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מידע שימושי

המכון הצרפתי
רח' רוטשילד 7, תל אביב, 66811  
טל': 03-7968000 
שעות פתיחת המדיאטק: 
ימים א' - ה' : משעה 10:00 עד 20:00
ביום ו' : משעה 10:00 עד 13:00 
המרכז לשפה הצרפתית
ימים א' - ה' : משעה 9:00 עד 21:00
ביום ו' : משעה 9:00 עד 13:00 
טל': 03-7968011
הגעה באוטובוסים: 
התחנה ברח' אחד העם
מספרי אוטובוסים: 24, 25, 38, 47, 48, 61, 62, 72, 82, 
100, 121, 149, 168, 236, 247 והאוטובוס סיטי-טור של דן

המרכז לתרבות צרפת 
בבאר שבע ובנגב
אוניברסיטת בן גוריון, ת.ד. 653
באר שבע, 84105
טל': 08-6479002

המרכז לתרבות צרפת 
ע"ש גאסטון דפר בחיפה
רח' אליהו חכים מס' 6
חיפה, 35430
טל': 04-8312333

המרכז לתרבות צרפת בנצרת
רח' פול 6, ת.ד. 1594, נצרת 16115
טל': 04-6569998

המרכז לתרבות צרפת בירושלים
ע"ש רומאן גרי
כיכר ספרא 9, ירושלים, 34141
טל': 02-6243156

Informations pratiques
Institut français
Rothschild 7, Tel Aviv 66881
03-7968000
Horaire ouverture médiathèque : 
Lundi - jeudi: 10h-20h
Vendredi: 10h-13h
Centre de langue:  
Dimanche - jeudi: 9h-21h
Vendredi: 9h-13h
03-7968011
Accès bus: 
Station rue Ahad Ha'Am
24, 25, 38, 47, 48, 61, 62, 72, 82, 100, 121, 149, 168, 
236, 247 et le Dan City-Tour

Institut français de Beer Sheva 
et du Néguev
Université Ben Gourion, PO Box 653
84105 Béer Shéva
08-6479002

Centre culturel français 
de Haïfa – Gaston Deferre
6, rue Eliyahu Hakim, 35430 Haïfa 
04-8312333

Centre culturel français 
de Nazareth
Rue Paul 6, BP 1594, 16115 Nazareth
04-6569998

Centre culturel français 
de Jérusalem – Romain Gary
Kikar Safra 9, 34141 Jérusalem
02-6243156
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סימפוזיון  יתקיים  וכן  בישראל",  "הצרפתים  בנושא 

מיוחד במינו, במכללה האקדמית בנתניה, ב- 19 במרץ. 

החידוש  את  בפניכם  להציג  נשמח  זאת,  בהזדמנות 

בישראל:  לצרפתית  בנוגע  ביותר  והעדכני  המתקדם 

חנוכת בית הספר התיכון הצרפתי-ישראלי, ע"ש ריימון 

ודו-תרבותי,  דו לשוני  לאוואן. מוסד הפורץ דרך בחינוך 

פרי יוזמה משותפת של הרפובליקה הצרפתית ומדינת 

ישראל.

לא נחתום גיליון זה של אפרופו בלי שנגיש לכם מספר 

השירה  המשוררים.  לאביב  כ"מתאבן"  אהבה,  מילות 

טקסטים  עם  שלכם,  המגזין  לתוך  מעדנות  גלשה 

מחורזים וצוהלים, בצרפתית ובעברית.

לגבעה  לכם, ה"תל", במילה תל-אביב, משתייך  כידוע 

שייך  וה"אביב",  העבר,   רבדי  נערמו  שתחתה  הקטנה 

אני  ולעתיד...  החיים  לתחיית  בשנה,  הזאת  לתקופה 

מאחל חיים ארוכים לפרנקופוניה בישראל!

Un printemps 
francophone
200 millions de personnes, réparties sur 
les cinq continents, parlent le français. L’on 
estime à 120.000 les Français vivant en Israël, 
pour la plupart bi-nationaux, à environ 
500.000 les francophones capables de tenir 
une conversation en français, sans doute bien 
davantage si l’on ajoute ceux qui « entendent » 
cette langue et plus encore avec ceux qui la 
désirent… Le français est dans la bouche, dans 
la pensée, dans les cœurs des Israéliens. Mes 
chers amis, vous lisez ces lignes de printemps 
en français ou en hébreu, mais les pages 
de ce 7ème numéro d’À propos sont dédiées 
à la francophonie ! Nous vous entraînons 
dans l’univers francophone, par les photos 
prises par nos enfants, par le théâtre, par les 
contes, la poésie et même par la danse ! La 
francophonie n’est pas seulement la pratique 
d’une langue ; elle est comme un langage 
porteur de langues et gros de messages.

Cette année, la francophonie parlera de 
demain en 10 mots ! «10 mots pour dire 
demain», tel est le thème sur lequel chaque 
pays francophone, chaque francophone dans 
le monde planchera en même temps - 10 mots 
illustrés en Israël par des photographes en 
herbe, mis en scène par les jeunes participants 
à notre atelier théâtre. À découvrir avec nous 
à l’Institut français.

Cette année, la francophonie parlera 
d’échange, de réciprocité, de complé-
mentarité. Alors que la troupe du théâtre 
nancéen de la Manufacture viendra jouer en 
français à Tel Aviv, la troupe du théâtre Caméri 
partira jouer en hébreu à Paris. Elles joueront 
« Vers toi terre promise » de Jean-Claude 
Grumberg, mise en scène magistralement  
par Charles Tordjman.

Cette année, la francophonie se souciera de 
son patrimoine culturel. Nous avons choisi 
de vous présenter l’immense travail de 
conservation et de restauration des Archives 
du Centre national du cinéma à Paris. À 
voir dans les cinémathèques: une sélection 
de vieux films restaurés parfois image par 
image !

Comme chaque année, la francophonie sera 
de la pensée avec la restitution des résultats 
de l’enquête sociologique réalisée par le  
Pr Eliezer Ben Rafaël sur les français en Israël 
et un colloque exceptionnel le 19 mars au 
Collège académique de Netanya.

Et puis, nous saisissons l’occasion de vous 
présenter les dernières avancées du français 
en Israël : l’inauguration en grande pompe 
du lycée franco-israélien Raymond Leven - 
établissement qui ouvre la voie à une scolarité 
bilingue et biculturelle - né de la volonté 
conjointe de la République française et de 
l’Etat d’Israël.

Pour clôturer ce numéro d’À propos, quelques 
mots d’amour avec un avant-goût du 
Printemps des poètes. La poésie s’est glissée 
dans votre magazine avec des textes qui 
riment et qui rient, en français et en hébreu. 

Comme vous le savez, le «Tel» de  
Tel Aviv renvoie au tertre sous lequel se sont 
accumulées les strates du passé et l’ «aviv» 
au printemps, à la résurrection de la vie, à 
l’avenir... Longue vie à la francophonie en 
Israël !

אביב פרנקופוני
דוברים   יבשות,  חמש  פני  על  אדם,  בני  מיליון   200

צרפתים,  כ-120,000  כיום  חיים  בישראל  צרפתית. 

כ-500,000  בישראל  חיים  בנוסף,  דו-לאומיים.  רובם 

דוברי צרפתית ברמת שיחה. מספרם גדול בהרבה אם 

ואלה  השפה,  את  ש"שומעים"  אלה  את  מחשיבים 

המשתוקקים לדבר בה... הצרפתית בפיהם, במחשבתם 

הנכם  אם  בין  היקרים,  ידידיי  הישראלים.  של  ובליבם 

או  בצרפתית  הללו,  ה"אביב"  שורות  קוראי  על  נמנים 

בעברית, דפיו של הגיליון השביעי של אפרופו, מוקדשים  

תמונות  באמצעות  אליה  אתכם  נוביל  לפרנקופוניה! 

סיפורי  התיאטרון,  באמצעות  ילדינו,  ע"י  שצולמו 

הרפתקאות קצרים, השירה ואף המחול! הפרנקופוניה 

אינה רק השפה הצרפתית, אלא מכלול לשוני, הנושא 

בחובו שפה, הגות ומסרים עמוקים. 

מילים   10" מילים!  ב-10  תיוצג  הפרנקופוניה  השנה, 

בעת  בה  יתעמקו  בו  הנושא  זהו  המחר"  את  להביע 

כל מדינה פרנקופונית וכל פרנקופון בעולם. 10 מילים 

שיומחשו  בישראל ע"י צלמים צעירים וכשרוניים, וכמו 

בסדנת  שלנו  הצעירים  המשתתפים  ידי  על  יבוימו  כן, 

התיאטרון, בטקסטים פרי עטם. בואו לגלות את כולם, 

יחד עמנו, במכון הצרפתי!

גומלין,  יחסי  יהיו:  הפרנקופוניה  נושאי  השנה, 

ה- של  התיאטרון  להקת  כאשר  ומשלימות.  הדדיות 

בתל-אביב,  תופיע  ננסי,  העיר  מן   Manufacture
ז'אן-קלוד  מאת  מחזה  המובטחת",  "הארץ  בהצגת 

תורג'מן.  שרל  ידי  על  רבה,  במיומנות  ובויים  גרימברג, 

שחקני תיאטרון הקאמרי יופיעו בפריז, באותה ההצגה,  

בשפה העברית.

השנה, הפרנקופוניה תביע התעניינות ודאגה למורשתה 

העבודה  מן  קומץ  בפניכם  להציג  בחרנו  התרבותית. 

ידי  על  שבוצעה  סרטים,  ושחזור  שימור  של  הענקית 

יהיה  ניתן  בפריז.  לקולנוע  הצרפתי  הלאומי  הארכיון 

ששוחזרו,  ישנים  סרטים  מבחר  בסינמטקים  לראות 

לעתים תמונה לתמונה!

כמו בכל שנה, הפרנקופוניה תתן את הדעת על תוצאות 

הסקר הסוציולוגי שבוצע על ידי פרופ' אליעזר בן רפאל, 

ה#7
א

ה רו
מורגן ל

ה: 
ק

פ
ה

ת 
מ

א
ת

מ
אר, 

ק בלי
טרי

פ
אוולין ברביביי, 

ת: 
ערכ

מ
ה

ה-לו, רוזלין דרעי, 
ש

טו דרו
ס

א
שברל, 

ק 
ארי

טיי, 
מונ

אן 
אל

תר לבורג, 
ס

א
ה, 

א
ה רו

מורגן ל
טורנו

ה 
אוליביי

שרון, 
ת 

תן, דורי
טובי נ

תן, 
טובי נ

תן, 
תלי נ

הן,  נ
אל כ

ם: דני
צילו

פלן
ם 

שו, ז'רו
פ

ס 
סד

מר
מילר

סלין 
ם: 

תרגו
ה: ברונו ולרי

הל
הנ

תן
טובי נ

ת: 
ערכ

מ
ה

הל 
מנ

אל:
שר

בי
ת 

פ
צר

ת 
שגרירו

ה 
אז

ק
של 

מי
אן-

שגריר, ז'
ה

 
ש !"

