
  
  

 –ב "ראש השנה תשע –הרמת כוסית לעובדי העירייה 
25.9.11.  

  
  סגני ראש העיר

  חברי מועצת העיר
  ל העירייה"מנכ

  ר ועד העובדים"יו
  עובדי העירייה וגמלאיה

  סים בעיר" המתנעובדי ויםס"המתנרשת מנהל 
  גננות, מנהלי בתי הספר

  מתנדבים
  אורחים יקרים

  

 ל עשייה והתחדשות בעירנואני מבקש לציין בסיפוק שנה נוספת ש.  
  

  יכולים תושבי הקריה לזקוף ראשם ב"ראש השנה תשעגם ערב 
  .דברים טובים קורים בקריית ביאליק: בגאווה ולומר

  

  הצלחנו לשקם את מעמדה של קריית ביאליק בעיני תושביה ובעיני
אתר לפני כחצי שנה  סקר מיוחד שערך - תושבי הקריות והסביבה 

תושבי   גולשים1,300בו נטלו חלק " אינטרנטקריות ב"האינטרנט 
  . הקריה המובילה בקריות– ביאליק תקריי: כי, הקריות קבע

  

  את עיקרי העשייה וההישגים להם אנו כולנו בקצרהאמנה 
  –עובדי העירייה ונבחריה : שותפים

  

 תוכניות בנייה  
  

 9,000הועדה המחוזית לתכנון ולבניה אישרה הפקדתן לבניה של  .1
 .יור חדשות בעירד יחידות

הסתיים שלב ההתנגדויות בתהליך ההפקדה של תוכנית הרחבת  .2
 יחידות דיור נוספות וככל הנראה מיד לאחר 340-גבעת הרקפות ב

החגים תאושר התוכנית למתן תוקף ושיווקה יחל לקראת סוף 
 .השנה

העירייה מקדמת עם מינהל מקרקעי ישראל תוכניות בניין עיר  .3
בשטח פס הירק של , גן החיות לשעברבמתחם ) ע"תב(חדשות 

 .ל ליד תיכון אורט והרחבת אזור התעשייה"קק



הועדה המקומית לתכנון ולבניה הקריות המליצה על הפקדת  .4
 יחידות דיור נוספות מערבית 210לבניית " שער הרקפות"שכונת 

 .לשכונת גבעת הרקפות
 על הפארק קביאליהעירייה מוסיפה לקדם את תכנונן של שכונות  .5

אפק , ) יחידות דיור4,500(קדמת ביאליק , ) יחידות דיור4,500(
 יחידות 1,700 (ואדמות כפר ביאליק)  יחידות דיור4,300(החדשה 

 ).דיור
בוטינסקי בצור שלום ממתינה לאישור סופי 'תוכנית פינוי בינוי ז .6

  .כנראה בשבוע הבא,  המחוזית לתכנון ולבניה חיפההבוועד
  
  

 חינוך  
  

 מיליון שקלים ערב בחירתי 30 - מעירייה לחינוךהוכפל תקציב ה .1
 .2011 מיליון שקלים בשנת 63 - ל2008בשנת 

 מיליון שקלים בשיפוצים ובבינוי במוסדות 17 -בנוסף הושקעו כ .2
 .החינוך בקריה

 11,000- שקל לתלמיד ליותר מ5,400 -ההשקעה פר תלמיד גדלה מ .3
 .מיד בקריה מקבל כיום כל תל2יותר מפי , שקלים השנה לתלמיד

הוא ק ל מקריית ביאלי"כבר שנתיים ששיעור המתגייסים לצה .4
  .הגבוה במחוז חיפה

  הפרויקט - ב"בכלל הגנים בתשע" אופק חדש "נו את תוכניתהחל .5
  . כבר פועל בהצלחה בחטיבות הביניים וכלל היסודיים

  . התקנת דשא סינטטי בכלל גני בילדיםנוהשלמ .6
 נוסף להצללות שבוצעו ההצללה בחטיבת הביניים דפנו התקנ .7

