דברי ראש העיר חיפה ,מר יונה יהב בטקס קבלת עיטור "לגיון
הכבוד"
בלשכת נשיא הסנט ,מר כריסטיאן פונסלה
יום רביעי ה 31-לפברואר 8002
כבוד נשיא הסנט ,מר כריסטיאן פונסלה
גבירותי ורבותי ,ידידים יקרים ,ערב טוב
נרגש ונפעם ,ואני מתקשה ברגעים אלה להביע את שאני חש
ומרגיש .
לזכות בעיטור המכובד של "אביר הלגיון הכבוד" של צרפת ,ע"י
נשיא הרפובליקה הצרפתית ,הינה מחווה המהווה עבורי סמליות
מיוחדת במינה ,במיוחד כאשר הוא מוענק לי ,אישית ,ע"י ידי נשיא
הסנט מר כריסטיאן פונסלה.
מר כריסטיאן פונסלה ,הינו ,מזה שנים רבות ,ידיד נאמן של העיר
חיפה ,עיר שהפכה להיות דוגמא ,בהרמוניה המיוחדת השוררת,
בין הקהילות העדתיות והדתיות השונות החיות אלו בצד אלו,
בהבנה ,בסובלנות ובכבוד הדדי.
נשיא הסנט הוכיח לא אחת ,בקבלת החלטות אמיצות ,כמו
התמיכה המורלית והכספית להקמת מרכז תרבות צרפת בחיפה,
להנחלת הלשון והתרבות הצרפתית .
זאת ועוד ,כאשר העיר חיפה ,הייתה נתונה תחת מטחי טילים יומם
וליל ,בימי מלחמת לבנון השנייה ,ובעת שביכינו את הרוגינו
ותמכנו בנפגעים ,לא הפסיק מר פונסלה
להתעניין ולהביע את הזדהותו הכנה למצב המיוחד איליו נקלעה
עירנו.
נשיא הסנט  ,נותר תמיד נאמן לעמדותיו ואף ביטא אותן בקול רם
וחזק וברגעים קשים וכואבים אלה ,המחיש לנו ,את עוצמת
הידידות שלו.
לא אחת  ,הדגיש ותבע מכל אחד מאיתנו את החובה לזכור את
לקחי ההיסטוריה .הוא ניחן באומץ לב של אדם חופשי ,יוצא חוצץ

נגד האי -סובלנות בעולם ,מצהיר בגלוי את עמדותיו נגד הכרזות
נשיא איראן המתכחש לשואה  -והמעודד את חיסולה של ישראל .
מר פונסלה בלט בפעילותו הנמרצת למען קירוב בין העמים .
אלה ,ממעט מהדברים שאפשר לייחס לך אדוני הנשיא ועוד יוזמות
אחרות ,שגורמים לי להיות גאה הערב ולקבל מידך את העיטור,
ועל כך אני מודה לך .
הרשו נא לי גברותי ורבותי ,להודות לכם מקרב לב ,שכיבדתם
אותי ובאתם להיות כאן עימי  ,במטרה לחלוק עימי את הכבוד
שניתן לי ,וזאת עבור מעורבותי הפעילה בהעמקת היחסים בין
צרפת לחיפה ואזור צפון ישראל  -ובעבור תמיכתי בכל פרויקט
חילופין בין שתי מדינותינו .
למעשה ,מאז ,היבחרי לראש העיר חיפה ,אני ממשיך בשמחה
ובאהבה,את המשימות בהן הוחל טרם תקופת כהונתי וכפי שאתם
עדים  ,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 מבקש להודות באופן מיוחד למוסדות הצרפתיים השונים עמם
אני בקשר ,בעיקר עיריית מרסי – התאומה לחיפה משנת 3698
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 בנשיאתו של מר מישל ווזל ,ידיד
נאמן אשר יחד עימו אנו מיישמים פרויקטים שמטרתם קידום
חילופי תרבות בין אזור פרובנס והעיר חיפה .

זו הזדמנות מתאימה להודות כאן ,לחברי אגודה בפריז ,למען
הקמת מרכז גסטון דפר בחיפה ,ליושב ראש הראשון שלה עו"ד
תיאו קליין ,למחליפו מר הוגו רמניסיאנו  ,לפרופסור דידייה מוס
המזכיר הכללי ויועץ מדינה ,אשר עשו ביחד עם יועצי לארצות
דוברות צרפתית ,מר יעקב בזק ,עבודה נפלאה ועקבית להקמתו
של מרכז זה.
המרכז ,מבטיח את הנחלת הלשון הצרפתית והחדרת התרבות
שלה  ,העיר חיפה גאה על הקמתו ועל הפעילות המתקיימת בו .
אני רוצה לחלוק עיטור זה עם כל ידידינו הרבים ,אלה שנוכחים
ואלה שלא הגיעו הערב ,ובכללם הקהילה היהודית של צרפת ,אם
זה ה"קריף" בראשותו של מר רישרד פרסקייה ,ה"קונסיסטואר,
או אחרים ,אשר כל אחד סייע בדרכו ובמסגרת אפשרויותיו ,ובכך
הוסיף למעשה ,נדבך חשוב ,בבניית הידידות ויחסי הגומלין ,בין
חיפה לצרפת ומוסדותיה.
הנני חפץ ,גם ,להקדיש עיטור זה לשותפיי לעשייה בעיריית חיפה,
אשר יודעים טוב יותר מכל אחד ,עד כמה היחסים בין חיפה וצרפת
ומוסדותיה ,יקרים לי – והם עובדים ללא הרף ,כדי ליזום ולממש
פרויקטים ,בעלי עניין משותף .
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 ,צוותי
השגרירות .
ראוי לציון מיוחד ,מסירותה המתמדת והעקבית של הגב' לואן
פורג'רון ,הקונסולית הכללית של צרפת בחיפה ואזור צפון ישראל
שגם מנהלת את מרכז התרבות והתגייסותם המקצועית של
הצוותים בקונסוליה ובמרכז תרבות צרפת.
למעשה ,אפשר לומר כי נפתח עידן חדש בתחום היחסים בין העיר
חיפה לבין המוסדות הרשמיים בצרפת ,ולקונסולית הכללית יש
חלק חשוב ונכבד בתוצאות.

איני יכול לסיים את דברי מבלי לומר מספר מילים לרעייתי
המקסימה ריבקה .כפי שהינכם יודעים ,להיות איש ציבור אינו
פשוט.
הטיפול ותשומת הלב הנדרשים לתושבים בא תמיד על חשבון
משפחה  -וריבקה רעייתי ,הבינה את גודל השליחות והקורבן
הנדרש ממני ומבני המשפחה ,במסגרת האחריות שמכתיב תפקיד
ראש עיר ואיש פוליטי.
מחשבתי נתונה הערב כמובן גם לשלושת ילדי ,אשר נבצר מהם
להיות כאן לשמוח עמי ולהיות שותפים במעמד זה .
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.
אני מקווה להיות ראוי לו – והיו סמוכים ובטוחים כי,
בכל משימה בהווה ובעתיד ,היחסים בין צרפת לישראל ,יהיו
תמיד,קרובים לליבי ובראש מעיני –
ואני ממתין לך בקרוב מאד בחיפה.