טודיו "י
ס

ס: 
פו

ד
ת 

ק
פ

ה
פי ו

ב גר
צו

עי
קגנוב

ה 
שץ, יולי

ת 
הודי

י

#7Coord
ination générale :   

M
organe Le Roy

R
éd

acteurs :  Evelyne Barbibay, 
Patrick Belliard, Eric Chevreul, 
A

stou D
esrochers-Lô, Roselyne 

D
éry, M

organe Le Roy, Esther 
Leburgue, A

lain M
onteil, Tobie 

N
athan, D

orit Sharon, O
livier 

Tournaud
Photograp

hes :  D
aniel Cohen, 

N
athalie N

athan, Tobie N
athan, 

M
ercedes Pacho, Jérôm

e Plan.
Trad

uction :  Céline M
iller

A
d

m
inistration :  Bruno Valéry

D
irecteur d

e la p
ub

lication :  
Tobie N

athan
A

m
b

assad
e d

e France en Israël,  
l’A

m
bassadeur Jean-M

ichel C
asa.

G
rap

hism
e, d

esign et 
im

p
ression :  Studio Yesh !

Yehudith Schatz, Julia Kaganov

ת 
שגרירו

ת ל
מורו

ש
ת 

הזכויו
ם : כל 

צרי
ת יו

זכויו

ה 
שור

אי
א ב

אל
ק 

תי
הע

או ל
פל 

שכ
אין ל

ת. 
צרפ

ת : 
חריו

א
מ

טור 
פ

ת.  
ת צרפ

שגרירו
של 

ש 
פור

מ
ה

ק 
בדו

ע 
מיד

ם 
ס

פר
ת ל

תדל
ש

מ
ת 

תרבו
ה

ת 
ק

חל
מ

ש 
מו

שי
ת ל

אי
חר

א
ה 

אינ
א 

הי
ת 

א
ם ז

ע
עדכני. 

ו

ת 
שנו

פר
ה ול

ם ז
סו

פר
ב

ע 
פי

מו
ה

ע 
מיד

ב
ה 

ש
ע

שנ

ת לו.
תנ

שני

Copyright :  Tous droits de reproduction 
réservés, sauf autorisation expresse de 
l’A

m
bassade de France. Clause de non 

responsabilité : Le Service de coopération 
et d’action culturelle s’efforce de diffuser 
des inform

ations exactes et actualisées. 
Toutefois, il ne peut en aucun cas être 
tenu responsable de l’utilisation et de 
l’interprétation de l’inform

ation contenue 
dans cette rubrique.



�

שבוע השפה הצרפתית בעולם 2009
חגיגות  את  תציין  בישראל  צרפת  שגרירות 
ל-23  עד  ה-16  מן  הצרפתית,  השפה 
ותרבות  הצרפתית  השפה  שוחרי  במרץ. 
צרפת, מוזמנים להצטרף לחגיגות שיתקיימו 
במכללות  הספר,  בבתי  וכן  הצרפתי  במכון 

ובאוניברסיטאות, השותפים לאירוע.

"עשר  12. הם שוקדים על הקמת מופע סביב הנושא 

מילים לומר מחר" )ראה מסגרת(. עבור אלה המעדיפים 

להימצא מאחורי עדשת המצלמה, דניאל קארר, חובב 

נוער מגיל 14 עד 16, את  בני  נלהב, מלמד 24  צילום 

חודשיים  בת  הכנה  בצילום.  הקומפוזיציה  אמנות 

- "עשר  אפשרה להם לעצב תערוכה על אותו הנושא 

סיפורים  מספרת  באזינסקי,  מישל  ולבסוף,  מילים...". 

בלגית, תנעים את זמנם של הקטנים, בני 5 עד 8. היא 

המכון  מן  בורוד"  "החיים  שלה:  המופע  את  תעתיק 

הצרפתי לבית הספר הצרפתי ע"ש מארק שאגל, לבית 

הספר התיכון ביפו, ה"קולג' דה פרר" ולמרכזי התרבות 

יגיעו לאור  הצרפתיים בנצרת ובחיפה. הפעילויות הללו 

הזרקורים באמצעות אירועים תרבותיים שונים. 

מארק  ע"ש  הספר  בית  של  התלמידים  והורי  המורים 

ע"ש  הצרפתי-ישראלי  התיכון  הספר  בית  ושל  שאגל 

בבית  בזמרה  ינעימו   ,)6 עמ'  )ראה  לאוואן  ריימון 

הספר, בערב המוקדש ל"שיר הצרפתי", ב-22 במרץ. 

הצילומים  תערוכת  את  יציגו  זאת,   חגיגית  בהזדמנות 

ואת הצגת התיאטרון של השחקנים הצעירים.

ה"דליס קפה", במכון הצרפתי, יארח ארועים ספרותיים. 

ערב  יתקיים   ,20:30 בשעה  במרץ,  ה-19  חמישי,  ביום 

קברט, אשר יוביל לקדמת הבמה את השירים הצרפתיים, 

בהם הטקסט תופס מקום מרכזי ונכבד. ב"דליס קפה" 

ביותר",  הטוב  ה"סיפור  לתחרות  הפרסים  גם  יחולקו 

שאורגן לראשונה במסגרת שבוע דוברי הצרפתית בעולם, 

החדשה,  התחרות  תוכרז  הערב,  במהלך   .2008 בשנת 

במהלכה יוכלו סופרים בכל הסגנונות, להתנסות בכתיבת 

שיר בנושא-100 שנה לעיר תל אביב. 

המרצים והוגי הדעות בשפה הצרפתית יוזמנו להרצאה: 

הפילוסופית  בחשיבה  היהודיים,  הגדולים  הזרמים  "על 

הצרפתית, במאה ה-20", שתיערך במכללה האקדמית 

אישים  נזכיר  הרוח  במדעי  דיון  במסגרת  נתניה.  של 

ידועים באנתרופולוגיה הצרפתית, כגון: לוסיאן לוי-ברול, 

מרסל מאוס, אמיל דורקהים, קלוד לוי-שטראוס - עם 

סיריל אסלנוב וטובי נתן; אישים בפילוסופיה: זא'ק דרידה 

בפוליטיקה:  אישים  אלי שונפלד;  - עם  לוינס  ועמנואל 

לאון בלום, פייר מנדס פרנס, ג'ורג' מנדל - עם פרנסואה 

לפון, קלוד סיטבון וסימון אפסטיין. בנוסף, במלאת 60 

שנה להצהרה העולמית של זכויות האדם, יהודה לנקרי, 

שגריר ישראל בצרפת לשעבר, יחלוק כבוד לרנה קאסין, 

האדם   לזכויות  הצרפתי  השגריר  צימריי,  ופרנסואה 

שיעביר הרצאה חשובה בנושא.  

חגיגות  שבוע  של  ושיאו  החגיגות,  של  האחרון  החלק 

דוברי הצרפתית בעולם, יהיה המחקר שהוביל הסוציולוג 

בישראל,  הצרפתית  האוכלוסיה  על  רפאל,  בן  אליעזר 

"בית  במוזיאון   ,14:00 השעה  מן  החל  במרץ,  ב-23 

התפוצות", בקמפוס של אוניברסיטת תל אביב. במהלך 

הצרפתית  דוברות  הארצות  שגרירי  ייפגשו  האירוע 

אח"מים  עם  משפיעים",  צרפתית  ו"דוברי  בישראל, 

ישראליים. 

פטריק בליארד

הצרפתית  השגרירות  ידי  על  המאורגנים  האירועים 

בישראל יתמזגו עם חגיגות השפה הצרפתית, שיתקיימו 

ברחבי  ארצות  בכ-160  מרץ,  בחודש  השבוע  באותו 

העולם, ויחולקו לארבעה חלקים.

שבוע דוברי הצרפתית בעולם, חג הילדים. שלוש סדנאות 

מרצה  הופמן,  ג'ולי  התיאטרון,  בתחום  לכך.  יוקדשו 

לתאטרון בבית הספר ע"ש מארק שאגל, מדריכה, החל 

מאמצע חודש ינואר, 19 שחקנים מתלמדים בני 9 עד 
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L’Ambassade de France en Israël 
célèbre la langue française. 
Les festivités se dérouleront à 
l’Institut Français mais aussi au 
sein des écoles, collèges, lycées et 
universités partenaires. 
Du 16 au 23 mars, les événements orchestrés 
par l’Ambassade de France en Israël feront 
échos aux célébrations de la langue française 
qui auront lieu cette même semaine de mars 
dans quelque 160 pays. 

La Semaine de la Francophonie, la fête des 
enfants. Trois ateliers leur sont consacrés. 
Côté théâtre, Julie Hoffman, professeur de 
théâtre à l’école Marc Chagall, encadre 19 
apprentis comédiens de 9 à 12 ans depuis la 
mi-janvier. Ils planchent sur l’élaboration d’un 
spectacle autour du thème des « dix mots 
pour dire demain » (Cf. encadré). Pour ceux 
qui se préfèrent derrière un objectif, Daniel 
Carrère, passionné de photographie, apprend 
l’art de la composition photographique à 
24 jeunes de 14 à 16 ans. Les deux mois de 
préparation leur auront permis de concevoir 
une exposition sur le même thème des « dix 
mots ». Enfin, Michèle Bazynsky, conteuse 
belge, viendra pour le bonheur des 5-8 ans. 
Elle emmènera son spectacle « Rose : c’est la 
vie » de l’Institut Français à l’école française 
Marc Chagall, au collège des Frères de Jaffa 
ainsi qu’aux centres culturels français de 
Nazareth et de Haïfa. 

Semaine de la Francophonie 2009
Levi-Strauss - avec Cyril Aslanov et Tobie 
Nathan; des visages de la philosophie - tels 
que Jacques Derrida et Emmanuel Levinas 
- avec Elie Schonfeld; des visages de la 
politique - Léon Blum, Pierre Mendès France, 
Georges Mandel - avec François Lafon, Claude 
Sitbon et Simon Epstein. Et pour fêter les 60 
ans de la déclaration universelle des droits 
de l’homme, un hommage à René Cassin 
par l’ancien Ambassadeur d’Israël en France 
Yehuda Lancry et une grande conférence par 
François Zimeray, Ambassadeur français pour 
les droits de l’homme.

