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À p r o p o s . . .  L ’ é d i t o  d e  T o b i e  N a t h a n ן  ת נ י  ב ו ט ך  ר ו ע ה ל  ש ו  נ ח ל ו ש מ

תערוכה שעבורה גייסנו במשותף את כל כוחותינו. יש לומר 

כי הדבר היה כדאי ! 53 יצירות יגיעו מצרפת, בחתימתם 

ביותר: סזאן, מונה, מאנה, קורבה,  של השמות הדגולים 

דלקרואה, ארנסט, מאטיס....אך תערוכה זו הנה גם בעלת 

ערך היסטורי ואנושי. מדובר ביצירות אומנות שנרכשו על 

ידי הכובש הגרמני בזמן מלחמת העולם, ושהושבו לאחר 

1945, ושבעליהן המקורי טרם אותר.

הושגו  אומנות  יצירות   60,000 כי  ידעתם   ,À propos
על ידי בנות הברית לאחר המלחמה, וביניהן רק 2,000 

להוקיר  המקום  כאן   ? המקוריים  בעליהם  ללא  נותרו 

הנהלת  ידי  על  שבוצעה  האדירה  המחקר  עבודת  את 

המוזיאונים בצרפת. 

של  אזכור  שתיים,  מספר  אגב  דרך  בחוברת  יש 

אותנו.  מלהפתיע  פסק  שלא  הפסטיבל  של   עברו 

מאוד  בקרוב  אתכם  לארח  אשמח  אני  היקרים,  ידידי 

בשד' רוטשילד 7, במכון הצרפתי, אשר, כפי שנוכחתם 

לדעת, הופך מיום ליום יותר הדור.

באותו  השנה  חל  פורים  כי  לב  שמתם   ,À propos
התאריך כמו היום של הועידה הבינלאומית לפרנקופוניה 

 ,2008 שנת  כי  ולאחל  אות,  בכך  לראות  רוצה  אני   ?

ישראל,  מדינת  של  השישים  הולדתה  יום  של  השנה 

תהייה גם השנה של צרפת בישראל !

A propos, on s’étoffe…
Vous tenez l’exemplaire #2 entre vos doigts; 
votre magazine culturel a pris du poids ! 
Nous avons augmenté le nombre de pages 
pour répondre à vos demandes, à vos 
remarques, aussi – à propos, merci pour vos 
commentaires au sujet de notre première 
livraison… Nous en avons fait bon usage… 
jugez vous-mêmes !

À propos, saviez-vous qu’Israël est l’invité 
d’honneur du prochain salon du livre de 
Paris ? Un événement unique ! Pour vous 
donner sa mesure, du 14 au 19 mars, 
114 exposants présentent leur actualité 
littéraire sur 51 017 m2. L’on attend au moins  
200 000 visiteurs. L’inauguration officielle a 
lieu le 13 mars, en présence des deux chefs 
d’Etat, Shimon Peres et Nicolas Sarkozy. 
L’on y présente la littérature et l’édition 
israéliennes… à Paris, une semaine durant, 
le pays du Livre est celui des livres… 39 
auteurs israéliens officiellement invités, 
Aharon Appelfeld, Amos Oz, Meir Shalev, 
Avraham B. Yehoshua… et bien d’autres ! 30 
éditeurs viennent rencontrer leurs confrères 
de l’édition française, Grasset, Gallimard, 
Odile Jacob…, le soixantième anniversaire 
d’Israël, ce sera vraiment la fête !
À propos, si vous en avez l’occasion, venez 
nous rendre visite sur le stand du ministère 
des Affaires étrangères, vous y croiserez 
peut-être Benny Barbash ou Zeruya Shalev !
Ici en Israël, au loin, nous suivons le Salon 
de près, l’accompagnons à notre manière et 
vous le racontons.

À propos, saviez-vous que le 20 mars est la 
journée internationale de la francophonie ? 
Cette année encore, nous organisons, 
entre autres, un grand colloque, le 20 mars, 
à l’Université de Tel-Aviv, un deuxième  
à Netanya.

Mais avant tout cela, vous viendrez 
visiter l’exposition exceptionnelle « A qui 
appartenaient ces œuvres ? », au Musée 
d’Israël. Une exposition voulue par nos 
deux ministres, Bernard Kouchner et 
Christine Albanel, soutenue par les autorités 
israéliennes, son musée, son gouvernement, 
son parlement — une exposition pour 
laquelle nous nous sommes tous mobilisés 

avec ardeur. Il faut dire que cela en valait 
la peine ! 53 tableaux viennent de France: 
Cézanne, Monet, Manet, Courbet, Delacroix, 
Ernst, Matisse… Mais cette exposition 
présente aussi un intérêt historique et 
humain. Il s’agit d’œuvres d’art acquises 
par l’occupant allemand durant la guerre, 
récupérées après 1945, et dont on n’a pas 
encore retrouvé les légitimes propriétaires. 
À propos, saviez-vous que 60 000 œuvres 
d’art ont été récupérées par les alliés 
après-guerre, parmi lesquelles seules 2 000 
sont restées en déshérence ? C’est dire le 
formidable travail de recherche accompli par 
la Direction des Musées de France.

Mes chers amis, je suis joyeux à l’idée de 
vous recevoir très bientôt, à Rothschild 7, 
dans notre Institut Français qui devient de 
jour en jour plus coquet.

À propos, Pourim tombe le même jour 
que la Journée Internationale de la 
Francophonie cette année ? Je voudrais 
y voir un signe ! Que 2008, l’année du 
soixantième anniversaire de l’Etat d’Israël 
sera aussi l’année de la France en Israël !

Tobie Nathan
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À propos, אנחנו גדלים...

המגזין  שתיים.  מספר  חוברת  מונחת  בידיכם 

להיענות  כדי   ! בשר  קיבל  שלכם  התרבותי 

וכמו כן להערות שלכם, הגדלנו את  לדרישותיכם, 

מספר העמודים.

הגיליון  לגבי  שלכם  ההערות  על  תודה   ,À propos
הראשון שלנו; הן היו כל כך אמיתיות, כל כך מדויקות .. 

ניצלנו אותן היטב, תוכלו לשפוט זאת בעצמכם ! 

À propos, האם אתם יודעים כי ישראל תהיה אורחת 
הכבוד של יריד הספרים הבא של פריס ? אירוע יוצא מן 

! על מנת להמחיש לכם את היקפו, נציין שהוא  הכלל 

משתתפים  ו-114  במרץ,  ה-19  עד  מה-14  יתקיים 

בשטח  וזאת  הספרות,  בתחום  החדש  כל  את  בו  יציגו 

של 51,017 מ"ר, בפריס, בפורט דה ורסאי. 

מספר המבקרים צפוי לעלות על 200,000 איש. הפתיחה 

הרשמית תתקיים ביום חמישי ה-13 במרץ, בנוכחותם 

של שני ראשי מדינה, שמעון פרס וניקולה סרקוזי. תוצג 

בפריס,  וכך...  הישראלית  לאור  וההוצאה  הספרות  בו 

במשך שבוע ימים, ארץ הספר וספריה יהיו ישות אחת... 

אפלפלד,  אהרן  ישראליים:  סופרים   39 רשמית  הוזמנו 

סייד, עמוס עוז, מאיר שלו, א.ב. יהושע...ועוד רבים !

ההוצאה  מן  הקולגות  עם  להיפגש  יבואו  עורכים   30

לאור הצרפתית, גראסא, גאלימאר, אלבין מישל, ואודיל 

ג'קוב... יום הולדתה השישים של מדינת ישראל יהפוך 

לחגיגה אמיתית ! 

בעמדה  אותנו  לבקר  בואו  לכם,  יזדמן  אם   ,À propos
בני  את  לפגוש  אולי  תוכלו  הצרפתי,  החוץ  משרד  של 

ברבש או את צרויה שלו.

כאן בישראל, ממרחק, נעקוב אחר אירועי היריד, נלוה אותו 

בדרכינו, ובכל מקרה, נספר לכם עליו . בהקדם האפשרי. 

לועידה  שנה   20 מלאו  השנה  כי  ידעתם   ,À propos
הבינלאומית של הפרנקופוניה ? גם השנה, נקיים את הדיון 

הגדול בנושא הפרנקופוניה ב-19 במרץ במכללה האקדמית 

של נתניה, וב-20 במרץ, באוניברסיטת תל אביב.

מיוחדת מאוד  לתערוכה  מוזמנים  הנכם  זה,  כל  לפני  אך 

במוזיאון  שתתקיים   ,? האלו"  היצירות  היו  מי  "של  בשם 

השרים  שני  של  רצונם  פרי  תערוכה  בירושלים.  ישראל, 

שלנו, ברנאר קושנר וקריסטין אלבנל, שקיבלה את חסותם 

 - הכנסת  הממשלה,  המוזיאון,  בישראל,  הרשויות  של 



מזה 28 שנה נערך בפריס האירוע של יריד הספרים.

היריד יתקיים בין ה-14 ועד ה-19 במרץ בפורט דה ורסיי, פריס

יריד  הוקם  לאור,  ההוצאות  של  הלאומי  המקצועי  האיגוד  בעידוד   ,1981 בשנת 

בחשיבותו  המשתווה  לאירוע  השנים  במרוצת  הפך  אשר  פריס,  של  הספרים 

לפסטיבל הקולנוע בקאן. 

מאז שנת 1994, היריד מארח מידי שנה ספרות מארצות שונות: איטליה, ספרד, 

ארצות הברית, יפן, ברזיל, קוויבק, פורטוגל ... בשנת 2007, שנה שעברה, הייתה 

הודו אורחת הכבוד, השנה ישראל זכתה להיות אורחת הכבוד של יריד הספרים 

של פריס.

ידי המרכז הלאומי של הספר, בשיתוף פעולה עם משרדי  האירוע מתואם על 

החוץ של צרפת ושל ישראל.

39 סופרים הכותבים בשפה העברית, אשר תורגמו ויצאו לאור בצרפת יהיו 

אורחי היריד:

אלי עמיר, אהרן אפלפלד, גבריאלה אביגור-רותם, בני ברבש, רון ברקאי, 

דוד  גוברין,  מיכל  גורי,  חיים  אלירז,  ישראל  דורון,  ליזי  אורלי קסטל-בלום, 

גרוסמן, אמיר גוטפרוינד, אלון חילו, שפרה הורן, מירון חיים איזקסון, סייד 

לברכט,  סביון  לשם,  רון  קמחי,  אלונה  קרת,  אתגר  קציר,  יהודית  קשוע, 

נבו,  אשכול  מודן,  רותו  משעול,  אגי  מיכאל,  סמי  מזיא,  עדנה  מגן,  מירה 

רוני אורן, עמוס עוז, ישראל פנקס, יגאל סרנה, מאיר שלו, צרויה שלו, יובל 

שמעוני, רוני סומק, צבי ינאי, א.ב. יהושע. נורית זרחי, בוריס זיידמן.

אנשי  בין  לקרבה  מיוחד  באופן  לפעול  הזדמנות  גם  פריס, מהווה  יריד הספרים של 

בשיתוף  הצרפתית,  לאור  ההוצאה  של  הבינלאומי  יוזם המשרד  כך  הספר.  מקצוע 

המאחד  מקצועי  סמינר  הצרפתית,  השגרירות  של  התרבות  מחלקת  עם  פעולה 

כשלושים עורכים ישראליים וכמות זהה של עורכים מן הצד הצרפתי. הסמינר יערך בין 

ה-11 ל-12 במרץ, בפריס.

שלוש חוברות יצאו לאור לכבוד היריד.

בצרפת  לאור  ויצאו  מעברית  שתורגמו  הספרים  מכלול  של  הביבליוגרפיה   ◆

משנת 1950 עד היום.

שתורגמו  הצרפתית,  בשפה  הכתובים  הספרים  מכלול  של  הביבליוגרפיה   ◆

לעברית ויצאו לאור בישראל משנת 2000 עד 2008.

שני הפרסומים האלה הנם פרי עבודתם המשותפת של המכון לתרגום ספרות 

עברית לשפות זרות ומחלקת התרבות של שגרירות צרפת בישראל.

משה  מר  באמצעות  הוכן  הישראלי, אשר  שוק הספר  בנושא  חדש  מחקר   ◆

סקאל.

חוברת זו, שיזם את כתיבתה ה-BIEF )המשרד הבינלאומי להוצאה לאור צרפתית(, 

יצאה לאור בשיתוף פעולה עם מחלקת התרבות של שגרירות צרפת בישראל.
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28ème édition du Salon  
du livre de Paris
du 14 au 19 mars 2008

Porte de Versailles, Paris

Fondé en 1981 sous l'impulsion du Syndicat National de l'Edition, le 
Salon du livre de Paris est aujourd'hui un événement incontournable,  
à l'instar du festival de Cannes pour le cinéma.

Depuis 1994, il accueille chaque année une littérature étrangère… 
l'Italie, l'Espagne, les Etats-Unis, le Japon, le Brésil, le Québec, le 
Portugal… Cette année, Israël est le pays invité d'honneur du Salon 
du livre de Paris.

La manifestation est coordonnée par le Centre National du Livre, en 
partenariat avec les Ministères français et israéliens des Affaires étrangères. 

39 auteurs israéliens de langue hébraïque, traduits et publiés 
en France, seront invités : Elie Amir, Aharon Appelfeld, Gabriela 
Avigur-Rotem, Benny Barbash, Ron Barkaï, Orly Castel-Bloom, Lizzie 
Doron, Israël Eliraz, Haïm Gouri, Michal Govrin, David Grossman, 
Amir Gutfreund, Alon Hilu, Shifra Horn, Miron C. Izakson, Sayed 
Kashua, Judith Katzir, Etgar Keret, Alona Kimhi, Ron Leshem, Savyon 
Liebrecht, Mira Maguen, Edna Mazya, Sami Michaël, Agi Mishol, Rutu 
Modan, Eshkol Nevo, Rony Oren, Amos Oz, Israel Pincas, Igal Sarna, 
Meir Shalev, Zeruya Shalev, Youval Shimoni, Ronny Someck, Zvi 
Yanaï, Avraham B. Yehoshua, Nurit Zarchi, Boris Zaidman. 

Le salon du livre de Paris, c’est aussi l'occasion de privilégier tous 
les rapprochements entre les professionnels du livre. Ainsi le BIEF – 
Bureau International de l'Edition Française – initie-t-il, en collaboration 
avec les services culturels de l’Ambassade, un séminaire professionnel 
réunissant près d'une trentaine d'éditeurs israéliens et tout autant du 
côté français… séminaire qui se tiendra les 11 et 12 mars à Paris.

Trois notices verront le jour à l’occasion du Salon

◆ Bibliographie de l'ensemble des ouvrages traduits de l'hébreu et 
publiés en France de 1950 à nos jours.

◆ Bibliographie de l'ensemble des ouvrages de langue française 
traduits en hébreu et publiés en Israël de 2000 à 2008.

Ces deux publications sont le fruit d'une coopération entre l'Institut 
de traduction de l'Hébreu vers les langues étrangères et les Services 
culturels de l'Ambassade de France en Israël.

◆ Enquête inédite sur le marché du livre israélien, réalisée par 
Moshe Sakal.

Cette publication, initiée par le BIEF, est produite en partenariat avec 
les Services culturels de l'Ambassade de France en Israël.

Pour plus d'informations: 
www.sne.fr
www.salondulivreparis.com
www.bief.org
www.centrenationaldulivre.fr

  Rutu Modan  Eshkol Nevo  Rony Oren

ספיישל יריד הספריםרשמי  

�



 2008 - יריד הספרים של פריס - הספרות הישראלית 
  - Salon du livre de Paris - 2008כאורחת של כבוד.
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יומן מסע / רוזלין דרי
מרץ 2007

מועצת המנהלים של ההוצאה לאור הצרפתית בייצוג מלא. נציגי שגרירות ישראל שבעי 

רצון לראות שדרישתם, עליה חזרו פעמים אין ספור, כובדה לבסוף.

"ישראל תהייה הארץ אורחת של כבוד ביריד הספרים של פריס, בשנת 2008"  

הרי זה גם יום הולדת שישים שלה... האם חשבו על כך ?

מיילים,  מחליפות  ביניהן,  מדברות  נשים  שלוש  בשמש,  שלווה  רגוע,  חולף,  הקיץ 

אביב,  בתל  האחרת  התרבות,  במשרד  בפריס,  אחת  משלימות,  מפרשות,  נפגשות, 

בשגרירות הצרפתית, השלישית מצויה בין שתי הארצות, בשגרירות ישראל בפריס " 

"חייבים לצמצם... 56 סופרים מוזמנים, זה הרבה יותר מדי ! " מזכירים את הכללים, עולה 

 מילת הקסם, אשר תחזיר את הסדר ותרגיע את העצבים המתלהטים, הסיסמה: הפורמט !" 

