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פרויקטים שבוצעו
2020במהלך 



oשיקום מגרש ספורט והתאמת מקלטים לחדרי ספח, נגישות–טללים ס "ביה
oשיפוץ שירותים–ד בנים "חבס "ביה
oפיתוח והנגשה, הצללה', ב-'פיתוח חצר לכיתות א–ס יעלים "ביה .
oהתקנת חלונות וגדר, שירותים, שיפוץ מגרש ספורט–ס חלמיש "ביה
o מצלמות וגדרות, שירותי בנות, אייסטיםחדר , חדר מורים–אורט שיפוץ תיכון
o מרחבי למידה(M21 )–לבאות ותיכון אורט, אבישור, יעלים
o תורהצור אורט ותלמוד , טללים, חלמיש, לבאות–נגישות התאמת
o מעוף ומועדונית , אגוז, ערבה, רננים, מוזיקה, ורד–חצרות שבעת גני ילדים שיפוץ

אבישור

ח"מלש5.0: תקציב

מפעל הפיס והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, משרד החינוך: שותפים

שיפוצים במוסדות חינוך



 הפרויקטמרכיבי

o התאמה לתקן  )ושיפוץ מבנה בית הספר חיזוק
(אדמהרעידות 

ח"מלש10.0-כ: תקציב

מפעל הפיס והמשרד  , משרד החינוך: שותפים
והגלילהנגב הפריפריה לפיתוח 

אבישורס "שיפוץ ביה



שיקום גנים ציבוריים

מרכיבי הפרויקט

o דשא סינטטי והצללה  , מתקני משחקהתקנת

.  אתרוג, 40זמיר , 20חן בגני השעשועים 

o צים סנטר"משחקים בתאורה במגרש שדרוג "

ח"אלש600-כ: תקציב

ו המשרד לפיתוח  הפניםמשרד : שותפים
הנגב והגליל, הפריפריה



המרכז לגיל הרך  
מרכיבי הפרויקט

o הרךהשלמת הקמת מבנה המרכז לגיל

(עבודות פיתוח והשלמת המבנה ) 

ח"מלש4.0-כ:תקציב

( ₪ ' מ15תקציב כולל ) 

י "ע" לב ערד"קרן , ביטוח לאומי: שותפים
הנגב  , לפיתוח הפריפריהוהמשרד תורמים 

והגליל



מרכיבי הפרויקט
oסלילת  , שדרוג הדשא–מגרש האתלטיקה שדרוג

מגרש ריצה 
o טיפול בטריבונות–" עיינות"אולם ספורטשיפוץ  ,

טיפול בשירותים  , החלפת רצפה ותאורה, איטום הגג
כולל הקמת שירותי נכים

ח"מלש1.7-כ: תקציב

טוטו  , מפעל הפיס: שותפים

והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

שיקום קריית הספורט
(ומגרש האתלטיקה " עיינות"אולם ספורט ) 



אנרגטיתהתייעלות 

מרכיבי הפרויקט

o מתקני תאורת רחוב לתאורת החלפת כלל –תאורת רחובLED

o ומבני חינוךהחלפת תאורת פנים במבני ציבור –תאורת פנים

o המזגנים במבני ציבור ומבני חינוךהחלפת –מיזוג אוויר

o (גגות 8) –סולרייםגגות התקנת

חלמיש, אורטצור תיכון , אבישור, לבאות, טללים: בבתי הספר ,
,  תיכון אורט

עיינותאולם , היכל הספורט: אולמות ספורט

(קילוואט 900-ייצור של כ)ח"מלש17.8-כ: תקציב

הסביבהוהמשרד להגנת משרד הפנים : שותפים



בטחה   אוהצבת מצלמות השמשת
מרכיבי הפרויקט

o מוקד עירוני  –מערכת ליבת

oקיימות  מצלמות השמשת

o והאצטדיון" צימלנד", ק"שחבמגרש , מחסני תברואה-מצלמות תוספת.

oפעילות בעירמצלמות 37כ "סה

ח"מלש1.0-כ: תקציב

המשרד לביטחון פנים: שותפים



סקר והחלפת עמודי תאורה

מרכיבי הפרויקט
oסקר לבדיקת חוסן עמודי תאורה
o תאורההחלפת עמודי

  עמודי תאורה1000נבדקו  .
 עמודים מסוכנים והוחלפו בהתאם לממצאי הסקר35נמצאו   .