Le dernier volet des célébrations et point 
d’orgue de cette semaine de la francophonie 
sera la restitution d’une étude menée 
par le sociologue Eliezer Ben Rafaël sur 
l’incidence, les aspirations et l’influence de 
la communauté française d’Israël. Le lundi 23 
mars à partir de 14h au musée de la Diaspora 
Juive sur le campus de l’université de Tel Aviv, 
se réunissent les Ambassadeurs francophones 
en Israël, des « francophones influents » et des 
personnalités israéliennes. 

Patrick Belliard

עשר מילים לומר מחר
Dix mots pour dire demain

Ailleurs

Capteur

Clair de terre

Clic

Compatible

Désirer

Génome

Pérenne

Transformer

Vision

Des événements culturels mettront en 
lumière ces activités. Professeurs et parents 
d’élèves de l’école Marc Chagall et du lycée 
franco-israélien Raymond Leven (cf page 6) 
pousseront la chansonnette dans l’enceinte 
du lycée lors de la soirée « Chanson Française » 
le 22 mars. Cette même fête sera l’occasion 
de dévoiler l’exposition photo et la pièce de 
théâtre des jeunes artistes. 

Le Déli’s Café à l’Institut Français accueille 
les événements littéraires. Le jeudi 19 mars 
à 20h30, la soirée cabaret place les chansons 
à texte françaises sur le devant de la scène. 
Il accueillera aussi la remise du prix de la 
meilleure nouvelle, concours initié lors de 
la semaine de la Francophonie 2008. La 
soirée lancera aussi le prochain concours : les 
écrivains de toutes plumes pourront s’exercer 
sur l’écriture d’un poème autour du thème 
des 100 ans de Tel Aviv.

Les conférenciers et penseurs en langue 
française pourront quant à eux assister à la 
conférence « Les grandes voix du judaïsme 
francophone du 20ème siècle » au collège 
académique de Netanya. L’on y parlera de 
sciences humaines, évoquant des visages 
de l’anthropologie française - Lucien Levy-
Bruhl, Marcel Mauss, Emile Durkheim, Claude 
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Lycée franco-israélien 
Raymond Leven

הענקת תעודות

ריימון  ע"ש  בית ספר התיכון הצרפתי-ישראלי החדש, 

הרפובליקה  של  משותפת  יוזמה  פרי   ,(LFI) לאוואן 

לימודי  מודל  יחדיו  המקבץ  ישראל,  ומדינת  הצרפתית 

איכותי, דו-תרבותי: ישראלי וצרפתי. 

האגף הצרפתי מספק את תוכנית הלימודים הפורמלית 

את  הספר  לבית  הצרפתי, שהעניק  החינוך  של משרד 

אישורו וייעודו - לכיתות ח' עד יא', וכבר בשנת הלימודים 

הבאה גם מכיתה ז' עד יב'. בתוכנית הלימודים נכללים 

גם קורסים על מדינת ישראל וקורסים ללימוד עברית. 

רחב  אשנב  פותחת  הישראלית  הלימודים  תוכנית 

לפריז,  תלמידים   50 נוסעים  למשל,  השנה,  לצרפת. 

לטיול לימודים.

של  והיוקרתי  הנעים  באזור  הממוקם  הספר,  בית 

מקווה ישראל )סמוך לעיר חולון(, מקיים כיום את שני 

המסלולים במתקנים חדשים ובוהקים, ששטחם יאפשר 

תלמידים,  וקליטת  פדגוגית  בתשתית  משמעותי  גידול 

שיבטיחו פיתוח עתידי והצלחה לפרויקט מוצלח זה.

פטריק בליארד וקריסטיאן פוטו

Kagan, directrice du lycée « l’Alliance 
israélite universelle », et Danielle Douïeb leur 
professeur de français.

Nous les remercions tous d’avoir su insuffler 
à ces jeunes l’amour de la langue française 
et de leur avoir fait prendre conscience 
de l’importance de ces diplômes émis 
par le ministère de l’Éducation nationale 
français. Les diplômes DELF, DALF, TCF (test 
de connaissance du français) permettent 
d’intégrer des grandes écoles et l’université 
française. Alors, n’hésitez pas, venez 
rejoindre l’aventure !

Evelyne Barbibay

Remise de diplômes
Vingt cinq jeunes arrivent, intimidés par 
l’importance du moment, ils viennent 
chercher à l’Institut français de Tel Aviv 
le résultat bien mérité de leurs efforts en 
français : leurs diplômes DELF junior – 
diplôme d’études en langue française. C’est 
la première fois que des élèves israéliens se 
joignent aux milliers d’étudiants lauréats de 
ce diplôme officiellement reconnu par tous 
les pays.

Tobie Nathan les reçoit accompagné de 
tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin à cette belle réussite : Liora Tancman, 
inspectrice générale de français du 
ministère de l’Éducation israélien, Varda 

Samuel Pinto, Jean-Michel Casa, Eva Labi, Xavier Darcos, Odile Namia-Cohen, Christian Pouteau, Ronen Safrir.

Sénateur André Ferrand, Jean-Michel Casa, 

Ehud Olmert, Professeur Ady Steg, Hubert Leven

Né à l’initiative conjointe de la République 
française et de l’Etat d’Israël, le nouveau 
Lycée franco-israélien Raymond Leven 
regroupe une filière française et une filière 
israélienne de haut niveau. 

La section française dispense les pro-
grammes officiels du ministère français de 
l’Éducation nationale qui l’a homologué, 
labellisé, pour les classes allant de la 4ème à 
la 1ère, et dès la prochaine rentrée de la 5ème 
à toutes les sections générales de Terminale. 
Leur programme scolaire intègre de surcroît 
des cours sur Israël et des cours d’hébreu.

La filière israélienne propose une grande 
ouverture sur la France. Cette année par 
exemple, une cinquantaine d’élèves partent 
en voyage scolaire à Paris.

Situé dans le cadre si agréable de Mikvé 
Israël, dans la grande banlieue de Tel Aviv, le 
lycée Raymond Leven héberge aujourd’hui 
les deux filières dans ses installations 
flambant neuves dont la capacité d’accueil 
laisse augurer un fort accroissement dans les 
années à venir.

Patrick Belliard et Chrsitian Pouteau

בית ספר תיכון צרפתי-ישראלי      
ע"ש ריימון לאוואן

קמעה  ומבוהלים  נרגשים  צעירים,  וחמשה  עשרים 

אביב  בתל  הצרפתי  למכון  הגיעו  החשוב,  המעמד  מן 

פרי   ,DELF junior-ה המיוחל,  התואר  את  וקיבלו 

השקעתם ומאמציהם הרבים בלימוד השפה הצרפתית. 

לאלפי  מצטרפים  ישראליים  תלמידים  לראשונה,  וכך, 

סטודנטים בעולם שזכו לקבל את התואר המוכר רשמית 

ברחבי העולם! 

התרבות  יועץ  נתן,  טובי  קיבלו  התלמידים  פני  את 

להצלחה  שתרמו  מי  כל  בלוויית  צרפת,  שגרירות  של 

השפה  של  הכללית  המפקחת  טנקמן,  ליאורה  הזאת: 

הצרפתית במשרד החינוך הישראלי, ורדה כגן, מנהלת 

בית הספר-התיכון "אליאנס, כל ישראל חברים" ודניאל 

דויאב, מורתם לצרפתית.

צעירים  "להדביק"  שהצליחו  כך  על  לכולם  מודים  אנו 

לחשיבות  ובמודעות  הצרפתית  לשפה  באהבתם  אלה, 

 ,DELF, DALF בצרפתית(  ידע  )בחינת   TCF התארים: 

המונפקים על ידי משרד החינוך הצרפתי והמאפשרים 

הספר  ולבתי  הצרפתיות  לאוניברסיטאות  להיכנס 

להרפתקה  והצטרפו  בואו  להסס,  למה  אז,  הגבוהים. 

ואולי, מי יודע... להתראות מחר!

אוולין ברביביי

©
 D

an
ie

l C
o

h
e

n

�



3.3-22.3.09

המופע "בולילוק"
בביצוע להקת המחול 

של פיליפ ז'אנטי
להקת המחול של פיליפ ז'אנטי חוזרת 

לישראל, עם יצירתה האחרונה, "בולילוק", 
מופע רווי קסם, חלומות מפתיעים, 

ואשליות פואטיות. לא להחמיץ בשום אופן!
21:00 ,3-7.3.09

היכל לאמנויות הבמה בהרצליה
לקבלת מידע: 1-700-10-29-29

20:30 ,10-12.3.09
יום ו', 13.3.09, 13:00

יום שבת 14.3.09, 21:00
אודיטוריום חיפה, שדרות הנשיא 138

גרבר: 04-8418411/04-8384777
אתוס: 04-8353508
20:30 ,16-18.3.09

תיאטרון שרובר, רח' מרכוס 20, ירושלים
בימות: 02-6237000
קלעים: 02-6222333

תיאטרון: 02-5605755
יום ו', 20.3.09, 14:00

יום שבת וראשון, 21-22.3.09, 21:00
תיאטרון בית לסין, רח' דיזנגוף 101, 

ת"א
לאן: 03-5247373/03-5270545

תיאטרון: 03-7255333

Spectacle : 
Philippe Genty 
«Boliloc»  
La compagnie de danse Philippe 
Genty revient en Israël avec sa 
dernière création « Boliloc », un 
spectacle plein de magies, de 
surprises oniriques et d’illusions 
poétiques. À ne manquer sous aucun 
prétexte. 
Du 3 au 7 mars à 21h
Center for Performing Arts 
d’Herzliya 
Informations : 1-700-70-29-29 
Les 10, 11, 12 mars à 20h30
Vendredi 13 mars  à 13h
Samedi 14 mars à 21h
Auditorium, 138 avenue Hanassi, 
Haïfa
Garber : 04-8418411 / 04-8384777
Etos : 04-8353508 
Les 16, 17, 18 mars à 20h30
Théâtre Sherover, 20 rue Marcus, 
Jérusalem 
Bimot : 02-6237000
Klaim : 02-6222333 
Théâtre : 02-5605755 
Vendredi 20 mars à 14h
Samedi 21, dimanche 22 mars à 21h
Théâtre Beit Lessin, 101 rue 
Dizengoff, Tel Aviv 
Leaan : 03-5247373 / 03-5270545 
Théâtre : 03-7255333

6.3-27.3.09

הסדנה לפילוסופיה 
צרפתית–קונטיננטלית 

נמשכת
ימי ו', 10:00-12:00, בעברית.

