
 
 

 31.31.1 – גתשע" פסח – כוסית עובדי העירייההרמת 
 

 יוסי אזריאל, עמירם מסס, ניומה רצ'בסקי ויוסי דואק סגני ראש העיר
 חברי מועצת העיר

 גב' אורה זק, רעיית ראש העיר לשעבר
 , מר עזרא חכםמנכ"ל העירייה

, גב' נאוה מורד וחברי הועד משה אמויאל וסימה יו"ר ועד העובדים
 אסולין

 עובדי העירייה וגמלאיה
 ועובדי הרשת בקריה , מר משה לוזוןמנהל רשת המתנ"סים

 מנהלי בתי הספר
  מתנדביםמתנדבות ו

 יקריםאורחים 
 

יכולים תושבי הקריה לזקוף ראשם בגאווה  גראש השנה תשע"גם ערב 
  ולומר: דברים טובים קורים בקריית ביאליק.

 
בעיר התפתחויות  ואירעשנה, מאז נפגשנו בפעם האחרונה, בערב ראש ה

 נוספות שהבליטו את חוזקה ועוצמתה של עירנו.
 

 חינוך
 

לפני שבועיים התקשר אלי שר החינוך, מר גדעון סער, שבישר לי, כי ועדת 
פרס חינוך ארצי, בראשות סמנכ"ל המשרד יגאל צרפתי, בחרה בקריית 

יוקרתי בו ביאליק לקבל את פרס החינוך היישובי הארצי. זהו פרס ארצי 
רשויות מקומיות נוספות: אריאל, אשדוד, יקנעם, מעלה  5זכינו יחד עם 

 אדומים וצפת.
 

ישובים בארץ הומלצו על ידי מנהלי המחוזות לקבל את הפרס  71
היוקרתי. בזכות הישגיה והצלחותיה של מערכת החינוך בעיר 

והשקעותיה חסרות התקדים של העירייה בחינוך זכינו בפרס הארצי. 
 בכך היינו לרשות המקומית הראשונה בקריות שזכתה בפרס החשוב.

 
עלי לציין בסיפוק, כי שני בתי ספר בעיר זכו בפרסי הצטיינות: בית הספר 

התיכון אורט זכה בפרס החינוך הארצי של רשת אורט ובית הספר 
 ביאליק זכה בפרס החינוך המחוזי.

 
 
 
 
 



 
 כבישים

 
יש עוקף הקריות לכל אורכו עד ביום ראשון הבא ייפתח לתנועה כב

מבואותיה הדרומיים של עכו. בכך ייעלם הפקק המתארך במחלף ביאליק 
והכביש המצוין ישדרג את איכות חייהם של תושבי הקריה ויקצר את זמן 

הבאנו לפתיחת הכביש, ככביש ללא אגרה, תוך הבטחת נסיעתם והגעתם. 
 האינטרסים של תושבי העיר, כמפורט:

 

מטרים, הוקמו שני קירות  5עד  4-פות שוקע הכביש בבגבעת הרק .7
אקוסטיים בצד הבתים ובמרכז הכביש. בצד הבתים אף הוספה 

 מצחייה.

אקוסטית מגוננת בגובה עשרה סוללה  הוקמהבשכונת צור שלום  .2
 מטרים מלווה בכביש הסלול מאספלט שקט.

 

 ברחובות רבין והתל הוקמו גשרים מעל כביש עוקף הקריות. .3
 

הכביש יצרה ביקושים גדולים למבנים באזור התעשייה  סלילת .4
ריקים לפני שעמדו המאוכלס כיום כולו, לעומת מחצית מהמבנים 

 שלוש שנים.
 

כביש עוקף הקריות הוא הדבר החשוב ביותר שקרה לעיר בשנים 
 הפרויקטהאחרונות ואני שמח כי עלה בידי להיות זה המוביל את 

 ליישום.
 

גלעם, בקטע הדרך  –המשודרג, אפק  17עה כביש בד בבד יפתח מחר לתנו
שבין כביש עוקף הקריות לצומת בית המשפט. הכביש הורחב לשני 

נתיבים בכל כיוון, התווספה לו כיכר במפגש עם רחוב חוגלה והוסף לו 
  רמזור בפניה לקריון ברחוב ניל"י.

  
 בנייה תכניות

 
ר חדשות יחידות דיו 5,555לבניית  תכניות למתן תוקף אושרו 1.

 בעיר:

  .יחידות דיור נוספות 345-הרחבת גבעת הרקפות ב -

 יחידות דיור.  4,513 – שכונת אפק החדשה -

 

 
 
 
 



 

 פיתוח תכניות 
 

פרויקטים חסרי תקדים  שלמקדמים בשנה הנוכחית שורה נכבדה אנו 
 :בהיקפם

  
מיליון שקלים, מחציתם  6החלפת קו ניקוז בן גוריון בהשקעה של  .7

 .תחבורהבמימון משרד ה
 טיילת בן גוריון. .2

 .וברחוב הפלמ"ח מעון יום בשכונת גבעת הרקפות .3

 מגרש סקייטפארק במתחם הספורטיון ליד הקריון .4
 .15מקווה טהרה ברחוב קק"ל  .5

 פארק הבנים. .6

 שביל נחל גדורה. .1

 הקמת בית ספר יסודי בגבעת הרקפות. .8

 הוספת אגף חדש לבית הספר פסגות. .7

 העירונית. ההספריישיפוץ  .75

 הרחבת מועדון ברנר. .77

 גני ילדים חדשים. 1בניית  .72
 

עלי לציין לטובה את ממשלת ישראל המסיימת היום כהונתה על השקעות 
מיליון שקלים, סכום חסר  735-העתק בקריית ביאליק שהסתכמו בכ

 תקדים בתולדות העיר. 
 

