
  
  

  6.9.10 –א "הרמת כוסית עובדי העירייה לשנת תשע
  
  

 אורה זק' גב 

 יוסי דואק ועמירם מסס, יוסי אזריאל סגני ראש העיר 

 חברי מועצת העיר בהווה ובעבר 

 יקירי הקריה 

 עובדות ועובדי העירייה 

 גמלאיות וגמלאים  

 מתנדבות ומתנדבים  

 מנהלי בתי הספר וגננות 

 של העיתון " עובד המצטייןה"מנהל מטה מבצע , מר שאול זלצר

 "ידיעות אחרונות"

  

הייתה שנה טובה לעיר קריית ביאליק , בסיומה אנו נמצאים, ע"שנת תש

  .ולעיריית קריית ביאליק

  

בזכות  עיר איתנהכה הקריה לראשונה בתולדותיה הוכרזבשנה זאת 

קריית ביאליק נמנית עם . ניהול כספי אחראי ומאוזןובזכות מינהל תקין 

, יות בלבד בארץ שמשרד הפנים העניק להן את המעמד המיוחדעיר 24

אשר מעניק לקריית ביאליק הקלות בחובת הדיווחים וקבלת אישורים 

  . לביצוע פעולותיה

  

, השנה. באיזון תקציביסיימה העירייה  2009 -ו 2008את השנים 

שבה עיריית קריית ביאליק וקיבלה את , לראשונה אחרי למעלה מעשור

  .מידי שרי האוצר והפנים 2009לשנת ול הכספי התקין פרס הניה

  



אני חב לכם עובדות ועובדי העירייה חוב של אסירות תודה על היותכם 

 .שותפים מדהימים למדיניות המנהיגה את קריית ביאליק להצלחה

יותר ויותר תושבים גאים , בזכות שיתוף הפעולה לו אני זוכה מכם

  .בקריית ביאליקדברים טובים קורים כי , מצהירים

  

ההישגים וההצלחות שכן הזמן קצר  את כל רשימתכעת לא אמנה 

  :אציין בגאווה חלק מהצלחותינו, עם זאת. והמלאכה מרובה

  

 מיליון  62 - מיליון שקלים ל 30 - הכפלנו את תקציב החינוך מ

מיליון שקלים לעבודות  15שקלים בתקציב השוטף והוספנו עוד 

 .פיתוח פיסיות

 59% -ים לתעודת בגרות באורט קריית ביאליק צמח מאחוז הזכא 

 .68.8%-ל

 32יא למקסימום ', י', ח', צמצמנו את מספר התלמידים בכיתות ז 

 .תלמידים קודם לכן 42תלמידים בכיתה לעומת עד 

 חצרות גני הילדים בעיר 33מתוך  21 -התקנו דשא סינטטי ב . 

  נית אופק חדש וחטיבות הביניים צורפו לתוכהיסודיים בתי הספר

 .שהוסיפה מאות שעות לימוד לבתי הספר

  שעות תגבור לתלמידי  2,000בשנת הלימודים הנוכחית נוסיף

 .לצורך הכנתם לבחינות הבגרות' יב –' כיתות ט

 הנהגנו לראשונה ובהצלחה רבה השאלת ספרי לימוד בכיתות א '– 

 .בבתי הספר בקריה' ט

 קריית ביאליקהפארק הראשון של , הקמנו את פארק אסתר ,

 .דונמים 12המשתרע בשכונת אפק על פני 

 חנכנו את בית הכנסת החדש בגבעת הרקפות. 

 ל"נחנך מרכז היום הנוירולוגי הראשון בישראל ברחוב קק. 

