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Le collège des Frères de Jaffa vous invite à sa Journée Portes Ouvertes le vendredi 12 Avril de 9.30 
à 12.00. 
Fondé en 1882 par l'institut des frères de La Salle venus de France, cet établissement a su 
s'adapter au fil des décennies, au contexte géographique et social moderne de la ville de Tel-Aviv 
Jaffa.  
Il accueille des élèves, depuis la maternelle et jusqu'en terminale, fille et garcons, de toutes 
appartenances religieuses dans le respect des valeurs lasalliennes. On y enseigne le français, 
l'hébreu, l'arabe, l'anglais et l'espagnol. La section baccalauréat remporte depuis plusieurs années 
des résultats d'exception avec 100% de réussite au bac. Depuis 2014, il existe aussi une section 
bagrout. 
Le collège des frères fait partie des établissements homologués par l'AEFE. 
 
Adresse : 23 rue Yefet, Tel-Aviv Jaffa 
Tel : 03-682 1890 
Email : freres_jaffa@yahoo.com 
Page facebook : Frères Jaffa 

 
 

.21:00עד שעה  03:90אפריל בין השעות  21י ישבית ספר "פרר" יפו מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום ש  
נים על ע"י האחים "דה לה סאל" שהגיעו מצרפת, והתבסס במשך עשרות ש 2881בית הספר הוקם בשנת 

אביב יפו.-של העיר תל ההקשר הגיאוגרפי והחברתי   
ובכבוד לערכי המסדר "דה לה  בנים, מכל השתייכות דתיתבנות והגן ועד יב', בית הספר מקבל תלמידים מכתות 

. סאל"  
צרפתית, עברית, ערבית , אנגלית וספרדית. בבית הספר לומדים :   

במבחנים. %200במשך שנים , זכה מסלול הבקלוריאה בתוצאות יוצאות דופן של הצלחה ב  
נפתח מסלול לבגרות ישראלית.  1002משנת   

ע"י משרד החינוך הצרפתי והישראלי כבית ספר ייחודי.  "פרר" מוכר בית ספר  
 

תל אביב יפו  – 19כתובת : רחוב יפת   
0812830-09טלפון :   

freres_jaffa@yahoo.com:מייל  
Frères Jaffa:פייסבוק 
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