניסן  עו"ד 

בערד  שהתחולל  הכלכלי  השיפור 

בפניה  ופרש  האחרונות  בשנים 

שמשרד  העירוניים  האתגרים  את 

העיר:  עבור  לקדם  יכול  הכלכלה 

חיזוק  המקומיים,  לעסקים  סיוע 

ויצירת  למפעלים  הטבות  מסלולי 

מסלולי הטבות ליזמים ועוד. 

למנהיגות  מודל  אתה  "בעיניי 

שרת  אמרה  מצוינת",  מקומית 

הכלכלה ברביבאי לראש העיר עו"ד 

עצמך  על  "לקחת  חמו,  בן  ניסן 

להוביל עיר שהייתה בתחתית, ובכל 

כיום  מסתכלת  אני  שעליו  פרמטר 

אני רואה שינוי לטובה".

 הרב הראשי לישראל 
היה אורח מוסדות חב"ד בערד

22 קבין של יופי: מתמודדות תחרות 
מיס יוניברס ביקרו בערד

רכבו בערד: נבחרת רוכבי האופניים 
 המקצוענית וכריס פרום, 

אלוף טור דה פרנס ארבע פעמים

יוניברס  מיס  תחרות  מתמודדות 
הגיעו במיוחד לעיר כדי להצטלם 
הנפלא  הנוף  רקע  על  במצפור, 

העיר,  ראש  מהמקום.  שנשקף 

עו"ד ניסן בן חמו, בירך אותן בשם 

כל התושבים ואיחל להן הצלחה. 

 שרת הכלכלה אורנה ברביבאי:
"שינוי לטובה בערד בכל פרמטר"

השרה ברביבאי מבקרת מיזם קק"לטק, יחד עם ראש העיר, סגנו וממלא 
מקומו דודי אוחנונה והמשנה לראש העיר פלורי שטרלינג

מימין: הרב לאו, ראש העיר בן חמו והרב מנדלסון

נבחרת הרוכבים. שני משמאל - כריס פרום

זוכה  האחרונים  בחודשיים 

ערד לפירגון תיירותי בקנה מידה 

העירום  צלם  למשל  כמו  עולמי, 

בערד  שצילומיו  טוניק  ספנסר 

העיר  על  אזכורים  מאות  יצרו 

בכ- 70 מדינות ובעשרות שפות. 

נבחרת  לערד  הגיעה  לאחרונה 

המקצוענית  האופניים  רוכבי 

בסבבי  ישראל  את  שמייצגת 

הרוכבים  לאומיות.  בין  תחרויות 

ערד- מקטע  של  מהאתגר  נהנו 

ישראל  משביל  חלק  שהוא  מצדה 

לאופניים. 

טור דה  בין הרוכבים בלט אלוף 

פרנס ארבע פעמים, כריס פרום. 

הנם  אלו  מתוקשרים  ביקורים 

למתג  התיירות  משרד  החלטת  פרי 

לאומית,  בין  כאטרקציה  ערד  את 

מצד  הפעולה  שיתוף  עם  וביחד 

לחשיפה  זוכה  ערד  העירייה, 

שמעטים  תיירותית,  תקשורתית 

מאוד מהיישובים בארץ זוכים לה. 

3

מארחים



שופץ מוזיאון הווטרנים

העולם  מלחמת  וותיקי  מוזיאון 

השנייה שופץ וחודש לטובת ותיקי 

המדינות,  חבר  יוצאי  המלחמה 

שמוזיאון זה הוא כבית שני שלהם. 

מפגש  כמקום  משמש  המוזיאון 

את  ומנציח  האמיצים  לווטרנים 

גבורת הלוחמים הקשישים.

המקום שופץ בזכות תרומתה של 

קק"ל אנגליה )JNF UK( והמוזיאון 

דוכס  פיליפ,  הנסיך  שם  על  נרשם 

אדינבורו.

 מימין: יונתן פלדמן מקק"ל, ראש העיר ניסן בן חמו, ארקדי פונשטיין 
יו"ר ווטרנים נכים, מרינה גלייזר מנהלת מחלקת הקליטה 

וסגן ראש העיר אלכסיי ספוז'ניקוב

ישוב לימיו הטובים: פארק ערד מתוכנן 
בדגש לנגישות לאנשים עם מוגבלות

עתיד  מהעיר,  ק"מ   5 ערד,  פארק 
בילוי  כמרכז  היפים  לימיו  לחזור 

משפחתי. 

מקצועי  סיור  התקיים  לאחרונה 

נגב  הסביבה  לאיכות  היחידה  של 

הנגישות  רמת  לקידום  מזרחי, 

מוגבלות  עם  לאנשים  בפארק 

והדרכים לשפרה.

קק"ל,  נציגי  השתתפו  בסיור 

ערד  של  נגישה"  "קהילה  חברי 

סטודנטים  קבוצת  וכסייפה, 

מהפזורה הבדואית ואוניברסיטת בן 

גוריון, ונוצר שיתוף פעולה מוצלח 

סביב  הבדואי  במגזר  שכנינו  עם 

התחדשות הפארק.

שוקם ראש נחל יעלים

בקצה  שנמצא  יעלים  נחל  ראש 
המזרחי של אזר התעשייה, שימש 
בשנותיה הראשונות של ערד כאתר 
פסולת זמני ועם הזמן הפך למפגע. 

בימים אלה שוקם ראש הנחל והפך 

לנקודת לתצפית מרהיבה לכיוון ים 

בנחל  לטיול  יציאה  ונקודת  המלח 

ערד  עיריית  הפרויקט:  על  יעלים. 

בסיוע רשות ניקוז ים המלח ורשות 

מקרקעי ישראל.

חוזרים לפעילות: הסתיים השיפוץ בספרייה, מוזמנים לבקר!

הספרייה  נסגרה  וחצי  כחודשיים  לפני 

העירונית ערד ע"ש עמוס עוז לטובת שיפוץ. 

במודעה,  נכתב  כך  השיפוץ,  לסיום  הצפי 

ינואר 2022. ינואר הגיע ואכן הספרייה פתחה 

את שעריה ועמדה בהתחייבות לקהל. 

התאורה  החלפת  את  שכלל  השיפוץ, 

שטח  כל  פינוי  את  דרש  האקוסטית,  והתקרה 

ספרים  ארגזי  כ-800  וספרים.  מציוד  הספרייה 

וריהוט  פורקו  מדפים  מאות  בקפידה,  נארזו 

פירוק התקרה  פונה לאחד מחדרי המתנ"ס.  רב 

קלה  לא  משימה  היה  והמתפוררת  הישנה 

שבסיומה כוסתה הספרייה בעננת אבק שחור.  

אנגלית  פינת  בספרייה?  השתנה  מה  אז 

חדשה לנוער כולל אוסף גדול של ספרי "מנגה", 

קומיקס וספרים לציבור הדתי. הוצבו שולחנות 

בפנלים  כוסו  העץ  קירות  קבוצתית,  ללמידה 

חדשים וספרים רבים שינו את מקומם.
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משפצים


