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Un modèle pédagogique multiculturel  
pour une école d’excellence
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Niché dans un havre de verdure, aux portes de Tel Aviv,  le LFI propose 
une éducation d’excellence bilingue et biculturelle ouverte sur le monde.

Nos atouts
• des classes à petits effectifs
• des cours communs aux deux sections 
• un environnement multiculturel, des activités scolaires et extra
  scolaires communes, pour promouvoir la diversité culturelle 
  dans le respect de l’autre et la tolérance
• une équipe éducative biculturelle, à l’écoute et engagée 
• une association de parents dynamique et investie
• une possibilité d’internat, moderne et encadré

Notre projet pédagogique unique et pilote
une offre diversifiée et adaptée •	 d’enseignement des 
langues pour une éducation plurilingue : apprentissage 
intensif de l’anglais pour tous (6 heures par semaine), offre 
diversifiée de langues : espagnol, arabe, russe, latin…. 
apprentissage intensif de l’hébreu  pour les nouveaux 
arrivants. Préparation aux certifications internationales : 
DELF (pour le français langue étrangère), Cambridge, …  

l’excellence scolaire pour l’excellence post-bac : •	
préparation aux meilleures formations d’enseignement 
supérieur en France et en Israël, dans les domaines des 
sciences, des langues et des sciences humaines. 

l’éducation à la diplomatie : •	 cours de relations 
internationales, conférences de sciences politiques. 

l’excellence culturelle : •	 partenariat avec l’Institut Culturel 
Français d’Israël, échanges et séjours linguistiques à travers 
le monde, animations culturelles et sportives bilingues au 
sein de l’école. 

l’intégration à la société israélienne : •	 oulpan, activités de 
découverte du pays et cours de  pensée juive.
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Notre public 
• la communauté française en Israël
• la communauté israélienne francophone ou francophile 
• les expatriés du monde



Renseignements et Inscriptions
לפרטים והרשמה

w w w . m i k v e i s r a e l . o r g . i l

✆ 00.972- (0)3 502 06 47
    00.972 - (0)52 6 1870 48    
⎙ 00.972 - (0)3 502 06 48

✉ france_sc@mikveisrael.org.il



Section Israélienne :
100% de réussite au baccalauréat israélien, avec un nombre de 
points largement supérieur à la moyenne des lycées en Israël

Section Française :
Résultats de la première promotion : 
• 95% de réussite au baccalauréat français dont 60% de mentions
• 100% au brevet
• Un prix au concours général des lycées en hébreu

En route vers le baccalauréat franco-israélien 
à moyen terme, outre la préparation au baccalauréat français et au 
baccalauréat israélien, les élèves pourront choisir le baccalauréat franco-
israélien, véritable valeur ajoutée pour un avenir universitaire de qualité.



מסלול צרפתי
 ,(  •Baccalaureat) 95% הצלחה במבחן הבגרות הצרפתי 

מתוכם 60% סיימו בהצטיינות. 
100% הצלחה במבחני המיצ”ב (סוף כיתה ט’).•  

ובתכנון: בגרות צרפתית-ישראלית משולבת 
בנוסף להכנת התלמידים לבגרות הישראלית, תינתן האפשרות לעשות בגרות 

צרפתית-ישראלית משולבת. בגרות זו תהא בעלת ערך מוסף אמיתי לעתיד 
האקדמי האיכותי של ילדיכם. 

מסלול ישראלי
• הצלחה בבגרות הישראלית מאז הקמת בית הספר. 	100%

•הצלחות מרשימות במיוחד במבחנים ארציים במתמטיקה, באנגלית ובהבעה עברית  	
(כגון המיצ”ב). 

•תכנית לימודים עשירה ומגוונת, מעל לדרישות משרד החינוך.  	
• תעודות בגרות איכותיות, מרובות יחידות לימוד, 	

בהשוואה לבתי ספר אחרים בארץ. 
• זכייה במקום ראשון בתחרות הארצית בלימודי השפה הערבית, בשנה”ל תש”ע. 	





בית הספר הישראלי-צרפתי
ע"ש רמונד לאוון במקווה-ישראל

בלב קמפוס היסטורי כפרי וירוק, באווירה פסטורלית ומרגיעה, נמצא בית ספר 
ייחודי  ורב תרבותי המציע שער וגשר אל העולם הגדול ואל המצויינות. בית 
ספרנו מציע שני מסלולים פדגוגיים: המסלול הצרפתי (ע”פ תכנית הלימודים 

הצרפתית, ובכפוף למשרד החינוך הצרפתי) והמסלול הישראלי (הכפוף למשרד 
החינוך הישראלי). 

יתרונותיו הברורים של בית-הספר:
	•למידה בכיתות קטנות, תוך מתן תשומת לב מרבית לכל תלמיד ובאקלים בטוח.

	•צוות חינוכי דו-תרבותי ורב לשוני, בעל אוזן קשבת וגישה פדגוגית תומכת ומבינה 
	• פעילויות משותפות לשני המסלולים וחשיפה לתרבויות שונות, למען למידת 

סובלנות רב תרבותית וכיבוד השונה. 
	• אפשרות לפנימייה במתחם מקווה ישראל, המשלבת תלמידים צרפתיים 

וישראלים כאחד, ואשר שמה לה למטרה מצוינות חינוכית וחברתית. 

פרויקט פדגוגי חלוצי וייחודי
הוראת שפות מגוונת וחינוך רב לשוני ורב תרבותי:

•צרפתית אינטנסיבית לדוברי עברית והוראת עברית לדוברי צרפתית.   	
• ש”ש) ברמה גבוהה.   הוראה אינטנסיבית של אנגלית (6	

•הוראת מגוון שפות נוספות, כגון: ספרדית, לטינית, ערבית, רוסית ועוד 	
• וכו’. 	Cambridge ,(צרפתית כשפה זרה) DELF -:הכנה לתעודות בינלאומיות

הצטיינות לימודית למען עתיד של מצוינות והצטיינות בחיים: 
• הכנת התלמידים לקראת לימודי השכלה גבוהה במדעים מדוייקים, 	

במדעי החברה ובמדעי הרוח באוניברסיטאות בארץ ובאירופה. 
• לימודי יחסים בינלאומיים (יחב”ל) ודיפלומטיה ברמה אקדמית.	

הצטיינות תרבותית: 
•שיתוף פעולה עם מרכז תרבות צרפת בישראל.  	

•חשיפה לתרבויות אירופה בכלל, ולתרבות צרפת בפרט. 	
•משלחות נוער לאירופה במטרה להרחיב את החשיפה הרב-תרבותית. 	

• פעילויות תרבותיות וספורטיביות דו-לשוניות במתחם בית-הספר ומחוצה לו.	



 בית הספר הישראלי-צרפתי
 ע"ש רמונד לאוון במקווה-ישראל
פרוייקט פדגוגי רב תרבותי חלוצי וייחודי למצויינות
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