ח"אלש870-כ: תקציב

משרד הפנים: שותפים



שיקום מבני עירייה

מרכיבי הפרויקט

o גבייה  , הנדסה, ביצוע, של מחלקות רכשמשרדיםשיפוץ

o עבור יחידת הקשישים במחלקת רווחה21מבנה שיקום

ח"מלש1.2-כ: תקציב

משרד הפנים: שותפים



מרכיבי הפרויקט
o גזברות וגביה, משאבי אנוש, הנדסה–ליבה מערכות החלפת
o תושבים לניהול פניות מערכת(CRM)
o לניהול פרויקטיםמערכת
o המערכת העירונית טיוב–GIS 
o פיתוח  -אתר הרשות שדרוג

ח"מלש2.5-כעלות : תקציב

חברתיהמשרד לשוויון , משרד הפנים: שותפים

בתחום המחשובפרויקטים 



פארק יהושפט

מרכיבי הפרויקט

o בערד בסמוך לנחל  הפארק המרכזי פיתוח
חסד

o לילדים  הצללות ומתקני משחק התקנת
וטף

ח"מלש15.0-כ: תקציב

רשות ניקוז , משרד הבינוי והשיכון: שותפים

ב"ל ארה"המלח וקק-ים



שכונות וותיקותהנגשת
הפרויקטמרכיבי

oמדרכותוהנמכתידמאחזיהתקנת

ח"אלש300-כ:תקציב

הפניםמשרד:שותפים



שיפוץ הקונסרבטוריון

מרכיבי הפרויקט

o לשיטות לימוד חדשות ושיפור תנאי שהייההתאמת המבנה

o תוך הגדלת מקומות הישיבהטיפול באודיטוריום

o בטיחות ונגישותהתאמת המבנה לתנאי

ח"מלש2.8-כ: תקציב

המשרדמפעל הפיס ו ,ב"ארהל "קק: שותפים

הפריפריה הנגב והגליל לפיתוח 



מצדה-שביל אופניים ערד
ומהווה את  , שביל אופניים המחבר את ערד למצדה

אחד המקטעים החשובים בשביל ישראל לאופניים

ח"מלש2.0-כ: תקציב

רשות הטבע והגנים, ל"קק:שותפים

והחברה הממשלתית לתיירות



המוטורישדרוג תשתיות הפארק 

מרכיבי הפרויקט
o  שדרוג תשתיות

oהצבת מבנה שירותים

ח"מלש1.0-כ: תקציב

משרד התרבות והספורט, משרד הפנים:שותפים



תכנון פרויקטים בתחום התחבורה

אגם/ יהודהבצומת תנועה מעגל תכנון

 לאוטובוסים  תחנות עצירה תכנון

מוגבה ברחוב חברוןהצרה ומעבר חצייה תכנון

 ס עופרים"בחניית ביההסדרים בטיחותיים תכנון

 הקנאים' ס לבאות לרח"ביציאה מביהחצייה מוגבהמעבר תכנון וביצוע

 ח"מלש1.665-כ: ייעודיתקציב

ממתין לתקציבי לביצוע  .