מחלקת  שהיא  הראשונה  הפעם  זו  אין  שמדברת,  זו   "! יקירותיי  פורמט,  זה  "יריד 

לאור  מוצאים  בערבוביה:  עולים  סיפונה  על  אשר  אוניה  של  קברניטה  היא  הזמנות. 

צרפתיים, פקידים בכירים ולאחר מכן הסופרים המוזמנים, היא מקשיבה, היא לומדת, 

היא מבינה, וראו כולם, לפניכם ניצבת דיפלומטית מחושלת.

  Rutu Modan  Eshkol Nevo  Rony Oren
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Carnet de bord / Roselyne Déry
Mars 2007

Le board de l’édition française au grand complet, les représentants 
de l’Ambassade d’Israël satisfaits de voir leur demande tant de fois 
réitérée enfin honorée :

« Israël sera le pays invité d’honneur au salon du livre de Paris, en 2008. »

Tiens, c’est aussi leur soixantième anniversaire… Y avaient-ils pensé ?

L’été se passe, calme, entente ensoleillée, trois femmes se parlent, 
s’envoient des mails, se rencontrent, se commentent, se complètent, 
l’une à Paris, ministère de la Culture, l’autre à Tel-Aviv, Ambassade de 
France, la troisième entre les deux pays, Ambassade d’Israël à Paris.

« Il faut couper… 56 auteurs invités, c’est beaucoup trop ! » Rappel des 
règles, émergence du mot magique qui remettra de l’ordre au milieu 
des passions que l’on sent déjà enfler, le mot d’ordre : le format ! 

« Un salon, c’est un format, mes chéries ! » Celle qui parle, n’en est pas à sa 
première invitation. Capitaine d’un bateau sur lequel embarquent pèle-
mêle: éditeurs français, hauts fonctionnaires et bientôt auteurs invités, 
elle écoute, apprend, comprend et se révèlera une diplomate aguerrie.

Ecritures Spécial Salon du livre
ww

w.
am

ba
fra

nc
e-

il.
or

g

� אפרופו גליון #2 מרץ-אפריל 2008 

#2
 M

ar
s-

Av
ril

 2
00

8

אפרופו גליון #2 מרץ-אפריל 2008 

#2
 M

ar
s-

Av
ril

 2
00

8



ספיישל יריד הספרים
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סיבוב אחרון, יקירתי, מחר בזריחה הרשימה חייבת להינתן ! אני קוראת שוב , הקשיבי 

היטב !

- בטח, בטח..."

תיק בית הספר ביד אחת, ביד השניה שרוול המעיל של בני, הטלפון תקוע לי על הכתף, 

אני בוחנת אם עקרון אי הכובד עובד... כאשר כל כולי מוקדש למטרה... !

הייתי מציעה דווקא את...

זה רשמי, הסופרים נמנו : 40 לא, 39 ! אחד הודיע על היעדרותו, כה רבים רצו להגיע, 

חבל !, טוב ! בואו נחזור לספרות ....

המכתבים  על  חתימות  של  הסבב  באים,  הם  מסכימים,  הם  בסדר,  זה  הסופרים, 

הרשמיים פסק באמצע המרוץ.

החלה ה"הפוגה של מוכרי הממתקים". צרפת עושה הפסקה, איחולי השנה החדשה 

מחליפים את המיילים אחוזי הפחד.. 

נוסעים  אלה  זאת.  בכל  קצת  דווקא   ,"! הפסקה  ללא  "עיר  היא  מצידה,  אביב,  תל 

למשפחה בפריס, לונדון או ריו, האווירה רגועה, הטלפונים שותקים .. אך לא לזמן רב ! 

רק אחד בבירה הפריסאית אינו רוקד עם אורות החג, הוא קורא לנו, הוא חסר לנו, הוא  

שולח אלינו מיילים קצרים: " אני אתקשר אליך מחר ב-10"

וממשיכים...

סמינר של המוציאים לאור, הזמנות, תוכנית, חקירה... אחד נקי כפיים, המקדיש את 

כל כולו, עוד אחד !

מתחילים שוב ! טלפונים, פגישות, 20, אני צריכה 20, כולם רוצים להשתתף. בפעם 

איזה  גרסה...  אלבאן,  פאייר,  גאלימר,  הצרפתיים,  עם  מקצועית  פגישה  הראשונה, 

לפחות  שנים   3 כבר  לפספס.  הזדמנות שאסור  זוהי   : כחץ  עולה  ! האדרנלין  תפריט 

שעובדים על כך ! להסדיר את התחרות, לרסן את ה"ממותות", "הם רבים יותר ויותר 

לרצות בכך - מוציאים לאור צנועים, עורכים מודאגים, מוכרי ספרים מדוכאים.

נדבר על כך בפריס, נקי הכפיים מסכים, נעזור להם: החוק, החוק על המחיר היחיד של 

הספר, מהר, מהר, ישראל צריכה לפעול בדחיפות, נשתף פעולה, נשתף פעולה, עם 

הספר, הספר בהנחה, רוצה לנסוע לפריס !

קליק על "שלח": הרשימה נשלחה... ממשיכים...

נובמבר 2007

הזמנות ראשונות, משלחת ראשונה, עימותים ראשונים: "התותחים" של ההוצאה לאור 

הצרפתית רגועים, צוחקים, שותים, מגלים דברים חדשים, מופתעים וחושפים....

מגע ראשון בין שתי הארצות, זו המזמינה וזו המקבלת את ההזמנה והמפגש צלח ! 

וממשיכים...

הסופרים  של  הרשימה  העיתונות:  של  האופייני  הסבלנות  חוסר  אחת,  בבת  נע  הכל 

המוזמנים חצי רשמית, עדיין לא הושלמה, מגלים אותה... ישראל ידועה היטב בסתירות 

הפנימיות שלה, כוחניות, נוראיות עד כדי אבסורד לעיתים... 

"בלי פאניקה", אומרים אלה שראו כבר הכל "מחר יהיה יום חדש"... וזה נכון !

מזכירים את הקריטריונים לבחירה: סופרים בשפה העברית, המוצאים לאור בצרפת. הלאה 

הכותבים שיצאו לגלות, לצרפת, לפולין, לרוסיה, לרומניה, לגרמניה ומקומות אחרים.

אין זה דבר פשוט לנהל ... הבקשות מתרבות, שאלות, הפצרות, כל הקסמים מופעלים, 

לחצים. "למה ?"

הקריטריונים, בדיוק ! ובכלל אני לא היחידה שמחליטה....

יש !, יצאנו מזה, אך בכל זאת שוקלים מחדש, ומנסים בכל זאת, אולי הסופרים בשפה 

הצרפתית ? 

דצמבר 2007: 

דצמבר: ממש לא ספרותי ! תקציב ועד פעם תקציב, זהו מחסום שקשה מאוד לעבור 

אותו, כן, אבל לא בלתי אפשרי, " הניהול אינו צריך לחסום את הפעילות"  אז מתחילים 

! נצליח... מצליחים ! ממשיכים...

מהר,  מהר,  הרשמית,  הרשימה  את  לקבל  מצפים  היריד  מנהלי  קרב,  היעד  תאריך 

" ללא ספק, הטוב   ! יבוא  לא  "לא, הוא  גם אכזבות:  דיונים קשים,  טלפונים, מיילים, 

רצה  לא  הוא  ביותר,  והעקשן  ביותר  הביישן  גם  ספק  ללא   אך  בחסד  סופר  ביניהם, 

הצלחנו  דווקא  ספר,  כל  לאחר  זאת  שעושה  כפי  לפריס  גלה  הוא  דבר,  שום  לשמוע 

לאתר אותו בסיוע חבריו הקרובים ביותר.

עוד מייל "סודי", עדיין עובדים על הרשימה, ואז ערב אחד, מצלצל הנייד, אני באמצע 

ריצה בבואי לקחת את הקטן מבית הספר שכבר התרוקן

"הלו ? הלו ? 

רשמי  
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Décembre 2007

Décembre : pas littéraire pour un sou ! Budget, budget, incontournable 
barrière, oui mais pas infranchissable, « la gestion ne doit pas bloquer 
l’action » alors allons-y ! Nous trouverons bien… Nous trouvons ! On 
continue…

L’échéance approche, les directeurs du salon attendent la liste 
officielle, vite, vite, téléphones, mails, âpres discussions, déception 
aussi : « Non, il ne viendra pas ! » Sans doute le meilleur d’entre eux, 
magnifique écrivain mais sans doute le plus timide et le plus obstiné, 
n’a rien voulu entendre, retiré à Paris comme à chaque nouvelle 
écriture, nous l’avions pourtant débusqué avec la complicité de ses 
amis les plus proches.

Encore un mail « confidentiel » : la liste en travail encore, et puis un 
soir, le portable sonne, je suis en pleine course pour attraper le petit 
qui s’impatiente devant la porte de son école déjà vide, « allo ? allo ?

-Dernier tour de table, ma chérie, la liste doit être remise demain à 
l’aube ! Je te relis tout, écoute bien !

-Bien sûr, bien sûr… »

Le cartable dans les bras, agrippant d’une main la manche de l’anorak 
de mon fils, le téléphone calé contre l’épaule, j’essaie l’apesanteur…
toute entière dévouée à la cause… !

C’est officiel, les auteurs sont nommés  : 40. Non, 39 ! L’un s’est désisté alors 
que tant d’autres voulaient y aller ! Bon ! Parlons plutôt littérature…

Les auteurs c’est calé, ils sont d’accord, ils viennent, la ronde des 
signatures des lettres officielles s’arrêtent en pleine course: « trêve 
des confiseurs » La France fait une pause, les vœux de bonne année 
remplacent les mails alarmistes…

Tel-Aviv, elle, « est une ville qui ne s’arrête jamais ! ». Si un peu, ceux là 
s’envolent vers les leurs, à Paris, Londres ou Rio, ambiance détendue, 
les téléphones se taisent… Pas longtemps !

Un seul dans la capitale parisienne semble bouder les lumières de 
la fête, celui là nous appelle, nous manque, nous adresse des mails 
laconiques : « Je t’appelle demain à 10 heures. »

Et on continue…

Séminaire des éditeurs, invitations, programme, enquête… Un 
incorruptible, tout entier dévoué, encore un !

C'est reparti ! Téléphones, rencontres, 20, il m'en faut 20, ils veulent 
tous en être, pour la première fois, une rencontre professionnelle 
avec les français, Gallimard, Fayard, Albin, Grasset… Quelle aubaine! 
L'adrénaline monte en flèche : l'occasion à ne pas manquer. On y 
travaille depuis t rois ans au moins, réguler la concurrence, contenir les  
« mammouths », ils sont de plus en plus nombreux à le vouloir – 
éditeurs modestes, éditeurs inquiets, libraires étouffés-

On en parlera à Paris, l'incorruptible est d'accord, on les aidera : la loi, la loi 
sur le prix unique du livre, vite, vite, Israël est dans l'urgence, coopérons, 
coopérons, le peuple du Livre, du livre bradé veut partir à Paris !

Un clic sur « envoi » : la liste est partie… On continue…

Spécial Salon du livre

Novembre 2007

Premières invitations, première délégation, premières confrontations:  
« les poids lourds » de l’édition française se font léger : on rit, on boit, 
on découvre, on s’étonne et on se livre…

Première prise de contact entre les deux pays, celui qui invite et celui 
qui reçoit : rencontre réussie !

On continue…

Tout se bouscule d’un coup, impatience naturelle de la presse : la 
liste des auteurs invités officieuse, encore imparfaite, est dévoilée :
premières polémiques… Israël est bien connu pour ses contradictions 
internes, violentes, terribles jusqu’à l’absurde parfois…

Pas de panique répondent ceux qui en ont vu d’autres, « demain sera 
un autre jour »… C’est vrai !

On rappelle les critères : écrivains de langue hébraïque, publiés en 
France. Exit les exilés de l’écriture, de France, de Pologne, de Russie, 
de Roumanie, d’Allemagne et d’ailleurs.

Pas simple à gérer… les appels se multiplient, interrogateurs, 
charmeurs, pressants « pourquoi pas moi?

-les critères, justement ! Et puis je ne suis pas seule à décider… » 

Ouf, on s’en sort, puis on y repense et puis on essaye tout de même, les 
écrivains de langue française, peut-être…

 Elie Amir  Aharon Appelfeld  Gabriela
 Avigur-Rotem Benny Barbash  Ron
 Barkaï  Orly Castel-Bloom  Lizzie
  Doron Israël Eliraz  Haïm Gouri
 Michal Govrin  David Grossman Amir
  Gutfreund  Alon Hilu  Shifra Horn
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ינואר 2008 

עצורה  תשוקה  אותו:  לחקות  ניתן  לא  לטלפון  בבוקר  מאוד  מוקדם  שמשיב  הקול 

בהארכת התנועות הצרפתיות מדי במלים לישראלית, שאימצה את פריס, שמספרת 

"נהדר,  בלהט:  ופתאום  לחגורה,  מתחת  המכות  האגו,  התפרצות  עצמה,  על  קצת 

טרטקובר נבחר לעצב את הביתן ! "ואז נבוך מעט, מודיע הקול: "הם באים ... 

מי ? 

ז'וויב וכל  ווג, אל, טריבון  העיתונות, יקירתי, לה מונד, לה נובל אובסרבטור, ליברסיון, 

האחרים... ! !

מי  את  באה,  אני  באה,  "אני  מודאגות:  הקריאות  להתפרץ,  המיילים  מתחילים  מיד 

לראות, איך להתקשר עמם, איפה לאחסן אותם, זה רחוק חיפה ? את תודיעי לי כן ? 

כן, כן , כמובן.

לנסות לחלק אותם, הכרחי שכל אחד יקבל אחד... זה האחד שכולן רוצות, הוא המקסים 

מכולם, צריך לשכנע אותו. מן המדבר המרוחק בו הוא שוכן, אך הוא לוקח את זמנו... 

ולבסוף מסכים להיענות לשיחת הפנטזיה 

הנשים הסופרות מרובות, מצוין,  אוהבים אותן, מביימים אותן "צילום קבוצתי בטרסה 

את  מאבדות  במשחק....  חלק  לוקחות  בכיף,  מסכימות  הן   "! מבריק  תל-אביב,  של 

עשתונותיהן מרוב הכרת תודה.

הם  אותם,  קראו  היטב,  אותם  מכירים  בלעדיהם,  אפשר  אי  אשר  אלה,  ישנם  כמובן 

מרגיעים, קולות של סופרים מנוסים, שכבר אומצו לחיק הביקורת הצרפתית. משפחות 

דמיוניות נוצרות. אלה מן המזרח עם אלה מן הדרום, מחלקים אותם בפנקס הפגישות: 

שלוש בתל-אביב, שתיים בירושלים, ושתיים בחיפה.

דור חדש, החדשניים ביותר, החוששים פחות, בשבילם הצפיחית בדבש: החומר הגולמי 

עדיין נקרא במהירות, הדיווחים פורצים: אהבתי מאוד ! הרבה פחות ! נפלא ! את אלה 

יהיה קל לשכנע אותם, הם צעירים מדי מכדי להיות בררנים.

ואלה שנשכחים, אלה שהשירה מדברת אליהם יותר מאשר הפרוזה, אלה שדווקא להם 

זו, שבה  יותר מה להגיד, הקול של התת מודע של ישראל, שהינו כה חזק בארץ  יש 

אומרים הכל ושותקים על הכל.

זו של האדם  עוד קריאה עד האחרון, קריאה לסדר,  עוד פגישה,  הימים,  עוברים  וכך 

הקרוב, זה שמזניחים, שלא מטפלים בו: "מה אוכלים היום אמא ?"

הגיעה ההפוגה, כבר לא חושבים על זה יותר, מישהו נאהב, מישהו אוהב...עד למחרת ? 

לא לגמרי... בדממה של האוהבים הרדומים, נראה חזיון חולף: השיער סתור, העפעפיים 

מעט נפוחים, אך עניבת הפרפר ללא רבב: "על המאמר להגיע מחר, רוזלין יקירתי..."