נאחל הצלחה לממשלה החדשה שגם עמה נעבוד בשיתוף פעולה לטובת 
 העיר ותושביה.

 
 השקעות בתושב

 
ההשקעה פר תושב בקריית ביאליק היא הגבוהה בקריות ובאופן 

 משמעותי:
 שקלים לתושב. 5,674 -קריית ביאליק     
 שקלים לתושב. 4,715 -קריית אתא         
 שקלים לתושב. 4,243 -קריית ים             
 שקלים לתושב. 4,752 -קריית מוצקין      

 
 
 
 



 
 מאזן הגירה

נרשם מאזן הגירה חיובי בעיר. יותר תושבים נכנסו ציה הנוכחית בקדנ
לקריה מתושבים שעזבו אותה. זה היפוך מגמה למה שהתרחש כאן בין 

 .2558עד  2555
 -751=  7,558תושבים; נכנסו אליה  7,175עזבו את הקריה  2558בשנת 

 תושבים.
 622=  2,475 תושבים; נכנסו אליה 7,813עזבו את הקריה  2572בשנת 

 תושבים יותר.
 

 ניהול ומינהל 
 

 כאן המקום לשוב ולהזכיר פרסים והישגים רשותיים נוספים:
 

 רשות איתנה.קריית ביאליק הוכרה כ .7
 לוש השניםניתן לעירייה בש פרס שר הפנים לניהול כספי תקין .2

  .האחרונות

פרס הכנסת לרשות מקומית המקדמת נגישות לאנשים עם  .3
 מוגבלות.

 וינות בשירות.פרס מי"ל על מצ .4

חמישה כוכבי יופי מהמועצה לארץ ישראל יפה על אחזקת  .5
 מקלטים ציבוריים.

חמישה כוכבי יופי מהמועצה לארץ ישראל יפה בגין איכות החיים  .6
 וטיפוח הקריה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 רשת לעובדי  .מבקש להביע הוקרה לעובדי העירייה ולגמלאיהני א
 .ים בקריה והמתנדביםהמתנ"ס

בלעדיכם לא יכולנו לממש את התוכניות ולנצל היטב   –דים לעוב .7
 המשאבים העצומים שגייסנו.

תמיד נזכור לטובה מי הניחו היסודות ומי סללו את  –לגמלאים  .2
 הדרך המאפשרת לנו כיום להנהיג את העיר להצלחה.

 

 והתמזל מזלה של העיר על שדרת הניהול האיכותית  יהתמזל מזל
, יועצת העירייה החדש ייה, גזברוהמקצועית: מנכ"ל העיר

משפטית, מבקר, מנהלי האגפים והמחלקות שהם פרטנרים 
ברכות גם למנהלת משאבי האנוש, גב' אלה  מדהימים לעשייה.

 גמליאל.

  

  אני מבקש להעלות על נס את שיתוף הפעולה עם ועד העובדים
אנו מקיימים שיתוף פעולה . היו"ר הנבחרת, נאוה מורדבראשות 

פורה, פועלים יחדיו למען העובדים ורווחתם מתוך ידיעה, הדוק ו
כי אתם העובדים, המשאב האנושי, המניע והמבצע את העשייה 

  המנהיגה את קריית ביאליק להצלחה.
 

 בוריס  ותתודה מיוחדת והוקרה לעובדי העירייה הפורשים לגמלא
מוסטבוי, ליאורה אלדס, יקטרינה בורדו, מרק ברדיצ'בסקי, יוסי 

אשר עבדו  בוים, רותי לוין, אריה קרן ופבי אורן שויירס,טננ
בעירייה למען הציבור במסירות ובאהבה. נמניתם עם טובי 

   עובדינו.
 

 עפר אלביליה 2572לשנת  ןאני מבקש לברך את עובדנו המצטיי ,
פרס העובד המצטיין הארצי של העיתון ידיעות אחרונות  תשוועד

ר הפנים שיוענק לו בטקס מצאה אותו ראוי לקבל את צל"ש ש
 חגיגי בחודש הבא.

 

  תודה מיוחדת. הקמנו  כםל ,המתנדביםנציגי ארגוני נמצאים כאן
אותו מרכז בכישרון רב, סמי  מערך התנדבות מפואר שילך ויתעצם

מתנדבים פעילים כיום במסגרות שונות  155 -למעלה מ בניסטי.
ך את זה המקום לבר בעירנו והם ממלאים את לבנו בגאווה.

מתנדבי סניף האגודה למלחמה בסרטן בקריה, שזכה בפרס הסניף 
 .2572הארצי המצטיין לשנת 

 

  של דברים טובים  חג חירות שמח ואביב –מאחל לתושבי העיר
 .בקריית ביאליק



 
 


