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 נסנס'נאום מר יעקב בזק לכבוד מר פטריק ג
 ראש העיר אנטוורפן

 אנטוורפן חיפה -דות ישראל בלגיההידיבמפגש עם עמותת 

 
  נסנס ראש העיר אנטוורפן'פטריק ג מר

 אנטוורפן חיפה -דות ישראל בלגיהחברי עמותת הידי
 ידידים יקרים

 
 והי שמחה גדולה וכבוד רב לנו להקביל את פניו של מר ז

 ,נסנס ראש העיר אנטוורפן'ריק גפט
 . העיר התאומה לחיפה

 
קשרי שתי ערינו ידעו תקופות זוהר אשר במהלכן יוזמו פרוייקטים 
 .רבים בעלי ענין משותף שאיפשרו לרקום יחסים ידידותיים ופוריים

 
, מר יונה יהב ראש העיר חיפה ואנוכי, לאחר הפוגה ארוכה מדי

סגניו ואישי ציבור , נסנס'גי מר פטריק "התקבלנו בחום רב ע
 ביקור זה המחיש לנו . נוספים במהלך ביקורנו באנטוורפן

וכבר שוחחנו על אודות  –כי הרצון לחדש את הקשרים הינו הדדי 
כמו ענייני תרבות ועניינים הקשורים , נושאים בעלי ענין משותף

 .בהם נוכל להשתית שיתוף פעולה הדדי, לנמל
 

, חיפה אנטוורפן –ות ישראל בלגיה עמותת הידיד, נסנס'מר ג
קיימת כבר שנים רבות והדבר מעיד על החיבה הרבה שחשות 

 .ישראל וחיפה לבלגיה ואנטוורפן
קיוותי כי עידן חדש  ר העמותה"יולחמש שנים עת התמניתי לפני 

את בה מניותמיד  ואכן ההתמדה משתלמת- ביחסים יפתח
 .היוםוהנה אנו מקבילים את פניך כאן  -יה פירות

 
התקווה היא לראות שוב את שתי ערינו כמו גם את שתי ארצותינו 

 .הם יהיו נצחיים ן באורח שהפעם הזומחדשות את קשריה
 

ברצוני להציג לכם בקצרה את העיר , ידידי העמותה היקרים
 .אנטוורפן ואת ראש עירה המכבד אותנו בנוכחותו כאן היום

 
נטוורפן היתה יכולה נסנס יש את כל מה שהעיר א'למר פטריק ג

יצירתי ויוזם באורח פורה , אמיץ, דינמי,צעיר, הלצפות מראש עיר
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הוא השכיל להפוך את אנטוורפן לעיר מסבירת  .ביותר וללא ליאות
תוך שהוא נאבק למען כי כל , מלאת חיים וקוסמופוליטית, פנים

ותשאבנה  -זו לצד זו , תימצאנה את מקומן הראוי, הקהילות בה
 .את עושרה מנת להעניק לעיר על ,ות זוושונ מופוליטיותסמתוך קו

אנטוורפן הינה . ורנו האחרון בעיריכולנו להיווכח בזאת בעת ביק

חשוב ביותר עיר שנעים לחיות בה ואשר התרבות מהווה נדבך 
 .מחייה

 
לאחר סיום לימוד מדעי המדינה והחברה באוניברסיטת 

ברה העוסקת נסנס ניהל ח'פטריק ג, אנטוורפן ובלונדון
ולאחר מכן עבר לנהל סוכנות פרסום בעלת  - בסקרי שוק

 .מוניטין בינלאומיים
 
 

ליהם הינו נסנס הינו אדם בעל ערכים ע'אך מאחר ומר ג
לנשיא המפלגה  9111בשנת הפך , אבקמוכן להי

נבחר לראש  3112ביולי  91וב  –הסוציאליסטית הפלמית 
 העיר אנטוורפן

יום נצחונה של מפלגתו . 3112 -תפקיד אליו נבחר שוב ב
היסטורי במערכת  נחשב כתאריך, SPAה  -נסנס 'של מר ג

הנצחון היה מוחץ , הבחירות הבלגית של אותה שנה שכן
למעשה למה שאמור . אל מול המפלגה הקיצונית ימנית

