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  9.5.10נאום גמר חידון ביאליק 
  

  ,תלמידות ותלמידים יקרים

  ,חברי מועצת העיר בעבר ובהווה

  ,יקירי הקריה

  ,לשעבר ראש העיר, ל"רעייתו של דני זק ז, אורה זק' גב

  ,מפקחת משרד החינוך על בתי הספר היסודיים, ר מירה לאוב"ד

  ,הורים, מורים, מנהלים

  ,קהל נכבד, תושבי קריית ביאליק

  

התלמידות והתלמידים שהעפילו לגמר חידון  12אני שמח לברך את 

  .שפותח מסורת חדשה בעירנו קריית ביאליק, ביאליק

  

על שימור מורשתו של מיוחד דגש בקריית ביאליק בשנים הקרובות יושם 

עירנו היפה של החינוך והיצירה , חיים נחמן ביאליק בחיי התרבות

בשנת  .עת הוא חלק מעשייה זאתהחידון המתקיים כאן כ. והמטופחת

יתקיים בקריית ביאליק , שהנה שנת השפה העברית, הלימודים הבאה

מר , במעמד שר החינוך, חידון ארצי בנושא שירת חיים נחמן ביאליק

  .לשלב הגמר יגיעו תלמידים מבתי הספר בכל רחבי המדינה. גדעון סער

  

יים הקבוע שתהווה חלק ממרקם הח, נוספתחדשה השנה נחל במסורת 

שיתקיים מידי  ,קיום פסטיבל ביאליק לשירה ולספרותשל עירנו והוא 

, יכלול מפגשי תושבים עם סופריםהפסטיבל השנתי  .שנה בחודש יולי

 בנושא חיים נחמן ביאליק לילדים ולנוערפעילות , ויוצרים משוררים

  הפסטיבל השנה ייערך . וקיום מופעי זמרים ואומנים בפארק החי

  .7-8.7.2010בין 
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שיוענק , פרס ביאליק לשירה ולספרות בחלוקתהעירייה תחל  2011בשנת 

מתוך רצון לעודד את היצירה , לסופרים ומשוררים ארציים ומקומיים

חלוקת הפרס תמצב את קריית  .העברית ולהנחיל אותה לכל בית אב

  .ביאליק כבירת הספרות והשירה של מדינת ישראל

  

די המלצותיה של ועדה שהקמתי לעידוד בשבועות הקרובים אקבל לי

 .נושא לו אני מייחס חשיבות רבה, הקריאה בקרב ילדי קריית ביאליק

לרבות , בחודשים הקרובים נחל בשיפוץ ובשדרוג הספרייה העירונית

  .הקמת משחקייה לגיל הרך

  

התחלנו בעיצוב חלק . גם במישור הפיסי אנו מעודדים שירה וספרות

גינה מוסיקאליים ובכוונתנו להקים חצר מכיכרות העיר בכלי נ

שתהווה מוקד פעילות , מוסיקאלית במרכז צלילים בשכונת צור שלום

  .פנאי לילדים ולהורים

  

פינת כלי נגינה אקולוגית בשדרות  הקימותלמידי בית הספר ביאליק 

  .כל הכבוד להם. עשויה מחומרים ממוחזרים, ויצמן

  

מסע בעקבות חיים "תכנון שדרות בן גוריון כטיילת  בשלביאנו נמצאים 

  .למבקרים מהעיר ומחוצה להשתהווה שדרה , "נחמן ביאליק

  

אני מודה לכם שבחרתם לעסוק בנושא , מתמודדות ומתמודדים יקרים

. אני גאה בכם מאוד. שירת ביאליק ובנושא העיר קריית ביאליק

עלו . הקריהאתם תפארת . העמקתם ללמוד ורכשתם ידע, התמדתם

  .והצליחו
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  :אני מודה למארגני החידון

, שנרתם להעמדת החידון, מר עמי ראובן, למנהל מחלקת החינוך 

  .להפקתו ולקיומו בהרבה אהבה

קרני בלס ועמה בנות המחלקה רחל ' גב, למנהלת מחלקת התרבות 

שתרמו מניסיונן ומכישוריהן המוכרים לנו , אמיר וטלי סוקניק

  .לטובה

על עבודתה המסורה ולצוות , חוה פישר' גב, העירייהלדוברת  

  .שהוכיחו מחויבות לקהילה, נציגי העיתונות המקומית, השופטים

ממנו אני , למנהלי בתי הספר היסודיים על שיתוף הפעולה המדהים 

  .שבא לידי ביטוי מיוחד בחידון זה, נהנה כל ימות השנה

. ון השוניםלכל התלמידות והתלמידים שלקחו חלק בשלבי החיד 

  .אני אוהב אתכם וגאה בכם מאוד. תודה שלמדתם את ביאליק

שכמו , אלונה אייזנברג וצוות הבית' גב, למנהלת אשכול הפיס 

  .תמיד גילו מקצועיות ושיתפו פעולה

  .על היסודיות והאחריות, יואב שלוסברג, למפיק החיצוני 

 בשפה עברית, שהנחה בחן ובטוב טעם, ר אבשלום קור"ד, למנחה 

  .את הערב הזה, תקנית

  .למפעל הפיס ולמועצת התרבות על הסיוע בקיום חידון ביאליק 

  

 –אירוע חינוכי  שהנו, יטול חלק בחידון ביאליקאני מודה לכולם ושמח ל

פעולות חינוך ותרבות שרשרת הולכת ומתארכת של ב ,תרבותי נוסף

  .דברים טובים קורים בקריית ביאליקכי , המלמדות את כולנו

  

 .דה רבהתו


