מר כריסטיאן פונסולה ,נשיא הסנט
גבירותי ,רבותי וידידים יקרים
זהו אירוע השיא של  04שנות פעילותי הציבורית .אני נרגש ומבקש
להודות לכם על כי מצאתם אותי ראוי לקבל את אות "לגיון הכבוד"
אותו אשא בגאווה לכל אשר אלך.
אות "לגיון הכבוד" איננו בא כדי לסכם תקופה .אני רואה באות זה
מחויבות להמשיך ולעשות ככל יכולתי למען תושבי חיפה ,להטמיע
בישראל את תרבות צרפת העשירה ולהעצמת היחסים המיוחדים
שבין חיפה לאחותה התאומה מרסיי .הסכם שנחתם עוד בשנת
. 2691
את אות "לגיון הכבוד" שהענקתם לי ,אינני מקבל לבד .יחד עימי
ניצבים כאן  104.444תושבי חיפה ,שאני נציגם .הענקת האות היא
הבעת אמון בי ,בעיר ובתושביה והצדעה לקהילה שעמדה בגבורה
במלחמה שעברה עלינו לפני כשנתיים.
אין זה פשוט לנהל עיר בתקופת מלחמה בה יורים טילים על העיר.
נדרשתי לפתור בעיות כמו אספקת תרופות לחולים וקשישים.
אספקת מזון חם לקשישים שאינם יכולים לצאת לקניות גם משום
שהעסקים לא נפתחו.
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העסקת הילדים בתקופת החופש כדי שהוריהם יוכלו לעבוד .הוצאת
משפחות "חלשות" אל מחוץ לעיר ,תחזוקת המקלטים הציבוריים,
התקנת מזגנים במקלטים ומכשירי טלפון קוויים .הספקת מזון
למקלטים ועוד.
את כל הבעיות פתרנו בכוחות עצמנו .אנו עיר חזקה .ומעל הכול
הצלחנו לבסס את תחושת הביטחון שהכול נמצא בשליטה כל הזמן.
במלחמה הזו בלטה הערבות ההדדית שבין כל חלקי האוכלוסייה
שבעיר .המלחמה הוכיחה את חוסנם של התושבים .תמיד ידעתי כי
לתושבי חיפה אופי מיוחד .בתקופת המלחמה נוכחתי עד כמה הוא
מיוחד.
חיפה היא עיר שבה אין סיסמאות אלא מציאות .עיר שבה למעלה מ
–  244שנה מתקיימת מסורת של חיים משותפים לבני כל העדות
והדתות ,יהודים וערבים .עיר אשר תושביה יצרו בסיס מוצק של
סובלנות ואחדות המטרה.
חיפה של היום היא עיר מודרנית ,עיר של חיים באיכות .אני ניצב
היום בפני אתגר עצום של מיצובה כעיר היי – טק משגשגת ,בעלת
איכות חיים מצוינת ,מרכז אוניברסיטאי נופש ותיירות .על חיפה
עוברת היום תנופת פיתוח כמוה לא ידעה העיר מעולם.
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מתחת להר הכרמל אנו חופרים מנהרות באורך של  9ק"מ אשר
באמצעותן ניתן יהיה לחצות את העיר במהירות ובבטיחות .בנמל
חיפה שהוא נמל המים העמוקים הגדול בישראל מתבצעות עבודות
ענק להקמת רציפים חדשים שיכפילו את שטחי העגינה והאחסנה.
בדרומה של העיר מוקמת קריית ספורט חדשה ,במרכזה אצטדיון
כדורגל מקורה ל –  31.444צופים  .בסמוך לו נמצא פארק ההיי –
טק הגדול בישראל – "מרכז תעשיות המדע של חיפה".
בפארק זה פועלות כל ענקיות ההיי טק העולמיות אינטל,
מייקרוסופט ,גוגל ,יאהו ,פיליפס ואיי.בי .אם  ,בצד חברות ישראליות
מהמתקדמות בעולם .בכולם עובדים חוקרים ,מדענים ומהנדסים
ישראליים.