המשך יבוא

Janvier 2008

Inimitable, la voix qui répond très tôt ce matin au téléphone : la 
passion jugulée dans l'étirement des voyelles trop françaises pour 
cette israélienne, parisienne d'adoption, qui se raconte un peu, le 
déchaînement des égos, les coups bas puis soudain s'enflamme  
« C'est génial, Tartakover est choisi pour la conception du pavillon ! ! 
Puis confusément vous annonce, « ils débarquent…

-Qui ?

- La presse, ma chérie, Le Monde, le Nouvel Obs, Libé., Vogue, Elle, 
Tribune Juive et tous les autres…. ! ! "

Aussitôt, les mails déferlent, les appels stressés : « J'arrive, j'arrive, qui 
voir, comment les contacter, où loger, c'est loin Haïfa ? Vous me direz 
n'est-ce pas ? Vous me brieferez ?

-oui, oui, bien sûr… »

Essayer de les répartir, il en faut pour tout le monde… Celui là, elles 
en veulent toutes, le plus charmeur de tous, qu'il faut convaincre. De 
son lointain désert, il prend son temps... Puis finalement accepte de 
donner suite à l'entretien fantasmé.

Les auteures féminines sont nombreuses, tant mieux, on les aime, 
on les mets en scène, « une photo de groupe sur une terrasse de Tel 
Aviv, génial ! », elles veulent bien, avec délices elles se prêtent au jeu…
ivresse de la reconnaissance.

Bien sûr, ceux là sont incontournables, on les connaît bien, on les a 
lus, ils les rassurent, voix d'écrivains confirmés, déjà adoptés par les 
critiques français. Alors, on crée des familles imaginaires : ceux de l'est 
et ceux du sud, on les découpe sur le carnet de rendez vous : trois à 
Tel-Aviv, deux à Jérusalem et deux à Haïfa.

Nouvelle génération, les plus inventifs, les moins craintifs, ils en font 
leur miel : les épreuves sont lues vite, vite, les commentaires fusent : 
j'ai adoré ! Beaucoup moins ! Remarquable ! Ceux- là seront faciles à 
convaincre, trop jeunes encore pour faire la moue.

Et puis, ceux que l'on oublie, les inspirés du vers plutôt que de la prose, 
ceux qui ont le plus à dire pourtant, la voix inconsciente d'Israël, si 
puissante dans ce pays où l'on dit tout et où tout se tait.

Ainsi se déroule les jours, encore un rendez vous, encore un appel 
jusqu'au dernier, rappel à l'ordre, celui de l'intime, celui que l'on néglige, 
le laissé pour compte : « Qu'est ce qu'on mange, Maman, ce soir ? » C'est 
la trêve, on n’y pense plus, on est aimé, on aime…jusqu'au lendemain ? 
Pas tout à fait…Dans le silence des aimés endormis, une vision fugitive : 
les cheveux désordonnés, les yeux à peine cernés mais le nœud papillon 
impeccable: « pour demain, le papier, ma chère Roselyne… »

A suivre…

ספיישל יריד הספרים

 Elie Amir  Aharon Appelfeld  Gabriela Avigur-Rotem Benny Barbash  Ron
 Barkaï  Orly Castel-Bloom  Lizzie Doron Israël Eliraz  Haïm Gouri  Michal
 Govrin  David Grossman Amir Gutfreund  Alon Hilu  Shifra Horn  Miron C.
 Izakson Sayed Kashua  Judith Katzir Etgar Keret  Alona Kimhi Ron Leshem
 Savyon Liebrecht  Mira Maguen  Edna Mazya Sami Michaël  Agi  Mishol  Rutu Modan  Eshkol Nevo  Rony Oren  Amos Oz  Israel Pincas
  Igal Sarna  Meir Shalev Zeruya Shalev  Youval Shimoni

יהודית קציר אתגר קרת

סביון ליברכט מירה מגון

דויד גרוסמן
סביון ליברכט מירה מגון

סעיד קשועאגי מישול רותו מודןעדנה מזיה סמי מיכאל
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של מי התמונות האלה? / אלאן מונטיי
התערוכה "של מי התמונות האלה - מדיניות צרפת בנושא ההתחקות 
אחר מקורן של יצירות אמנות שנבזזו בצרפת בזמן מלחה"ע ה-2, השבתן 
לבעליהן והמשמורת עליהן" תוצג במוזיאון ישראל בירושלים בתאריכים 
19 בפברואר עד 4 ביוני 2008, ואחר-כך במוזיאון לתרבות ולהיסטוריה 

יהודית שבפריז, בתאריכים 24 ביוני עד 28 בספטמבר 2008. 

התרבות  ושרת  קושנר  בראנר  הצרפתי  החוץ  שר  ביוזמת  שהוקמה  התערוכה, 

צרפת  ממשלת  שנקטה  הפעולות  רצף  אחר  עוקבת  אלבאנל,  כריסטין  והתקשורת 

על מנת להשיב את היצירות וחפצי האומנות, שנבזזו בצרפת ע"י הכובש הגרמני בזמן 

מלחה"ע ה-2, לבעליהן החוקיים. 

53 היצירות מהן מורכבת התערוכה, ביניהן יצירות חשובות של אמנים גדולים כסזאן, 

קורבה, דגה, דלקרואה, אנגר, מטיס, מונה וסרה, מהוות חלק מ"אוצר היצירות 

המוחזרות המוחזקות במוזיאונים הלאומיים" )MNR(. אוסף זה מהווה את מה שנותר 

מן היצירות וחפצי האמנות שמקורן בצרפת, ושהושבו מגרמניה 

ע"י בנות הברית אחרי 1945, אך היות שלא אותרו בעליהן 

למשמורת  ה-50'  שנות  בראשית  הועברו  החוקיים, 

התרבות  במשרד  צרפת  של  המוזיאונים  הנהלת 

והתקשורת )בסביבות 2000 יצירות מתוך 60,000 

יצירות שהוחזרו מגרמניה(. 

דו"ח  מסקנות  של  ישיר  יוצא  פועל  הינה  התערוכה 

נושא  את  לחקור  כדי  שהוקמה  מטאולי",  "וועדת 

החרמת הרכוש מיהודי צרפת.  הוועדה המליצה בין 

החרמת  למעשי  עדות  לשמש  מנת  "על  כי  השאר 

מספר  בירושלים  ישראל  במוזיאון  תוצגנה  הרכוש, 

אוצר  מתוך  בהסכמה  שתבחרנה  בולטות,  יצירות 

הנוגעת  הערה  בצירוף  מגרמניה,  שהושבו  היצירות 

למקורן ולסיבות שבשלן הן מוצגות". 

ישראל  במוזיאון  המוצגות  היצירות   53 רשימת 

ישראל,  של  המשפטים  משרד  של  האינטרנט  באתר  מראש  פורסמה  בירושלים 

בליווי תצלומים והערות על מקורן, על מנת לאפשר לכל אדם לטעון לבעלות עליהן. 

מוזיאון  עם  הישראליות,  הרשויות  עם  מלא  בתיאום  לגמר  והובא  פותח  הפרויקט 

ישראל, וכן עם הממשלה והכנסת, ובתמיכתם של כל אלה. 

בקשות להשבת רכוש, אם תבואנה, יש להפנות להנהלת ארכיון משרד החוץ הצרפתי 

בצירוף כל הנתונים הדרושים לקביעת הבעלות על הרכוש המדובר. 

ובצרפתית(,  )באנגלית  דו-לשוני  מצולם  בקטלוג  המלווה  המרשימה,  התערוכה 

אמנותי  אירוע  מהווה  ובנחישות,  בכוח  בישראל  צרפת  שגרירות  תרמה  ושלהכנתה 

של  להקמתה  ה-60  לחגיגות  צרפת  של  משמעותית  תרומה  וכן  חשוב,  והיסטורי 

מדינת ישראל. 

בנובמבר 1996 העלתה הנהלת המוזיאונים של צרפת לאתר האינטרנט של משרד 

של  מלא  מצולם  קטלוג   )www.culture.gouv.fr( הצרפתי  והתקשורת  התרבות 

 .MNR-יצירות ה
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« À qui appartenaient ces 
tableaux » / Alain Monteil

L’exposition intitulée « À qui appartenaient ces 
tableaux ? La politique française de recherche de 
provenance, de garde et de restitution des oeuvres 
d’art pillées durant la Seconde Guerre mondiale » se 
tiendra du 19 février au 4 juin 2008 au musée d’Israël 
à Jérusalem, puis du 24 juin au 28 septembre 2008 au 
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris. 
Lancée à l’initiative de M. Bernard Kouchner, ministre des Affaires 
étrangères et européennes, et de Mme Christine Albanel, ministre de 
la Culture et de la Communication, cette exposition retrace l’histoire 
des actions du gouvernement français pour rendre à leurs légitimes 
propriétaires les oeuvres et objets d’art pillés en France par l’occupant 
allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Les 53 oeuvres de cette exposition, parmi lesquelles se trouvent des 
oeuvres importantes de grands artistes européens tels que Cézanne, 
Courbet, Degas, Delacroix, Ingres, Matisse, Monet ou Seurat, font 
partie des « Musées Nationaux Récupération » (MNR) qui constituent 
le reliquat des oeuvres et objets d’art d’origine française récupérés par 
les Alliés en Allemagne après 1945 mais qui, faute d’avoir retrouvé leurs 
légitimes propriétaires, ont été confiés au début des années 1950 à la 
garde de la direction des musées de France du ministère de la Culture et 
de la Communication (environ 2 000 oeuvres sur 60 000 récupérées). 

L’exposition s’inscrit dans la droite ligne des conclusions du 
rapport de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France 
dite « Mission Mattéoli ». Celles-ci préconisaient notamment que 
« pour porter témoignage de la spoliation, quelques oeuvres 
significatives, sélectionnées d’un commun accord parmi les oeuvres 
de la Récupération artistique, soient exposées au Musée d’Israël à 
Jérusalem, avec une notice relative à leur origine et aux raisons pour 
lesquelles elles y sont déposées ». 

La liste des 53 oeuvres exposées au musée de Jérusalem a été 
préalablement publiée sur le site Internet du ministère israélien de la 
Justice, accompagnée de photographies et de notices de provenance, 
afin de permettre à toute personne de faire valoir ses droits de 
propriété. Ce projet a été développé et conclu en plein accord et 
avec le soutien appuyé des autorités israéliennes, Gouvernement, 
Parlement et Musée d'Israël. 

Les éventuelles demandes de restitution devront être adressées à la 
direction des archives du ministère français des Affaires étrangères et 
européennes avec tous les éléments propres à l’identification de la 
propriété du bien. 

Cette grande exposition, qui est accompagnée d'un catalogue illustré, 
édité en deux langues (français et anglais), et à l'élaboration de laquelle 
l'Ambassade de France a contribué avec force et détermination, 
constitue un événement artistique et historique majeur, ainsi qu'une 
contribution significative de la France aux célébrations du 60e 
anniversaire de la création de l'Etat d'Israël.

Un répertoire complet et illustré des MNR a été mis en ligne en 
novembre 1996 par la direction des musées de France sur le site du 
ministère de la Culture et de la Communication.

www.culture.gouv.
fr/documentation/
mnr/pres.htm
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Colloque international
L’association Israël-France de Victimologie organise un colloque 
international sur le thème « Trauma et Histoire, histoires de trauma » 

les 24 et 25 mars 2008 à l’Institut Français de Tel Aviv.

Des cliniciens et chercheurs internationalement reconnus nous 
présenterons leurs dernières recherches sur les effets psychologiques 
des traumatismes de masse et des traumatismes individuels chez 
l’adulte et l’enfant. Ils s’interrogeront ainsi sur les spécificités de 
violences historiques et politiques : l’esclavage, les génocides, 
les guerres civiles, les attentats, les violences intrafamiliales… Ils 
tenteront ainsi de mettre en lumière les effets de ces violences sur 
les individus et les communautés ainsi que les moyens de guérir les 
traumatismes qu’elles engendrent.

Parmi les intervenants, on notera la présence de Boris Cyrulnik, Sam 
Tyano, Jacky Mamou, Gérard Rabinovitch, Israël Lichtenstein, 
Miri Keren, Nathalie Zajde, Israël Feldman, Georges Gachnochi, 
Rachel Israël et Daphna Poznanski.

Chers amis,
Avec l'arrivée du printemps, l'Institut français de Tel Aviv vous 
propose un programme varié de conférences. Ainsi, nous recevrons 
à l'auditorium l'historien Georges Bensoussan, la philosophe 
Catherine Chalier, l'écrivain Ami Bouganim ou encore le sociologue 
Shmuel Trigano. Je suis sûr que vous apprécierez ce nouveau 
programme et fier que l'Institut français participe à sa manière à la 
réflexion intellectuelle en langue française à Tel Aviv.

Vous avez été nombreux à nous demander des activités pour les 
enfants. J'ai donc le plaisir de vous proposer une série d'ateliers de 
création qui seront animées par une professionnelle française Karine 
Edry, qui a déjà une longue et fructueuse expérience avec nos petites 
têtes blondes puisqu'elle est à l'origine de tels ateliers au Musée d'art 
et d'histoire du Judaïsme de Paris.

Les arts de la scène et le cinéma ne seront pas en reste puisque nous 
aurons l'immense plaisir d'accueillir à l'IFTA la réalisatrice Elisabeth 
Citroën alors que vous sera proposé un cycle de films sur « ces Français 
qui ont changé le monde ». Par ailleurs, à l'occasion de la journée de 
la femme, nous vous présenterons le spectacle de Véronique Daniel, 
comédienne de talent qui nous emportera dans l'incroyable vie de 
Simone de Beauvoir. 

Pour toutes ces activités, l'équipe vous accueille, toujours avec un 
infini plaisir, dans votre Institut français de Tel Aviv

Eric Chevreul 

קוראים יקרים,
בין היתר  לכם תכנית הרצאות מגוונת.  להגיש  בוא האביב שמח המכון הצרפתי  עם 

נארח באודיטוריום של המכון את ההיסטוריון ז'ורז' בן סוסן, את הפילוסופית קתרין 

משוכנע  אני  טריגאנו.  שמואל  הסוציולוג  ואת  בוגנים  עמי  הסופר  את  שאלייה, 

שהתכנית החדשה תמצא חן בעיניכם, וגאה על כך שהמכון הצרפתי נוטל בדרכו חלק 

בעשייה האינטלקטואלית בשפה הצרפתית המתרחשת בתל אביב. 

סידרה  שפתחנו  לכם  לבשר  שמח  אני  לילדים.  פעילויות  שנקיים  ביקשו  מכם  רבים 

של סדנאות יצירה בהנחיית אשת המקצוע מצרפת קארין אדרי, שלזכותה נסיון רב 

ועשיר בעבודה עם ילדינו הרכים: היא זו שהקימה את הסדנאות הללו במוזיאון לתרבות 

ולהיסטוריה יהודית בפריז. 

גם מקומן של אמנויות הבמה והקולנוע לא נפקד. יהיה לי העונג לארח במכון הצרפתי 

בתל אביב את אליזבת סיטרואן לרגל הקרנת מחזור סרטים תחת הכותרת "היהודים 

הצרפתים ששינו את העולם". בנוסף תעלה במכון הצרפתי השחקנית המוכשרת ורוניק 

דניאל הצגה על חייה המופלאים של סימון דה בובואר לציון יום האישה הבינלאומי. 

צוות המכון הצרפתי בתל אביב ישמח לארח אתכם בלבביות בכל האירועים והפעילויות 

שהוא מקיים.

אריק שברול 
סמינר בינלאומי

אגודת ישראל צרפת למען הקורבנות, מארגנת ועידה בינלאומית על הנושא: "היסטוריה 

של טראומה, סיפורים של טראומה" 

בתאריכים ה - 24 ו- 25 במרץ 2008 , במכון הצרפתי בתל-אביב.

קלינאים וחוקרים מפורסמים מן העולם, יציגו בפנינו את המחקר האחרון שלהם בנושא 

ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה המונית וטראומה פרטית במבוגר ובילד. באירוע 

ייחודיות אירועי האלימות ההיסטורית והפוליטית, כגון: עבדות, רצח  זה הם יתהו על 

ההשפעות  את  לגלות  ינסו  הם  במשפחה.  אלימות  פיגועים,  אזרחים,  מלחמות  עם, 

של אירועי האלימות האלה על הפרט ועל הקהילה, וכמו כן ידובר על האמצעים לריפוי 

הטראומות שאירועים אלה יצרו.