פרויקט זה יימשך . הבונים וקדימה, בחצרות בתי הספר ביאליק
  .לשאר בתי הספר בעיר

 אולם הדרמה  מיליון שקלים את בניית1.3נו בהשקעה של השלמ .8
כ "ח, תראש הכנסשנחנך במעמד יושב , בחטיבת הביניים אפק

  .ראובן ריבלין
 .יעהיות לכבדי שמ כיתות אקוסט21 נו עד כההנגש .9

  .נקבע קבלן זוכה לבניית מעלית בחטיבת הביניים אפק .10
 :ב" שלושה גני ילדים חדשים בשנת הלימודים תשעחנופת .11

  . בסמטת אשר ובגבעת הרקפות, בצור שלום
  ס ביאליק" בניית ספרייה בבינו אתהשלמ .12
 קדימה ובתיכון תי הספר בב-מפרצי חנייהבניית השלמת  .13

ים נתחיל בהקמת מגרש בשבועות הקרוב .אורט קריית ביאליק
 .חנייה בחטיבת הביניים דפנה

 ".קדימה"בבית הספר , חדר חושים, הוקם חדר סנוזלן .14



בשלב , התחלנו במיזוג אולמות הספורט בבתי הספר בעיר .15
. המבוצע כעת" ביאליק"ואולם בית הספר " הפועל"הראשון אולם 

  .המיזוג יורחב לכל בתי הספר בעיר
ס יסודי למדעי "קים בימשרד החינוך הכיר בצורך לה .16

 גני חובה 2כמו כן אישר המשרד בניית . הסביבה בגבעת הרקפות
  .ג"בגבעת הרקפות לתשע

  . תוכנית אב לחינוךכנוה .17
הקטנו את מספר התלמידים בכיתה בחטיבות הביניים  .18

  . תלמידים בכיתה32 עד –ובתיכון 
 באורט קריית גידול דרמטי בשיעור הזכאים לתעודת בגרות .19

 בשנת 70% -ח ללמעלה מ" בשנת הלימודים תשס58% -ביאליק מ
  .א"הלימודים תשע

 נתונים גבוהים –ב "הצלחה בבחינות המיצנרשמה  .20
 .מהממוצע הארצי והמחוזי

ארבעה בתי ספר בקריה נכללים בתוכנית הממשלתית  .21
  .לחיזוק מבנים נגד רעידות אדמה

העירייה והאגודה ההדדית השיקו מיזם תמריצים לבני נוער  .22
עילים בקהילה ואלו קיבלו כרטיסים מוזלים לבתי הקולנוע הפ

  .ובריכות השחייה בעיר
  

 תחבורה  
  

  . נמצאות בעיצומןכביש עוקף הקריותעבודות סלילת  .1
פרויקט המטרונית שאמור לחולל מהפכה צרכנית בתחום השימוש  .2

  .בתחבורה הציבורית
 בוצע כביש מחבר בין רחובות הגליל –הסדרי תחבורה בתוך העיר  .3

אחרי החגים נתחיל בביצוע הסדרי תחבורה חדשים ; וחרמון
 נסללה כיכר חדשה בצומת הכניסה לבית העלמין .ח" הפלמברחוב

 .התל+ ל "אצ
סוף השנה יחלו עבודות סלילת שביל רוכבי האופניים לאורך  עד .4

 .בין רחובות רבין לאשל' תחילה שלב א, נחל הגדורה
 .התחלנו בהתקנת מעברי חצייה מוגבהים .5
  .סלילת רחוב גיורא ורחוב יוסף לוי .6

  

 הנדסה  
  

גן , זבולון, סביון, ח"הפלמ,  עירייה– מגרשי משחקים נו אתגשדר .1
  .אלי כהן

 .סמטת אשר,  רחוב חיים–הקמת מגרשי משחקים חדשים  .2



הפארק הראשון של קריית ביאליק , הקמנו את פארק אסתר .3
  . דונם12המשתרע על פני 

 שני מגרשי משחקים חדשיםמתוכננים להקמה בשנה הקרובה  .4
 כמוכן ישוקם הגן ברחוב אשל פינת . ובשדרות ויצמןבסמטת כנען

