
  13.9.11 הקריה יקיר טקס

  ריבלין ראובן כ"ח, ויקירי חברי, הכנסת ראש יושב אדוני

  והוותיקים החדשים הקריה ויקירי יקירות

  הועדה וחברי מסס עמירם העיר ראש סגן, הקריה יקיר ועדת ר"יו

  העיר מועצת וחברי העיר ראש סגני

  נכבדים ואורחים משפחה בני, תושבים

  

 ואתם" הקריה יקיר "בתואר להתכבד זכו מעטים. ומיוחד מרגש ערב זהו
. ל"ז ברמן יהושע, ברון יוסף, מגן בר אורנה, אסולין מוריס, אגמון נעמי
 משפחה לאותה להצטרף היום זוכים שלם ותקווה קאוף מיקי, סנש יוסף

  .ומיוחדת איכותית, מצומצמת

  

 קריית העיר שקיימה" הקריה יקיר "מטקסי דופן יוצא השנה הטקס
 ראש יושב בנוכחותו האירוע את מכבד השנה. שנותיה בכל ביאליק
 לך מודה אני. בכך מה של בדבר המדובר ואין, ריבלין ראובן כ"ח, הכנסת
  .החדשים הקריה יקירי את לכבד מזמנך שפינית

  

 דברים לומר כדי נוכחותך לנצל מבקש אני, הכנסת ראש יושב אדוני
 איני אני. הכלל מן היוצאים כחריגים, כפירה כדברי יישמעו רבים שבעיני
 הנהוג לבונטון בניגוד. הכנסת אל ביקורת חצי המשלחים לחגיגת מצטרף
 ישראל לאזרחי טובה שהכנסת סבור אני, הכנסת בחברי ביקורת המטיח
 חברי מרבית. המדינה אזרחי לטובת ומאומצת קשה עבודה בה ונעשית
 האזרחים לרווחת חשובה חקיקה ומקדמים קשה עובדים הכנסת

 הישראלית הדמוקרטיה יושבת בכנסת. חייו איכות לשיפור והתורמת
 ראובן כ"ח, אתה. משמר מכל הדמוקרטיה על לשמור חייבים ואנו

 על ששומר כמי, הכנסת עצמאות על ששומר כמי עצמך הוכחת, ריבלין
 הכוחות במאבק מכוחה להפחית המבקשים מפני הישראלית הדמוקרטיה

  .כח יישר. השופטת והרשות המבצעת הרשות, המחוקקת הרשות בין

  



 שיאים רשם העירוני ההתנדבות מערך בה בשנה הטקס את מקיימים אנו
 ויוצאים בבוקר הקמים ויקרים טובים אנשים. מתנדבים של חדשים
, הספר בבתי. פינה בכל למצוא ניתן מתנדבינו את. הקהילה למען לתרום

, החדשים העולים במחיצת, הותיקים האזרחים בבתי, הילדים בגני
 ל"צה נכי בקרב, ל"צה חיילי למען בפעילות, הדרכים בתאונות במאבק

 הסרטן חולי בשירות העושים טוב שוחרי אנשים. השכולות והמשפחות
 הביטחון הגברת ולמען מוגבלות עם אנשים למען המתנדבים, והפרקינסון

 בעירנו. לנזקקים אחר וסיוע מזון המחלקים נפלאים אנשים. אישי
. ותיקים ואזרחים מבוגרים, וצעירים נוער - הגיל שכבות בכל מתנדבים

 הם פרסום לא. ובצנעה בסתר חייהם החורשים הזולת אוהבי אנשים
  .חפצים הם לקהילה לתרום, מבקשים

  

 העצומות ההשקעות לצד, עירנו של הפיתוח ותנופת העשייה בלהט
 תלמידי בהישגי ושיפור הצלחה עמם המביאים החינוך תקציבי והכפלת
 בניית, והגינון הניקיון וטיפוח העיר חזות שיפור עם בבד בד, הקריה
 – ביאליק קריית של הראשון הפארק והקמת המשחקים מגרשי ושדרוג
 דרכים וסלילת בעירנו חדשות בניה תוכניות קידום לצד, אסתר פארק

 דבב בד, חדשים תחבורה הסדרי וביצוע הקריות עוקף כביש כמו חדשות
 העיר של ההתהדרות ולצד, בקריה והנוער התרבות פעילות הרחבת עם

 וקבלת האחרונות בשנתיים תקין כספי לניהול הפנים שר פרס בקבלת
 אנו, מוגבלות עם לאנשים נגישות מקדמת מקומית כרשות הכנסת פרס

 העיר פני על הפרוס הנפלא ההתנדבות מעשה את לרגע שוכחים איננו
 ומחבקים מעריץ מבט לעברם שולחים, הקריה במתנדבי גאים אנו. כולה

. לכם כוח יישר: המתנדבים לכם אומרים אנו. אהבה של חם חיבוק אותם
  .ביאליק קריית העיר של היתרה הנשמה אתם. תודה לכם מוקירים אנו

  

 עמירם מר, העיר ראש סגן הקריה יקיר ועדת ר"ליו להודות מבקש אני
 רשימה ידיה מתחת להוציא הועדה את רב ובשכל בתבונה שהנהיג, מסס

 תודה. קצר זמן בעוד כאן שיוכתרו הקריה יקירי של ומכבדת מרשימה
 צביקה ר"ד, בסקי'רצ ניומה הועדה ולחברי בלס קרני' גב, הועדה למרכזת

 לפניכם. דמרי ושלומי בניסטי סמי, סולומון דוד, צור הדס ד"עו, ברקאי
 ריבוי. קלה הייתה לא ובחירתכם מועמדים 30 - ל קרוב של רשימה הוצגה

 בעירנו המצוי וגדל הולך מתנדבים קאדר של מובהק תוצר הנו המומלצים
 גם מבטא המומלצים ריבוי. חשיבות ורב ערך רב עזר כח עבורנו ומהווה

  .ביאליק קריית העיר של החברתי חוסנה את



  

 קריית העיר מתושבי וטובים רבים, כאמור, יקרים ויקירים יקירות
 עשו מהם רבים. הקהילה למען התנדבותית בעשייה חלק לוקחים ביאליק

 .ואמצו חזקו. כולם על עליתם אתם אבל חייל


