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בית ספר ישראלי-צרפתי: פדגוגיה פלורליסטית

החזון

שתי מסלולים ישראלי וצרפתי מכיתה ז' ועד יב', לקראת תעודת בגרות צרפתית וישראלית 
ובאינטראקציה מתמדת: פעילות להכרת המדינות, פעילויות תרבות וספורט וכן שיעורים משותפים.

1.  חינוך רב-לשוני ורב-תרבותי:
אנגלית, עברית, צרפתית וספרדית אינטנסיבית

לימודי אומנויות
DELF, TOEFL… :הכנה לתעודות בינלאומיות

2.  מצויינות בלימודים
הכנת התלמידים למוסדות ההשכלה הגבוהה בצרפת, בישראל ובמדינות אחרות בעולם.

המסלול הצרפתי: 100% הצלחה בבגרות, 80% בהצטיינות.
המסלול הישראלי: 100% הצלחה בבגרות. אחוז ההצלחה הגבוה בישראל! 

.3.  לימודי מבוא במדעי המדינה וביחסים בינלאומיים, 
כתוצאה מכך שבית הספר נוסד ביוזמתם של ממשלות צרפת וישראל.

4.  מצוינות תרבותית 
אודות לשיתוף פעולה עם המדור לתרבות בשגרירות צרפת ועם המחלקה ליחסי חוץ במשרד החינוך הישראלי.

5.  חינוך לערכים של ההומניזם והפתיחות
של ארגון "אליאנס – כל ישראל חברים".

פנימייה חדשה ומודרנית
חדרים לשלושה תלמידים | חיזוק לימודי בשעות הערב | צוות ישראלי-צרפתי | מועדון לבילוי ולמנוחה |

פעילויות בשבתות

בית הספר הישראלי-צרפתי נפתח מתוך רצון לרכז בין כתליו תלמידים בעלי רקע חברתי וזהות לאומית, תרבותית, 

לשונית ודתית שונים. היבט רב-תרבותי זה המאפיין את האוכלוסייה, איננו מקרי וחולף כי אם נתון קבוע שמבחינת 

המייסדים והנהלת בית הספר, ראו צורך להתייחס אליו לא רק כעובדה קיימת וכמציאות אובייקטיבית, אלא כנכס 

וכערך המטביעים את חותמם על החזון החינוכי, על הפרקטיקות הפדגוגיות ועל העבודה היום-יומית, בשטח.

Le Collège Lycée franco-israélien:
une pédagogie interculturelle et pluraliste
Deux sections, française et israélienne, de la cinquième à la terminale, menant aux baccalauréats 
français et israélien, en interaction permanente: excursions de découverte du pays, activités 
culturelles et sportives, cours communs

1.   Education plurilingue et pluriculturelle :
Anglais, hébreu, français et espagnol intensifs
Initiation aux arts : musique, théâtre, arts plastiques
Préparation aux diplômes linguistiques internationaux : TOEFL, DELF…

2.  Excellence scolaire
Préparation des élèves aux meilleures filières et établissements de l'enseignement supérieur en France, 
en Israël et dans le monde. 
Section Française: 100% de réussite avec 80% mentions.
Section israélienne : 100% de réussite avec les coefficients les plus élevés du pays.

3.  Initiation à la science politique et aux relations internationales
Parce que le collège-lycée est né d'une volonté commune des gouvernements français et israéliens.

4.  Excellence culturelle 
Partenariat avec le service culturel de l'Ambassade de France et la direction des relations 
internationales du Ministère israélien de l'Education.

5.  Respect des valeurs humanistes
Prônées par l'Alliance Israélite Universelle.

Un internat neuf et moderne 
Chambres de trois lits | Soutien scolaire le soir | Encadrement franco-israélien expérimenté | 
Foyer équipé pour la détente et le repos | Activités chabbatiques

Le Collège Lycée franco-israélien est né de la volonté de réunir sous un même toit des élèves issus 
d'origine sociale, nationale, culturelle et linguistique diverses. Cette caractéristique multiculturelle est 
une donnée essentielle pour les fondateurs et la direction de l'école; elle n'est pas seulement une réalité 
objective, mais est au contraire considérée comme un atout. Cette diversité est intégrée de façon 
essentielle dans la vision de l'éducation et des pratiques pédagogiques au quotidien, sur le terrain.


