
 
 

 .24.4.22 – 3122פסח  –הרמת כוסית לעובדי העירייה 
 

 סגני ראש העיר
 חברי מועצת העיר

 מנכ"ל העירייה
 יו"ר ועד העובדים

 עובדי העירייה וגמלאיה
 המתנ"סים בעיר עובדיהמתנ"ס ומנהל 

 יו"ר המועצה הדתית ועובדי המועצה הדתית
 מנהלי בתי הספר, גננות

 מתנדבים
 אורחים יקרים

 

 ש לציין בסיפוק שנה נוספת של עשייה והתחדשות בעירנו.אני מבק 
 

  גם ערב חג הפסח הזה יכולים תושבי הקריה לזקוף ראשם בגאווה
 ולומר: דברים טובים קורים בקריית ביאליק.

 

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

תושבי הקריות  גולשים 0,311"קריות באינטרנט" בו נטלו חלק 
 .הקריה המובילה בקריות –ביאליק  תקריי: קבע, כי

 

  אמנה כקליפת האגוז את עיקרי העשייה וההישגים להם אנו כולנו
 –שותפים: עובדי העירייה ונבחריה 

 

 תוכניות בנייה 
 

 00111ל הועדה המחוזית לתכנון ולבניה אישרה הפקדתן לבניה ש .2
 דיור חדשות בעיר. יחידות

בתוכנית להאצת הבנייה "הסופר טנקר" עליה החליט ראש  .3
אפק החדשה  –תוכניות בניה גדולות בעיר  2הממשלה כלולות 

 וגבעת הרקפות ובהכנה אדמות כפר ביאליק.
 
 
 
 
 
 



 חינוך 
 

 הוכפל תקציב העירייה לחינוך. .0
 הוכנה תוכנית אב לחינוך. .2
 –דים בכיתה בחטיבות הביניים ובתיכון הקטנו את מספר התלמי .3

 תלמידים בכיתה. 32עד 
 גידול דרמטי בשיעור הזכאים לתעודת בגרות. .4
נתונים גבוהים מהממוצע הארצי  –הצלחה בבחינות המיצ"ב  .5

 והמחוזי.
 השקעות ענק בסביבת הלמידה בבתי הספר ובגני הילדים. .6
 אדמה. ; הנגשה; חיזוק נגד רעידותPDD –תוכניות בינוי חדשות  .7

 
 

 תחבורה 
 

 כביש עוקף הקריות. .0
 מטרונית. .2
ניר עם, חטיבת הביניים דפנה,  –הסדרי תחבורה בתוך העיר  .3

 קדימה, הפלמ"ח.
 
 

 הנדסה 
 

 הקמת פארק אסתר .0
עירייה, הפלמ"ח, סביון, סמטת אשר,  –שדרוג מגרשי משחקים  .2

 זבולון, גן אלי כהן.
 רחוב חיים. –הקמת מגרשי משחקים חדשים  .3
 מטת כנען.מתוכנן בס .4
רחוב הערמונים, פארק אסתר, רחוב  –מגרשי כושר במרחב הפתוח  .5

 הגליל, גינת סביון.
 רחוב גיורא ורחוב יוסף לוי.סלילת  .6

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 תוכניות פיתוח 
 

 פארק הבנים. .0
 טיילת בן גוריון. .2
 שביל רוכבי אופניים נחל הגדורה. .3
 .השניימרכז יד  .4
 אנדרטה חדשה לחללי צה"ל. .5
 רייה לאזור התעשייה.העתקת מחסני העי .6

 פינוי מחסן החירום בסוף רחוב אפרים. .7
 הקמת תחנת שאיבה חדשה במקום רחוב העצמאות. .8

 .75מקווה טהרה ברחוב קק"ל  .9
 
 

 איכות הסביבה 
 

 .ןוניקיוגינון  –טיפוח ושיפור חזות העיר  .0
גינת סביון, רחוב שבטי ישראל, רחוב ש"י עגנון, רחוב  -ציורי קיר   .2

 רבין.
 ארונות סעף. .3
 גינות ואלמנטים מחומרים ממוחזרים. .4
 כלובי נייר, קרטון, בקבוקים, סוללות ודיסקים. .5
 אלמנטים פיסוליים. .6
 חידוש כיכרות. .7
 אשפה יבשה ואשפה רטובה. –פיילוט הפרדה במקור  .8

 הפעלת סיירת הביטחון העירונית והשיטור המשולב. .9

 ה.גידול דרמטי במספר רישיונות העסק שהוציאה העיריי .01
 
 

 ניהול ומינהל 
 

 רשות איתנה. .0
 פרס שר הפנים לניהול כספי תקין. .2

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

 פרס מי"ל על מצוינות בשירות. .4

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



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

 , ניקוז.זקנהחינוך, נגישות,  –תוכניות אב  .7
השתלמויות ותוכניות הדרכה;  רפרנטים  75 –פיתוח ארגוני  .8

 לפניות הציבור ועוד.
 
 

 לעובדי המתנ"ס  .מבקש להביע הוקרה לעובדי העירייה ולגמלאיה
 והמועצה הדתית.

 
צל היטב לעובדים בלעדיכם לא יכולנו לממש את התוכניות ולנ .0

 המשאבים העצומים שגייסנו.
 

תמיד נזכור לטובה מי הניחו היסודות ומי סללו את  –לגמלאים  .2
 הדרך המאפשרת לנו כיום להנהיג את העיר להצלחה.

 

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

 והמחלקות שהם פרטנרים מדהימים לעשייה.האגפים 

  

  אני מבקש להעלות על נס את שיתוף הפעולה עם ועד העובדים
בראשות יוסי ברבי. ניסיון השנים לימד אותי, כי כאשר קיימות 

 הבנות בין ההנהלה לבין הועד, דרך כלל יוצאים העובדים נשכרים.
 

 ות: שותא תודה מיוחדת והוקרה לעובדי העירייה הפורשים לגמלא
 .ורפי מלכה , אסתי רוסצפניאשווילי, ורדה פרוכטר

 

  מיכל בר שלו, שנות עבודה בעירייה 25הערכה לעובדים המציינים :
רינה לוי מינצי, רעד סלימאן, מוחמד מלחם, רלי אביטל, רעד 

 .פארס סלמאן, שרה רוזה
 

  נמצאים כאן המתנדבים לך תודה מיוחדת. הקמנו מערך התנדבות
 אותו מרכז בכישרון רב, סמי בניסטי. לך ויתעצםמפואר שי

 

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

 

  אביב של דברים טובים בקריית ביאליק -מאחל לתושבי העיר. 
 

 חג פסח שמח וכשר. 