  20הקמנו את מרכז דני זק לחינוך תרבות ואומנות בהשקעה של 

 מיליון שקלים



  07.00משעה הפעלנו מעון יום רב תכליתי בשכונת צור שלום הפועל 

 .19.00בבוקר ועד 

 ההספריי, )'שלב א(מועדון דן , שיפצנו את הלשכה לשירותי רווחה 

 .ואנו בעיצומם של שיפוצים בבית ירקוני) 'שלב א(העירונית 

  עיר ללא "קריית ביאליק צורפה לתוכנית הלאומית היוקרתית

 ".אלימות

  שעות ביממה סיירת ביטחון עירונית  24אנו מפעילים במשך +

 .פקח+ שיטור משולב כשבכל ניידת שוטר 

 צ בדבר סלילת כביש "הגענו לסיכומים עם משרד התחבורה ומע

, מטרים 4 -לאורך גבעת הרקפות יועמק הכביש ב. עוקף הקריות

יוקם קיר אקוסטי מצחייה לאורך השכונה וקיר אקוסטי נוסף 

 .במרכז הכביש

 מטרונית לאורך הושגו סיכומים עם חברת יפה נוף בעניין נסיעת ה

העיר תזכה לסל הטבות שישפרו את איכות החיים . קריית ביאליק

 .בקריה

 השלמנו את סלילת רחוב גיורא ורחוב יוסף לוי. 

 כמותו יוקמו , הקמנו מגרש כושר במרחב הפתוח ברחוב הערמונים

 .בשנה הקרובה עוד שניים עד שלושה מגרשים ברחבי העיר

 צור (המשחקים בגן אלי כהן  התקנו משטחי גומי מקורצף במגרשי

 ).סביניה(וגן השקדים ) קריית שמריהו(גן זבולון , )שלום

 שיקמנו ושדרגנו כיכרות ומעגלי תנועה תוך מעבר לגינון יבש. 

  הגברנו את רמת הניקיון וטיפוח הגינון וקריית ביאליק היא היום

 .ומטופחת נקייהעיר 

 מחזור  יצרנו עיר שוחרת איכות הסביבה תוך הצבת כלובי

עמדות איסוף , עמדות לקרטונים, מכלים לאיסוף נייר, בקבוקים

תמרורים ומעקות בטיחות , עמודי תאורה, צביעת ארונות סעף, גזם

 .ויצירת גינות אקולוגיות ומיצגים מחומרים ממוחזרים



  אנשים עם  לש יפור איכות חייהםולות הנגשה נרחבות לשעפביצענו

התקנת מעלית , פינות פיקניק נגישות, הנמכת מדרכות –מוגבלות 

 .מעלון בעירייה ועוד, בספריה

  חגיגות יום העצמאות בקריה הפכו למוקד המשיכה המרכזי

 .לחוגגים בקריות ובסביבה

  

והפעילויות  מעשיםמניתי כאן כקליפת האגוז רק מקצת ממאות ה

  .חהכאשר אתם שותפים מלאים להצל, שנקטנו כאן בשנה החולפת

  

אמנה רק כמה מהתוכניות , בשנה הבאה תימשך תנופת העשייה והפיתוח

  :הבולטות לביצוע

  

 סלילת טיילת אפק מפארק אסתר לצומת אפק. 

 בקטע שבין דרך עכו לרחוב , של טיילת בן גוריון' ביצוע שלב א

 .ח באזור צומת צבר"הפלמ

 שתהפוך לאזור , קמת פארק הבנים בשכונת אפקתחלת עבודות הה

שבילי , שבילים, דונם ויכלול מזרקות 30שישתרע על פני , רקיםפא

 .מיליון שקלים 8: העלות. פינות שמע ועוד, גן משחקים ענק, מים

  הקמת תחנת שאיבה חדשה באזור מחסן העירייה שתחליף את

העבודות ייכללו העמקת קו הביוב . התחנה ברחוב העצמאות

 .מיליון שקלים 24: העלות. משפרעם ושדרוגו

 בניית אולם דרמה וכינוסים ממוזג בחטיבת הביניים אפק. 

 שיקום האצטדיון בבית הספר אורט. 

 בניית ספריות ושדרוגן בבתי הספר ביאליק ואורט. 

  הפעלת משחקייה לגיל הרך בספריה העירונית והשלמת שיפוץ

 .הספרייה

 הקמת נפת הגליל של פיקוד העורף בקריית ביאליק. 

  ל"לנכים ברחוב קקהקמת מקווה טהרה מונגש. 



