
  
טקס הענקת אזרחות כבוד לשר התחבורה 

  1.6.10 –והבטיחות בדרכים 
  

  מר ישראל כץ, מכובדי שר התחבורה והבטיחות בדרכים

  ראשי הערים והמועצות המקומיות

  מר יעקב גנות, ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים"מנכ

מר , משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ל בכיר לתשתיות יבשה"סמנכ

  יצחק זוכמן

  מר אלכס לנגר, ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים"סמנכ

  א"הרב יוסף ישר שליט, רב העיר

  המשנה לראש העיר, סגני ראש העיר

  בעבר ובהווה ויקירי הקריה חברי מועצת העיר

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

  אורחים יקרים

  קהל נכבד

  

בישיבתה ריית ביאליק ביום שלישי שעבר אישרה מועצת עיריית ק

מיליון שקלים  32.3. מיליון שקלים 35תקציבי פיתוח בהיקף כולל של 

מתוכם הם מענקים שמקורם במשרד התחבורה והחברה הלאומית 

  .לדרכים הכפופה אליו

  

להעניק  13.4.10אם ביקש מישהו הצדק נוסף להחלטת מועצת העיר מיום 

ר התחבורה והבטיחות את אזרחות הכבוד של העיר קריית ביאליק לש

הרי שתקציבי הענק שאישרנו בישיבת המועצה , מר ישראל כץ, בדרכים

הם התשובה מדוע ראוי השר , מפירותיהם ייהנו תושבי העיר, האחרונה

  .כץ להיות אזרח הכבוד של עירנו

  



בין השר כץ לבין העיר קריית והידידות הנפלאה הקשרים המיוחדים 

אז פעל  ,קודם כשר החקלאות ופיתוח הכפרביאליק נוצרו עוד בתפקידו ה

שאמור להטות את מי הנגר של , לקדם את תוכנית מובל הניקוז לים

השר הכיר בפרויקט זה כמפעל . קריית ביאליק וקריית מוצקין אל הים

ניקוז ותרם תרומה חשובה לפיתוחן העתידי של חלק משכונות המזרח 

 100,000לעיר המונה  העתידיות שייבנו בקריית ביאליק ויהפכו אותה

  .אז העניקה מועצת העיר לשר את מפתח העיר. תושבים

  

 ,כשר התחבורה והבטיחות בדרכים ,בתקופת כהונתו של השר ישראל כץ

 משמעותיתקיבלו הפרויקטים התחבורתיים במטרופולין חיפה דחיפה 

נמצאות " המטרונית"עבודות הסלילה של נתיבי הסעת ההמונים . קדימה

זהו פרויקט . במימון המדינה כביש עוקף הקריותהחלה סלילת . בעיצומן

תחבורתי בעל חשיבות לאומית המלווה את ההיסטוריה של העיר למעלה 

משרדך מקדם גם . בימי כהונתך הוא קורם עור וגדים, והנה ,שנים 30 - מ

שמחבר את הקריות עם אזור , גלעם –כביש אפק , 79כביש את הרחבת 

  .נצרת

  

לין חיפה בכלל ותושבי קריית ביאליק בפרט ייהנו מאוד תושבי מטרופו

אשר יהוו מנוף צמיחה כלכלי חזק , מפירות פרויקטים תחבורתיים אלה

מאוד להתפתחות אזור הקריות ויאפשרו הוצאתן אל הפועל של תוכניות 

כבר היום אנו  .הבינוי וההתרחבות העתידית של העיר קריית ביאליק

ת של אנשי המגזר העסקי ברכישת שטחי חשים את ההתעניינות הגובר

אזור התעשייה קריית  שלהמיועדים  הרחבהמסחר ותעשייה בשטחים ה

  .ביאליק

  

בכל דיונינו עם אנשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והחברה 

הקפדנו ועמדנו על , בנושא כביש עוקף הקריות, הלאומית לדרכים

 גבעת הרקפותת העיר בכלל ושכונהבטחת איכות חייהם של תושבי 

 על בניית, מטרים 4 -הכביש לאורך השכונה ב על העמקתהסכמנו  .בפרט



כי , כמוכן הבטחנו. במרכז הכבישהן בצד השכונה והן קירות אקוסטיים 

בגשרים השונים שייבנו מעל כביש עוקף הקריות יובטח המרקם העירוני 

 שדרוגהם בנוסף החלטנו על פתרונות נוספים וב .הרציף של שכונות העיר

למכון טיהור , דרך קריית ביאליק, שפכים מאזור שפרעםה הולכתקו 

שתחליף את , השפכים במפרץ חיפה ובניית תחנת שאיבה מודרנית חדשה

מיליון  8וכן על הקמתו של פארק הבנים בעלות התחנה ברחוב העצמאות 

תים עלו לטונים לע, היו קשים, מכובדי השר, עם אנשיךהדיונים . שקלים

אני מבקש לנצל  .אך בסופו של יום הושגה מטרת שני הצדדים, גבוהים

הזדמנות זאת כדי להתנצל בפני אנשי משרד התחבורה והבטיחות 

כי לעתים בלהט הויכוח פגעתי במי , בדרכים והחברה הלאומית לדרכים

אני . עשיתי זאת מתוך אהבה לעיר קריית ביאליק ודאגה לתושביה. מהם

  .קיר את מקצועיותכם ומכיר תודה להבנתכםמו

  