 ,של אנטוורפן" השחור' יום א"היה להפוך  ל
אשר הצית את  "יום ההתלהבות האדומה"הפך להיות 

 .התקווה מחדש
 

, הדוגלים בדמוקרטיה, הודות לבטחונו בערכיו ההומניים
נסנס הצליח לבלום את השנאה ואי 'מר ג, צדק ושיוויון

להביע את ההתנצלות  אותם ערכים גם הביאוהו .הסובלנות
על מעורבותה בגירוש , בשם ראשות העיר אנטוורפן

 .היהודים במהלך מלחמת העולם הראשונה
הכיר באחריות ,מנהיג פוליטי מהעיר אנטוורפן, ראשונהל

שנערכו בשנת איסופי היהודים  רשויות העיר בשלושת
בגירוש הפעיל של מנהל העיר  ובשיתוף הפעולה -9193

       . היהודים למחנות ההשמדה הנאציים
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הזיכרון איפשרה סוף סוף כי  ,מחווה אמיצה וצודקת זו
 .ההיסטוריתות יתועד בהתאם למציא הקולקטיבי

 
נסנס ריגשו אותנו 'דברי התנצלויותיו של מר ג, כאן בחיפה

ומר יונה יהב ואנוכי העברנו לו מיידית את   -עמוקות 
 .על מחוותו הוקרתינו

 
עומדת הכן  כיום יותר מאי פעם עמותתנו, נסנס'מר ג

ואנו מוכנים  –לשרות פיתוח הקשרים בין אנטוורפן לחיפה 
רצונם אשר יבטאו את , רוייקטיוזמה ופ לתמוך בכל

להידוק קשר הערים , המשותף של ראש העיר חיפה ושלך
התאומות אשר לאחרונה התרופף וביחד לסכם על מדיניות 

 .של שיתוף פעולה פורה בעתיד הקרוב
 

 .אנטוורפן ובלגיה יכולות לסמוך עלינו
 

 .תחי הידידות אנטוורפן חיפה, תחי ישראל, תחי בלגיה
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

נסנס לשאת 'יש לי עתה את הכבוד להזמין את מר פטריק ג
 .את דבריו

 
 .נסנס בבקשה'מר ג

 
 .נסנס'נאום דברי מר ג

 
 .נסנס על דבריך החמים שהבעת'תודה מר ג
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ועתה הנני מבקש מכל חברי העמותה להציג את עצמם 

 .בזה אחר זה
 

 .ניהול המפגש
 

 עלברצוני שוב להביע את שמחתנו הרבה , נסנס'מר ג
שיכולנו להקבילך בחיפה ולהציג בפניך את עמותת 

אשר מטרתה , חיפה אנטוורפן –ישראל בלגיה , הידידות
לפעול להידוק הקשרים ולנצחיות היחסים בין חיפה 

 .בין ישראל לבלגיה, לאנטוורפן ומעבר לכך
 

כבוד גדול הוא לנו להקבילך ואין כל ספק כי לאחר ההפוגה 
ן המבוסס על רצון הדדי עיד. הארוכה עידן חדש נראה

וליצור חילופים פוריים בין  –לחדש את שיתוף הפעולה 
 .עיריותינו ומוסדותנו

 
הנני חש ובטוח כי עיריית חיפה ועמותת הידידות מצאו בך 

שותף נאמן ודינמי אשר גם בעבורו המעורבות  , נסנס'מר ג
 .והתמיכה ביוזמות בעלי ענין משותף  קרובות לליבו

    
ס קשר בין ערים תאומות נבנה ראשית על קשר נסנ'מר ג

, והמפגש בינינו שהחל באנטוורפן והמשכו כאן בחיפה. אנושי
 . מעיד על ההערכה ההדדית הכנה שנוצרה בינינו

בנוסף אנו חולקים את אותם הערכים ההומניים אותם נדע 
 .להעמיד לשרות שיתוף הפעולה בינינו

 
לבעל משמעות ללא  קשר תאומים אינו יכול להתממש ולהפוך

איני סבור כי . האחיותי ראשי הערים נרצונם המשותף של ש
 -באם אומר כי רצונם של שני ראשי הערים מופגן, הנני טועה

וביקורך בחיפה מבשר על תחילתו של עתיד משותף זוהר 
  . ומבטיח


