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   חברי המשלחת מזסטפוני- אורחינו מהעיר התאומה 

  חברי מועצת העיר

  מנהלי האגפים ובכירי העירייה

  מר שותא צפניאשוילי ורעייתו

  אליק ביתקרייבני הקהילה הגיאורגית 

  אורחים נכבדים

  

  .  מהעיר התאומה זסטפוני שבגיאורגיהימכובדי ביאליק תלקרייברוכים הבאים 

  

 ביאליק לנציגי העיר זסטפוני נערך תקרייהמפגש הרשמי הראשון בין נציגי העיר 

 ביאליק דני תקריי עוד בתקופת כהונת ראש העיר השני של 1999 לספטמבר 23ביום 

  .ל"זק ז

  

מנהל מחלקת הקליטה שפרש לא מזמן ,  שותא צפניאשוילי " דחף"את המפגש הזה 

השקיע במשך שנים רבות מזמנו וממרצו , יליד העיר זסטפוני , שותא  . לגמלאות

   . ביאליק וזסטפוניתקריימעמד החתימה של ברית ערים תאומות כדי להגיע ל

  

ם ראש  מר תימור ציציאשוילי וע–י חבל אימרטהמפגש הראשון נערך עם מושל 

  .אמל גורגודזיה'עיריית זסטפוני דאז מר ג

  

במשלחת הראשונה של העיר קריית ביאליק . ביקרתי בזסטפוני שלוש פעמים

 סימון מהנדס העיר , השתתפו סגני ראש העיר דאז משה פנחס ואהרון טטרואשווילי

. שותא צפניאשויליהאומן והכוריאוגרף , מייסד הקשר בין שתי העריםגרינברג ו

זה היה מעמד מרגש לכל . ור זה התוודעתי לראשונה להערצת ההמונים לשותאבביק

והערצה בלתי ניתנת לערעור למדינת ישראל " הבה נגילה"שירת . מי שנכח בביקור

   .ולתרבות והמורשת היהודית שהשאירו בגיאורגיה היהודים שעלו בהמשך לישראל

  



קבלת הפנים . ת ביאליקהפעם כראש עיריית קריי, לפני שנתיים שבתי לזסטפוני

ישראל וגיאורגיה הן בנות .  חמה והעידה על עוצמת הקשר בין שתי המדינותההיית

  .ברית והקשרים בין שני העמים חזקים מתמיד

  

 ההייתכי מדינתם , אנו במדינת ישראל נזכור תמיד כחוב של כבוד לעם הגיאורגי

ופה נטבחו שישה שעה שעל אדמת איר. מקלט בטוח לעם היהודי בתקופת השואה

רבים . חיו היהודים במדינתכם בבטחה וביחסי שכנות טובה, מיליון בני העם היהודי

מבני עמכם נמנו עם הצבא האדום שיחד עם בנות הברית לחם בחיה הנאצית עד 

  .למיגורה

  

שפנייתן ,  המשפחות היהודיות מגיאורגיה18אנו זוכרים את מכתב , בנוסף לכך

ת הפתח לפתיחת שערי מסך הברזל ויציאת היהודים ם היווה א"למוסדות האו

בין הרבבות שהגיעו . מברית המועצות ועלייתם לישראל בראשית שנות השבעים

אחרות נמנו רבים בטומי וערים , גורי, קולאשי, זסטפוני, קוטאיסי, מטביליסי

העלייה מגיאורגיה העשירה את חיי . שמצאו אחר כך את ביתם בקריית ביאליק

  .התרבות והיצירה בעירנו, המסחר

  

שנחתם בתקופת כהונתו של קודמי , בהסכם ברית הערים התאומות שבין הערים

שתי התחייבו והצהירו , משה פנחס, אותו ניסח סגן ראש העיר לשעבר, בתפקיד

סים יציבה  ביאליק וזסטפוני  על מטרות משותפות ובהן מערכת יחתייקרהערים 

באמצעות חילופי מידע , במטרה לקיים שיתוף פעולה בתחומי התרבות והדדית 

יצירת קשרים , חינוך וכלכלה באמצעות תמיכה ביוזמות הדדיות , הדדיים 

  .מסחריים ושיתוף פעולה בין שתי הערים בנושאים כלכליים

  

יק וזסטפוני מקיימות קשר הדוק והדבר ניכר בביקורים הדדיים שלי  ביאלתקריי

כראש עיר ומשלחת בעיר זסטפוני וביקורים של הנהלת העיר זסטפוני בקרית 

  .ביאליק

  

, היא חזרה להיות עיר מובילה.  ביאליק נמצאת בתנופת עשייה ופיתוח תקרייהעיר 

 הפארק הראשון של – פארק אסתר. ראיתם זאת בסיורכם בעיר. נקייה ומטופחת

  . כיכרות מטופחות , בתי כנסת, מבני תרבות ,  ביאליקתקריי

  



אדוני , ואני גאה להעניק לך .  ביאליקתקריי,  בראש העיר היפה הזוגאה לעמודאני 

  . ראש העיר זסטפוני את המפתח לעיר היקרה כל כך לליבי ולכל תושביה

  

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

הקשרים . ורגיה חברים ושותפיםשבגיאאנשי העיר זסטפוני , מצאנו בכם . השנים

של  גשר חי.  ביאליק וזסטפוני התבטאו משך שנים בקשרי גומליןתקרייהטובים של 

  .ידידות בין העמים

  

ל הכוריאוגרף והאומן הנודע ומנה, בהזדמנות זו ברצוני לברך את שותא צפניאשוילי

 ביאליק על תרומתו רבת השנים תקריימחלקת הקליטה שנים רבות בעיריית 

  .  לשימור הפולקלור הגיאורגי בקרית ביאליק ובארץ כולה

  

שותא הוא הרוח החיה והאיש שמסמל יותר מכל את הקשרים החמים ומערכת 

מייסד הלהקה הגאורגית בעיר , היחסים המיוחדת שנרקמה בין שתי הקהילות

  .רות של רקדנים שהעמיד דו

  

 ביאליק היא הבית שלי ואני אוסיף תקרייאסיים בכך שכל תושב בעיר אומר כי 

  . ביאליק היא גם הבית שלכםתקרייואומר כי 

 


