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  5.9.10 –דברי הספד לדני זק במלאות שנה למותו 
  

הנכדים ובני , החתנים והכלה, האחות סימה, דפנה ויעל, לירון, טל, אורה

  המשפחה

  ראשי ערים

  חברי מועצת העיר בעבר ובהווה

  יקירי הקריה

  תלמידות ותלמידים

  ואורחים תושבי קריית ביאליק

  

ראש , דני זק, החזון והמעשה למנוחת עולמים את איששנה חלפה מאז ליווינו 

  .1985 – 2003שהנהיג את קריית ביאליק בין השנים , עירנו השני

  

בעיקר כאשר עמדתי בפני קבלת החלטות , בשנה הזאת הרהרתי בדני לא אחת

היה , שהטביע חותם אדיר בעיר, כיצד הוא, לעתים שאלתי את עצמי. חשובות

  ? נוהג

  

, ישנה -חדשה ה עירטואלי למסע מרגש בויר דני זקעם  לעתים אני יוצא, כן

מנסה לראות , מתפעל איתו מן החידושים, שאותה טיפח באהבה ללא גבולות

  .שלו קריית ביאליקבעיניו מה מחזונו התגשם ואיך נראית היום 

  

הוא חי ונשם את קריית . דני נמנה עם ראשי הערים המיתולוגיים, קהל נכבד

בתקופת כהונתו . ב בכל פינות העירביאליק ומסירותו ואהבתו ניכרו היט

  .בקצב מדהים העירהתפתחה וגדלה 

  

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

הוא בנה את מרכז הנופש והספורט על שם קרלינר . רפואי זבולוןהמרכז הוהוקם 

בימי . ר שלוםל בשכונת אפק וקידם את הקמת בית הדיור המוגן בשכונת צו"ז

נבנתה : כהונתו נבנו שכונות חדשות שמשכו לקריה אוכלוסיות חזקות ואיתנות

מבני , נבנו שכונות הפרפר; שכונת גבעת הרקפות שפרצה את גבולות הקריה מזרחה
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מארצות חבר  עולים חדשים 9,000 - כנקלטו בעיר בד בבד . גזית ונאות עופרים

  . דרום אמריקה ואתיופיה, העמים

  

עצים רבים עו נט, מתמיד פרחה והייתה ירוקה העיר  ,ת כהונתו הארוכותבשנו

, פקידי ממשלה בכירים, כאשר מבקרים בקריה שרים. לאורכה ולרוחבה של הקריה

אני לוקח אותם לסיור , ל"מהארץ ומחומשלחות ואורחים מזדמנים  ,תורמים

לעיר מראה כולם מתפעלים מכמות העצים המשווים . ברחבי קריית ביאליק שלנו

בזמן שאיש לא חשב על התחממות כדור הארץ ואיש לא . ירוק וידידותי לסביבה

שתילה מסיבית של עצים  ,בראיה למרחוק, קידם דני, עסק בכך ולא דיבר על כך

תחת עצים , גם בימי הקיץ החמים, ברחבי העיר המאפשרים להסתובב ברחובותיה

  .הנותנים צל על מדרכות הקריה

  

שטחים רבים שיכפילו בעתיד . הוא בנה עיר ודאג לעתידה. חזוןדני היה איש 

תוכניות הבניה העתידיות . את קריית ביאליק סופחו לתחום שיפוטה של העיר

  .פרי חזונו הןולאישור בימים אלה להפקדה  הבאתיאותן 

  

היה איש פלדה עם הרבה הוא . מזיגה של עוצמה עם רכות ההייתדני זק ב

לותיו הראויים להערכה היה שיקומם של נגמלים אחד ממפע. מאוד חמלה

מסמים אותם קלט לעבודה בעירייה ואלו ממשיכים לעבוד בה לשביעות 

  . רצוננו המלאה

  

באתי לביתם של דני ואורה וביקשתי את הסכמתו שננציח  ,בחרייהבסמוך ל

גני , בעצה אחת עם אורה ודני החלטנו כי קומפלקס בתי הספר. אותו בחייו

מרכז "מבני  התרבות ותנועות הנוער ברחוב הדפנה יאוגדו תחת השם , הילדים

מעט בשארית חייו שיזכה לראות רציתי " .תרבות ואומנויות, דני זק לחינוך

מועצת העיר קיבלה את .  תודתה של העיר ותושביה לפועלו רב השניםמהכרת 

סברתי . היו שתהו לנוכח החלטתי זאת  .עוד בחייו דני זק הצעתי להנציח את

   .ראוי לו שיזכה להוקרה ולהערכה בחייו כי דני

  

בו אנו מקיימים , מרכז התרבות הרב תכליתי נוסף באחרונהלמרכז דני זק 

את הקמת . מיליון שקלים 20 -קרוב ל בבנייתו השקענו ,כעת את טקס הזיכרון
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. בנייתו אל הפועל את ני שמח שנפל בחלקי להוציאיזם דני וא המרשיםהמבנה 

  .שא את שמוהנו המבנה יהיה חלק מהמרכזש בעיניך טבעי א

  

פעמים רבות  נודני זק ושוחח נהגתי להיפגש עם לאחר בחירתי לראשות העיר

, למדתי ממנו .חכמותשמעתי ממנו עצות במתרחש ועדכנתי אותו . בטלפון

  . תבונתומניסיונו ומ

  

וחלקם  בני הקריהל "חללי צהנו לקדם שורה של מפעלים להנצחת סיכמ

העירונית  ההספרייחיבור מבנה יד לבנים למבנה כמו , נמצאים כבר בביצוע

פרסום מכרז עוד בשנה הנמצא בשלבי תכנון לקראת  הקמת פארק הבניםו

דונם הוא לכבודם של בנות ובני הקריה  30הפארק שישתרע על פני . יתהנוכח

לחידוש אתר אנדרטת , כפי שסיכמנו, כמוכן ניגש בשנה הקרובה. ל"חללי צה

  .ל"הזיכרון לחללי צה

  

ניהל את בית הספר צור שלום ייסד ו, דני הקים עם אורה משפחה לתפארת

 טווחה בתקופה בהשאן לשליחות חינוכית בבית  70 - בראשית שנות הויצא 

  . וידעה חדירות מחבלים בקטיושות

  

ר "התמסר לפעילות כיו ,שנות כהונה 18לאחר , עם פרישתו מראשות העיר

, ל"ר עמותת סיירת הצנחנים בה שירת בנו צחי ז"סניף יד לבנים בקריה וכיו

. כאב נפילתו של צחי היה צרוב בלבו עד יומו האחרון. 11.8.81 - שנפל ב

   .מתפרק לרסיסיםונשבר היה איש הפלדה  ,יתו על צחיכשדברו א

  

 ןזיכרופינות הקדישה מערכת החינוך בקריית ביאליק  בשנה האחרונה

תלמידי בתי הספר היסודיים . תולדות חייו ותפארת עשייתו כראש העירל

  .  למדו על האיש וחזונו

  

מורה  ,שימש מופת ודוגמא לראשי הערים השכנות וליבאישיותו ובהתנהלותו 

, נשארים עמנו כאן מעשיואך  דני זק איננו .דרך לניהול מסור ואוהב של עיר

יהי זכרו  .חקוקים במקום של כבוד בדברי ימיה של העיר קריית ביאליק, לעד

  .ברוך
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