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 מלהתמודד עם מכאובי מחלתו ,תשו כוחותיו של דני זק יום חלפו מאז 30

   .והיום אנו מתייצבים בבית העלמין ופוקדים את בית העד שלו

  

הנכדים ובני , הכלההחתנים ו, האחות סימה, דפנה ויעל, לירון, טל, אורה

מאז הלך דני לעולמו יצא לי להרהר יותר מפעם אחת כיצד הוא . המשפחה

  . בסוגיות אליהן נדרשתי בניהול ענייני העיר חליטהיה נוהג וכיצד היה מ

  

הוא חי ונשם . נמנה עם ראשי הערים המיתולוגיים ,איש החזון והמעשה, דני

בשמונה . טב בכל פינות העיראת קריית ביאליק ומסירותו ואהבתו ניכרו הי

  .כהונתו התפתחה וגדלה קריית ביאליק בקצב מדהים עשרה שנות

  

הטביע את חותמו בכל תחומי עיסוקיה של העירייה ובתקופתו היה מגדלור אשר  דני

נבנה בית המשפט השלום והוקם , מרכז הקניות המשגשג –נבנו בקריה הקריון 

ל "ז הנופש והספורט על שם קרלינר זהוא בנה את מרכ. רפואי זבולוןהמרכז ה

בימי כהונתו . בשכונת אפק וקידם את הקמת בית הדיור המוגן בשכונת צור שלום

נבנתה שכונת גבעת : נבנו שכונות חדשות שמשכו לקריה אוכלוסיות חזקות ואיתנות

מבני גזית ונאות , נבנו שכונות הפרפר; הרקפות שפרצה את גבולות הקריה מזרחה

בשנות . עולים חדשים 9,000 -בבד עם הפיתוח המואץ קלט דני זק כ בד. עופרים

עצים רבים לאורכה עו נט, מתמיד פרחה והייתה ירוקה העיר כהונתו הארוכות 

  . צביון מודרני קיבלופניהן ושינו שכונות ישנות , ולרוחבה של הקריה

  



ות מוקד משיכה למשפח שהיווהקים גן חיות עירוני הגשים חלום ישן והדני 

לעדנה ולהישגים בתחומים   וכהתרבות והספורט ז, מערכות החינוך. ולתלמידים

  . רבים ומגוונים

  

שטחים רבים שיכפילו בעתיד את . ודאג לעתידה את קריית ביאליקבנה דני 

תוכניות הבניה העתידיות . קריית ביאליק סופחו לתחום שיפוטה של העיר

  .הן פרי חזונו ולאישוראותן אני מקדם בימים אלה להפקדה 

  

היה איש פלדה עם דני . מזיגה יוצאת דופן של עוצמה עם רכות ההייתדני זק ב

אחד ממפעלותיו הראויים להערכה היה שיקומם של . הרבה מאוד חמלה

נגמלים מסמים אותם קלט לעבודה בעירייה ואלו ממשיכים לעבוד בה 

דוגמא לראשי שימש מופת ו באישיותו ובהתנהלותו. לשביעות רצוננו המלאה

  .מורה דרך לניהול מסור ואוהב של עיר, הערים השכנות ולי

  

בצד המאבק . לאחר שחדל לכהן כראש העיר ידע דני זק תקופות לא קלות

שמטרתן הייתה לגמד את העשייה  במחלה הקשה נאלץ להתמודד עם טענות

 למדו תושבי, כראש העירמאז חדל לכהן  ,מרחק השניםמ. האדירה שלו בעיר

הקריה להוקיר נכונה את מעשיו למען העיר והכרת התודה ליוותה את מפגשיו 

 בחריימיד עם ה. ולא יכולתי להישאר אדיש לעוול שנעשה ל .עם התושבים

  .עוד בחייו דני זק הצעתי למועצת העיר וזאת קיבלה את הצעתי להנציח את

יר שבעיני היה ראש הע, סברתי כי דני. זאת ההיו שתהו לנוכח החלט

   .ראוי לו שיזכה להוקרה ולהערכה בחייו, המשמעותי ביותר שידעה עירנו

 מבני  ,גני הילדים, בתי הספרבעצה אחת עם אורה ודני החלטנו כי קומפלקס 

מרכז דני זק "תחת השם התרבות ותנועות הנוער ברחוב הדפנה יאוגדו 

מרכז ים למרכז דני זק יתווסף בשבועות הקרוב ".תרבות ואומנויות, לחינוך

את . מיליון שקלים 20 -הנבנה בהשקעה של קרוב להתרבות הרב תכליתי 

ני שמח שנפל בחלקי להוציא בנייתו יזם דני וא והמרשיםהקמת המבנה הענק 

אוסף  .שא את שמוהנו המבנה יהיה חלק מהמרכזש בעיניך טבעי א. אל הפועל

יתפוס את , מכל העולם, אחד לאחד, הפעמונים המיוחד שאספו אורה ודני

  .מקומו במבנה התרבות החדש

  



עדכנתי . בטלפוןפעמים רבות  נודני ואני ושוחח נפגשנוהאחרונים  חייו בחודשי

. ניסיונו ותבונתו, נהניתי מחוכמתו .שמעתי ממנו עצות זהבאותו במתרחש ו

שיפוץ ובהם  בני הקריהל "חללי צהנו לקדם שורה של מפעלים להנצחת סיכמ

העירונית  ההספרייחיבור מבנה יד לבנים למבנה , ל"האנדרטה לחללי צה

נושאים אלה אנו מטפלים בימים אלה ונוציאם  הבשלוש. הקמת פארק הבניםו

הקים , הוא הקים עם אורה משפחה לתפארת. דני חי חיים שלמים. אל הפועל

לשליחות חינוכית  70 - בראשית שנות הוניהל את בית הספר צור שלום ויצא 

הוא שימש . וידעה חדירות מחבלים טווחה בקטיושות בה בתקופהבבית שאן 

  .שנים עמד בראש עיריית קריית ביאליק 18 - כסגן וממלא מקום ראש העיר ו

  

ר סניף יד לבנים בקריה "עם פרישתו מראשות העיר התמסר לפעילות כיו

כאב . 11.8.81 -שנפל ב, ל"ר עמותת סיירת הצנחנים בה שירת בנו צחי ז"וכיו

ערב יום הזיכרון , השנה. צחי היה צרוב בלבו עד יומו האחרון נפילתו של

מידי מפקד סיירת הזמין אותי דני לביתו שם קיבל יחד עם אורה  ,ל"לחללי צה

. ל"ז סיפורו של צחי זק את הספר כלל. היחידהאת ספר הנופלים של צנחנים 

כשהוא מלטף מתפרק לרסיסים וממרר בבכי , ראיתי את איש הפלדה נשבר

  .עמוד ההנצחה של צחי את

  

  .יהי זכרו ברוך

  

  

  

  

 