דמי השתתפות: 20 ₪ לסטודנטים,
30 ₪ לאחרים.

המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 7, ת"א
לקבלת מידע: 03-7968000

6.3.09, ד"ר רפאל זגורי-אורלי
תיקון העולם? הגל, בלאנשו, לוינס

13.3.09, ד"ר מיכל בן נפתלי 
פריסת פרגמנטים - שאלות ראשונות 

אצל מוריס בלאנשו
20.3.09, ד"ר אריאלה אזולאי

דימויים שונים של מהפכה: אולאמפ דה 
גוז' וארנדט

27.3.09 סמינר בהשתתפות הקהל 
הרחב, בנושא נבחר.

Cours d’Histoire 
de l’État d’Israël 
Suite…
François Lafon, Maître de conférence 
à l’Université Paris 1 et chercheur 
au Centre de recherche français 
de Jérusalem revient sur les 30 
premières années de la vie de 
l’Etat d’Israël à travers les aspects 
politiques, socio-économiques et 
militaires. 
Mercredi 11 mars à 18h : 
1968-1973 : De l’euphorie à la 
guerre du Kippour 
Mercredi 25 mars à 18h : 
1973-1977 : Le grand retournement 

En français.
Institut français, 7 boulevard 
Rothschild, Tel Aviv
Informations et inscription: 
03-7968000

4.3.09

אנתרופולוגיה: 
טובי נתן

«Le Ndop»
טובי נתן מציג את החלק השני של 

הרצאתו באנתרופולוגיה של ההשתלטות, 
בעזרת סרט על ה"Ndop". הנדופ הוא 
פולחן הנהוג בקרב עמי ה-Wolofs וה-
Lebous, מאזור העיר דקר בסנגל. זהו 

מנהג נשי במהותו, המהווה מעין חגיגה של 
האבות הקדמונים, חג השכונה או הכפר 

ובנוסף  גם כלי מרפא למצוקות הנפש.
מנהג הזה הובא למודעות, בשנות 

ה-60, ע"י הפסיכיאטר הצרפתי הנרי 
קולומב, במהלך כהונתו כראש המחלקה 

הפסיכיאטרית של בית החולים בפאן. 
קולומב התרשם עמוקות ממנו, ולא היסס 

לרשום אותו כתרופה לחלק מחוליו.
יום ד', 4.3.09, 18:00, בצרפתית

המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 7, ת"א
קבלת מידע בטל': 03-7968000

Anthropologie : 
Tobie Nathan
 «Le Ndop»
Tobie Nathan présente son second 
volet d’anthropologie de la 
possession à propos d’un film sur 
le « Ndop ». Le Ndop est un rituel 
pratiqué par les Wolofs et les Lebous 
de la région de Dakar au Sénégal. 
Rite essentiellement féminin, il est à 
la fois une célébration des ancêtres, 
une fête du quartier ou du village 
et un dispositif thérapeutique 
prenant en charge la souffrance 
psychologique.Ce rituel a été mis 
en valeur par le psychiatre français 
Henri Collomb dans les années ‘60’ 
alors qu’il était chef du service de 
psychiatrie de l’hôpital de Fan, il en 
a été si impressionné qu’il n’hésitait 
pas à le prescrire à certains de ses 
malades.
Mercredi 4 mars à 18h, en français
Institut français, Rothschild 7, 
Tel Aviv. Informations: 03-7968000

Atelier de 
philosophie 
continentale 
française 
Suite...
Les vendredis de 10h à 12h
En hébreu.
Participation de 20 nis pour les 
étudiants et 30 nis pour les non 
étudiants. 
Institut français, Rothschild 7, Tel 
Aviv, Informations: 03-7968000

06/03: Dr Raphael Zagury-Orly 
Réparation du monde? Hegel, 
Blanchot, Levinas
13/3: Dr Michal Ben-Naftali
Déploiements fragmentaires, 
premières interrogations dans 
Maurice Blanchot
20/03: Dr Ariella Azoulay
Représentations d’une révolution. 
Olympe de Gouge et Arendt
27/03: Rencontre publique sur un 
sujet choisi.

11.3-25.3.09

קורס בהיסטוריה 
של מדינת ישראל, 

המשך
פרנסואה לאפון, הנספח למרכז הצרפתי 

למחקר בירושלים ולאוניברסיטת פריז 
1, שב ובוחן את 30 השנים הראשונות 
של מדינת ישראל, דרך נקודות המבט 

הפוליטית, החברתית-כלכלית והצבאית.
יום ד', 11.3.09, 18:00

מן האופוריה ועד למלחמת יום כיפור 
1968-1973

יום ד', 25.3.09, 18:00
המהפך הגדול 1973-1977.

בשפה הצרפתית. 
המכון הצרפתי בשד' רוטשילד 7, ת"א

לקבלת מידע והרשמה בטלפון:
03-7968000

© Moshé Milner
exposition Face à Face

(Fondation France Israël)
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16.3.09

הפרנקופוניה: 
המחקר הסוציולוגי  

סמינר המסכם את המחקר 
הסוציולוגי, שבוצע בנושא 

"האוכלוסיה הצרפתית בישראל" 
על ידי פרופ' אליעזר בן רפאל.

יום ב', 16.3.09 במכון צרפתי, 
שד' רוטשילד 7, תל אביב

לקבלת מידע: 03-7968000

Francophonie: 
Enquête 
sociologique 
Séminaire de restitution 
des résultats de l’enquête 
sociologique réalisée sur 
« la population française en 
Israël » par le Pr Eliezer Ben 
Rafaël.
Lundi 16 mars 
Institut Français, 
Rothschild 7, Tel Aviv, 
Informations: 03-7968000

22.3.09

ערב אמנותי 
המוקדש 

לפרנקופוניה
ערב אומנותי פרנקופוני. מחזה 

ותערוכה שיובאו אלינו על ידי 
ילדי בתי הספר ע"ש מארק 

שאגל, ובית הספר "הקולג' דה 
פרר", ביפו, בשיתוף פעולה עם 

השגרירות הצרפתית. 
כמו כן יתקיים ערב קריוקי, 

מטעם ועד ההורים והמורים של 
בית הספר ע"ש מארק שאגל.

יום א', 22.3.09, 17:30
אולם המופעים של בית הספר 

התיכון הצרפתי-ישראלי, 
מקווה ישראל

לקבלת מידע: בית הספר ע"ש 
מארק שאגל: 03-5172429

בית הספר התיכון ע"ש מקווה 
ישראל: 03-5020647

המכון הצרפתי: 03-7968000

Théâtre: 
«Vers 
toi terre 
promise» 
Le texte de Jean-Claude 
Grumberg «Vers toi terre 
promise, Tragédie dentaire », 
fruit d’une collaboration 
entre les théâtres Cameri 
(Tel Aviv), de la Manufacture 
(Nancy) et du Rond-
Point (Paris), est joué 
successivement  en hébreu 
puis en français à Tel Aviv. 
Du 21 au 25 mars à 20h30, 
en hébreu avec la troupe 
du Théâtre Cameri
Les 1er, 3 et 4 avril à 20h30, 
en français avec troupe du 
Théâtre de la Manufacture
Théâtre Cameri, 19 bd 
Shaul Hamelech, Tel Aviv 
Informations: 03-6060900

Soirée de la 
francophonie
Soirée artistique tournée vers 
la francophonie. Une pièce 
de théâtre et une exposition 
nous seront proposées par 
les enfants des écoles Marc 
Chagall et Collège des Frères 
de Jaffa en partenariat avec 
l’Ambassade de France. Ainsi 
qu’une soirée musicale type 
‘karaoké’ proposée par le 
Comité des parents d’élèves 
et les enseignants de l’école 
Marc Chagall.
Dimanche 22 mars à 17h30
Salle de spectacle du lycée 
franco-israélien Mikvé 
Israël
Ecole Marc Chagall: 
03-5172429
Lycée Mikvé Israël: 
03-5020647 
Institut Français: 
03-7968000

הרצאה: 
יגאל דוידוביץ,

הקואצ'ינג
שיטה מודרנית לדרכי גישה 

אל יחסים בין אינדיבידואלים 
ובקבוצה. הרצאה מטעם האגודה 

הדמוקרטית של הצרפתים 
בישראל. בהרצאה, יסכם יגאל 
דוידוביץ את נושא הקואצ'ינג: 
האם מדובר במגמה, באופנה 

תמימה, או אולי אנו עוסקים כאן 
בפילוסופיה חדשה.

יום ב', 16.3.09, 20:00, 
צרפתית. המכון צרפתי, שד' 

רוטשילד 7, ת"א, לקבלת 
מידע: 03-7968000

21.3-4.4.09

תיאטרון: 
"הארץ 

המובטחת"
הטקסטים של המחזאי 

ז'אן קלוד גרימברג, "הארץ 
המובטחת, טרגדיה דנטלית", 

הנם פרי קופרודוקציה 
משותפת של תיאטרון הקאמרי, 

התיאטרון הלאומי של ננסי 
ה-Manufacture והתיאטרון 

.Rond-Point-הפריזאי ה
המחזה יוצג בתל-אביב, בעברית, 

ולאחר מכן בצרפתית. 
21-25.3.09, בעברית

בביצוע שחקני תיאטרון 
הקאמרי.