  שירותים, עקירת עצים, שבילים –שיפוץ בית העלמין בצור שלום. 

 צור שלום סיגליות ; הקמת מגרשי משחקים חדשים בסמטת אשר

במימון (סמטת כנען בביאליק דרום ; במימון ארגון קרן היסוד

 .ח"שיקום ושיפוץ גן העירייה וגן הפלמ). חברת יפה נוף

  

ו לשנה הקרובה שיחזירו את קריית ביאליק אלו הן מעט מתוכניותינ

  .להוביל

  

, בצד הדאגה לשיפור השירות לאזרח, בצד ההשקעה בעיר ובתושב

מתוך הכרה כי אתם , התחלנו לנקוט בפעולות להעצמת עובדי העירייה

לשם כך אוישה משרה חדשה של מנהלת . המשאב החשוב ביותר לארגון

  .ד והגמלאיפיתוח ארגוני ורווחת העוב, תחום הדרכה

  

אני , אני כראש העיר מטווה דרך וקובע מדיניות, אני אומר ואחזור ואומר

אך אתם המנהלים , והקצאת התקציבים המשאבים על חלוקת מחליט

אוהב , אני גאה בכם. והעובדים הם הזרוע הביצועית ליישום מדיניותי

שינוי האווירה , אתכם ומודה לכם על היותכם שותפים למהפך התפיסתי

טובה  שדרה ניהוליתיש לנו  .והחזרת הגאווה של התושבים בעיר בישוב

יש לי עובדי עירייה מסורים , ואיכותית שמנהיגה את העיר להצלחה

  .תודה וברכה לכולכם. ונאמנים שמחוללים יחד עמי את השינוי

  

בימים האחרונים קיבלתם לבתיכם אגרת המפרטת את פעולותינו בתחום 

בין . וני וכן לשיפור רווחת העובד והגמלאיההדרכה והפיתוח הארג

  :אני גאה במיוחד באלה החידושים בתחום רווחת העובד

  למסע במחנות הקרובה יציאת ארבעה עובדים בחופשת סוכות

 ".אורט"א בבית הספר "ההשמדה בפולין עם תלמידי כיתות י

  חידוש מפעל העובד המצטיין הנערך השנה בחסות העיתון ידיעות

עובדים מקבלים השנה את הפרס והבחירה הייתה  5. אחרונות



עובדות ועובדים רבים : אני פונה אל מקבלי הפרס. קשה מאוד

 .בעירייה עשו חייל אך אתם עליתם על כולם

  

השנה הזמנו להרמת הכוסית את מתנדבי קריית ביאליק כדי להביע להם 

אומנם , גם אתם עובדים למען הציבור.  הוקרה והערכה מיוחדת

עם שורת העובדים והפועלים למען הציבור  ולכן מקומכם כאן, נדבותבהת

  .אני מוקיר לכם חוב של כבוד ומכיר לכם תודה. בקריית ביאליק

  

אני מבקש להודות ולברך את העובדות והעובדים שפרשו לגמלאות על 

  . נתינה באהבה למען העיר ותושביה

  

חרשו את התלמים ש, גמלאיות וגמלאי הקריה ,כמידי חג ,נמצאים עמנו

יש לכם חלק חשוב בדרך שהוליכה את הקריה עד הלום . וסללו את הדרך

ואנו עובדי העירייה ונבחריה מקווים להיות ראויים להיקרא ממשיכי 

  .אני שולח לכם ברכה לאריכות חיים ובריאות איתנה. דרככם

  

אני שולח ברכת שנה טובה לכל בית , ערב ראש השנה הבאה עלינו לטובה

לעובדי העירייה ולבני , לתושבי קריית ביאליק היפה מכולם, אלישר

אני מאחל . נתפלל לשובו של החייל השבוי גלעד שליט לחיק משפחתו

שנה של דברים טובים . לכולכם שנה בה יתגשמו משאלות לבכם לטובה

  .בקריית ביאליק רק דברים טובים, בקריית ביאליק

  

 .שנה טובה


