נאום מר יעקב בזק לכבוד הענקת תעודת ההוקרה
לגב' לואן פורג'רון ,הקונסולית הכללית של צרפת בחיפה ואזור צפון
ישראל – ומנהלת מרכז תרבות צרפת

הערב ,מועצת הנשים שליד ראש העיר חיפה ,בראשותה של
הגב' הדינמית והנאמנה ,חנה שרודק ,בחרה לכבד שתי
נשים מיוחדות ביותר ולהעניק להן תעודת הוקרה .זאת,
בעבור פעילותן היוצאת מן הכלל ,אותן הן מיישמות
בתחומים ,אמנם שונים ונפרדים זה מזה ,אך ,בעלי ערכים
להם מכנה משותף,
הכוללים בין היתר :העדפה תמידית של טובת הזולת,
המאבק נגד אפליה ותחושת החובה הציבורית למלא את
תפקידן מתוך שליחות ונאמנות אין קץ.
הנני מבקש לציין כי העיר חיפה הינה העיר הראשונה אשר הקימה
את מועצת הנשים ליד ראש העיר בשנות השבעים ,זאת ,במטרה
לדאוג ,לתמוך ולהבטיח את מעורבותן של הנשים בחיים הפוליטיים -
ולמינויין למשרות רמות ,בעלות
אחריות ניהולית גבוהה ,תוך יצירת התייחסות ניאותה למקומן של
הנשים בחיים הפוליטיים והציבוריים.

מר יונה יהב ,ראש העיר חיפה ,מעורב עמוקות בכל יוזמה
אשר מטרתה לקדם את מעמד האישה בחיפה ותומך באורח
אישי בכל פרויקט המקדם ומבטיח את מקומן של הנשים
בחברתנו.
זהו לי עונג ממשי ,להציג בפניכם את הגב' לואן פורג'רון,
הקונסולית הכללית של צרפת בחיפה ואזור צפון ישראל –
ומנהלת מרכז תרבות צרפת.
הגב' פורג'רון ,אני חייב לומר ,כי לא היינו יכולים למצוא אדם
מתאים יותר ,לו ,תוענק הוקרתנו העמוקה .אנו מבקשים
להודות לך ,לאחר שלוש שנות שהותך בעיר ,יצרת עידן חדש
של יחסים בין העירייה לבין נציגי המוסדות הצרפתיים,
שהיחסים התהדקו עמן בזכותך ובזכות יוזמותייך.
מזה למעלה מארבעה עשורים הנני בשרות עיריית חיפה וראיתי כבר
קונסולים רבים שהתחלפו ,אך הנני יכול להעיד במלוא הכנות כי,

-2מעולם לא זכינו לשיתוף פעולה מופתי כפי שזכינו לו למן התמנותך
לתפקיד באזורנו.

בתפקידך כקונסולית הכללית של צרפת בחיפה ,ידעת
להעניק מבית זה ,של קונסולית צרפת בחיפה ,תודות
לפעילותך הדינמית ,הבלתי נלאית והנאמנה עם צוותך
המסור -שירות מעולה לצרפתים המתגוררים בחיפה ובאזור
הצפון ,תוך הענקת תשומת לב מיוחדת והקשבה כנה.
פעלת יותר מהנדרש מדיפלומטית מייצגת ,דאגת לפגוש את
הצרפתים בכל האזור ,תוך שאינך מזניחה איש ,מאחר
ובנימי נפשך הוא למלא את משימותייך ,במטרה שכל צרפתי
יחוש את החשיבות שמייחסת לו צרפת ובמיוחד ,גם כאשר
הוא מתגורר מחוץ לגבולות צרפת.
נתיני צרפת אלה ,לא ישכחו וכך גם אנו ,כיצד במהלך קיץ
 ,2002בחרת באומץ לב ,לשלב את גורלך עם גורלם ,בעת
שחיפה ואזור הצפון היוו מטרה בלתי פוסקת לטילים אשר נחתו וזרעו
בכל עבר הרס ,פחד ואימה.
לא נשכח כי הקרבת את חופשת הקיץ האישית למען שהייה במחיצת
המשפחות הצרפתיות ,על מנת לחזק ולתמוך בהן  -ובמיוחד באלה
הנחשלות.
אנו נזכור עוד זמן רב כיצד מול העוני שהיכה משפחות רבות ,במיוחד
במהלך ולאחר מלחמת,

לא נשכח שבנובמבר  ,2002יסדת את העמותה הצרפתית
למען סולידאריות עם צפון ישראל ,ארגון שמטרתו לאגד את
ערי הצפון ואשר ייעודו להשלים את המערך הקיים כבר
בתחום זה בקונסוליה ,במטרה לתמוך במשפחות פרנקו-
ישראליות נזקקות.
לא נשכח גם את החיבה שהינך רוחשת לאזורנו ואשר גם
הוא חש כלפייך באורח זהה  -וכדבריך הינו האזור היפה
ביותר בישראל .ידעת לקדם את האזור בקרב המוסדות
הצרפתיים הרשמיים ,כי חשת שהאזור ,קופח במידת – מה
אצלם.