בוריס צירולניק, סם טיאנו, ז'אקי ממו, ג'רר רבינוביץ, ישראל  בין הדוברים, נראה את 

ג'ורג' גחנושי, רחל ישראל ודפנה  זיידה, ישראל פלדמן,  ליכטנשטיין, מירי קרן, נטלי 

פוזנאנסקי.
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סרטי תעודה
צרפתים המשנים את העולם

הקרנת ארבעה סרטים תיעודיים של הבמאית אליזבט לאנצ'נרר סיטרואן, העוקבים אחר 

אנשי שם צרפתיים, אשר, בפעולותיהם ובמחויבותם, השפיעו על חשיבתם של בני דורנו.

ההיסטוריה של משפחת קלארספלד

 יום שני ה-3 במרץ - בשעה 20:00 באודיטוריום

50 דקות/ בצרפתית - כתוביות באנגלית, )בנוכחותה של הבמאית(

"ישנם מאבקים שצריך להילחם עליהם בכל דור ודור, לערכים לא יהיו כוחות, אם לא 

יהיו עליהם מגינים." - סרג' קלארספלד.

ברנרד קושנר, האני מאמין שלי

יום שלישי ה-4 במרץ - בשעה 20:00 - באודיטוריום

בצרפתית/ כתוביות באנגלית, )בנוכחותה של הבמאית(

תיאור אינטימי של אחד הרופאים הצרפתיים הידועים ביותר, יזם של "זכות ההתערבות" 

ומגן עליה.

 סימון דה בובואר, 
אישה מאוהבת בחופש

יום שישי ה - 7 במרץ - בשעה 11:00 באודיטוריום

חייה ויצירתה של סימון דה בובואר, כתבה ומציגה, ורוניק דניאל

השחקנית מחזירה אותנו לאווירה ששררה בצרפת של שנות החמישים עד השמונים, 

תקופה עשירה בתמורות: סיומה של מלחמת העולם השניה, תחילת המלחמה הקרה, 

פירוק הקולוניות, פראג, קובה, מאי 68 .. כמו כן, ידובר על שאלת הזוגיות הליבראלית 

שקיימה עם ז'אן-פול סארטר, עמו הייתה לה שותפות אינטלקטואלית אמיתית.

ויאן(,  הסיפור מלווה בשירי סן-ג'רמאן-דה-פרה )של ז'וליאט גרקו, לואי פרה, ובוריס 

אשר ורוניק דניאל שרה בעצמה.
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Théâtre et projections תיאטרון וסרטים

Institut français - renseignements et réservations : 03-7968000 : המכון הצרפתי - לפרטים והזמנות

Leçon de séduction
Mercredi 2 avril: 20h à l’auditorium
Jacob Haggaï nous livre un long monologue, étourdissant de 
drôlerie et de perspicacité, teinté d’un innocent cynisme… Il s’agit 
d’un pseudo-cours à l’attention des hommes, censé leur enseigner 
quelles techniques utiliser pour s’attirer les faveurs des femmes. 
Cette leçon de séduction nous est délivrée par un pseudo-professeur, 
Mangeclous, « recteur-professeur autoproclamé de l’Université de 
Céphalonie », que Jacob Haggaï incarne avec talent. D’après Les 
Valeureux d’Albert Cohen, musique de Yehuda Poliker

Sur réservation, entrée 20 NIS

Simone de Beauvoir, une femme 
éprise de liberté 
Vendredi 7 mars: 11h à l’auditorium
La vie et l’oeuvre de Simone de Beauvoir écrite et interprétée par 
Véronique Daniel. L’actrice nous replonge dans l’atmosphère de la 
France des années 50 à 80, période riche en bouleversements: fin de 
la guerre mondiale, début de la guerre froide, décolonisation, Prague, 
Cuba, Mai 68… Il y est aussi question du couple libre qu’elle forma avec 
Sartre avec lequel elle entretînt une réelle complicité intellectuelle. Le 
récit est émaillé de chansons de Saint Germain des Prés (Gréco, Ferré, 
Vian) chantées par Véronique Daniel elle-même.

Sur réservation, entrée 20 NIS
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Des français  
qui changent le monde
Projection de 4 films documentaires réalisés par Elisabeth Lenchener-
Citroën autour de personnalités françaises qui ont influencé, par leur 

action et leur engagement, la pensée de nos contemporains. 

L’histoire des Klarsfeld (en présence de la réalisatrice)

3 mars – 20h - auditorium / Français, sous-titres anglais 
« Il y a des combats à livrer par toutes les générations, les valeurs sont 
faibles si personne ne les défend », Serge Klarsfeld. 

Bernard Kouchner, ce que je crois  (en présence de la réalisatrice) 

4 mars – 20h - auditorium / Français, sous-titres anglais 
Le portrait intime de l’un des French Doctor les plus connus, initiateur 
et défenseur du droit d’ingérence. 

שיעור בפיתוי 
יום רביעי ה - 2 באפריל - שעה 20:00, באודיטוריום

יעקב חגאי פותח במונולוג ארוך, שנון ומצחיק עד דמעות, מהול בשמץ ציניות חסרת 

זדון. מדובר בקורס מדומה, המיועד לגברים, האמור ללמד אותם את הטכניקות שעליהם 

להשתמש בהן על מנת למשוך נשים. שיעור הפיתוי מועבר אלינו באמצעות פרופסור 

לעצמו את  "רקטור-פרופסור, שהעניק  )אוכל מסמרים(, שהנו  מנג'קלו  מדומה, בשם 

דמותו  את  משחק  חגאי  יעקב  המוח(.  קרום  )מלשון  ספלוני  מאוניברסיטת  התואר", 

בכשרון.. על פי ספרו של אלבר כהן "לה ולורו" )האמיצים( ומוסיקה של יהודה פוליקר.
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La fraternité au-delà de la devise 
Lundi 10 mars : 20h à l’auditorium
Catherine Chalier donne une conférence à partir de son livre La 
Fraternité, un espoir en clair-obscur (éd. Buchet Castel). La fraternité 
pourrait-elle fonder notre être-ensemble, menacé d’un côté par les 
passions individuelles et, de l’autre, par des fièvres religieuses ou 
communautaires  ? S’appuyant sur des textes anciens (hébreux, grecs 
et romains) qui mettent puissamment en scène le fratricide, Catherine 
Chalier, puisant aux multiples sources de notre culture, met en lumière 
la nature, les ambiguïtés et les promesses du lien fraternel.

Catherine Chalier enseigne la philosophie à l’Université de Paris-X 
Nanterre. Elle est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont Spinoza 
lecteur de Maïmonide (éd. du Cerf) qui a reçu le prix Dagnan-Bouveret 
de l’Académie des Sciences Morales et Politiques. 

Israël et la shoah
Mercredi 5 mars : 20h à l’auditorium
Pour l'opinion commune, confortée par la proximité chronologique 
des deux événements, la naissance de l'État d'Israël en 1948 est une 
conséquence quasi directe de la Shoah. Mais ce lien est de nature 
politique et en tout cas postérieur à 1948. Aujourd'hui, et celà depuis 
les guerres des Six Jours (1967) et du Kippour (1973), la Shoah est au 
cœur de la construction de l'identité israélienne. 

Tel est le thème du dernier livre de Georges Bensoussan, Un nom 
impérissable. Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d'Europe (1933-
2007) paru aux éditions du Seuil.

Georges Bensoussan est professeur d’histoire. Rédacteur en chef 
de la « Revue d'Histoire de la Shoah » (CDJC), responsable éditorial 
du Mémorial de la Shoah à Paris. Il est notamment l’auteur de Une 
Histoire de la Shoah, Une histoire intellectuelle et politique du sionisme, 
Auschwitz en héritage, D’un bon usage de la mémoire, et Europe, une 
passion génocidaire.

1�
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אחווה זו לא רק סיסמה
יום שני 10 במרץ בשעה 20:00 באודיטוריום

הרצאה של קתרין שאלייה המבוססת על ספרה "אחווה, תקווה בין אור וצל" )הוצאת 

בישה קסטל(. האם האחווה יכולה לבסס את "הביחד" שלנו, המאויים על ידי השאיפות 

האישיות מחד ועל ידי להט דתי או כיתתי ומאידך ? שאלייה מתבססת על טקסטים 

ושואבת  האח,  רצח  בנושא  בעוצמה  העוסקים  ולטיניים(  יווניים  )עבריים,  עתיקים 

ממקורותיה המגוונים של התרבות כדי להאיר את מאפיינייהם של קשרי האחווה, את 

הדו-משמעות ואת ההבטחה הגלומה בהם.  

קתרין שאלייה מלמדת פילוסופיה באוניברסיטת פריז 10 - נאנטר. היא מחברתם של 

כעשרים ספרים, ביניהם "שפינוזה בעקבות הרמב"ם" )הוצאת סר(, עליו זכתה בפרס 

דניאן-בוורה שמעניקה האקדמיה הצרפתית לאתיקה ולמדעי המדינה. 

ישראל והשואה
יום רביעי 5 במרץ בשעה 20:00 באודיטוריום

הדעה הרווחת המושפעת מהסמיכות הכרונולוגית בין שני האירועים רואה בהקמתה של 

מדינת ישראל ב-1948 תוצר כמעט ישיר של השואה. אולם הקשר הזה הינו בעל אופי 

פוליטי, ובכל אופן התגבש אחרי 1948. כיום - והדבר נכון מאז מלחמת ששת הימים 

)1967( ומלחמת יום כיפור )1973( - השואה עומדת בלב כינונה של הזהות הישראלית. 

זהו נושא ספרו האחרון של ז'ורז' בנסוסן, "שם בל-יימחה. ישראל, הציונות והשמדת 

יהדות אירופה )2007-1933(" שיצא בהוצאת סיי. 

להיסטוריה של  "כתב העת  עורכו  הראשי של  להיסטוריה,  פרופ'  הוא  בנסוסן  ז'ורז 

הבולטים:  מחיבוריו  בפריז.  השואה  מוזיאון  של  הפרסומים  ועורך   ,)CDJC( השואה" 

"היסטוריה של השואה", "היסטוריה אינטלקטואלית ופוליטית של הציונות", "מורשת 

אושוויץ", "על השימוש הנכון בזיכרון" וכן "אירופה, התשוקה לרצח-עם". 

G e o r g e s  B e n s o u s s a n
ן ס ו ס נ ב ז  ר ו ' ז



Les lumineuses pensées de 
Walter Benjamin
Mercredi 26 mars : 20h à l’auditorium
Ami Bouganim revient à l’occasion de la publication de son nouvel 
ouvrage : Walter Benjamin, le rêve de vivre (éd Albin Michel). Benjamin 
aura poussé l’errance juive au désarroi et au génie, nous laissant de 
lumineuses bribes qu’on ne cesse de retourner et de commenter. Il est 
parti comme il est venu. Dans un mystère. Dans cette étude brillante et 
originale, Ami Bouganim pratique l’art du montage préconisé par Walter 
Benjamin pour tenter d’explorer l’œuvre et la personnalité de celui qui 
reste l’une des figures les plus inspirées du judaïsme européen.

Écrivain et philosophe, Ami Bouganim a publié de nombreux 
ouvrages, dont Les Récits du Mellah et Le Juif égaré, ainsi que des 
monographies consacrées à Maïmonide, Spinoza et Léo Strauss.

Parcours intellectuel  
entre exil et retour.
Lundi 28 avril : 20h à l'auditorium
Shmuel Trigano nous fait l'amitié d'être parmi nous à l'Institut français 
de Tel Aviv. Il évoque avec Roselyne Déry son parcours intellectuel et 
la notion d'exil pour le peuple juif.

Shmuel Trigano est né en Algérie en 1948, l'année de la création de 
l'Etat d'Israël. Cet écrivain exceptionnel est aussi un sociologue de 
réputation internationale.

Entrée libre הכניסה חופשית
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 מסע אינטלקטואלי 
בין גלות ושיבה

יום שני 28 באפריל בשעה 20:00 באודיטוריום

שמואל טריגאנו יכבד אותנו בביקור במכון הצרפתי בתל אביב. הוא ישוחח עם רוזלין 

דרעי על דרכו האינטלקטואלית ועל משמעות מושג הגלות בעם היהודי. 

שמואל טריגנו נולד באלג'יריה ב-1948, שנת הקמתה של מדינת ישראל. זמן לידתו 

ומוצאו מעולם לא חדלו להעסיק את מי שכבר בגיל 29 נחשב לאחד ההוגים היהודים 

הראשונים הכותבים צרפתית. במקביל להיותו סופר יוצא דופן, טריגנו הוא גם סוציולוג 

בעל שם עולמי. 

 המחשבות הבורקות 
של וולטר בינימין

יום רביעי 26 במרץ בשעה 20:00 באודיטוריום

עמי בוגנים חוזר אלינו לרגל צאת ספרו החדש "וולטר בנימין, החלום לחיות" )הוצאת 

אלבין מישל(. בנימין הביא את הנדודים היהודיים עד למדרגה של אובדן דרך וגאונות, 

כפי  אך  אותם.  ולפרש  בהם  להפוך  חדלים  איננו  ש  זוהרים  פרגמנטים  אחריו  והותיר 

שהופיע כך נעלם. במיסתורין. במחקר מבריק ומקורי, משתמש עמי בוגנים באמנות 

ההרכבה לה הטיף בנימין על מנת לתור את היצירה ואת אישיותו של מי שהיה ונשאר 

אחת מן הדמויות מעוררות ההשראה ביותר שהצמיחה יהדות אירופה. 

מהמלאח",  "סיפורים  ביניהם  ספרים  מספר  פרסם  בוגנים  עמי  והפילוסוף  הסופר 

"היהודי הנידח" וכן מונוגרפיות המוקדשות לרמב"ם, לשפינוזה וללוי-שטראוס.

A m i  B o u g a n i m ם י נ ג ו ב י  מ ע



היריד הישראלי ללימודים
המכון הצרפתי של תל אביב, בשותפות עם מלון שרתון תל אביב, יארח את בית הספר 

.Cordon bleu  - הצרפתי המפורסם למלונאות, ה

השף הידוע, ברונו סטריל, שהנו השף של המסעדות המהוללות ביותר בצרפת, ופרופסור 

בבית הספר ה- Cordon bleu, יציג בפני הציבור הישראלי את תחומי ההכשרה שניתן 

לקבל בבית הספר, ויחלוק עם הקהל את אהבתו הגדולה למקצוע שלו, ביום שלישי ה 

- 4 במרץ, בשעה 10:00, באודיטוריום של המכון הצרפתי.

הכניסה חופשית. בתום ההרצאה יוגש אפריטיף.

השף סטריל יגיע ביום חמישי ה - 6 במרץ למלון שרתון בתל-אביב, ברח' הירקון 115, 

למסעדת Kum Kum , להדגמת הכישורים הקולינאריים שלו, בשעה 17:00.

לאחר ההדגמה, בשעה 18:00, תוגש ארוחה עם קוקטייל.

ניתן להזמין מקום במכון הצרפתי בלבד, בטל': 03-7968000

דמי כניסה של 100 שקל יגבו בעת ההרשמה במכון הצרפתי.

L'Institut français de Tel-Aviv, en partenariat avec l'hôtel Sheraton Tel-
Aviv accueille la célèbre école hôtelière française le cordon bleu. Le Chef 
Bruno Stril, chef des plus grands restaurants français et professeur au 
Cordon Bleu présentera au public israélien les formations dispensées 
par l'école et nous fera partager la passion pour son métier le mardi 4 
mars à 10h à l'auditorium de l'Institut français.

Entrée gratuite. Un apéritif sera servi à l'issue de la conférence.

Le Chef Stril sera le jeudi 6 mars à l'hôtel Sheraton Tel Aviv, 115 rue Hayarkon, 
restaurant Kum Kum, pour une démonstration de cuisine à 17h.

La démonstration sera suivie d'un cocktail dînatoire à 18h.

Sur réservation à l'Institut français uniquement, Tel : 03 796 80 00. 

Entrée 100 Nis lors de l'inscription à l'Institut français.

רוטשילד 7
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"צריך להיות משוגע לדבר"
מתי בחרת במקצוע הזה ?

כמי שבא ממשפחת מסעדנים, בישול הפך מהר מאוד לאהבתי הגדולה. סבתי ואמי בישלו 

המון בבית. 

מה תאמר לישראלי צעיר שחושב להיכנס למקצוע ?

שזה מקצוע קשה מאוד פיזית ושצריך להיות משוגע לבישול כדי לפתוח בקריירה בתחום. 

אבל אם מוכנים למאבק הזה אפשר למצוא בזה המון הנאה. 

