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  . אני שמח לעמוד כאן בשמם של תושבי קריית ביאליק

  

 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין 44מציין מלאת  צלנדורף –נו בשטיגליץ ביקור

 אותו ציינו בחודש שעבר –אבל הוא נערך גם בצילו של אירוע אחר . ישראל לגרמניה

  .ההשניישנה לסיום מלחמת העולם  64 מלאת –

  

כמו גם יחסי הערים התאומות קריית ,  ישראל וגרמניה–יחסי שתי המדינות 

 עומדים ויעמדו לנצח בסימן שני התאריכים הסמליים –ביאליק ושטיגליץ צלנדורף 

בתקופת ,  מציין את עומק תהום הדמים שנפערה בין שני העמים–האחד . האלה

 מנסה לגשר מעליה במערכת קשרים שהלכה -השני . יהימלחמת העולם השנ

  .והתרחבה עם השנים והיום הם יחסי ידידות ושיתוף פעולה מלא ופורה

  

חשוב להתמיד במלאכת חינוך הדור הצעיר ולהלחם מלחמת חורמה , למען העתיד

  . שהלכו והתרבו בשנים האחרונות, בלתי פוסקת בכל גילויי האנטישמיות והגזענות

  

,  למרות גודלה. שנים להיווסדה61ן בשמה של מדינה החוגגת השנה אני בא לכא

 וחברה במועדון המצומצם מאוד של –ישראל היא מהמובילות בתחום ההיי טק 

  הרפואה והתרבות שבה מעוררת קנאה , רמת המדע. מדינות ששיגרו לוויינים לחלל

  . אחת העשירות בעולם בתחום ההון האינטלקטואליוהיא 

  

במעמד זה אני מבקש להעלות על נס את קשרי הידידות שרקמו ערינו לאורך 

הקשרים הטובים של קריית ביאליק . ושותפיםמצאנו בכם חברים . השנים

גשר חי של .  צלנדורף התבטאו משך שנים בקשרי גומלין וחילופי נוער–ושטיגליץ 



חות היחסים היחסים בין שתי הערים  מבטאים אף את התפת. ידידות בין העמים

שוב ושוב הביעה גרמניה את . הלכו והתרחבו בהיקף מרשיםש, בין ישראל לגרמניה

 ואף ביטאה את מחויבותה זאת – של ישראל ולשלומה המחויבותה לביטחונ

  . במעשים בשעת מבחן

  

העיר , אחותנואני מברך אתכם על החלטתכם לקרוא בעירכם היפה כיכר על שם 

זוהי .  שנים מירי טילים בלתי פוסק מצד החמאס8ר שתושביה סובלים כב, שדרות

  .מחווה ראויה ומרגשת ואנו אסירי תודה לכם

  

 המשך לכולנואני מאחל , אנשי עיריית שטיגליץ צלנדורף, ראש העיראדוני 

 בכוונתי להמליץ למועצת עיריית קריית .ערינוהולכות שתי התקדמות בדרך שבה 

 צלנדורף לציון –כיכר שטיגליץ בשם ביאליק לקרוא את אחת הכיכרות בעיר 

  .האחווה והקשר האמיץ בינינו

  

 .תודה רבה
 