-3אנו יודעים אל נכון ,כי הינך ותהיי גם בעתיד ,הודות לגישתך
העצמאית ,השגרירה הטובה ביותר לאזורנו בפני צרפת,
מוסדותיה והצרפתים ,תוך שהינך דואגת לציין בכל הזדמנות
את יתרונותיו הפוטנציאליים ,הכלכליים ,התיירותיים,
התרבותיים והאנושיים שאין דומה להם בשום מקום.
ומתוך תודעה עצמית עמוקה זו ,רצית בכל מאודך להיות
מעורבת בכל היוזמות הננקטות על ידי עירייתנו ,במטרה
לקרב את מדינתנו ,ערינו ואזורינו.
ידעת גם להקים גשרים חדשים בין חיפה וערים צרפתיות
נוספות במטרה להביא לחילופין אשר יביאו להעמקת
הקשרים הקיימים כבר בין מדינותינו.
כך ,הננו מחדשים עתה ביחד עם עיריית פריז ,את כיכר פריז
בעיר התחתית ,במטרה שהמקום יהפוך להיות ראוי לשם
היוקרתי אותו הוא נושא ,נערכים ,לשיתוף פעולה משולש
בתחום ההיי-טק ,בין עיר הבירה הצרפתית ,הטכניון והעיר
חיפה ואילו עם העיר ליל ,אנו מקווים לשיתוף פעולה פורה
בתחום הביו-טכנולוגיה ולחילופין ,בתחומים בעלי עניין
משותף.
אין זה במקרה ,כי מוסד הנשיאות של הרפובליקה
הצרפתית ,בחר להעניק לך את עיטור אות לגיון הכבוד
הגבוה באותה שנה ,בה הוענק גם למר יונה יהב ,ראש העיר
חיפה ,שהינו מעורב אישית בכל יוזמה המביאה לפיתוח
הקשרים בין חיפה והמוסדות הצרפתיים  -וודאי הוא ,כי בלא
תמיכתו ,לא היה עולה בידינו לממש פרויקטים בעלי עניין
משותף בין צרפת לחיפה.
למעשה ,העבודה שביצעת ופעילויותייך המשותפות אתנו,
אותן מימשת במהלך השנים האחרונות ,במטרה לקדם
ולהדק את הקשרים בין צרפת לחיפה ואזור הצפון ובמיוחד
אלה שבין חיפה לעיר התאומה  -מרסיי ,המחוז לה -לבוש-
דה -רון ואזור פ.א.ק.א – פרובנס -אלפ -קוט -דזור ,ראויות
להערכה ולכבוד.

-4בטרם סיום אני חייב להדגיש גם את פעילותך המקצועית
המופתית ,אותה יישמת כמנהלת מרכז התרבות צרפת
בחיפה ,במטרה להנחיל את השפה ולהפיץ את תרבות
צרפת בחיפה ובאזור הצפון.
מעולם ,פעילויות המרכז היו כל כך מגוונות ומרשימות ,משכו
משתתפים כה רבים ,למן היום שהחילות לפעול ,מוקפת
כמובן ,בצוותך הנאמן והמסור.
למן הגעתך לחיפה ,אנו גאים עוד יותר שבשכונת הכרמל
הצרפתי  ,המשקיף על הים התיכון המשותף ,הוקם מרכז בו
הגברים והנשים מתאגדים סביב נושא אהבתם ,אליו הם כה
קשורים -השפה והתרבות הצרפתיים ואשר תודות לך ,הוא
ממלא כיום ,את ייעודו בגדול.
הגב' לואן פורג'רון ,אנו שמחים כי פעילויותיך הדיפלומטיות
הביאוך עד לחיפה ,שהינה כיהלום באזורנו ,על מנת לפתח
את היחסים עם צרפת ועם תרבותה העשירה ,אותה אנו כה
מעריצים.
לפני שלוש שנים ,הייתה זו דיפלומטית רשמית אותה
הקבלנו ,אך כיום ,אנו יכולים לומר כי קיבלנו ידידת אמת
בלתי נשכחת.