זה לא מקצוע מאוד יצירתי ? אתה מרגיש אמן באיזשהו מקום ?
זה נכון שצריך להיות כל הזמן יצירתי ולדעת לחדש את עצמך. זה מקצוע אמנותי שמצריך 

הרבה "טעם טוב". 

עבדת בהרבה מוסדות בעלי מוניטין. אתה סבור שהמטבח הצרפתי עדיין ראוי 
למקום שיש לו בעולם ?

איזו שאלה. די לראות את מספר הזרים שלומדים בבתי ספר לבישול בצרפת כדי להשתכנע בכך. 

מה הספציאליטה שלך ?
אין לי ממש ספציאליטה. אני אוהב לעבוד עם חומרים מהים. 

אתה מכיר את המטבח הישראלי ?
אי אפשר להגיד שאני באמת מכיר אותו. אני מכיר אותו קצת, אבל לא מספיק כדי לבשל 

ממנו בעצמי. 
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« Il faut être passionné »
Quand avez-vous choisi ce métier ?

Venant d’une famille de restaurateur, la cuisine fut très tôt une 
passion pour moi. Ma grand-mère et ma mère cuisinaient beaucoup à 
la maison.

Que diriez-vous à un jeune israélien qui veut se lancer dans le 
même métier ?

Que c’est un métier très dur physiquement et qu’il faut être passionné 
de cuisine pour entreprendre une carrière. Mais si l’on accepte de s’y 
colleter, on peut y trouver beaucoup de plaisir.

N'y a-t-il pas une grande part de création dans ce métier ? 
Vous sentez vous un peu artiste ?

C’est vrai, il faut être constamment créatif ; savoir se renouveler. Il 
s’agit d’un métier artistique qui demande beaucoup de « goût ».

Vous avez travaillé dans de nombreux établissements 
réputés. Pensez vous que la cuisine française mérite toujours 
sa place dans le monde ?

Quelle question  ! Il suffit de voir le nombre d’étrangers qui fréquentent 
les écoles de cuisine en France pour s’en convaincre.

Quelle est votre spécialité culinaire ?
Je n’ai pas vraiment de spécialité. J’aime bien travailler les produits 

de la mer.

Connaissez-vous la cuisine israélienne ?
On ne peut pas dire que je la connaisse vraiment. Je la connais un 

peu, mais pas au point de la pratiquer moi-même.

Cordon Bleu / Blanc Rouge
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לאהוב שפה, להוקיר אותה, זה להעביר את הכוח והיופי שטמונים בה. מערך שיעורי 

השפה שלנו מהווה חלק בלתי נפרד מהווי המכון. יותר מאלף תלמידים לומדים אצלנו 

בכל שנה, ומספרם נמצא בעלייה מתמדת. 

מזדמנים  אתה  אם  הצרפתי.  המכון  של  הראשונה  בקומה  מתקיימים  השפה  קורסי 

למכון, תופתעו מהיקף הפעילות שרוחשת שם מבוקר עד ערב. אצלנו לימוד השפה 

בהוראת  ברורה  גישה  אימצנו  תרבותית.  וגם  לשונית  גם  הרפתקה,  הוא  הצרפתית 

השפה: לתקשר.

התלמידים והמורים חוגגים יחד אירועים כמו "יין הבוז'ולה החדש", "עוגת המלכים", 

"הקרפים של השנדלר" ועוד. התלמידים מוזמנים גם לפסטיבל הקולנוע, לחג המוזיקה 

ולכל אירועי התרבות שמארגן המכון. 

קורסי השפה במכון הצרפתי בתל-אביב: גם הנאה וגם העשרה - חוויה לכל החיים. 

כיף ללמד, כיף ללמוד / אוולין ברביבאי

Aimer une langue, lui rendre hommage, c’est transmettre sa force 
et sa beauté. Nos cours font partie intégrante de la vie de l’Institut. 
Chaque année, nous recevons plus de mille étudiants et leur nombre 
est en constante augmentation.

Nos cours de langue ont lieu au premier étage de l’Institut. Si vous 
venez nous rendre visite, vous serez surpris par l’activité qui s’y déploie 
du matin au soir. Chez nous, apprendre le français est une aventure, 
à la fois linguistique et culturelle. Nous avons pris un parti clair dans 
notre enseignement : communiquer  ! 

Ètudiants et enseignants y fêtent ensemble des événements comme « le 
beaujolais nouveau », « la galette des rois », « les crêpes de la Chandeleur 
»… Nos étudiants sont également invités au Festival du film ou à la Fête de 
la musique ainsi qu’à toutes les manifestations culturelles de l’Institut. 

Les cours de langue de l’institut français de Tel Aviv : un plaisir et un 
enrichissement — une expérience de vie  !

Sur le gril -Enseigner/apprendre / Evelyne Barbibay
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Récréation
Ateliers pour enfants
Ateliers ludiques et pédagogiques avec Karine Edry qui a crée et 
animé pendant 10 ans des ateliers pour enfants au Service Educatif 
du Musée d’art et d’histoire du Judaïsme à Paris. Entre jeu et 
expérimentation, des activités créatives et ludiques sont proposées 
pour éveiller la curiosité, stimuler l’observation, l’imagination et 
l’expression de nos chers bambins.

Il était une fois l'alphabet
Dimanche 9 mars à 14h Pour les 6-8 ans : séance de 2h
C'est par le conte, le jeu et le mime que les enfants découvrent l'origine 
des lettres, leur évolution. 

Les fables de la Fontaine : Le corbeau et le renard  
Pour les 4-5 ans : séance de 1h30 dimanche 16 mars à 14h
Pour les 6-8 ans : séance de 2h dimanche 23 mars à 14h
Loups et cigognes, lions, grenouilles, corbeaux et autres animaux 
conduisent les enfants dans l'univers réaliste et fantastique des fables 
de La Fontaine, propices à l'imagination et à la création. Mimes, 
déguisements et confection d’un animal.

De l'image à la lettre
Dimanche 30 mars à 14h, Pour les 9-11 ans : séance de 2h
Les enfants découvrent, grâce à un jeu, l'origine des lettres, leurs évolutions, 
leurs métamorphoses et le sens de chacune d'entre elles. Ensuite, ils 
fabriquent eux-mêmes de l'encre pour tracer une lettre au calame.

Un artiste, une œuvre
Dimanche 6 avril à 14h, Pour les 6-8 ans : séance de 2h
Initiation ludique aux artistes et aux grands thèmes de l'art 

Marc Chagall : Les mariés de la tour Eiffel. Jeux de mots et collages.

Inscription auprès de le Médiathèque : 03-796 80 00/02
12 enfants maximum par atelier
Tarif : 60 nis par enfant pour un atelier et 100 nis pour deux ateliers

1�

סדנאות לילדים
 10 במשך  והנחתה  שהקימה  אדרי,  קארין  בהנחיית  וחינוכיות  משעשעות  סדנאות 

שנים את הסדנאות לילדים במחלקה החינוכית במוזיאון לאמנות ולהיסטוריה יהודית 

בפריז. פעילויות יצירתיות ומשעשעות הנעות בין משחק להתנסות, ומכוונות לגרות את 

יצר הסקרנות ולעודד התבוננות, דמיון והבעה אצל זאטוטינו האהובים. 

היה היה אלף-בית

יום ראשון 9 במרץ בשעה 14:00

לבני 6 עד 8, מפגש בין שעתיים

ואת  האותיות  מקור  את  הילדים  יגלו  ופנטומימה  משחקים  סיפורים,  בעזרת 

ההתתפתחות שלהן. 

משלי לה-פונטיין: העורב והשועל

לבני 5-4: מפגש בין שעה וחצי ביום ראשון 16 במרץ בשעה 14:00

לבני 6 עד 8: מפגש בין שעתיים ביום ראשון 23 במרץ בשעה 14:00

ברחבי  הילדים  את  מובילים  אחרות  וחיות  עורבים  צפרדעים  אריות,  וחסידות,  זאבים 

העולם הריאליסטי והפנטסטי של משלי לה-פונטיין, המעודדים את התפתחות הדמיון 

והיצירתיות. תחפושות ויצירת חיה מחומרים שונים.

מהציור ועד לאות

יום ראשון 30 במרץ בשעה 14:00

לבני 9 עד 11, מפגש בן שעתיים

לאלפבית עבר מסתורי שראשיתו לפני אלפי שנים, כאשר שבמצרים העתיקה האותיות 

היו עדיין ציורים. בעזרת משחק יגלו הילדים את מקור האותיות, את התפתחותן, את 

השינויים שעברו ואת המשמעות של כל אחת ואחת מהן, החל מכתב הפיקטוגרמות, 

עבור בפרוטו-שמית ובפיניקית וכלה בעברית, ביוונית ובלטינית. בהמשך הם גם יפיקו 

בעצמם דיו וישרטטו אות בעזרת נוצה.  

האמן ויצירתו

יום ראשון 6 באפריל בשעה 14:00

סדנת הכרות משעשעת עם אמנים והתמות הגדולות של האמנות

לבני 6 עד 8, מפגש בן שעתיים

מרק שגאל: "בני הזוג במגדל האייפל". הילדים מוזמנים להיכנס לסטודיו של האמן כדי 

לגלות שם, בעזרת סיפור, את יצירתו ועולמו של שגאל בו מתערבבים מעדנות עבר והווה. 

בהמשך הם ישחקו משחק שיאפשר להם להתיידד עם אוצר הדימויים של האמן. לאחר 

מכן הם מוזמנים לעמת את עולם הדימויים שלהם עם זה של האמן תוך יצירת קולאז'. 

הרשמה במדייטק: 03-7968000/02

עד 12 ילדים בסדנה

עלות: 60 ש"ח לילד לסדנה ו-100 ש"ח לשתי סדנאות
"Un guitariste français 
d'exception" 
Ainsi peut-on parler de Raphaël Andia qui 
nous entraîne sur des airs de Flamenco.

le 7 avril 2007, auditorium de l'Institut 
français de Tel Aviv 
Entrée gratuite. 
Information : Dorit Sharon 03-796 8031

"גיטריסט צרפתי יוצא דופן"
כך ניתן להגדיר את רפאל אנדיה, הסוחף אותנו בנעימות הפלמנקו שלו.

ב-7באפריל 2007, באודיטוריום המכון הצרפתי בתל-אביב.

הכניסה חופשית.

לקבלת מידע: לפנות לדורית שרון בטל': 03-7968031.



מר הערב מ

« Pièces à vivre » dans l'espace 
urbain - Bat Yam / Alain Monteil
On connaissait le grand festival des arts de la rue de Bat Yam et voilà 
que cette ville lance une Biennale Internationale de Paysagisme et 
d'Urbanisme inaugurée le 10 avril. Une grande première israélienne, 
avec l'invitation de nombreux architectes et artistes internationaux 
et israéliens qui ont créé 20 « pièces à vivre » dans l'espace public, 
avenues, plages, places, friches... où les visiteurs peuvent se retrouver 
et vivre dans des environnements à la fois familiers et « différents». 
Ces espaces « écologiques » sont construits à partir de matériaux 
synthétiques et naturels, de structures végétales et d'éléments 
recyclés et avec l'aide d'étudiants en architecture et design.

La France est représentée dans cet événement par des architectes 
paysagistes et notamment Catherine Mosbach, paysagiste de 
renom à qui l'on doit entre autres, l'étonnant jardin botanique de la 
rive droite de Bordeaux. A Bat Yam, Catherine Mosbach investit les 
toits de la ville en les revêtant de tentures colorées. 

Informations biennale : 03 6332470

 בת ים: "חדרי מחייה" 
בחלל העירוני / אלאן מונטיי

הכרנו כבר את הפסטיבל הגדול של אומנויות הרחוב של העיר בת-ים, והנה העיר הזו 

מזנקת עם אירוע דו-שנתי בינלאומי בנושא הנוף והאורבניות, שיחנך ב-10 באפריל. זהו 

אירוע ישראלי גדול, ראשון מסוגו, כאשר מוזמנים הרבה אדריכלים ואומנים בינלאומיים 

מקומות,  חופים,  שדירות,  הציבורי,  בחלל  מחייה"  "חדרי   20 יצרו  אשר  וישראלים, 

אדמות לא מעובדות, שם המבקרים יכולים למצוא את עצמם חיים בסביבה מוכרת וגם 

ירוקים  וסינתטיים, ממבנים  שונה. החללים האקולוגים האלה נבנו מחומרים טבעיים 

ויסודות ממוחזרים, בסיועם של סטודנטים לאדריכלות ולעיצוב.

נוף  אדריכלית  מוסבך,  קטרין  וביניהם  נוף,  אדריכלי  זה,  באירוע  מייצגים  צרפת  את 

מפורסמת, שבין עבודותיה נמנה הגן הבוטני המדהים על הגדה הימנית של העיר בורדו. 

בבת-ים, קטרין מוסבך מלבישה את גגות העיר בבדים צבעוניים.

לפרטים:6332470 03

www.biennale-bat-yam.org

ww
w.

am
ba

fra
nc

e-
il.

or
g

19 אפרופו גליון #2 מרץ-אפריל 2008 

#2
 M

ar
s-

Av
ril

 2
00

8

אפרופו גליון #2 מרץ-אפריל 2008 

#2
 M

ar
s-

Av
ril

 2
00

8

Accrochages



/ מורגן לה רואה

הסיטה, המרכז הבינלאומי לאומנויות, הוא מתחם המוקדש לאומנים המקצועיים הרוצים לפתח עבודת יצירה בצרפת. 

נמצא  השני  האתר  לואי.  סנט  האי  מול  "מרה",  בשם  הרובע  בלב  ממוקם  הראשון  הבנין  בפריס.  מפורסמים  רובעים  בשני  הממוקמים  אתרים  בשני  פעילותו  את  מחלק  הוא 

במונטמרטר. הוא בנוי ממספר בנינים, המסודרים בצורת עיגול סביב גן גדול. מרכז "הסיטה" מארח אומנים בסדנאות-מגורים אשר נוצרו למען העבודה והמגורים. הוא מציע גם 

סדנאות קבוצתיות ואולפנים לחזרות. יתר על כן, מרכז "הסיטה" הבינלאומי לאומנויות מקיים תערוכות וקונצרטים.

מרכז "הסיטה" פתח את דלתותיו בשנת 1965 ועד עתה אירח יותר מ-18,000 אומנים  הוא הצליח להפוך לאחד מן המוסדות הבינלאומיים של יצירה. בפרוזדורים של ה"סיטה" 

ניתן לפגוש אומנים מכל העולם אשר מתרכזים, נפגשים ומספרים על עצמם.

בין האומנים שזכו להתקבל בין כתליו, ניתן לראות יוצרים ישראלים ממגוון תחומים. לאחרונה, אירח מרכז "הסיטה" את המוסיקאי ערן צור, המנצח גיל שוחט, אומנית הפלסטית 

נלי אגסי, ואומנית הווידאו נירה פרג, אשר תערוכה שלה "גל החום", תוצג במוזיאון ישראל, במסגרת התערוכה המתוכננת לכבוד יום הולדתה השישים של מדינת ישראל. כל 

האומנים פיתחו פרויקטים בסיטה, בסיועה של שגרירות צרפת, של המשרד הישראלי למדעים, לתרבות ולספורט או של קולטורפרנס. כולם מפורסמים עתה בישראל ובעולם. 

ברגע זה, מרכז "הסיטה" מארח את אנה וולצ'וק, אומנית צעירה שמתגוררת בסיטה, בתמיכה של המחלקה לשיתוף פעולה ופעילויות תרבות של השגרירות הצרפתית.

כדי לזכות במגורים ב"סיטה", המרכז הבינלאומי לאומנויות, 

מחלקה לאומנות פלסטית ועיצוב:  iditam@most.gov.il - פקס:02-5601775 

מוסיקה: - raayasi@most.gov.il - פקס: 02-5601568  

www.most.gov.il

N e l l y  A g a s s y י ס ג א י  ל נ

N i r a  P e r e g ג ר פ ה  ר י נ

מר הערב גשר לאמנותמ
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\ Morgane Le Roy
La Cité Internationale des Arts est un espace dédié aux artistes professionnels qui souhaitent développer un travail de création en France. Elle 
répartit son activité autour de deux sites basés dans deux quartiers célèbres de Paris. Le premier bâtiment est situé au cœur du Marais, face à l’île 
Saint-Louis ; le deuxième se trouve à Montmartre, fait de plusieurs bâtiments disposés en cercle autour d’un grand jardin. La Cité y accueille les 
artistes dans des ateliers-logements conçus tant pour le travail que pour l'habitation. Elle propose également des ateliers collectifs et des studios 
de répétition. De plus, la Cité Internationale des Arts organise des expositions et des concerts.