1,3,4.4.09, 20:30, בצרפתית
עם להקת השחקנים של 

.Manufacture-תיאטרון ה
תיאטרון הקאמרי, שד' שאול 
המלך, 19, תל-אביב, לקבלת 

מידע: 03-6060900

Francophonie: 
Le Colloque 
Colloque, débat dans le 
cadre de la semaine de 
la francophonie sur « les 
grandes voix du judaïsme 
francophone au 20ème 
siècle ». Le programme sur
www.ambafrance-il.org
Jeudi 19 mars à 14h, en 
hébreu et en français.
Centre Académique 
de Netanya, 1 rue de 
l’Université, Kiryat Itzhak 
Rabin
Informations: 09-8607787,
03-7968000

Le Cabaret 
Animation musicale 
proposée par des artistes 
israéliens qui revisiteront les 
grands noms de la chanson 
française. Remise des 
récompenses aux lauréats 
du concours de la meilleure 
nouvelle 2008 et lancement 
du concours d’écriture pour 
l’année 2009.
Jeudi 19 mars à 20h30
Deli’s café, 
Institut Français, 
Rothschild 7, Tel Aviv
Informations: 03-7968000

19.3.09

פרנקופוניה
סימפוזיון

סימפוזיון, דיון במסגרת שבוע 
דוברי הצרפתית, על הנואמים 

הגדולים של היהדות הצרפתית. 
לקבלת התוכניה:

www.ambafrance-il.org
יום ה', 19.3.09, 14:00, 

בעברית ובצרפתית
במרכז האקדמי של נתניה, 

רחוב האוניברסיטה 1, קריית 
יצחק רבין, נתניה 

לקבלת מידע: 09-8607787,
03-7968000

קברט 
מופע מוסיקלי שיוגש על ידי 

אמנים ישראלים, שיבצעו בדרכם 
את שירי הזמרים הצרפתיים 

הגדולים. הענקת הפרסים לזוכי 
התחרות של הספור הטוב של 

שנת 2008, והשקת תחרות 
הכתיבה לשנת 2009.

יום ה', 19.3.09, 20:30
קפה דליס, המכון הצרפתי, 

שד' רוטשילד 7, ת"א
לקבלת מידע: 03-7968000

Philosophie : 
Joseph Cohen 
Levinas 
maintenant!
Joseph Cohen insiste sur 
la force du rapport jusque 
là inédit de la pensée 
d’Emmanuel Levinas et de 
l’histoire de la métaphysique. 
Il précise les termes et les 
contours de ce rapport tout 
en élargissant sa portée 
questionnante.
Joseph Cohen est 
enseignant-chercheur en 
philosophie au Collège 
universitaire de Dublin 
et Professeur invité de 
philosophie à la l’Ecole 
nationale supérieure pour 
la conception formelle de 
Karlsruhe en Allemagne. Il 
est l’auteur de deux ouvrages  
sur Hegel aux éditions Galilée 
et d’un essai  à paraître sur 
Levinas. 
Mardi 17 mars à 20h
En français
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv
Informations et 
inscription: 03-7968000

17.3.09

פילוסופיה:
ז'וזף כהן

לוינס עכשיו!
ז'וזף כהן מבליט את עומק 

מערכת היחסים המקורית, בין 
הגותו של עמנואל לוינס, לבין 

תולדות המטפיסיקה. הוא מפרט 
את התנאים ואת קוי המתאר 
של יחסים אלה, בהדגישו את 

הפן "החוקר" שלהם. ז'וזף כהן 
הנו מרצה - חוקר לפילוסופיה, 

במכללה האוניברסיטאית של 
העיר דבלין ופרופסור אורח 

לפילוסופיה בבית הספר הלאומי 
הגבוה לאומנויות ועיצוב של 

קרלסרוה, בגרמניה. הוא חיבר 
ספרים על הגל, וגם ספר על 

לוינס, שיפורסם בקרוב.
יום ג', 17.3.09, 20:00

בצרפתית
המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 

7 תל-אביב, לקבלת מידע 
ורישום: 03-7968000

Conférence : 
Ygal 
Dawidowicz 
Le Coaching
Conférence proposée par  
l’Association Démocratique 
des Français d’Israël. Yigal 
Dawidowicz fera le point 
sur le coaching: est-elle une 
tendance, une simple mode 
ou bien un nouveau discours 
de la méthode? 
Lundi 16 mars à 20h, en 
français. Institut Français, 
Rothschild 7, Tel Aviv
Informations: 03-7968000
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Réunion des 
francophones 
remarquables
Restitution ouverte en 
direction des Francophones 
remarquables, des résultats 
de l’enquête sociologique 
réalisée sur la population 
française en Israël par Eliezer 
Ben Rafael à l’initiative de 
Claude Sitbon.

Lundi 23 mars à 14h
Musée Beit Hatefutsoth
Informations : 03-7968000

23.3-23.4.09

סרטים 
ששוחזרו וניצלו 

"משחקים אסורים"
בבימויו של רנה קלמאנט, עם 

בריג'יט פוסה.
פולט, יתומה בת חמש, הנאספת 

על ידי משפחת עובדי אדמה. 
היא מקימה אט אט, עם בנם 

הצעיר - מישל, בית קברות 
לחרקים ובעלי חיים קטנים. 

הצרות צצות כאשר מישל גונב 
צלבים עבור קברים בבית העלמין.

23.3.09 סינמטק ירושלים
24.3.09 סינמטק תל-אביב

26.3.09 סינמטק חיפה

"הכסף"
בבימויו של מרסל לרביה, עם 

פייר אלכובר ואנטונין ארטו.
ז'אק הוא טייס, המנסה לבצע 
מעשה הרפתקני ונועז. סקרד 
הבנקאי, משקיע הון עתק על 

גב ההרפתקה של ז'אק, ובאותה 
העת גם חומד את אשתו.

30.3.09 סינמטק תל-אביב
2.4.09 סינמטק ירושלים

6.4.09 סינמטק חיפה

Les films 
sauvés !
Dans les cinémathèques.
Informations : 03-7968000

«Jeux interdits»
de René Clément, avec 
Brigitte Fossey  
Paulette, une orpheline de 
5 ans, est recueillie par une 
famille de paysans.  Avec 
leur jeune fils, Michel, elle 
constitue peu à peu un 
cimetière pour insectes 
et petits animaux. Les 
problèmes commencent 
lorsque Michel vole des 
croix pour les tombes du 
cimetière.
23 mars Jérusalem
24 mars Tel Aviv
26 mars Haïfa

«L'Argent»
de Marcel L'Herbier, avec 
Pierre Alcover, Antonin 
Artaud   
Jacques est aviateur et veut 
tenter un exploit. Saccard, 
un banquier va spéculer 
et engager une fortune 
colossale en exploitant 
l'aventure de Jacques pour 
son propre compte tout en 
convoitant par ailleurs sa 
femme Line. 
30 mars Tel Aviv
2 avril Jérusalem
6 avril Haïfa

Exposition: 
Michèle 
Belin-
Benhamou 
«Du théâtre à 
la laque»…
Le parcours d’une artiste, de 
Paris à Tel-Aviv à travers les 
mondes du théâtre, des arts 
graphiques et de la laque. 
Pour Michèle Belin–
Benhamou,  la laque, 
cet art millénaire venu 
d’Extrême-Orient occupe 
une place privilégiée. Les 
vagues gravées dans les 
profondeurs des fonds 
sombres, les ors et argents 
emprisonnés sous des 
couches successives 
de laque deviennent 
sous sa main : déserts, 
montagnes ou « Orient 
biblique » revisité.
Vernissage le vendredi 
27 mars à 11h. Exposition 
jusqu’au 27 avril.
Institut Français, 
Rothschild 7, Tel Aviv, 
Informations : 03-7968000

27.3-27.4.09

תערוכה: מישל 
בלין-בנחמו 

"מן התיאטרון 
ועד הלכה"...

מסעה של האמנית, מפריז 
לתל-אביב, דרך העולמות 
של התאטרון, האומנויות 

הגרפיות וה"לכה". עבור מישל 
בלין-בנחמו, הלכה, האמנות 
בת אלף השנים, שהגיעה מן 

המזרח הרחוק, תופסת מקום 
נכבד. הגלים שנחרתו בעומק 

המעמקים הכהים, הזהב והכסף, 
שנכלאו תחת שכבות רבות של 
לכה, הופכים תחת ידה למדבר, 

להרים או ל"אוריינט תנכ"י".
פתיחת התערוכה ביום ו', 

27.3.09, בשעה 11:00. 
התערוכה תתקיים עד ה-
27.4.09. במכון הצרפתי, 

שד' רוטשילד 7, ת"א
לקבלת מידע: 03-7968000

23.3.09

מפגש עם 
הפרנקופונים
"המופלאים"

סיכום המחקר הסוציולוגי שבוצע 
בנושא האוכלוסיה הצרפתית 

בישראל, על ידי אליעזר בן רפאל, 
בהשתתפות הפרנקופונים 
ה"מופלאים", ביוזמת קלוד 

סיטבון.
ביום ב', 23.3.09, 14:00

מוזיאון בית התפוצות
לקבלת מידע: 03-7968000

Spectacle: 
Pierre 
Cleitman 
Humour et 
philosophie 
Le Discours de la Méthode 
de Descartes s’ouvre par un 
des plus beaux traits d’esprit 
de notre littérature. Pierre 
Cleitman décide de donner 
enfin à ce clin d’œil initial 
toute l’attention qu’il mérite. 
Quitte à partir à la rencontre 
d’un univers demeuré 
largement inconnu : celui de 
l’humour cartésien.
Mardi 24 mars à 20h
En français, entrée 20 nis 
sur réservation.
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv
Informations et 
réservations : 03-7968000

24.3.09

מופע: 
פייר קליאטמן

הומור ופילוסופיה
הגותו הפילוסופית של דקרט, 

"המאמר על המתודה", נפתחת 
באחת ההערות השנונות ביותר 
בספרות. פייר קליאטמן החליט 

כעת להעניק לקריצה הראשונית 
הזו, את כל תשומת הלב 

המגיעה לה. ולמטרה זו, היה 
עליו לצאת ולפגוש עולם אשר 

נותר בלתי ידוע כמעט לחלוטין: 
עולם ההומור הקרטזיאני.
יום ג', 24.3.09, 20:00

בצרפתית, דמי כניסה 20 ₪
המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 

7 תל-אביב, לקבלת מידע 
והזמנות: 03-7968000

"הלו ברלין? כאן פריז!"
בבימויו של ז'וליאן דוויוויה, עם 

ג'רמאן אוסה וג'ורג' בולנג'ה
שני מרכזנים, יוצרים קשר 

ומבינים זה את זו, למרות שהוא 
בפריז והיא בברלין. יום אחד, הם 

מחליטים להיפגש...
15.4.09 סינמטק תל-אביב
16.4.09 סינמטק ירושלים

22.4.09 סינמטק חיפה

"לה מרסייז"
בבימויו של ז'אן רנואר, עם פייר 

רנואר, ליז דלאמר ולואי ז'ובה
המהפכה הצרפתית מבעד 

לסיפורה של קבוצת צרפתים 
ממרסיי. בשנים 1789 - 1792, 
בפריז, ובערים קובלנץ וואלמי, 

בדרום צרפת.. 
22.4.09 סינמטק תל-אביב
23.4.09 סינמטק ירושלים

תוכנית הסרטים תימשך באפריל 
ובמאי, צפו להמשך! 