משרד התחבורה: שותפים



פרויקטים בביצוע
(ביצוע / מכרז / גמר תכנון ) 



שיפוץ ובנייה במוסדות החינוך
 40גן בשמעון כיתות 6בינוי
 גורס בנות "כיתות גן בביה4בינוי
 (חיצוניכולל שער )ספר יעלים בית -' מיניפיץהקמת מגרש

ח"מלש10.35-כ: תקציב

משרד החינוך: שותפים

2021/ 2חציון : סיום ביצוע



פרויקטים במרחב הציבורי

(מבוא שקד)לילך ' ורח803פ"שצפיתוח
(הספרדיכ"ביהליד )שמעון –גנים ציבוריים שיפוץ ,

גן , (נעורים)גן כיפה , (20אגס )חלמיש , מבצע לוט
(. גבים)בשור /נחל

ח"מלש5.3-כ: תקציב

2021/ 2חציון : סיום ביצוע

ערים' משרד השיכון וחב: שותפים



שדרוג תשתיות עירוניות

 הפרויקטמרכיבי
o ויעליםאבישור, מעוף, כבישים בשכונות חצביםריבוד מדרכות ו , ריצוףהחלפת.
o ברחבי העירחידוש מעברי חצייה   .
o ח לרננים"חיבור פלמ, אגם' ברחפיתוח תשתיות  .
o תאורה סקר לבדיקת חוסן עמודי המשך
o ח"בהתאם לממצאי הדותאורה עמודי החלפת

ח"מלש6.0-כ: תקציב

 22021סיום ביצוע חציון

הפנים  משרד : שותפים



פרויקט התייעלות אנרגטית  

מרכיבי הפרויקט
oל''חכגגות , מרכז הדיאליזה, הרךמרכז לגיל :  התקנת גגות סולריים,

.  ד בנות"עופרים וחב, יעלים, גור בנים-ס "ביה

ח"מלש4.0-כ:תקציב

 22021סיום ביצוע חציון

הפנים  משרד : שותפים
והגליללפיתוח הפריפריה הנגב המשרד ו



הקמת מרכז למערך השיטור עירוני  
מרכיבי הפרויקט

oהקמת המרכז שיפוץ מבנה לשכת התעסוקה הישן ו
.  לשיטור העירוני

ח"אלש750-כ: תקציב

12021חציון : סיום ביצוע

המשרד לביטחון פנים: שותפים



תכנון אתרים לטיפול בפסולת
 שדרוג אתר פסולת מעורבת  –אתר זוהר
o טון פסולת ביום1,000הרחבת האתר לקליטה וטיפול ב
( .כיום ' ט150בהשוואה ל )
 תכנון מפעל מיון
שיקום הבור הקיים לאחר סגירתו.
 (  ' שטח ט) פסולת בניין
o  תחנה לטיפול ומחזור פסולת בניין ותא הטמנה

.  דונם40-בשטח כולל של כ
 ע"תבתכנון

(  התכנון והביצוע מתייחס לתוכנית ההמראה)ח"מלש10.0-כ: תקציב



"מבנה רב נכותי"הקמת 

ח"מלש6.0-כ: תקציב

תכנון:

22021חציון : סיום ביצוע

הלמסליקרן שלם וקרן , לאומיביטוח : שותפים



טיפוח סביבתי בשכונת אבישור
מרכיבי הפרויקט

o עמודים בבניינים משותפים קומת שיפוץ
o ההיסטוריים" סלוני הבטון"גינות 7טיפוח"

ח"מלש9.0-כ: תקציב

ל  "המשרד להגנת הסביבה וקק: שותפים

פיילוט : סיום ביצוע–

 22021חציון –סיום ביצוע פרויקט



היכל  שדרוג 
"אורון"התרבות 

מרכיבי הפרויקט
o מושביםהחלפת
o בבמהטיפול
o המיזוגהחלפת מערכת
o המבואההרחבת
ח"מלש19.0: תקציב

מפעל  , משרד הבינוי והשיכון: שותפים
ל אנגליה"הפיס וקק

סיום תכנון:

22022חציון : סיום ביצוע



'שלב ג–ס "שיפוץ המתנ

מרכיבי הפרויקט

:כוללשיפוץ פנים וחוץ 
o דולבאולם מופעים
oס"מתנחצר
o בספרייהמערכות חימום
oספרייה

ח"מלש6.2-כ:תקציב

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ומפעל הפיס, משרד הבינוי והשיכון: שותפים