La Cité a ouvert ses portes en 1965 et a accueilli plus de 18 000 artistes depuis cette date. Elle a su s’imposer comme une véritable institution 
internationale de création. On croise dans ses couloirs des artistes du monde entier qui se concentrent, se rencontrent et se racontent.

Parmi les artistes reçus, on compte de nombreux israéliens dans divers domaines de la création artistique. Dernièrement, la Cité a accueilli le 
musicien Eran Zur, le compositeur Gil Shohat, la plasticienne Nelly Agassy et la vidéaste Nira Pereg dont l’exposition « Canicule », créée à 
la Cité, sera exposée au Musée d’Israël dans le cadre de l’exposition prévue pour le 60e anniversaire de l’Etat d’Israël. Tous ont développé des 
projets dans les murs de la Cité avec l’aide de l’Ambassade de France, du ministère israélien des Sciences, de la Culture et du Sport ou bien de 
Culturesfrance. Tous sont désormais reconnus en Israël et dans le monde.

En ce moment, la Cité reçoit Anna Volchok, jeune artiste dont la résidence est soutenue par le Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France.

Pour candidater à d’une résidence à la Cité Internationale des Arts :
Arts plastiques & Design – iditam@most.gov.il - fax : 02-560 1775
Musique – raayasi@most.gov.il – fax:02-560 1568

Cité Internationale des Arts N e l l y  A g a s s y י ס ג א י  ל  "סיטה" המרכז הבינלאומי לאומנויותנ
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סצנות

פריס-ברלין: הקשר האלקטרוני
דיי ג'יי צרפתים, גרמנים וישראלים יוצרים מיקסים בערב אחד. זוהי התוכנית החגיגית, 

אלקטרונית  מוסיקה  של  תכנית  ברזילי.  החשוב  המועדון  של  החודשית,  החושנית 

חדשה, תוצר משותף של המכון הצרפתי ומכון גטה בתל-אביב, בתמיכתה של הקרן 

הצרפתית-גרמנית, אשר הוקמה כדי לעודד את שיתופי הפעולה בין צרפת לגרמניה, 

בארצות אחרות - הפעם בישראל ! 

רקדנים מבטיחים 
של  התחום  בודאי  זה  העליונה,  על  וידה  יוצאת  צרפת  שבו  אומנותי  תחום  ישנו  אם 

המחול המודרני. צרפת היא מקור התנועה שנולדה בסוף שנות השבעים. מאז, צלח 

המחול הצרפתי והתפתח סביב צורות חדשות, ווריאציות מפתיעות, יופי נועז. 

מגוון חדש של  מציע  דלל  סוזן  ע"ש  הצרפתי", המרכז  ה"קשר  יציאת  אחרי  שנתיים 

להקות מחול. 

בצרפת ניתן למנות כחמש מאות להקות מחול. ביניהן, היה צריך לבחור. בחירתנו הייתה 

על פי קריטריונים כגון גילו הצעיר של הכוריאוגרף, החידוש בהצעה, הייחוד של האומן. 

כך בנינו תוכנית שהנה 100% חדשה ,100% ממציאה, בואו לגלות אותה, מה-13 עד 

ה-18 באפריל , בתל-אביב.

Danseurs prometteurs 
S’il y a un domaine artistique où la France tient le haut de l’affiche, c’est 
certainement celui de la danse contemporaine. Elle est le berceau de 
ce mouvement né à la fin des années 70. Depuis, la danse française a 
toujours su se développer autour de nouvelles formes, de variations 
surprenantes, de grâces audacieuses.

Deux ans après la première édition de la « French Connexion », le Centre 
Suzanne Dellal nous propose un nouveau panel de compagnies.

On compte en France quelques cinq cent compagnies de danse. 
Parmi elles, il a fallu faire un choix. Le nôtre fut guidé par des critères 
tels que la jeunesse du chorégraphe, la nouveauté de la proposition, 
la singularité de l’artiste.
Nous avons ainsi construit un programme 100% nouveau, 100% 
novateur, à venir découvrir du 13 au 18 avril à Tel Aviv.

להקת הפניקס מחייה את דניאל
הלהקה הישראלית לכלים עתיקים "פניקס", תנגן פעם ראשונה בישראל את "משחקו 

של דניאל". זוהי אופרה דתית מימי הביניים, שנוצרה בערך ב - 1150, על ידי בית הספר 

במנגינות  שלו,  עשירה  במוסיקה  מפורסם  דניאל"  של  "משחקו  בצרפת.  בובה,  של 

ומקצבים המגוונים ביותר 

Phœnix fait renaître Daniel
L’Ensemble israélien Phœnix d’instruments anciens reprend le Jeu de 
Daniel pour la première fois en Israël. Opéra sacré médiéval créé vers 
1150 par l’Ecole de Beauvais en France, le Jeu de Daniel est réputée pour 
sa musique riche, ses mélodies et rythmes particulièrement variés.

PARIS-BERLIN : Electro-connexion
Des DJ français, allemands et israéliens mixent au cours d’une 
même soirée : tel est le programme festif, sensuel et mensuel, de 
l’incontournable Barzilay. Programme de musique électronique inédit, 
co-produit par l'Institut Français et le Goethe Institute de Tel Aviv, 
avec le soutien du Fonds franco-allemand créé pour encourager les 
collaborations artistiques franco-allemandes en pays tiers — cette fois-ci 
en Israël  !

w
w

w
.m

yspace.com
/barzilayclub

רעננה, במרכז לאומנויות הבמה, טל': 6464036-09

מרכז עינב בתל-אביב, טל': 5217763-03

באשדוד

YMCA בירושלים

בכנסיית סנט ג'ון, וואדי ניסנס, חיפה

בבאר-שבע, טל': 6231616-08

 Raanana Performing Arts Center, tel: 09 646-4036

Enav Center, Tel-Aviv, tel: 03 521-7763

 Ashdod

 YMCA Jérusalem

St. John Church, Wadi Nisnas, Haifa

 Beersheva, tel: 08 623-1616

11/03/08

13/03/08

15/03/08

16/03/08

18/03/08

22/03/08
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Laurent Assoulen, épris de couleurs, de sons et d'odeurs, a 
travaillé le jour en tant que directeur d'une grande firme de 
parfums, et la nuit, il composait et jouait ses créations.
A la sortie de son premier album, il a renoncé aux parfums, et s'est 
entièrement consacré au monde de la musique et du piano.

לורן אסולן, איש של צבעים, צלילים וריחות עבד כמנהל חברה גדולה לייצור בשמים 

איכותיים בשעות היום ובלילות המשיך להלחין ולנגן את יצירותיו מלאות ההשראה. 

לעולם  כולו  כל  והתמסר  מאחור  הבשמים  את  השאיר  הראשון  אלבומו  צאת  עם 

המוסיקה והפסנתר.

La folle douceur de Keren Ann
Keren Ann revient en Israël pour trois concerts. A cette 
occasion, le producteur Avisar Savir, qui travaille 
notamment avec Erik Truffaz, Brad Meldhau et  
St. Germain, nous dit quelques mots sur la 
chanteuse.
« J'ai eu le privilège et l'honneur de travailler avec Keren Ann au cours 
de ses visites en Israël, à la fois pour ses spectacles "officiels" , que pour 
ses concerts dans les clubs, ainsi que lors de ses tournées dans les abris 
pendant la seconde guerre du Liban.

On dit souvent qu’il est difficile chez les grands artistes de dissocier 
leur personnalité de leur musique. Pour Keren Ann, c’est vrai lorsque 
des milliers de personnes assistent à ses grands concerts, de la même 
manière,  c’est vrai pour des représentations auprès de cinq enfants 
dans un abri ou devant un groupe d'artilleurs au milieu d'un champ. 

Keren Ann parvient chaque fois à nous émouvoir, à nous transmettre la 
puissance de sa musique. Même quand sa voix frôle le chuchotement, 
elle engendre une énergie infinie. 

Keren Ann est une source inépuisable d'intensité et elle diffuse cette force 
délicatement et avec une virtuosité stupéfiante. C'est une perfectionniste 
intransigeante pour ses compositions, et, sur scène, elle parvient à 
atteindre la perfection dans les conditions de chant le plus difficiles.

Un grand nombre de critiques ont déjà employé tous les superlatifs 
possibles la concernant, et je ne peux que me joindre à eux, Keren 
Ann est une artiste et une créatrice exceptionnelle. 

Son engagement la mène sur scène pour qu'elle puisse donner à ses 
chansons une vie propre et les propulser jusqu'au cœur du public.  »

Avisar Savir

קרן אן 
קרן אן חוזרת לארץ ל-3 הופעות. לרגל הגעתה, המפיק שלה אבישר 
סביר, שעובד גם עם אריק טרופז, בראד מלדו והקדוש ג'רמיין, אומר 

לנו כמה מילים על הזמרת-יוצרת: 

הייתה לי הזכות והכבוד לעבוד עם קרן אן בכמה מביקוריה בישראל, בהופעות ה"רשמיות" 

בהיכל התרבות ובמועדונים וכן בסיבוב ההופעות במקלטים בזמן מלחמת לבנון השניה. 

כמו במקרה של אמנים גדולים )כך שמעתי( קשה להפריד בין האישיות למוסיקה, האמן 

והיצירה שלו הם אחד. זה עבד מול אלפי אנשים בהופעות גדולות, ראיתי את זה בפעולה 

גם מול 5 ילדים במקלט או מול סוללת תותחנים באמצע שדה. קרן אן מצליחה בכל פעם 

לרגש, להעביר את הכוח של המוסיקה גם כשהיא על גבול הלחישה ולייצר ממנה אנרגיה 

עצומה.  זה עובר ברמה האישית, זה עובד ברמה האוניברסאלית בשידור בטלוויזיה או ברדיו. 

הזו  העוצמה  את  מעבירה  והיא  רגשית  עוצמה  של  נדלה  בלתי  מאגר  היא  אן  קרן 

בקלילות ווירטואוזיות מדהימה. היא פרפקציוניסטית חסרת פשרות כשזה נוגע ליצירה 

שלה אבל היא מגיעה לשלמות הזו גם כשהתנאים האובייקטיביים לבצע את היצירה 

הם קשים מאוד. הרבה מבקרים כבר כתבו את כל הסופרלטיבים האפשריים ואני יכול 

רק להצטרף בעניין הזה, קרן אן היא אמן ויוצר נדיר. המחויבות שלה כלפי היצירה הזו 

מעמידה אותה על הבמה פעם אחר פעם כדי לתת לשירים שלה חיים משל עצמם 

ולהוביל אותם אל לבבות הקהל. 

אבישר סביר 
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הביט, חיפה, טל':03-5188123 

מועדון הברבי, טל':03-5188123 

Ha Beat, Haïfa tel: 03 518 81 23

Barby Tel Aviv, tel: 03 518 81 23 

13/03/08

14-15/03/08

עם דניאל זמיר: תיאטרון גבעתיים, טל': 03-7325340

מרתף 10, חיפה, טל': 04-8240762

מוזיאון ארצות המקרא', ירושלים, טל': 02-5611066

duo avec Daniel Zamir , Théâtre de Guivataim, tel : 03 7325340

Martef 10 Haifa, tel : 04 8240762

Musée Artsot Hamikra- Jérusalem, tel : 02 5611066

13/03/08

14/03/08

15/03/08
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Les odeurs ont inspiré sa musique לורן אסולן
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10 שנים קודם לכן, החלה אילנה צור להתעסק בפסטיבל דוקאביב, 
הפסטיבל הבינלאומי הראשון של סרטים תיעודיים בתל אביב. מאז, 
גדל הפסטיבל, הסרט התיעודי עשה חיל באולמות הקולנוע וכל אחד 

מכיר כיום את החשיבות שבצפייה בקולנוע האחר הזה. 
פגישה עם אילנה צור שתעניק השנה מחווה לבימאי הצרפתי הגדול 

ניקולה פיליבר.

התמסרות לסרט הדוקומנטרי / אוליבייה טורנו

חדר חושך

Membre du Jury de la compétition israélienne, Laurence 
Herszberg, Directrice générale du Forum des Images à Paris.

www.forumdesimages.fr
A ne pas manquer, « Discorama, signé Glaser », réalisé par Esther 
Hoffenberg, ou comment, de 1959 à 1974, l’émission la plus pauvre 
en moyens de l’histoire de la variété à la télévision a construit 
pas à pas la mémoire la plus riche de tous les genres musicaux. 
Projection en présence de la réalisatrice.

חברה בצוות השופטים של התחרות הישראלית, לורנס הרצברג, מנכ"לית פורום 

הציורים בפריס. 

www.forumdesimages.fr

לא לפספס, "דיסקורמה, על החתום גלזר", בבימויה של אסתר הופנברג, ונשאלת 

השאלה איך, משנת 1959 עד שנת 1974, תוכנית הבידור הענייה ביותר באמצעים 

בהיסטוריה של הטלוויזיה, בנתה צעד אחרי צעד, את הזיכרון העשיר ביותר של כל 

הג'נרים המוסיקאליים. הקרנה בנוכחות הבמאית.

Brèves

ה
צר

ק
ב

מה היו מטרותייך כאשר יצרת את דוקאביב
המטרה של הקמת דוקאביב, כפסטיבל דוקומנטרי הייתה להעמיד את הסרט התיעודי 

עלילתיים  סרטים  מוקרנים  בהם  המעורבים,  הפסטיבלים  ברוב  כנספח.  ולא  במרכז 

ודוקומנטריים, רוב הדגש הוא על הסרט העלילתי. יחסי הציבור, הקרנת סרט הפתיחה, 

ניתנים לסרט העלילתי  והאולמות היותר מרכזיים  שעות ההקרנה הטובות "הפריים" 

הסרטים  של  הרשימה  למשל,  קטלוג  על  נסתכל  אם  מקופח.  יוצא  והדוקומנטרי 

שהוזמנה  וכמי  דוקומנטריים  סרטים  של  במאית  לסוף. בתור  נדחקת  הדוקומנטריים 

תעשייה  בארץ  לנו  שיש  חשבתי  בינלאומיים  בפסטיבלים  שלה  הסרטים  את  להקרין 

רק  שייוחד  פסטיבל  להקים  הזמן  והגיע  דוקומנטריים  סרטים  של  במיוחד  מוצלחת 

לג'אנר הזה. זה היה לפני 11 שנים...

מהן ההתפתחויות שעבר הסרט התיעודי? הפסטיבל

הסרט הדוקומנטרי זוכה לפריחה בשנים האחרונות. זו לא מהפכה, זה תהליך. סייעו 

לו מספר גורמים: הסרט הדוקומנטרי צמח מעבר לצד הדידקטי שלו. לא עוד הקניית 

ידע ומידע על נושא מסוים, אלא כמו בסרט העלילתי יש לו נאראטיב, דמויות המפתח 

שלו עגולות, מתפתחות ומענינות. הוא נטוע בתוך מערכת חברתית והוא מאיר סוגיות 

והיחס  גור  אל  עם  מטרידה"  "אמת  הסרט  את  )ראו  לשינוי.  גורם  אף  ולפעמים  בה, 

נמוכות  יותר  עלויות  מאפשרת  הטכנולוגית  ההתפתחות  הארץ(  כדור  להתחממות 

אחת  לכולם.  ונגיש  דמוקרטי  יותר  הפך  הדוקומנטרי  הסרט  בעריכה.  והן  בצילום  הן 

בבתי  גם  הוצגו  דוקומנטריים  סרטים  שמספר  היא  הזו  ההתפתחות  של  התוצאות 

הקולנוע והצליחו גם בקופה. העובדה שהסרטים האלה גם מוקרנים בטלביזיה יצרה 

מודעות יותר גדולה לז'אנר הזה וגםנתנה אפשרות עבודה לבמאים, לצלמים ולעורכים, 

וכך הם יכלו לצבור ניסיון המתבטא באיכות הסרט.

לגבי דוקאביב - התחלנו לפני 10 שנים בחשש גדול שהתבדה. בשנה הראשונה הפסטיבל 

נמשך 5 ימים. היום הוא נערך במשך 10 ימים ומגיעים אליו כ-25.000 צופים. דוקאביב הפך 

למותג - בארץ ובעולם. האיכות של הסרט הישראלי השתפרה, ואין כמעט פסטיבל בינלאומי 

חשוב שאין לו ייצוג ישראלי. דוקאביב הוא במה לחשיפה של הבכורות הישראליות כל שנה 

וכמו כן מהווה נקודת מפגש ליוצרים שלנו עם מיטב היוצרים והסרטים הבינלאומיים.

