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  14.5.10חנוכת כיכר הידידות 

  ברלין –כיכר שטיגליץ צלנדורף  –בן גוריון + כיכר אשל 
  

  
  מר נורברט קופ, ברלין-נכבדי ראש העיר שטיגליץ צלנדורף 

  חברי מועצת העיר

  מנהלי המחלקות ובכירי העירייה

  נספח התרבות של גרמניה בישראל, מר מרטין שרויטר

  אורחינו מהעיר התאומה

  בדיםתושבים נכ

  

חנכה עיריית שטיגליץ את אולם הספורט על שם  יםשנ 15 - מ יותרלפני 

מחווה מרגשת זאת לא נעלמה . בגרמניה קריית ביאליק בעיר התאומה

, החלטתי, לאחר שובי בשנה שעברה מביקור בעיר התאומה. מעיני

כמחווה של ידידות , להציע למועצת העיר, בתיאום עם חבריי למשלחת

שטיגליץ : את אחת מכיכרות העיר כשם העיר התאומה לקרוא, והערכה

  .ברלין –צלנדורף 

  

ביקורכם בקריית ביאליק , אדוני ראש העיר ואורחינו היקרים מגרמניה

. שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה 45מציין מלאת 

 :ציין השבוע העולם כולואותו  –אבל הוא נערך גם בצילו של אירוע אחר 

  .הסיום מלחמת העולם השנייעל הנאצים ובנות הברית  ןניצחול יםשנ 65

  

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

עומדים ויעמדו לנצח בסימן שני  –קריית ביאליק ושטיגליץ צלנדורף 

מציין את עומק תהום הדמים  –האחד . התאריכים הסמליים האלה

מנסה  - השני . בתקופת מלחמת העולם השנייה, יםשנפערה בין שני העמ

לגשר מעליה במערכת קשרים שהלכה והתרחבה עם השנים והיום הם 

  .יחסי ידידות ושיתוף פעולה מלא ופורה
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עיר קריית ביאליק הייתה העיר הראשונה בישראל שכוננה קשרים עם 

החלטת פרנסי המועצה המקומית . לפני יותר מארבעים שנים, גרמניהב

היו שטענו כי מוקדם לסלוח ומנגד היו . עוררה ויכוח ציבורי סוער, אזד

לכבד חיי , ילדינוכדי למנוע שואה נוספת חובתנו לחנך את כי , שטענו

כי , ממרחק השנים אני סבור. ַיחסי עמים בדרכי שלום ּולקיים. אדם

, אני מאמין .ברלין –שטיגליץ העיר צדקו התומכים בכינון הקשרים עם 

חשוב להתמיד במלאכת חינוך הדור הצעיר ולהלחם , למען העתידכי 

שהלכו , מלחמת חורמה בלתי פוסקת בכל גילויי האנטישמיות והגזענות

את זאת נוכל לעשות אם נקיים חיים של . והתרבו בשנים האחרונות

  .שלום והדברות עם מדינות ועמים

  

פת עשייה בשנה האחרונה נמצאת העיר קריית ביאליק בתנו, קהל נכבד

. נקייה ומטופחת, החזרנו את קריית ביאליק להיות עיר מובילה. ופיתוח

השלמנו ; הפארק הראשון של קריית ביאליק -הקמנו את פארק אסתר 

 20את בניית מרכז התרבות הרב תכליתי ברחוב הדפנה בהשקעה של 

לאחר למעלה ; בנינו בית כנסת חדש בגבעת הרקפות; מיליון שקלים

הקמנו ; שבה העיר וזכתה בפרס שר הפנים לניהול כספי תקיןמעשר שנים 

שעות ביממה לצד  24, סיירת ביטחון עירונית הפועלת שבעה ימים בשבוע

ביצענו ; במרחב הפתוח הקמנו מגרשי כושר; השיטור הקהילתי המשולב

 15 - השקענו למעלה מ; הסדרי תחבורה חדשים וסלילת כבישים ומדרכות

גני הילדים ומבני תנועות הנוער , בתי הספר מיליון שקלים בשיפוץ

  . שדרוג הכיכרות ברחבי העירהתחלנו בתהליך ו

  

אותה אנו , ברלין, שטיגליץ צלנדורף –קריית ביאליק  –כיכר הידידות 

עברה , זינגר+ אשל + כאן במפגש הרחובות בן גוריון , חונכים היום

ת ביאליק אלא זוהי לא רק הכיכר הגדולה בקריי. מתיחת פנים ושדרוג

  . לכל הדעות גם הכיכר היפה בעיר
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אני גאה על התוצאה שהשגנו ומאושר כי עלה בידי לגרום שמחה בלב 

כיכר זאת . סמוך להלתושבים החולפים על פניה ולאלה המתגוררים ב

  .היא הוכחה נוספת כי דברים טובים קורים בקריית ביאליק

  

, תושבי קריית ביאליק, ורףאנשי עיריית שטיגליץ צלנד, אדוני ראש העיר

אני מאחל לכולנו המשך התקדמות בדרך שבה הולכות , נבחריה ועובדיה

  .נמשיך בקשר האמיץ בינינו. שתי ערינו

  

 .תודה רבה
  

 