, מר ישראל כץ, אני מבקש להודות לשר התחבורה והבטיחות בדרכים

שבנחישות ובנחרצות , מר יעקב גנות, ל משרדו"שסימן את היעד ולמנכ

. אל חוף המבטחים, אל היעד הסופי ,ברוח מדיניות השר, הוביל אותנו

  .תודה לכם

  

בקידום פרויקט " יפה נוף"יעים לחברת בימים אלה אנו שוקדים ומסי

והגענו להבנות טובות לעיר קריית ביאליק " המטרונית"הסעת ההמונים 

  .ולתושביה

  

אני מודה לך אדוני השר על סיכום הדברים בביקורך הקודם ומצפה 

שנחל בביצועו כדי להגביר את בטיחות הדרכים בעיר , עיניים ןבכיליו

משרדך ידע להוקיר נכונה את פועלנו  כי, אני משוכנע. קריית ביאליק

לא אירעו בתחום העיר  2010 – 2007בשנים . בתחום הבטיחות בדרכים

 תעקומ. בנפשתאונות דרכים קטלניות ולשמחתי לא נגרמו אבידות 

הנפגעים בתאונות הדרכים בקריות מצביעה על קריית ביאליק כעיר עם 

  .מספר התאונותוכך גם בכל האמור ל שיעור הנפגעים הנמוך ביותר



  

העירייה בתחזוקת דרכים נאותה האחראית של כי התנהלות , ראוי

תהווה גורם  ,וביצירת הסדרי תחבורה ההופכים אותנו לעיר בטוחה

והוצאתם אל הפועל של פרויקטים  ,מדרבן ליישום הסיכומים

  .בהם שביל רוכבי האופניים לאורך נחל הגדורה ,תחבורתיים נוספים

  

ו זוקפים לזכותך ולזכות אנשי משרדך מקום של כבוד אנ, מכובדי השר

גם לכם חלק חשוב  .בשינוי לטובה שחווה עירנו בשנה וחצי האחרונות

בשנה . נקייה ומטופחת, קריית ביאליק להיות עיר מובילה בחזרתה של

; הפארק הראשון של קריית ביאליק -פארק אסתר  נו אתהקמהאחרונה 

שהוא חלק ממרכז דני זק לחינוך , יתימרכז התרבות הרב תכל הקמנו את

 20 -ושעלות בנייתו הסתכמה ב הזברחוב  הממוקם, תרבות ואומנות

זכינו לאחר למעלה ; בית כנסת חדש בגבעת הרקפות נינוב; מיליון שקלים

 נו אתהקמ ;2009לשנת בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין  מעשר שנים

י גרשמ הקמנו; העירונית ואת סיירת הביטחון השיטור הקהילתי המשולב

גני הילדים ומבני תנועות , בתי הספר שיפצנו את; במרחב הפתוח כושר

 62 - מיליון שקלים ל 30 -תוך הכפלת תקציב החינוך של העירייה מהנוער 

הסדרי  ביצענו ;הכיכרות ברחבי העיראת  נושדרג; מיליון שקלים

אן מטקס ואנו מגיעים לכ תחבורה חדשים וסלילת כבישים ומדרכות

אותו , חנוכת הסדרי התחבורה החדשים ברחוב גיורא בשכונת צור שלום

  . הפכנו לאחד הרחובות היפים במטרופולין חיפה

  

בקבלך תואר זה אתה , אזרח הכבוד של קריית ביאליק, מכובדי השר

שהוענק , הנכבדשזכו בעבר בתואר , מצטרף לשמעון פרס וליצחק שמיר

אתה ראוי לפרס כי תמיכתך ועזרתך . ראלממשלת ישעד היום רק לראשי 

  .לקריה הנה חסרת תקדים

  



כי כמונו , אנו בטוחים. ברוך הבא בצל קורתנו אזרח הכבוד של העיר

כי דברים טובים קורים , הקצר בעירנוביקורך בזמן  ,ונוכחתלמדת 

  .בקריית ביאליק

 