מה דעתך על הסרטים התיעודיים הצרפתיים
כל  לראות את  צריכה  . קטונתי מלהעריך את התעשייה הדוקומנטרית הצרפתית.הייתי 

הסרטים כדי להביע דעה, אבל אנחנו תמיד גאים להציג מידי שנה סרטים צרפתיים טובים 

 Nicola Philibert ולכלול רטרוספקטיבות של קולנוענים בולטים. השנה למשל הזמנו את

שיגיע לארץ וייתן גם מאסטרקלאס. בנוסף אין בארץ, לצערי, ערוץ טלביזיה שדומה לארטה, 

וזו קנאה של כולנו באפשרות של התעשייה הצרפתית לעבוד עם בית כזה.

צייני את זיכרונותייך הטובים ביותר מן הפסטיבל

קשה לי לבחור זכרון אחד - בהכללה אני יכולה לומר שקולנוע דוקמונטרי אצלי זו אהבה 

מאוחרת, ולכן זה משהו יותר עמוק ומתמשך מאהבה ממבט ראשון. ההנאה הגדולה זו 

הצפיה בסרטים נפלאים מכל העולם והפגישה עם יוצרים אינטיליגנטים מתרבויות שונות. 

פריחה בקרב הסרטים 
הדוקומנטריים

3-12/4/08
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Il y a 10 ans, Ilana Tsur lançait DocAviv, le premier 
Festival International du Film Documentaire à Tel-
Aviv. Depuis, le Festival a grandi, le film documentaire 
a percé dans les salles de cinéma et chacun reconnaît 
aujourd’hui l’importance de voir cet autre cinéma. 
Rencontre avec Ilana Tsur, qui rend hommage cette 
année à un grand réalisateur français : Nicolas Philibert

Engagés « documentaire » / Olivier Tournaud
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« Le film documentaire  
est en plein essor »
Quels étaient vos objectifs en créant DocAviv  ?

J’ai voulu placer le film documentaire au centre de l’attention. Dans 
la plupart des festivals, lorsqu’il, l’accent est mis sur le film de fiction. Les 
relations publiques, le film d’ouverture, les meilleurs horaires, le prime time 
et les meilleures salles, tout cela revient au film de fiction. Le catalogue de 
ces festivals, par exemple, relègue toujours les documentaires à la fin…

Par ailleurs, en tant que réalisatrice et ayant été souvent invitée dans des 
festivals pour présenter mes films, j’ai pu constater que nous avions, en Israël, 
une production particulièrement réussie. J’ai pensé qu’il était temps de créer 
un festival exclusivement consacré au documentaire. C’était il y a onze ans.

Quelles évolutions le documentaire a-t-il connu  ? et le Festival  ?
Ces dernières années, le documentaire a connu un véritable essor. Il 

ne s’agit pas d’une révolution mais d’un processus auquel ont contribué 
plusieurs facteurs. Premièrement, le documentaire ne se contente plus de 
transmettre des informations sur un sujet mais, comme une fiction, est 
organisé autour d’un récit et de personnages. Ensuite, il est ancré dans un 
environnement social dont il éclaire certains aspects; parfois il est même 
à l’origine de changements (comme le film Une vérité qui dérange d’Al 
Gore). Enfin, les nouvelles technologies permettent de réduire les coûts 
tant lors de la réalisation que lors du montage. Ainsi, le documentaire est 
devenu plus démocratique, quasiment accessible à tous. 

L’une des conséquences de ces évolutions est qu’un certain nombre 
de documentaires ont pu être distribués commercialement en salles, 
rencontrant un véritable succès. De plus, comme ces films ont aussi été 
diffusés à la télévision, cela a permis de renforcer la popularité du genre et 
de renouveler les opportunités de travail pour les réalisateurs. Ils ont ainsi 
acquis une expérience qui n’a fait qu’améliorer la qualité des films. 

Lorsque nous avons créé Docaviv, nous doutions énormément. La 
première édition du Festival durait cinq jours. Aujourd’hui, il dure dix jours 
et nous accueillons 25 000 spectateurs. Docaviv est devenu une référence, 
une marque de fabrique reconnue en Israël et dans le monde. La qualité 
des films israéliens s’est améliorée si bien qu’aujourd’hui, il n’y a guère de 

festival international duquel Israël soit absent. Docaviv est une tribune 
où sont dévoilés chaque année les nouveaux films israéliens et un lieu de 
rencontre entre nos cinéastes et les meilleurs cinéastes mondiaux.

Que pensez-vous des documentaires français  ?
Je serais bien incapable de porter un jugement, il faudrait avoir vu tous 

les films. Toutefois, l’industrie française du documentaire à la chance de 
travailler et d’être très soutenue par la chaîne ARTE, un type de production 
qui n’existe pas en Israël et dont nous sommes tous très jaloux. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs du Festival ? 
Il est trop difficile de choisir un seul souvenir. Pour moi, le cinéma 

documentaire est un amour tardif, c’est donc quelque chose de profond 
qui s’inscrit plus dans la durée et pas seulement un coup de foudre. Le plus 
grand plaisir reste celui de voir des films merveilleux du monde entier et 
de rencontrer des cinéastes intelligents venant de cultures différentes.

I l a n a  T s u r ר ו צ ה  נ ל י א
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www.docaviv.co.il

חדר חושך

המבחר של דוק-אביב
עיר הלובר )1990(

"צילמתי את אנשי הלובר, כפי שמצלמים בלט".

ארץ החרשים )1992(
"רציתי לתת את זכות הדיבור לאנשים אלה שאנחנו כמעט תמיד מסתכלים על נכותם, 

הפחיתות שלהם, החסרון , כדי שיבינו שניתן לחשוב עליהם אחרת".

הדברים הקטנים )1996(
"אם הייתה חובה להגדיר את נושאו, הייתי אומר כי זהו סרט שמדבר על מה שמקשר 

מה  על  ולבסוף,  מקום.  לו  לפנות  היכולת  אי  או  שלנו,  היכולת  על  האחר,  עם  אותנו 

שהאחר, בביזאריות שלו, יכול לגלות לנו על עצמנו .. ".

פעלי עזר )2002(
"לפני צילומי הסרט, אני מאמין ששכחתי עד כמה קשה ללמוד, אבל גם לגדול. צלילה זו 

לתוככי בית הספר הזכירה לי את הכל בעוצמה. וכאן אולי, הנושא האמיתי של הסרט".

חזרה לנורמנדי )2007(
במקור הסרט, סרט אחר ... הסרט שהבמאי רנה אליו צילם בנורמנדי בשנת 1975 , על פי 

אירוע שקרה, עם איכרים בתפקידים הראשיים. ניקולה פיליבר חוזר אל הגברים והנשים 

האלה אשר ליהק כעוזר במאי צעיר, ומצלם את חייהם היום, במאבקם בעולם.

 ניקולה פיליבר, 
הסקרנות כלפי האחר

ביו-אקספרס: יליד שנת 1951 בעיר ננסי. הוא למד פילוסופיה והתחיל כמתמחה בעת 

עריכת סרט בשנת 1970 לאחר מכן אביזרן ועוזר במאי ומפיק בפועל. בשנת 1978 , 

הוא מביים יחד עם ג'רר מורייה, סרט קולנוע תיעודי ראשון, בשנת 1988, לאחר מספר 

באולמות  הוקרנו  קולנוע תיעודיים, שכולם  לביים סרטי  הוא התחיל  שנים בטלוויזיה, 

הקולנוע ולאחר מכן בטלוויזיה. 

 .Les films d'Ici מספר מלים מסרג' ללו, מפיק

הדבר שתמיד הכה אותי אצל ניקולה, הוא שכאשר הוא מספר אירועים קטנטנים יום 

יומיים או אירועים ברומו של העולם, תמיד ניכר כישרונו לספר סיפורים ] .. [ ומכל מקום 

שממנו אנו מסתכלים, סרטיו פונים לכל אחד מאתנו ואנחנו מרגישים הרגשה מיוחדת 

כאילו אנחנו צופים בעלי זכויות מיוחדות, ולנו הוא מקדיש את יצירתו.

ניקולה פיליבר אמר פעם כי הוא אינו עושה סרטים " על" אלא סרטים " עם " ] .. [ וזו 

הסיבה שגורמת למשל לצייר הקטן של "עיר הלובר", להפוך לדמות של קומדיה רכה, ולכל 

דבר קטן בסרט "הדברים הקטנים" להפוך להרפתקה, ולכל גורל של "ארץ החרשים", 

עלילה אפית החיה בעיני זה שאוהב את מה שהוא רואה ואוחז בו את הכוח של הספור.

ותמיד, מעבר להצהרה הרשמית בה האינדיבידואל מספר על עצמו, הוא מטביע עצמו 

אל תוך קולקטיב בהתהוות, אוטופיה מחודשת, שיוצרת תדמית של עולם בר אפשרות 

בו, בכל פעם, תשומת הלב אל האחר היא היא היוצרת את הקשר.

N i c o l a s  P h i l i b e r t ר ב י ל י פ ה  ל ו ק י נ
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Nicolas Philibert,curieux de l’autre 
Bio-express: né en 1951 à Nancy, études de philosophie. Débute 
stagiaire sur un tournage en 1970, puis accessoiriste, assistant 
à la mise en scène et producteur délégué. 1978, co-réalise avec 
Gérard Mordillat un premier long-métrage documentaire. 1988, 
après quelques années à la télévision, se lance dans la réalisation 
de longs-métrages documentaires, tous présentés en salles puis 
montrés à la télévision. 

Quelques mots de Serge Lalou, producteur (films d’Ici)
Ce qui m’a toujours frappé quand Nicolas Philibert raconte petits 
évènements quotidiens ou grands évènements du monde, c’est son 
talent de conteur […] et quel que soit le lieu à partir duquel nous les 
regardons, ses films s’adressent à chacun d’entre nous avec la sensation 
troublante d’être un spectateur privilégié à qui il est dédié. 

Nicolas Philibert a dit un jour qu’il ne faisait pas des films « sur » mais 
des films « avec » […] C’est ce qui fait par exemple du petit peintre de 
La Ville Louvre le personnage d’une comédie tendre, de chaque petite 
chose de La Moindre des choses une aventure, de chaque destin du 
Pays des sourds une épopée vécue à travers l’œil clair de celui qui aime 
ce qu’il voit et y saisit le pouvoir du récit. 

Et toujours, au-delà de l’affirmation de l’individu, son inscription dans un 
collectif en route, en devenir, une utopie renouvelée, image d’un monde 
possible où, à chaque fois, l’attention à l’autre fonde la relation. 

La sélection DocAviv
La Ville Louvre (1990)
« J’ai filmé les gens du Louvre comme on filmerait un ballet. »

Le Pays des sourds (1992) 
« J’ai voulu donner la “parole” à ces gens que nous regardons presque 
toujours sous le seul prisme du handicap, du déficit, du manque, pour 
faire comprendre qu’on peut les considérer autrement. »

La moindre des choses (1996) 
« S’il fallait en définir le sujet, je dirais que c’est un film qui parle de ce 
qui nous relie à l’autre, de notre capacité -ou incapacité- à lui faire une 
place. Et finalement, de ce que l’autre, dans son étrangeté, peut nous 
révéler de nous-mêmes.... »

Être et avoir (2002)
« Avant le tournage, je crois que j’avais oublié à quel point il est 
difficile d’apprendre, mais aussi de grandir. Cette plongée à l’école me 
l’a rappelé avec force. C’est là, peut-être, le vrai sujet du film. »

Retour en Normandie (2007)
A l’origine de ce film, il y en a un autre… Celui que le cinéaste René 
Allio tourne en Normandie en 1975, d’après un fait divers, avec des 
paysans dans les rôles principaux. Nicolas Philibert revient voir ces 
hommes et ces femmes qu’il avait recrutés en tant que jeune assistant, 
et les filme dans leurs vies d’aujourd’hui, aux prises avec le monde. 
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À qui appartient le français ?

שפת א  

Règlement

La Semaine de la francophonie, du 10 au 24 mars, 
arrive à grand pas avec un menu de fête !
Deux colloques sont organisés – le premier « Le Peuple du Livre 
en terre africaine » au Collège Académique de Netanya le 19 mars  
(www.netanya.ac.il) et le second « Francophonie et minorités » à 
l’Université de Tel-Aviv le 20 mars (www.tau.ac.il/humanities/french) 
en partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade de France.
Par ailleurs, le même service met en place :

1. Un concours des 10 mots
le concours des 10 mots de la langue française qui a pour thème cette 
année la rencontre, illustrée par les mots suivants : apprivoiser, boussole, 
jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s’attabler, tact, toi, visage.

1/ Ce concours est ouvert à toutes personnes ayant le français comme 
langue maternelle ainsi qu’à ceux qui apprennent le français comme 
langue étrangère et qui résident en Israël.

2/  Votre texte ne doit pas excéder 1000 mots.

3/ Le texte doit être dactylographié et ne doit pas comporter 
d’illustration iconographique.

4/ Tous les genres littéraires sont permis. Seront pris en compte les 
critères suivants : utilisation de tous les 10 mots dans un principe de 
cohérence ainsi que l’originalité et la qualité du texte écrit.

5/ Un auteur, un texte. Ne peuvent être prises en compte les 
rédactions collectives. De même tout  prête–nom entraînerait une 
disqualification immédiate. 

6/ Tous les textes seront lus et sélectionnés par un jury composé de 
cinq personnes. 

7/ Les résultats seront annoncés sur le site de l’Ambassade de France 
http://www.ambafrance-il.org

8/ Les lauréats (3 en français langue maternelle et éventuellement 1 
en français langue étrangère en fonction du nombre de participants 
dans cette catégorie) seront récompensés par l’attribution de prix 
(livres, DVD, CD) 

9/ Les candidats devront écrire de façon très lisible en caractère 
d’imprimerie leurs coordonnées : nom et prénom, adresse, téléphone 
fixe et portable, courriel ainsi que leur âge.

10/  Tous les textes devront parvenir au Service de coopération culturelle 
en trois exemplaires  le 30 avril dernier délai à l’adresse suivante:

 Francophonie Concours des 10 mots 2008 –

 Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France  -7 bd Rothschild, 66881 Tel Aviv  
Pour info : www.20mars.francophonie.org

הפרנקופוניה,  שבוע 
ה-10  מן  שיערך 
במרץ,  ה-14  עד 
ענק  בצעדי  מגיע 
אירועים  ובאמתחתו 
חגיגיים! יתקיימו שתי 

הרצאות:
הראשונה בנושא "עם 

הספר על אדמת אפריקה", 

במכללה האקדמית 

בנתניה, ב-19 במרץ. 

 )www.netanya.ac.il( 
והשניה, בנושא: 

"הפרנקופוניה והמיעוט", 

 )www.tau.ac.il/humanities/french( באוניברסיטת תל-אביב, ב-20 במרץ

בשיתוף פעולה עם המחלקה לשיתוף פעולה ופעילויות תרבות של השגרירות 

הצרפתית. כמו כן, אותה המחלקה תקיים: 

1. תחרות 10 המילים
להיפגש באמצעות המילים ! זוהי ההרפתקה המוצעת לגרסת שנת 2008 של תחרות 10 

המילים ... עד ה-30 באפריל, תוכלו להעביר אלינו לקריאה את היצירה היפה ביותר שלכם !

2�

תקנון התחרות
1/ תחרות זו פתוחה לכל אדם ששפת אמו הנה צרפתית וכמו כן לכל הלומדים צרפתית 

כשפה זרה, ומתגוררים בישראל.

2/ אורך הטקסט שישלח לא יעבור על שלושה עמודים, או 3500 מילים.

3/ הטקסט ישלח מודפס ולא יכלול תמונות.

יילקחו בחשבון: שימוש  4/ כל הקטגוריות הספרותיות מותרות. הקריטריונים הבאים 

של  והאיכות  המקוריות  כן  וכמו  לוגית,  המשכיות  של  עקרון  תוך  המילים   10 בכל 

הטקסט הכתוב. 

מספר  ידי  על  שנכתבו  הטקסטים  בחשבון  יילקחו  לא  אחד.  טקסט  כותב,  לכל   /5

כותבים. וכמו כן כל טקסט שנחתם על ידי איש קש ,ייפסל מיידית.

