
כריסטיאן אסטרוזי
כריסטיאן אסטרוזי נולד )1955( בעיר ניס, צרפת, ומכהן כראש העיר שלה משנת 2008. הוא בנו היחיד 
של מהגר איטלקי, וכבר בילדותו חלם לעסוק בפוליטיקה. אסטרוזי הוא דוגמא לאיש ציבור שבנה את 

עצמו בשתי ידיו והגיע אל הצמרת בזכות כישוריו.

ספורטאי צמרת בעברו, כריסטיאן אסטרוזי היה ארבע פעמים אלוף צרפת ברכיבה על אופנוע במחצית 
השנייה של שנות ה–70. 

אסטרוזי החל את צעדיו הראשונים בפוליטיקה בשנות ה–80. ב–1983  נבחר למועצת העיר ניס, וכיהן 
לחבר  והיה  הימיים  האלפים  מחוז  של  הכללית  למועצה  נבחר  ב–1985  ספורט.  לענייני  בכיר  כנציג 
כריסטיאן  ב–1992 התמנה  הלאומית.  לאסיפה  לראשונה  נבחר   1988 בשנת  הצעיר ביותר.  המועצה 
אסטרוזי לסגן נשיא ראשון במועצה האזורית פרובנס–אלפ–קוט–ד'אזור. הוא נבחר פעמיים נוספות 
לפרלמנט )בשנים 1993 ו–1997(. בשנת 2001  נבחר למועצה הכללית של איזור סנט–אטיאן דה–טינה, 

ובשנת 2003 נבחר לנשיא המועצה הכללית של מחוז האלפים הימיים.

ב–2002 נבחר שוב לפרלמנט, והתמנה ליו"ר הוועדה לענייני ביטחון פנים )הוא שב ונבחר לפרלמנט 
בשנת 2008(. 

ביוני 2005 הצטרף כריסטיאן אסטרוזי, כסגן שר התשתיות, לממשלתו של דומיניק דה וילפין. באותה תקופה חבר לשר הפנים דאז, ניקולא סרקוזי, וכשזה  
נבחר לנשיא צרפת, אסטרוזי התמנה על ידו בשנת 2007 לתפקיד תת שר לענייני שטחים שמעבר לים. מיוני 2009 ועד נובמבר 2010 כיהן כשר התעשייה של 

צרפת.

בשנת 2008 נבחר אסטרוזי לראשות העיר ניס, והוא מכהן בתפקיד זה עד היום.

חיבתו לישראל החלה עוד בתפקידו כמחוקק, כשהביע בהזדמנויות רבות את ידידותו כלפיה. כנשיא מחוז האלפים הימיים ארגן אסטרוזי בשנת 2003 מסע 
זיכרון של 3,000 תלמידים צרפתיים, בני כל הדתות, למחנה הריכוז אושוויץ. 

אסטרוזי פעל לעידוד השקעות צרפתיות בישראל, בעיקר בתחומי התקשורת, ביוטכנולוגיה ומים, וכשביקר בארץ בשנת 2006, בעת כהונתו כסגן שר, נחתמו 
הסכמי שיתוף פעולה מדעיים, טכנולוגיים ותרבותיים בין מוסדות צרפתיים וישראליים.

אסטרוזי, שלו קשר חם וקרוב עם הקהילה היהודית של ניס, הקדיש מאמצים רבים למאבק באנטישמיות ובאנטי–ישראליות. הוא גינה נחרצות את פיגועי 
הטרור הפלסטיני נגד ישראל והביע לא אחת דאגה רבה מן ההתעצמות האיראנית ומהניסיונות האיראניים להתחמשות גרעינית. 

בביקורו בישראל בשנת 2009, כשהוא שר התעשייה וראש העיר ניס, חתם עם שר התקשורת, משה כחלון, על שורה של שיתופי פעולה בתחום התקשורת. 
הוא נפגש אז עם נשיא המדינה, מר שמעון פרס, והביע נכונות לתמוך בהקמת פרויקט תעשייתי בבית לחם. 

ידידותו העמוקה והכנה לישראל באה לידי ביטוי לאחר ביקורו זה, כאשר  הכריז כי ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון וחובתה של צרפת לתמוך 
בה ולהתנגד לכל מי שמאיים על ביטחונה או קורא להשמדתה. 

בזכות מאמציו של אסטרוזי, בתוקף תפקידו כנשיא EUROMED Network, זכתה העיר חיפה בשנת 2010 להיות העיר הראשונה בישראל שמצורפת לארגון היוקרתי. 



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לכריסטיאן אסטרוזי
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על ידידותו העמוקה והכנה עם מדינת ישראל; על הירתמותו למאבק באנטישמיות ובאנטי–ישראליות; על תרומתו הרבה 
להידוק הקשרים בין ישראל וצרפת בתחום הכלכלי, הפוליטי והבריאותי; על מאמציו הרבים לעודד השקעות של חברות צרפתיות 

בישראל; על תרומתו לחיזוק הדו–קיום בין ישראל ושכנותיה באמצעות מיזמים כלכליים ועל תרומתו למעורבותה של ממשלת צרפת 
בתהליך השלום בין ישראל לרשות הפלסטינית.
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