לקבלת מידע בטלפון:
03-7968000

«Allo Berlin ? Ici Paris !»
de Julien Duvivier , avec 
Germaine Aussey, Georges 
Boulanger 
Un homme et une 
femme téléphonistes 
communiquent et se 
comprennent, l'un à Paris, 
l'autre à Berlin. Un jour, ils 
décident de se rencontrer…
15 avril Tel Aviv
16 avril Jérusalem
22 avril Haïfa

«La marseillaise»
de Jean Renoir, avec Pierre 
Renoir, Lise Delamare, Louis 
Jouvet   
De 1789 à 1792, à Paris, 
dans le midi de la France, 
à Coblence et Valmy. La 
Révolution française à 
travers l'histoire d'un groupe 
de marseillais. 
22 avril Tel Aviv
23 avril Jérusalem

Le programme se poursuit 
en avril et mai, à suivre !

Claude Sitbon



24-26.4.09

קונצרט ג'אז:
Deep Tones 

for Peace
הופעת בכורה עולמית: נגני 
הקונטרבס הצרפתיים, ז'אן 
קלוד ג'ונס )יזם הפרויקט(, 

טיארי ברבה וברה פיליפס, הנם 
חוד-החנית של הקונצרט הגדול 

למוסיקת אימפרוביזציה, אשר 
יבוצע בו-זמנית  בירושלים 

ובניו יורק, על ידי חמשה עשר 
רבי אומן בינלאומיים של כלי 

הקונטרבס.
יום ג', 21.4.09, 22:00

הצוללת הצהובה, 
רח' הר-חיים 13, אזור 

התעשייה, תלפיות ירושלים
לקבלת מידע: 02-6794040

יום ד', 22.4.09, 21:00
לבונטין 7, תל-אביב

לקבלת מידע: 03-5605084
יום א', 26.4.09, 21:00

המעבדה, רח' חברון 28, 
ירושלים

לקבלת מידע:
www.deeptonesforpeace.org

20-24.4.09

ספרות: 
אביב המשוררים

במפגשי "אביב המשוררים", 
שנושאם "על הצחוק",  תתקיים  

מחווה מיוחדת לפייר דפרוז'.
בואו לגלות מחדש את 

ההומוריסט הצרפתי ה"שחור" 
ביותר במאה העשרים, את כתביו 

ואת הציטטות המפורסמות 
ביותר שלו, כדוגמת: "אני רוחש 

כבוד רב מאוד לבוז שאני חש 
לבני האדם" או "כאשר פילוסוף 
משיב לי, אני כבר לא מבין את 

השאלה ששאלתי".
20-24.4.09

מתחם MédiaFrance, המכון 
הצרפתי, שד' רוטשילד 7, 

תל-אביב
לקבלת מידע: 03-7968000

Jazz : Deep 
Tones for 
Peace
Une première mondiale : 
les contrebassistes français 
Jean-Claude Jones (initiateur 
du projet), Thierry Barbé et 
Barre Phillips sont les fers de 
lance de ce grand concert de 
musique improvisée, donné 
en duplex entre Jérusalem et 
New York par une quinzaine 
de virtuoses internationaux 
de la contrebasse.
Mardi 21 avril à 22h
Yellow Submarine, 13 
rue H'arehavim, Zone 
industrielle, Talpiot, 
Jérusalem
Informations : 02-6794040
Mercredi 22 avril à 21h
7 rue Levontin, Tel Aviv 
Informations : 03-5605084
Dimanche 26 avril à 21h
Hama’abada, 28 rue 
Hevron, Jérusalem, 
Informations:  
www.deeptonesforpeace.org

Projection : 
«Bienvenue 
chez les 
Ch’tis»
Un film de  Dany Boon.
Avec: Dany Boon, Kad Merad, 
Zoé Félix.
Philippe Abrams est 
directeur de la poste de 
Salon-de-Provence. Il 
est marié à Julie, dont le 
caractère dépressif lui rend 
la vie impossible. Pour 
lui faire plaisir, Philippe 
fraude afin d'obtenir une 
mutation sur la côté d’Azur. 
Démasqué: il sera muté dans 
une petite ville du Nord…
Jeudi 30 avril à 20h
En français sous-titré en 
hébreu, entrée 20 nis
Institut Français, 
Rothschild 7, Tel Aviv, 
Informations : 03-7968000

30.4.09

הקרנת הסרט 
"ברוכים הבאים 

לצפון"
סרטו של דני בון.

בהשתתפות: דני בון, קאד מראד, 
זואי פליקס.

פיליפ אברמס הוא מנהל דואר 
צרפתי בסלון דה פרובנס. הוא 
נשוי לג'וליה ממררת את חייו 

עם אופיה הדכאוני. כדי לשמח 
אותה, פיליפ מרמה את מעסיקיו 

ומנסה לזכות בהעברה לריביירה 
הצרפתית, אך מעשה ההונאה 
מתגלה, והוא נשלח לעיר ברג, 
עיר קטנה בצפון צרפת. פיליפ 

יסע לשם לבדו…
ביום ה', 30.4.09, 20:00

בצרפתית עם כתוביות 
בעברית, דמי כניסה 20 ₪

המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 
7, ת"א

קבלת מידע: 03-7968000

Conférence : 
Marc Olivier 
Baruch
L’Histoire en 
question
Marc Olivier Baruch, 
Directeur d’études à l’Ecole 
des hautes études en 
sciences sociales à Paris, 
prononce une conférence : 
Un passé (trop) simple: usages 
politiques de l’histoire dans 
la France contemporaine. 
Il évoque l’utilisation de 
l’Histoire dans les débats 
français contemporains, 
notamment lors du discours 
du Président Chirac en 1995 
sur le site du tristement 
célèbre Vel d’Hiv.
Mercredi 22 avril à 20h, En 
français
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv
Informations : 03-7968000

Guitare : 
Récital 
d’André 
Simony 
Le grand guitariste français, 
André Simony, à l’affiche 
de la Tel Aviv Guitar Week, 
nous entraîne dans un 
merveilleux voyage en 
six cordes au cœur de la 
musique argentine. 
Dimanche 29 mars à 21h30
Centre Felicja Blumental, 
Tel Aviv 
26, rue Bialik, Tel Aviv
Informations : 03-6201185   

29.3.09

רסיטל של 
הגיטריסט

אנדרה סימוני
נגן הגיטרה הצרפתי הגדול, 

אנדרה סימוני, מגיע ל"שבוע 
הגיטרה בתל אביב", וסוחף 

אותנו למסע  מופלא בששה 
מיתרים, ללב המוסיקה 

הארגנטינאית.
ביום א', 29.3.09, 21:30
מרכז פליציה בלומנטל, 

תל-אביב
רח' ביאליק 26, תל-אביב

לקבלת מידע: 03-6201185

Littérature : 
le Printemps 
des poètes 
« J’ai le plus profond respect 
pour le mépris que j’ai des 
hommes. »
Hommage spécial à Pierre 
Desproges lors du Printemps 
des Poètes dont le thème est 
« En rire ». 
Retrouvez l’humoriste 
français le plus noir du 
20ème siècle, ses écrits et ses 
citations les plus célèbres : 
« Quand un philosophe me 
répond, je ne comprends 
plus ma question ».
Du 20 au 24 avril
Espace MédiaFrance, 
Institut français, 
Rothschild 7, Tel Aviv, 
Informations : 03-7968000

22.4.09

הרצאה: מארק 
אוליביה ברוך

שאלות 
בהיסטוריה

מארק אוליביה ברוך, מנהל 
המחקר בבית הספר ללימודים 

גבוהים במדעי החברה של בפריז, 
ירצה בנושא : "עבר פשוט )מדי(: 

שימושים פוליטיים בהיסטוריה, 
בצרפת בת-זמננו". הוא יעלה 

את נושא השימוש שעושים 
בהיסטוריה, בדיונים הגדולים 

של התקופה המודרנית בצרפת, 
ובינהם, בעת נאומו של הנשיא 

שיראק, בשנת 1995, באתר 
 Vel-ששמו מעורר חלחלה, ה

. d'Hiv
יום ד', 22.4.09, 20:00

בצרפתית
המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 

7 תל-אביב, לקבלת מידע: 
03-7968000

ÉVÉNEMENTSארועים 3.3-30.4.2009



Sauvons les films !  ! הצילו את הסרטים
Les cinémathèques de Jérusalem, 
Tel Aviv et Haïfa présentent le tra-
vail des Archives françaises du film.
On en a tourné des films depuis l’invention du 
cinématographe, des comédies, des drames, 
des documentaires, des courts, des longs, 
des westerns, des actualités, des muets et 
des parlants… On en a tourné des films, des 
milliers, et beaucoup ont déjà disparu. Pour 
ceux qui restent, il y a urgence car ces vieux 
films sont en danger ...

En fait, il reste très peu de temps. Jusqu’en 
1954, les films étaient tirés sur un support 
contrariant, le nitrate. Le nitrate a la sale 
habitude de s’enflammer et même d’exploser ! 
Les films nitrates sont si dangereux qu’ils 
sont aujourd’hui totalement interdits de 
circulation. Autre énervante particularité, 
suivant un inexorable processus, le film nitrate 
s’autodétruit dans les 50 ans qui suivent sa 
fabrication. Voilà pourquoi il est urgent de 
sauver les films. Il faut les identifier d’abord, 
puis les soigner, les réparer, traiter le support, 
nettoyer l’image et la bande son, il faut les 
reconstituer… Tout ça est long, très long…Et 
surtout, il faut les reporter, parfois image par 
image, sur un support de sécurité. Il faut aussi 
les protéger pour qu’ils ne s’abîment plus… Et 
enfin les projeter à nouveau!

Depuis 1990, les Archives françaises du film 
ont mis en œuvre un plan pluriannuel de 
sauvegarde et de restauration afin d’accélérer 
l'inventaire, la restauration et le transfert 
des films sur un support stable, la pellicule 
polyester. La mise en œuvre du plan a permis 
de sauver plus de 15 000 films en 15 ans.

À partir du 23 mars, découvrez 12 chefs 
d’œuvre du patrimoine français restaurés 
par les Archives françaises du film. « Jeux 
interdits » réalisé par René Clément en 1952 
inaugure ce cycle. 

"הארכיון הצרפתי הלאומי לקולנוע" בצרפת, הפעיל מ-

1990, תוכנית רב שנתית שמטרתה להאיץ את ספירת 

הסרטים  העברת  ידי  על  השחזור  תהליך  ואת  המלאי 

הצילה  זה,  באופן  פוליאסטר.  עשויה  קבועה,  לתמיכה 

התוכנית למעלה מ-15,000 סרטים תוך 15 שנים.