  .בן גוריון
רחוב , פארק אסתר,  רחוב הערמונים–מגרשי כושר במרחב הפתוח  .5

 .גינת סביון, הגליל
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה בחיפה הפקידה ביום רביעי שעבר  .6

 –כנית לבניית תחנת שאיבה חדשה ברחוב הערמונים את התו
במסגרת העבודות יועתקו . שתחליף את תחנת העצמאות, מנשה

 34מחסני העירייה ברחוב מנשה לאזור התעשייה ובסמוך ייבנו 
 .יחידות דיור

 סניקה ברחוב ו ק– הגמישות התפעולית  קו הביובודותמבוצעות עב .7
וננת עם שבילים וספסלי בסיומן תוקם טיילת מוארת ומג. רבין

 .בין רחובות המייסדים וכיכר רבין, ישיבה ברחוב רבין
  

 תוכניות פיתוח  
  

  .פארק הבנים .1
  .טיילת בן גוריון .2
  .26.10.11 - שייחנך במעמד השר להגנת הסביבה בהשניימרכז יד  .3
  .ל"חדשה לחללי צההאנדרטה מוקמת ה .4
 .העתקת מחסני העירייה לאזור התעשייה .5
 .ום בסוף רחוב אפריםפינוי מחסן החיר .6
ס בצור שלום "הקמת מרכז תנובה להעשרת הגיל הרך שיוקם במתנ .7

המכרז לשיפוץ ושדרוג . במימון משותף של העירייה וחברת תנובה
ס צור שלום והתאמתו לייעודו החדש פורסם ביום חמישי "מתנ

  .שעבר
 .הקמת מרכז צעירים ונוער ברחוב הדפנה .8
 .םבניית מרכז משפחה ברחוב האלוני .9

  .75ל "מקווה טהרה ברחוב קק .10
  
  

  רווחה ואזרחים ותיקים
  

במקום נבנה חדר . שופץ ושודרג בית ירקוני לקשישים תשושי נפש .1
, המבנה נחנך במעמד שר הרווחה והשירותים החברתיים. סנוזלן

 .מר משה כחלון
 .ל"קק הוקם מרכז היום הנוירולוגי הראשון בישראל ברחוב .2
 .הזהבהורחב מועדון גאולים לגיל  .3



 . בקריהםהוותיקימופעל מועדון נייד המבקר בבתי האזרחים  .4
 ואושר תקציב מיוחד לובאלכוהומונה רכז יישובי למלחמה בסמים  .5

 .לפעולות הדרכה והסברה
 .תעסוקה לקשיש גם כן במתחם גאולים נשלמת בנייתו של מרכז .6
 .םהוותיקישופץ מועדון דן בו פתחנו מועדון יום לאזרחים  .7

  

 וביטחון אישיבהאיכות הסבי   
  

  .ןוניקיו גינון –טיפוח ושיפור חזות העיר  .1
רחוב , י עגנון"רחוב ש, שראלרחוב שבטי י,  גינת סביון-ציורי קיר   .2

  .מרכז מסחרי סביניה, רבין
  .ארונות סעף .3
  .גינות ואלמנטים מחומרים ממוחזרים .4
  .סוללות ודיסקים, בקבוקים, קרטון, כלובי נייר .5
  .אלמנטים פיסוליים .6
  .ש כיכרותחידו .7
 . אשפה יבשה ואשפה רטובה–פיילוט הפרדה במקור  .8
 .הפעלת סיירת הביטחון העירונית והשיטור המשולב .9

תוכנית עיר ללא אלימות מתרחבת וכוללת פעילויות מהגיל  .10
, מדריכי נוער, מופעלים שמרים בבתי הספר. הרך ועד התיכון

יסת בקרוב יורחב מערך פר. מגרשים מוארים ועוד, לילות לבנים
 .מצלמות האבטחה ברחבי הקריה

 .בסיס המשמר האזרחי הועתק למרכז מסחרי סביניה .11
 .מקודמת תוכנית להקמת מרכז הפעלה עירוני בחירום .12
 .גידול דרמטי במספר רישיונות העסק שהוציאה העירייה .13
פרויקט שיקום וטיפוח חצרות " עמיגור"מבוצע עם חברת  .14

