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  25.12.09 –טקס חנוכת פארק אסתר 

  
  
  ני משפחתה של אסתר אינגריד ביגמןב

  'משפחות פרידמן וקובץ

  ב"ארה JNFסגן נשיא )  Alan Dabrow( , מר אלן דברו

  א"הרב יוסף ישר שליט, כבוד רב העיר

  בישראל JNF -ל ה"מנכ, ד אלון בדיחי"עו

  סגני ראש העיר

  חברי מועצת העיר

  ה והעובדיםמנהלי מחלקות העיריי

  אורחים ותושבים יקרים

  

 75 -בשנת ה. עבורי זהו היום המרגש ביותר בתפקידי כראש עיריית קריית ביאליק

לקיומה חונכת קריית ביאליק את הפארק הראשון המוקם בתחומה וכל זאת תודות 

אך , שעבור רבים מתושבי עירנו היא אנונימית ובלתי ידועה, לאישה יקרה ומיוחדת

  .מוערכת ונערצת על תושבי העיר, היום ולעתיד היא תהיה דמות מוכרתמן הסתם מ

  

שבנעוריה חיה בקריית ביאליק ולימים עברה , ל"אסתר אינגריד ביגמן ז' גב

  .להתגורר בארצות הברית העניקה מתנה נפלאה לתושבי קריית ביאליק

  

דונם משתלב היטב במרקם העירוני הירוק  6הפארק החדש שישתרע על פני 

הרבה מחשבה ואהבה . עיר הטובלת בעצים וצמחייה. מטופח של קריית ביאליקוה

לילדים ולנוער אתגריים התקנו בו מתקני משחקים . הקדשנו להקמת הפארק

י כושר לאוכלוסייה הבוגרת כשירלצדם התקנו מ. כמוהם אין בכל מטרופולין חיפה

ק אסתר למוקד המדשאות והתאורה הופכים את פאר, השבילים. ולציבור הגמלאים

' את הפארק מעטר גם שביל על שם הדוד ארווין קובץ. הבילוי והפנאי הבולט בקריה

על תרומתך , אנו מודים לך אסתר אינגריד ביגמן על הכבוד שהענקת לנו. ל"ז

  .בשם תושבי העיר אני מבקש להביע לך אסירות של תודה. הנדיבה
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בארץ ולפיטר פרידמן ' המשפחה ובמיוחד למשה קובץ אני מבקש להודות לבני

 עצה טובה מתן, מעורבות חיובית יגילועל , שליוו את התקדמות הפרויקט ,ל"בחו

  .אתם אנשים מיוחדים. ועודדו אותנודרבנו אותנו  לאורך כל הדרך. ונבונה

  

נו לסג, נשיא הארגון בארצות הברית, לראסל רובינסון Jnf -תודה מיוחדת לארגון ה

הבולדוזר , מר אלן דברו ולידידנו הדוחף והמאיץ למעשה, המכבד אותנו בנוכחותו

פארק  :נפלאהמצאנו בך שותף מדהים ויחד הבאנו לתוצאה ה. ד אלון בדיחי"עו

  .היפה והמרשיםאסתר 

  

אני מבקש להודות לכל העובדים והמנהלים בעיריית קריית ביאליק שעמלו יום 

במיוחד תודה למנהל . ום פארק אסתר יהפך למציאותכדי שחל ,שעה –שעה  ,ולילה

למהנדס , ח חן פרץ"לגזבר רו, עזרא חכם, ל העירייה"למנכ, מר קובי צורי, הפרויקט

למארגני הטקס עמי ראובן וקרני . ד עודד פלוס"לעו, לשמחה בר, העיר יהושע בר זיו

, סמי כהן, גנאדי אנטין, מופיד מלחם, ליאור טרגן: בלס ולשאר העוסקים במלאכה

למשפחת סטרקובסקי על . האשם יוסף ויוסף זביטיאשווילי, חוה פישר, דורית דן

 .תודה לחברי מועצת העיר על התמיכה . הציורים הנפלאים המעטרים את הפארק

  .כולכם ראויים ולכולכם התודה

  

  .פארק אסתר הוא הוכחה נוספת כי דברים טובים קוראים בקריית ביאליק

  

  .טוב בשעה טובה ומזל