הסינמטקים של ירושלים, תל-אביב וחיפה, יציגו, החל 

של  מופת  יצירות   12 של  סידרה  מרץ,  חודש  מסוף 

המורשת הצרפתית, ששוחזרו על ידי "הארכיון הצרפתי 

הלאומי לקולנוע" הצרפתי. הראשון בסדרה יהיה הסרט 

רנה  של  בבימויו   ,1952 משנת  אסורים"  "משחקים 

קלמנט.
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וחיפה  תל-אביב  ירושלים,  של  הסינמטקים 
הלאומי  הצרפתי  מהארכיון  סרטים  מציגים 

לקולנוע. 

מאז המצאת הקולנוע צולמו רבבות סרטים: קומדיות, 

דרמות, סרטי תעודה, סרטים קצרים, ארוכים, מערבונים, 

סרטים דוקומנטריים, סרטים מדברים וסרטים אילמים... 

מצבם  ששרדו,  אלה  ונכחדו.  נשתכחו  כבר  מהם  רבים 

התפוררות  ובסכנת  מאוד  ישנים  שהם  היות  רע,  בכי 

מתמדת.

הסרטים,  להצלת  ביותר  מועט  זמן  נותר  למעשה, 

שכן,  עד שנת 1954, סרטי הצילום היו עשויים מחומר 

הפכפך - הניטראט. לחומר זה הרגל מגונה, הוא דליק 

הסרטים  אזהרה!  כל  ללא  לפתע,  להתפוצץ  אף  ועלול 

באיסור  עד שאסור  מסוכנים,  כך  כל  ניטראט  העשויים 

מוחלט להשתמש בהם כיום. בעיה בלתי נמנעת נוספת 

נעוצה בעובדה שהם נהרסים תוך  עם סרטי הניטראט 

50 שנה משנת הייצור. לפיכך, זהו מצב חירום, בבחינת 

ארוך  כולו  התהליך  הסרטים.  להצלת  אחרונה  קריאה 

אותם  לשקם  הסרטים,  את  ולמיין  לזהות  יש  מאוד: 

והקול  ניקוי התמונה  חומר התמיכה,  עיבוד  באמצעות 

ושיחזור... והכי חשוב! להעביר אותם, לעתים כל תמונה 

לחוד, לתמיכה בטיחותית כדי למנוע התדרדרות נוספת 

במצבם... ולהקרין אותם!

 www.cnc-aff.fr

films sauvés en 15 ans 000 15,00015 סרטים ניצלו תוך 15 שנים

11

Salles Obscures
חדר חושך
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עונת התיאטרון הצרפתי 
בתל אביב, לכבוד יובל 

המאה של העיר

הפקות  מעשר  למעלה  יוני,  עד  מפברואר 
צרפתיות יועלו לבמה. הן יוצגו במאה מופעים 
ללא  ולעיתים  בעברית,  בצרפתית,  בקירוב, 
בכל  ולגעת  להגיע  נחושות  כולן  מילה,  אף 

הקהלים.

הצרפתי,  התיאטרון  של  הגדולה  החגיגה  של  במרכזה 

תעמוד ההצגה של המחזאי ז'אן קלוד גרימברג - "הארץ 

המובטחת", מעין "טרגדיה דנטלית". טקסט יפה שופע 

אל  לחדור  אפשרות  לנו  המעניק  וחום,  הומור  רגש, 

ספודק,  שארל  של  עולמו  המלחמה,  שלאחר  העולם 

מחליטים  אשר  קלרה,  אשתו,  ושל  יהודי  שיניים  רופא 

לעזוב את הקליניקה הפריזאית, כדי לצאת לדרך, לעבר 

שארל  ידי  על  המבוימת  ההצגה,  ישראל.  ארץ  שערי 

הקאמרי  של  משותפת  קופרודוקציה  היא  תורג'מן, 

 Manufacture-ה ננסי  של  הלאומי  התיאטרון  עם 

בתל- ותועלה   ,Rond-Point-ה הפריזאי  והתיאטרון 

שחקני  ידי  על  בצרפתית,  מכן  ולאחר  בעברית,  אביב, 

חילופי  במסגרת  במקביל,   .Manufacture-ה תיאטרון 

התרבות הייחודיים הללו, היא תוצג בעברית, בפריז, על 

ידי השחקנים של תיאטרון הקאמרי.

בתל-אביב,  התיאטרון  חובב  לקהל  יוצע  העת,  באותה 

מקבץ יוצא דופן של הצגות צרפתיות, שיבוצעו בעברית, 

טופור  רולנד  של  לשולחן"  מתחת  "חורף  כדוגמת: 

אטלי  ז'אק  של  העשן"  אל  הקריסטל  "מן  )הקאמרי(, 

)הקאמרי(, "אלוהי הקטל" של יסמינה רזה )בית לסין(, 

רק  וזהו  )הבימה(  אז'אר  אמיל  של  לפניו"  החיים  "כל 

קומץ מן ההפקות הרבות שיוצגו לקהל.

"בין 100 מערכות"
ומלאת  היפה  בהפקה  ותנועה  טקסט  של  תיאטרון 

שכה  ג'נטי,  פיליפ  של  הלהקה  של  "בולילוק"  הקסם 

מצפים לה בישראל. ההפקה החלומית והבלתי נשכחת, 

חיפה,  בהרצליה,  תוצג  ובאשליות,  בהפתעות  הגדושה 

ירושלים ותל אביב. לא להחמיץ בשום אופן!

לתקופה  "ניסים   - הקאמרי  בתיאטרון  נוסף  ומופע 

זכה לתשואות   ,Boustrophédon קצרה" של הלהקה 

רמות בפסטיבל אוויניון. סיפור המעשה מתרחש במחנה 

פליטים, בו נפגשים עם בובות אנושיות הנישאות בידיים, 

ונוראות,  רעות  להיות  לרגש,  חליפות,  יודעות,  אשר 

מופע  כן  כמו  אנושיות.  מאוד  בזמן  ובו  סוריאליסטיות, 

סוחטות  הבימה  על  שביצועיהן  המאולפות,  החולדות 

הכל...     כבר  שראה  קהל  בקרב  גם  התפעלות,  קריאות 

מופע אמיתי!

בנוסף, בחודש מאי, עתידים להופיע ברחבת התיאטרון 

טולוז,  בעיר  שמקורם  רחוב,  ותיאטרון  קרקס  הקאמרי 

ההופעות,  אביב.  תל  העיר  של  אחות  עיר  מטרופולין, 

יוצגו לקהל הרחב, כמעט כולן ללא תשלום,  כמחווה של 

העיר טולוז לתושבי העיר תל אביב.

מערכות"   100 "בין  התיאטראלית  העונה  את  מיקמנו 

בלב ליבם של האירועים התרבותיים לכבוד יובל המאה 

תיאטרון  עם  פעולה  בשיתוף  תל-אביב,  העיר  של 

והמכון  צרפת  שגרירות  של  התרבות  מרכזי  הקאמרי, 

.Culturesfrance הצרפתי בתל-אביב, בתמיכת

אלן מונטיי

« Vers toi terre promise » © Christine Sibran
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Une saison théâtrale française à Tel Aviv à l’occasion du Centenaire de Tel Aviv

«100 entr’actes»
Dans la même période, une concentration 
exceptionnelle de pièces françaises, jouées 
en hébreu, est proposée au public dans les 
théâtres de Tel Aviv : « L’Hiver sous la Table » 
de Roland Topor (Cameri), « Du Cristal à la 
Fumée » de Jacques Attali (Cameri), « Les Dieux 
du Carnage » de Yasmina Reza (Beit Lessin), 
«La Vie devant Soi » de Emile Ajar (Habima), 
pour ne citer que quelques productions.

Théâtre de texte, mais aussi théâtre gestuel, 
avec tout d’abord le retour très attendu en 
Israël de la Compagnie Philippe Genty, avec 
sa dernière création « Boliloc ». Cette très belle 
nouvelle production, pleine de magie, de 
surprises et d’illusions, aux cadres oniriques 
inoubliables, sera présentée à Herzliya, Haïfa, 
Jérusalem et Tel Aviv. À ne manquer sous 
aucun prétexte !

Et puis aussi, au Cameri, « Court-Miracles » de 
la Compagnie Boustrophédon, un spectacle 
acclamé au Festival d’Avignon, qui se déroule 
dans un camp de réfugiés et met en scène des 
marionnettes humaines portées, tour à tour 
touchantes, horrible, méchantes, surréalistes, 

De février à juin, dix productions 
françaises sont à l’affiche, soit 
près d’une centaine de représen-
tations, en français, en hébreu, et 
parfois sans aucune parole, pour 
toucher tous les publics.
Au centre de cette grande fête du théâtre 
français, la pièce du dramaturge Jean-
Claude Grumberg, « Vers Toi, terre promise », 
une « tragédie dentaire » un joli texte plein 
d’émotion, d’humour et de tendresse qui 
nous fait pénétrer dans l’univers d’après 
guerre de Charles Spodek, dentiste juif, et 
sa femme Clara qui vont quitter leur cabinet 
parisien  pour s’embarquer dans un voyage 
jusqu’aux portes d’Israël. Cette pièce, mise en 
scène par Charles Tordjman, et co-produite 
par les théâtres du Cameri (Tel Aviv), de la 
Manufacture (Nancy) et du Rond-Point (Paris) 
est jouée à Tel Aviv en hébreu, puis en français 
par la troupe de la Manufacture. Au même 
moment, dans le cadre d’un échange assez 
unique, la pièce sera jouée en hébreu à Paris 
par la troupe du Cameri.

mais tellement humaines, ainsi que des rats 
dressés dont les prouesses scéniques ont de 
quoi étonner les publics les plus blasés. Un 
véritable événement !

Au mois de mai, le parvis du Cameri accueille 
également des compagnies de cirque et 
de théâtre de rue, originaires de la ville de 
Toulouse, métropole jumelée avec Tel Aviv, 
pour des spectacles majoritairement gratuits, 
cadeau de la ville de Toulouse à la population 
de Tel Aviv.

Programmée au cœur des manifestations du 
Centenaire de Tel Aviv, en partenariat avec le 
Cameri, la saison théâtrale « 100 Entr’actes » 
est proposée par les services culturels de 
l’Ambassade de France et l’Institut Français de 
Tel Aviv, avec le soutien de Culturesfrance.