  .י עגנון"בתים ברחוב בורלא והשנה גם בש
  
  

 ניהול ומינהל  
  

  .רשות איתנהקריית ביאליק הוכרה כ .1
 ניתן לעירייה בשנתיים פרס שר הפנים לניהול כספי תקין .2

 השנה לראשונה זה שנים רבות העניק לנו שר הפנים .האחרונות
 . שקלים600,000מענק מרזרבת השר על סך 

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

 . על מצוינות בשירותל"פרס מי .4



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

שיעורי גביית הארנונה ותשלומי , גידול בהכנסות העירייהרשמנו  .6
  ).תאגיד(המים 

קידמנו בין ביוזמה עירונית והן בשל החלטת הממשלה לבחור בנו  .7
, זקנה, נגישות, ינוך ח–תוכניות אב כרשות מצטיינת להוביל ולבצע 

  .ניקוז
רפרנטים ;   השתלמויות ותוכניות הדרכה75 –פיתוח ארגוני  .8

  .לפניות הציבור ועוד
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  רשת  לעובדי .מבקש להביע הוקרה לעובדי העירייה ולגמלאיהאני
  .ים בקריה והמתנדביםס"המתנ

  
  –לעובדים  .1
2.  
תוכניות ולנצל היטב המשאבים בלעדיכם לא יכולנו לממש את ה .3

  .העצומים שגייסנו
  

 תמיד נזכור לטובה מי הניחו היסודות ומי סללו את –לגמלאים  .4
  .הדרך המאפשרת לנו כיום להנהיג את העיר להצלחה

  

 והתמזל מזלה של העיר על שדרת הניהול האיכותית יהתמזל מזל 
הלי מנ, מבקר, יועצת משפטית, גזבר, ל העירייה"מנכ: והמקצועית

 .האגפים והמחלקות שהם פרטנרים מדהימים לעשייה
  
  אני מבקש להעלות על נס את שיתוף הפעולה עם ועד העובדים

כי כאשר קיימות , ניסיון השנים לימד אותי. בראשות יוסי ברבי
 .דרך כלל יוצאים העובדים נשכרים, הבנות בין ההנהלה לבין הועד

ועלים יחדיו למען פ, אנו מקיימים שיתוף פעולה הדוק ופורה
המשאב , כי אתם העובדים, העובדים ורווחתם מתוך ידיעה

המניע והמבצע את העשייה המנהיגה את קריית ביאליק , האנושי
  .להצלחה

  

 לסוזן ות תודה מיוחדת והוקרה לעובדי העירייה הפורשים לגמלא
; אתי לוסטמן; מריו שמידט; לאה עתיר; חיה קליין; אוחיון

לובה ; מלכה סיני; בלומה טרבילו; רדלובאולג סב; שמחה בר
 .דוריאנו וציפי גולן

  

  המהווים 2011אני מבקש לברך את עובדינו המצטיינים לשנת 
רבים מעובדי העירייה הם . דוגמא ומופת לשאר עובדי העירייה

ועדת הפרס ישבה על . עובדים מצטיינים והבחירה הייתה קשה
חיים : טייני השנההתלבטה ובסוף בחרה במצ, המדוכה והתלבטה

; יורי גרשצנקו; שולי אלביליה; מלי אסום; גנדי אנטין; אלקובי
 . אידה מרדכי וסבטלנה סוקריאנסקי

  

 הקמנו מערך התנדבות . נמצאים כאן המתנדבים לך תודה מיוחדת
 למעלה .סמי בניסטי,  אותו מרכז בכישרון רבמפואר שילך ויתעצם

שונות בעירנו והם  מתנדבים פעילים כיום במסגרות 400 -מ
  .ממלאים את לבנו בגאווה

  



  נישא תפילה לשובו לשלום של החייל השבוי גלעד שליט לחיק
 .משפחתו

  

  של דברים טובים  שנה טובה ומאושרת שנה–מאחל לתושבי העיר 
 .בקריית ביאליק

  
 