בימים אלה אנו מתחילים להקים את פארק הביוטק הגדול והמתקדם
בישראל .בפארק יוכלו טובי המומחים ליצור עתיד טוב יותר לכל
האנושות
אני אדם אופטימי ואדם מאמין .אני מאמין כי בשורת השלום תצא
מחיפה .אני מאמין כי בשילוב ידיים של כולם ,העתיד יהיה טוב יותר.
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חברים וידידים רבים חברו לארוע מרגש זה של הצדעה לתושבי
חיפה .ארוע בו הענקתם לי את אות לגיון הכבוד.
למעשה ,מאז ,היבחרי לראש העיר חיפה ,אני תומך בכל יוזמה אשר
מחזקת את הקשרים בין צרפת ומוסדותיה לבין עירנו חיפה בשיתוף
פעולה מוצלח עם שותפי הנאמנים לעשייה .
על כן ,אני רואה בשותפים בצרפת ובישראל ,שותפים לעיטור
שהוענק לי הערב .
אני מוצא חובה נעימה להודות לכולם אך במיוחד למארח מר
כריסטיאן פונסולה חבר וידיד לתושבי חיפה ,שלא הפסיק להתעניין
בקורה לנו במהלך המלחמה ולאחריה.
אני מבקש להודות באופן מיוחד למוסדות הצרפתיים השונים עמם
אני בקשר ,בעיקר עיריית מרסי – התאומה לחיפה משנת 2691
ולראשה הסנטור ג'ון-קלוד גודאן ,
למועצה הכללית של מחוז לה -בוש -דה -רון ולנשיאה הסנטור ג'ון-
נואל גריני ,המעורב אישית בפרויקטים בעלי אופי תרבותי-חינוכי-
סוציאלי,
למועצה האזורית של פ.א.ק.א בנשיאותו של מר מישל ווזל ,ידיד
נאמן אשר יחד עימו אנו מיישמים פרויקטים שמטרתם קידום חילופי
תרבות בין אזור פרובנס והעיר חיפה .
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הנני מבקש להדגיש ,כי כל הפרויקטים אותם אנו מיישמים עם
צרפת ,לא יכלו להתממש הלכה למעשה ,ללא עזרתו ותמיכתו של
שגריר צרפת בישראל מר מישל קזה ,קודמיו לתפקיד וצוותי
השגרירות .
בחיפה יש לנו "אי של תרבות צרפתית" .הקונסוליה הצרפתית
בחיפה ממלאת תפקיד חשוב בהיותה עוגן לפעילות תרבותית
עשירה.
בראש הקונסוליה עומדת הגברת לואן פורג'רון שפעילותה
במיוחד בתחומי התרבות היא נכס לצרפת ויעילותה ונועם הליכותיה
הם נכס לתושבי חיפה.
הקונסולית פורג'רון עומדת גם בראש מרכז תרבות צרפת ע"ש
גסטון דפר מחלוצי היחסים שבין מרסיי לחיפה ,ידיד ענק שהלך
לעולמו והוא חסר לנו .המרכז ,בו ארחנו אותך אדוני נשיא הסנט,
מפיץ לאלפי תושבי המדינה את תרבותה העשירה של צרפת ומנחיל
את השפה הצרפתית לרבים.
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אדוני נשיא הסנט ,אני מבקש להודות הערב  ,לכל עובדי הסנט
ובמיוחד לאלה ,שטרחו וארגנו את הטקס החם והאינטימי הזה –
ותודה חמה לך אישית ,על הכבוד שחלקת לי הערב בלשכתך.

בשמי ובשם כל תושבי חיפה ,אומר את המילה היחידה ,מילה קטנה
שמבטאת את כל מה שאנו מרגישים .תודה.