2021/ 2חציון : סיום ביצוע



"מדברסף "טיילת תכנון וביצוע  
מואבומצפה 

 בין העיר למדברהמחברת טיילת היקפית סובבת ערד
oתכנון

לתכנון וביצוע ח"מלש5.0-כ: תקציב

"תצפית מואבמרחב "1' מקטע מס

ב "ל ארה"קק, המלח-יםרשות ניקוז : שותפים

והקרן לשמירה על שטחים פתוחים

2021/ 2חציון : 1' ביצוע קטע מס



שיקום מבני עירייה

מרכיבי הפרויקט
o המשרדיםבין המעברים במתחם העירייה ושיקום גגות אסבסט החלפת
o נוסף חדר ישיבות בניית
oהעירונית תברואה והכלבייה הסדרת מתחם מחלקת

ח"מלש11,000-כ: תקציב

משרד הפנים: שותפים

2021/ 2חציון : סיום ביצוע



פרויקטים בתכנון



תשתיות שכונה חדשהתכנון 
12שכונת רובע 

 הפרויקטמרכיבי

o ד"יח1,550-כ, 12שכונת מגורים רובע פיתוח ותשתיות תכנון

 ח"מלש43.0-כ: 1-2תקציב תכנון וביצוע שלב

רשות מקרקעי ישראל: שותפים

 2021/ 2חציון : 1תכנון והתחלת ביצוע שלב סיום



תכנון התחדשות עירונית

מרכיבי הפרויקט

o במרכז  התחדשות עירונית תכנון
ובהמשך  , המסחרי של העיר

הוותיקותבארבעת השכונות 

ח"מלש5.0-כ: תקציב

משרד הבינוי והשיכון: שותפים



הקמת אולם ספורט

 חדשהקמת היכל ספורט

בסמוך לפארק יהושפט–מיקום 

ח"מלש15.0-כ: תקציב

והספורטמשרד התרבות : שותפים

משרד השיכון



 הפרויקטמרכיבי

o מרחוב מואבלהשלמת הטיילת ושבילי אופניים תכנון /
(פנייה למצדה)צור / פינת רימון עד הפנייה לצומת מואב 

o (רחוב בן יאיר)לכיוון מרכז העיר המשך הטיילת תכנון

ח"מלש1.930-כ: תקציב

משרד התחבורה: שותפים

'שלב ב–תכנון טיילת מואב 



מיתון תנועה ברחוב הקנאים  תכנון וביצוע 
כיכרות והוספת שביל אופניים2בניית 

מרכיבי הפרויקט

oהצרת הנתיבים והוספת שביל אופניים

o  בניית כיכרות

oבניית מפרצים לחנייה

ח"מלש2.995-כ: תקציב ייעודי

משרד התחבורה: שותפים



פריסת מצלמות ברחבי העיר  ' בשלב 

 הפרויקטמרכיבי

 מצלמות אבטחה ברחבי העיר 80התקנת כ

ח"מלש1.0-כ: תקציב

2021/ 2חציון : סיום תכנון

המשרד לביטחון פנים: שותפים



תכנון וביצוע שיקום ראש נחל יעלים

מרכיבי הפרויקט
o וצמצום מפגעים אקולוגיים שיקום אקולוגי נופי–

סביבתיים
o אזור ראש נחל יעלים בתצפית ובהליכההנגשת

ח"מלש1.0-כ: תקציב

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים: שותפים
ורשות ניקוז ים המלח

2021/ 2חציון : סיום תכנון



2020-2021סיכום פרויקטים 

פרוייקטיםכ "סה

ח"מלש202067.435כ פרויקטים שבוצעו ב "סה1.

ח"מלש202192.6כ פרויקטים לביצוע "סה.2

ח"מלש202169.925בתכנון כ פרויקטים "סה.3

ח"מלש2020-2021229.96כ תקציב פרויקטים "סה



השקעות בפרויקטים מרכזיים לשנים
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זו הזדמנות מצוינת להביע את תודתנו 
עובדי 517-והערכתינו הרבה ל 

שעושים  , במחלקות השונות, העירייה
מלאכתם נאמנה ובשאיפה למתן  

.שירות מיטבי לכלל ציבור תושבי ערד



תודה