Alain Monteil
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Je suis un Irakien en  pyjama, ma femme est Roumaine

Et notre fille,  le voleur de Bagdad.

Ma mère continue à faire bouillir le Tigre et l'Euphrate,

Ma sœur a appris à préparer des pirojki

de sa belle-mère originaire de Russie.

Notre ami,  Maroc au couteau plante une fourchette 

En acier anglais dans le poisson  né près des rivages norvégiens.

On est tous des ouvriers au chômage: on nous a fait descendre des 
plateformes de la tour

Qu'on voulait bâtir à Babel.

On est  tous les  épées  rouillées que Don Quichotte agitait 

Au-dessus des  moulins.

On n'en finit pas de viser  les étoiles éblouissantes

Un instant avant  qu'elles ne s'évanouissent

Sur la Voie Lactée.

Traduction: Marlena Braester

שיר פטריוטי

Chant patriotique

ֲאנִי ִעיָרִקי-ִּפיגָ'ָמה,ִאְׁשִּתי רֹוָמנִּיָה

וְַהַּבת ֶׁשָּלנּו ִהיא ַהּגַּנָב ִמַּבגְָדד.

ִאָּמא ֶׁשּלִי ַמְמִׁשיָכה ְלַהְרִּתיַח ֶאת ַהְּפָרת וְַהִחֶּדֶקל,

ֲאחֹוִתי ָלְמָדה ְלָהִכין ִּפירּוְׁשִקי ֵמִאּמֹו ָהרּוִסּיָה

ֶׁשל ַּבֲעָלּה.

ֶהָחֵבר ֶׁשָּלנּו, ָמרֹוקֹו-ַסִּכין, ּתֹוֵקַע ַמזְֵלג 

ִמְּפָלָדה ַאנְגְלִית ְּבָדג ֶׁשּנֹוַלד ְּבחֹוֵפי נֹוְרֶבגְיָה.

ֻּכָּלנּו ּפֹוֲעלִים ְמֻפָּטִרים ֶׁשהּוְרדּו ִמִּפּגּוֵמי ַהִּמגְָּדל

ֶׁשָרִצינּו לְִבנֹות ְּבָבֶבל.

ֻּכָּלנּו ֲחנִיתֹות ֲחלֻּדֹות ֶׁשּדֹון ִקישֹוט ֵהִעיף

ַעל ַטֲחנֹות ָהרּוַח.

ֻּכָּלנּו ֲעַדיִן יֹוִרים ְּבכֹוָכִבים ְמַסנְוְֵרי ֵעינַיִם 

ֶרגַע לְִפנֵי ֶׁשֵהם נְִבָלִעים 

ִּבְׁשִביל ֶהָחָלב.

« Oui, tous les rires sont dans la poésie, sauf le vulgaire 
et le mesquin, car même s’il rit, le poète reste poète : 
questionneur,  rebelle  et  éveilleur  de  conscience » 
Jean-Pierre Siméon.
Vous l’avez compris, le thème de cette édition du Printemps des Poètes 
sera « En rire ». L’Institut français vous propose de goûteuses rencontres 
où l’on servira des mets de rimes et de rires. Avec des lectures de Jean 
Tardieu, Roland Dubillard, Raymond Queneau, Jacques Roubaud et un 
hommage spécial à Pierre Desproges.

Du 20 au 24 avril, un programme détaillé sera fourni ultérieurement.

Roselyne Déry

Printemps des poètes
Edition 2009

"כן, כל סוגי הצחוקים נמצאים בשירה, מלבד הצחוק הגס והעלוב, כי 
גם כשהוא צוחק, המשורר נותר משורר: שואל, מתמרד ומעורר את 

המצפון" ז'אן פייר סימאון.

יציע לכם מפגשים  הבנתם נכון, נושא המפגשים יהיה "על הצחוק". המכון הצרפתי 

ערבים לחיך, בהם יגישו לכם מאכלי חרוזים וצחוקים, באמצעות קריאה ביצירותיהם של 

ז'אן טארדיו, רולאן דוביאר, ריימון קנו, ז'אק רובו ומחווה מיוחדת לפייר דפרוז'.

מן ה-20 עד ה-24 באפריל, תוכנית מפורטת תסופק במועד מאוחר יותר.

רוזלין דרעי

אביב המשוררים      
מהדורת 2009

Ecritures
רשמי  



Elle était presque la première et j'ai voulu l'appeler Eve.

Elle m'appelait Peugeot  car j'étais son 306ème.

Quelques années nous séparaient - elle les avait en plus - et jusque-là 

je n'avais jamais fait  de stop dans des voitures qui n'arrêtaient pas.

Nous étions debout près de la haie de l'école agricole et sous 

nos pieds on pouvait entendre comment 

dans les tuyaux d'arrosage l'eau adoucissait 

un secret à la terre.

"Si tu y plantes un fer à cheval, disait-elle, dans un an

un cheval y poussera", et "Si, disais-je, "tu y plantes un ventilateur,

en un instant s'élèvera la robe de Marylin Monroe".

Un instant plus tard ses lèvres ont commencé à se dissoudre comme 
le sable

et sa langue s'est lancée vers mon visage 

comme les restes d'une vague.

A ce moment-là le monde était scindé entre ceux qui fermaient les 
yeux 

et les tambours du champ d'honneur

du crépuscule.

Voilà pourquoi  je n'ai pas vu près de moi  les roues du tracteur 

qui passait  éclaboussant  l'eau des flaques, 

ni les éclats de boue, comme des baisers volants,  giclant

sur les muscles des nuages condamnés, le soir venu, à

faire basculer le soleil

dans la mer.

Traduction: Marlena Braester

Blues du troisième baiser

ִהיא ָהיְָתה ִּכְמַעט ָהִראׁשֹונָה וְָרִציִתי לְִקֹרא ָלּה ַחּוָה.

ִהיא ָקְרָאה לִי ֶּפג'ֹו ִּכי ָהיִיִתי ַה- 306 ֶׁשָּלּה.

ָהיּו ֵּבינֵינּו ַּכָּמה ָׁשנִים , ְלטֹוָבָתּה,וְַעד ָאז, 

ֹלא ָעלִיִתי ַעל ְטֶרְמִּפים ֶׁשֹּלא ָעְצרּו לִי.

ָעַמְדנּו ְליַד ּגֶֶדר ֵּבית-ַהֵּסֶפר ַהַחְקָלִאי ּוִמַּתַחת 

ְלַכּפֹות ָהַרגְַליִם  ֶאְפָׁשר ָהיָה לְִׁשמַֹע ֵאיְך 

ְּבִצּנֹורֹות ַהַהְׁשָקיָה ַמְמִּתיִקים ַהַּמיִם 

סֹוד ָלֲאָדָמה.

"ִאם ִּתְׁשּתֹל ָּבּה ָּפְרָסה", ָאְמָרה, "ּתֹוְך ָׁשנָה 

יְִצַמח ְלָך סּוס",וְ"ִאם" ,ָענִיִתי, "ִּתְׁשְּתלִי ָּבּה ְמַאוְֵרר-

ּתֹוְך ַּדָּקה ָּתצּוץ ַהִּׂשְמָלה ַהְּמעֹוֶפֶפת ֶׁשל ַמְרלִין מֹונְרֹו".

ַאֲחֵרי ְׁשנִּיָה ֵהֵחּלּו  ְׂשָפֶתיָה ְלִהְתּפֹוֵרר ְּכחֹול 

ּוְלׁשֹונָּה ֵהגִיָחה ֶאל ָּפנַי

ִּכְׁשֵאִרּיֹות  ּגַל. 

ָהעֹוָלם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֻחַּלק ֵּבין עֹוְצֵמי ָהֵעינַיִם

ְלֵבין ַהְּמתֹוְפִפים ְּבִמגְַרׁש ַהִּמְסָּדִרים

ֶׁשל ַהְּׁשִקיָעה.

ָלֵכן ֹלא ָרִאיִתי ֵאיְך ִהְצלִיפּו ּגְַלגֵַּלי ַהְּטַרְקטֹור,

ֶׁשָעַבר ְליַד, ְּבֵמי  ַהְּׁשלּולִּיֹות 

וְֵאיְך ִּכנְִׁשיקֹות ְמעֹוְפפֹות נְִּתזּו ְרִסיֵסי ַהּבֹץ 

ֶאל ְׁשִריֵרי ָהֲענָנִים ֶׁשּנִּדֹונּו ָּבֶעֶרב 

לְִדחֹף ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש 

ַלּיָם.

בלוז הנשיקה השלישית

15

#7
 M

ar
-A

vr
 2

00
9

ww
w.

am
ba

fra
nc

e-
il.

or
g

aproposblog.wordpress.com 2009 אפרופו גליון #7 מרץ-אפריל



#2

#3 #4

#1

Julia Smith, Directrice adjointe du British 
Council; Eric Chevreul, Directeur adjoint 
de l’Institut français; Robert Rehak, 
Attaché culturel tchèque

1. ג'וליה סמית', מנהלת המועצה הבריטית; 
     אריק שברול, מנהל המכון הצרפתי; 

     רוברט ריהק, נספח תרבות צ'כי

Eytan Schwartz, Comité d’organisation 
du centenaire de Tel Aviv; Alain Monteil, 
Attaché culturel près l’Ambassade de 
France en Israël

7. איתן שוורץ, מינהלת המאה; אלן מונטיי, 
     נספח תרבות צרפתי

Georg Blochman, Directeur du Goethe 
Institute

6. גאורג בלוכמן, מנהל מכון גתה 

#6

©
 Jérôm

e Plan

2. אנג'לו גיואה, נספח תרבות איטלקי ואוצר  
     התערוכה; מרדכי עומר, מנהל מוזיאון תל-אביב
Angelo Gioe, Attaché culturel italien et 
commissaire de l’exposition; Mordechai 
Omer, Directeur du Musée de Tel Aviv

#7

-אביב 5. מוזיאון תל
Musée de Tel Aviv

#5

Jean-Michel Casa, Ambassadeur de  
France en Israël

3. ז'אן-מישל קאזה, שגריר צרפת בישראל

4. רון חולדאי, ראש עיריית תל-אביב; רמירו 
     סיבריאן-אוזל, ראש משלחת הנציבות 

     האירופאית בישראל
Ron Huldai, Maire de Tel Aviv; Ramiro 
Cibrian-Uzal, Chef de la délégation de la 
commission européenne en Israël.
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S«       ounds and Vision »

נראו לאחרונה בפתיחה של "קולות ומראות"

Vus à l’inauguration