6/ כל הטקסטים יקראו ויבחרו על ידי חבר שופטים שיורכב מ - 5 אנשים. 

 www.ambafrance-il.org /87/ התוצאות יימסרו באתר של השגרירות הצרפתית

המנצחים בתחרות ) 3 מנצחים ששפת אמם הנה השפה הצרפתית ובמקרה שיזכה, 

1 מן הכותבים בצרפתית כשפה זרה, על פי מספר המשתתפים בקטגוריה הזאת ( 

יזכו בפרסים )ספרים, די.וי.די, ותקליטורים(.

שם  משפחה,  שם  פרטיהם:  את  דפוס,  באותיות  קריא,  בכתב  יכתבו  המועמדים   /9

פרטי, כתובת, מס' טלפון, ונייד, דואר אלקטרוני וכמו כן יציינו את גילם.

ולתרבות של השגרירות  פעולה  לשיתוף  למחלקה  להגיע  צריכים  כל הטקסטים   /10

הצרפתית, בשלושה העתקים, עד ה - 30 באפריל תאריך אחרון, לכתובת הבאה:

תחרות 10 המילים 2008: 

 המחלקה לשיתוף פעולה ולתרבות של שגרירות צרפת, 
שד' רוטשילד 7, תל-אביב - 66881

של מי 
הצרפתית 

הזו?
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 2. פסטיבל השיר דובר הצרפתית 

בסימן רב תרבותי
ומארחים  השירים,  באמצעות  הצרפתית  השפה  חג  את  חוגגים  אנו  השנה, 

ומשוויץ. מצרפת  מקנדה,  מבלגיה,  הצרפתית,  דוברת  מאפריקה  שיגיעו   זמרים 

שני  וביום  בתל-אביב  ה-23  ראשון  ביום  בחיפה,  במרץ   22  - ה  שבת  במוצאי   -

ה-24 בירושלים.

כבר הוזמנו:

זוכה  ז'ק איבר, זמר צרפתי מן העיר דאנקרק, המכונה בארצות הברית, שם הוא   -

למוניטין רב, " מהלל הים ". זהו נציג וותיק של הזמר הצרפתי שהופיע הרבה עם ג'ורג' 

בראסנס, זמר רב רגש ותשוקה, מן הסוג האהוב על כולנו.

את  מרטיטה  אשר  כשרון,  בעלת  משוויץ  צעירה  ושחקנית  זמרת  רפופורט,  נוגה   -

עולמה, המורכב מסיפורים קטנים של היומיום, בשירים, בקצב הג'אז.

- ז'ק מישו הקנדי, כותב, מלחין, שר ומלווה עצמו בצ'לו. אומנים גדולים כבובי מק פרן, 

ולהקת  זאפ מאמא  עם  יחד  הקליט  בעבר.הוא  בו  הבחינו  כבר  ונג'רוב  והכנר  יו-יו מה 

אינדושין.

- הכותבים - מלחינים מאפריקה ומבלגיה יצטרפו אילנו בקרוב.מאוד.

3. הבא נכיר את כשרונותיך כזמר ! 
של  גדולה  תחרות  אביב  בתל  מארגנת  הצרפתית  השגרירות  של  התרבות  מחלקת 

"השיר דובר הצרפתית", המיועדת לישראלים.

התחרות פונה לכל האומנים, זמרים ככותבים, דוברי צרפתית או שאינם דוברי צרפתית, 

שאינם זמרים מקצועיים, הרוצים להתפרסם.

מבצעים,  צרפתית,  דוברי  שאינם  צרפתית,  דוברי  קטגוריות:  במספר  יתחרו  הזמרים 

ומבצעי השירים שאותם הם כתבו.

השירים, )אחד או שני שירים המוקלטים על גבי תקליטורים(, יופנו למחלקת התרבות 

של השגרירות הצרפתית, לכל המאוחר עד ה - 10 במאי. וועדת בחירה, לאחר שתקשיב 

לכל השירים שיתקבלו, תבחר 10 מבצעים אשר יבצעו את שירם על הבמה.

חבר- שופטים מקצועי יבחר את המנצחים.

הפרס: השתתפות בתחרויות דומות באירופה, כרטיסי טיסה תל-אביב - פריס, ועוד...

ניתן להשיג את התקנון המלא במחלקת התרבות.

יש לשלוח את ההקלטות ל:

תחרות השיר הצרפתי 

המכון הצרפתי, שד' רוטשילד 7, תל-אביב - 66881.

2. Un festival de la chanson francophone 
placé sous le signe de la diversité culturelle
Nous célébrerons cette année la francophonie festive par la chanson 
en accueillant des chanteurs venus de l'Afrique francophone, de 
Belgique, du Canada, de France et de Suisse : le samedi 22 mars à 
Haïfa, le dimanche 23 à Tel-Aviv et le lundi 24 à Jérusalem.

Sont déjà prévus :

- Jacques Yvart, chanteur français originaire de Dunkerque, 
surnommé « le chantre de la me » aux Etats-Unis où il jouit d'une 
grande réputation, vieux routard de la chanson française qui a tourné 
avec Georges Brassens, un chanteur passion comme on les aime.

- Noga Rapaport, jeune chanteuse et comédienne suisse de talent 
qui fait bouger son monde fait de petites histories de tous les jours 
qu'elle met en chansons sur des rythmes jazzy.

- Jacques Michaud auteur compositeur interprète canadien, qui 
s'accompagne au violoncelle, a déjà été remarqué par de grands artistes 
comme Bobby Mc Ferrin, Yo Yo Ma, ou le violoniste Vengerov, il a 
aussi enregistré avec Zap Mama et le groupe Indochine.

- les auteurs compositeurs africain et belge nous rejoindront très bientôt.

3. Un concours de chanson francophone : 
faites connaître vos talents !
Le Service culturel de l'Ambassade de France organise à Tel Aviv un 
Grand concours de la chanson francophone réservé aux Israéliens.

Il s'adresse à tous les artistes, interprètes auteurs francophones et non 
francophones, non professionnels désireux de se faire connaître. 

Les chanteurs concourront dans plusieurs catégories : francophone, 
non francophone, interprète, auteur-interprète.

Les épreuves (une ou deux chansons enregistrées sur CD devront être 
adressées au Service culturel au plus tard  le 10 mai.

Un comité de sélection retiendra, après écoute des épreuves envoyées, 
10 candidats qui se produiront sur scène en public.

Un jury professionnel sélectionnera les gagnants

Prix : Participation à d'autres compétitions semblables en Europe, 
billets d'avion Tel-Aviv-Paris, autres...

Merci d'envoyer votre enregistrement àl’adresse suivante :
Concours de la chanson francophone
Institut français, 
7 bd Rothscild, 
66881 Tel-Aviv



כיבוש הקולנוע הצרפתי
נשיאת  מרגרט מנגוז,  Unifrance, מסרה  קיום מפגשי  בינואר השנה, בפריס, בעת 

אוניפרנס, את הנתונים לגבי מצבו של הקולנוע הצרפתי בעולם בשנת 2007: 57 מיליון 

צופים. מספר זה הוא מעל הממוצע של עשר השנים האחרונות. 

ציון מיוחד לאירופה ולרוסיה

אירופה במקום הראשון בצריכת יצירות צרפתיות, עם 61% מן הצופים. ברוסיה היו 7.3 

מיליון צופים והיא הארץ שבה היצוא של הקולנוע הצרפתי הוא הגדול ביותר, ובפעם 

הראשונה היא מקדימה את ארה"ב עם 6.8 מיליון צופים.. 

סרטים בעלי תקציבים גדולים...וההפתעות הנעימות

מובן כי ההצלחות הגדולות של שנת 2007 היו הסרטים שלהם ציפו בקוצר רוח כגון 

ארתור והמינימונים )יותר מ-9 מיליון צופים בעולם( והחיים בוורוד )4.5 מיליון צופים 

בעולם(, אך היו הפתעות נעימות שלא ניבו להן הצלחה, כגון אל תגלה, באנגליה, ביחד 

זה הכל, בגרמניה וכיסאות מוסיקליים, בארה"ב.

www.unifrance.org

L’état des sièges
A Paris, en janvier dernier, lors des 10e Rendez-vous d’Unifrance, 
Margaret Menegoz, Présidente d’Unifrance révèle les chiffres de 
fréquentation du cinéma français dans le monde en 2007: 57 millions 
d’entrées. C’est au-dessus de la moyenne de ces dix dernières années.

Mention spéciale à l’Europe et à la Russie

Avec 61% de ces entrées, l’Europe reste le premier consommateur de 
productions hexagonales. Les 7,3 millions d’entrées en Russie en font 
le premier pays d’exportation ; la Russie devance d’ailleurs pour la 
première fois les Etats-Unis (6,8 millions d’entrées).

Les blockbusters… et les belles surprises 

Si les plus beaux succès 2007 ont été les très attendus Arthur et les 
Minimoys (plus de 9 millions d’entrées dans le monde) et La Môme 
(4,5 millions de spectateurs), de belles surprises viennent bousculer le 
palmarès, comme Ne le dis à personne au Royaume-Uni, Ensemble c’est 
tout en Allemagne ou encore Fauteuils d’Orchestre aux Etats-Unis. 

www.unifrance.org 

État de grâce - Yael Naim
La dernière artiste qui a obtenu en France un double disque d'or (150 000 exemplaires) chante 
en anglais et en hébreu ! 

On doit ce succès à la jolie Yael Naim, née à Paris puis émigrée en Israël à l’âge de quatre 
ans. Sa voix de velours se révèle sur une rythmique soul appuyée des touches de folk et de 
jazz de David Donatien. Leur rencontre illumine la personnalité de la chanteuse et le succès 
arrive, tant public que critique. Elle serait « la nouvelle Norah Jones » ; la jeune femme tient 
bien la comparaison.

La sortie israélienne de son album est confirmée mais pour l'instant, aucune date n'est arrêtée. 
Pour patienter, les titres de Yael Naim sont accessibles sur Internet et elle sera en concert à la 
Cigale à Paris les 7, 8 et 9 avril prochains.

www.myspace.com/yaelnaim

יעל נעים החיננית
האומן האחרון שקיבל בצרפת דיסק זהב כפול )150,000 דיסקים שנמכרו( שר באנגלית ובעברית ! 

מדובר בהצלחתה של יעל נעים היפה. היא ילידת פריס שעלתה לישראל בגיל ארבע . היא בעלת קול קטיפתי שפורץ 

בקצב של מוסיקת נשמה עם נגיעות מוסיקת פולק וג'ז של דוד דונאטיאן. המפגש ביניהם מאיר את אישיותה של 

הזמרת וההצלחה מגיעה, מצד הציבור ומן הביקורת. מגדירים אותה כ"נורה ג'ונס החדשה". הזמרת הצעירה בהחלט 

ראויה להשוואה !

האלבום שלה ייצא לאור בישראל, כך הובטח, אך תאריך עדיין אין. כדי שתוכלו להמתין לכך בסבלנות, השירים של יעל 

נגישים באינטרנט באתר: והיא נותנת הופעה באולם "לה סיגל" בפריס, בתאריכים ה-7, 8 ו-9 באפריל.

www.myspace.com/yaelnaim
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60 שנה של קולנוע. 
מתאריך ה 23 במרץ עד ה-2 באפריל, יתקיים בפריס הפסטיבל של הקולנוע הישראלי ה-8. הסרט הפותח בהקרנת הטרום בכורה, הוא 

סרטו של יוסף סידר "בופור". בנוסף לסרטים העלילתיים והתיעודיים, התוכנית תכלול רטרוספקטיבה לכבוד 60 שנה למדינת ישראל.

60 ans…de cinéma
Du 23 mars au 2 avril se tiendra à Paris le 8ème festival du film israélien avec en ouverture et en avant-
première Beaufort de Joseph Cedar. Outre la fiction et le documentaire, la programmation prévoit une 
rétrospective célébrant le 60ème anniversaire de l’état d’Israël

www.isratim.co.il

גברים 06# 
גיליון "סטילטו" המוקדש לישראל יוצא לאור ב-28 בפברואר 2008

יותר מ-200 עמודים המהללים, באומנות המודרנית, בקולנוע, בסיפרות, בצילום, באדריכלות ובאופנה, את 

ההיבטים הרבגוניים של היצירה.

Homme #06 
Stiletto spécial Israël : parution 28 février 2008
Plus de 200 pages célébrant, entre art contemporain, cinéma, littérature, photographie,  
architecture et mode, les multiples facettes de la création. 
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דיון
והתגובה  תהודה  קיבל  המאמר  גוססת.  הצרפתית  התרבות  מגזין",  "הטיים  לפי 

הצרפתית לא אחרה לבוא: בתשובה למאמר של הטיים, שהוסט, קולטורפרנס הגיבה. 

עיקבו אחר הויכוח ב www.culturesfrance.com והחליטו בעצמכם.

Débats
D’après le magazine Time, la culture française serait à l'agonie. 
L’article n’est pas passé inaperçu et la réponse française n’a 
pas tardé : dans un article du Time détourné, Culturesfrance 
a riposté. Suivez le débat et faites votre propre opinion sur  
www.culturesfrance.com.
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מה קורה במרכזים ?

Haïfa / Yoni Darmon
Un spectacle sur Simone de Beauvoir, les documentaires d’Elisabeth 
Citroën à la cinémathèque de Haïfa, Keren Ann en concert au Beat, 
le graveur Cécile Reims exposé dans la galerie Michael Carro, les 
pictogrammes de Rina Viers dans l’enceinte du CCF, les textes de Marguerite 
Duras au colloque du groupe de recherche de poésie contemporaine de 
l’université de Haïfa, Mars et Avril seront bien les mois de « la Femme » au 
CCF de Haïfa.

Toutefois ces activités seront précédées par un évènement unique dans 
les annales du CCF : la participation le 2 Mars de Mme Simone Veil à une 
table ronde organisée en partenariat avec le musée de Beit Lohamei 
Hagethaot « Justice, Histoire et Témoignage » en présence de nombreuses 
personnalités et d’intervenants prestigieux sous l’égide de Mr Jean-
Michel Casa, Ambassadeur de France en Israël et de M. Yona Yahav, Maire 
de Haïfa. Dans la matinée Mme Veil aura inauguré à Akko la réhabilitation 
d’un bâtiment au Musée en présence de M. Shimon Peres.

Quelques grands artistes seront aussi présents lors de ces 2 mois 
exceptionnels : le virtuose de Jazz, Laurent Assoulène, en concert unique 
au Mahtef 10, l’opéra Le Jeu de Daniel à l’église St John, un one man show 
d’après de magnifiques textes d’Albert Cohen au CCF et bien sûr le festival 
de chanson francophone à l’occasion de la journée de la Francophonie.

La France, la culture française, la francophonie n’ont jamais été si 
présentes dans la vie quotidienne du nord d’Israël. Le désir que suscite 
la France est immense de Haïfa à Nazareth en passant par les dizaines 
de municipalités qui nous sollicitent chaque jour. Le programme 
culturel des prochains mois illustre avec fidélité la volonté de la France 
de satisfaire à ce désir, avec une palette artistique très riche.

חיפה / יוני דרמון
של  בסינמטק  סיטרואן  אליזבט  של  תיעודיים  סרטים  בובואר,  דה  סימון  על  מחזה 

חיפה, קרן אן בקונצרט בביט, המגלפת ססיל רינס, שהתערוכה שלה מוצגת בגלריה 

ע"ש מישל קארו, כתבי הציורים )הפיקטוגרם( של רינה ויארס בין כתלי המרכז לתרבות 

השירה  בנושא  המחקר  קבוצת  של  בועידה  דירס  מרגריט  של  הטקסטים  צרפת, 

המודרנית של אוניברסיטת חיפה. החודשים מרץ ואפריל יהיו ללא ספק החודשים של" 

האישה" במרכז לתרבות צרפת של חיפה.

צרפת,  לתרבות  המרכז  בתולדות  ייחודי  אירוע  יתקיים  האלו,  הפעילויות  כל  לפני   אך 

ב-2 במרץ תשתתף הגב' סימון וייל בשולחן עגול המאורגן בשותפות עם המוזיאון של 

בית לוחמי הגטאות, שנושאו "צדק, היסטוריה ועדות", בנוכחות מספר רב של אנשי 

שם ומשתתפים רמי דרג, בחסות מר ז'אן-מישל קזה, שגריר צרפת בישראל ומר יונה 

יהב, ראש עיריית חיפה. בבוקרו של אותו היום, תחנוך הגב' וייל בעכו את השיקום של 

אחד הבניינים במוזיאון, בנוכחותו של מר שמעון פרס.

הג'אז,  אומן  האלה:  הדופן  יוצאי  בחודשיים  בנוכחותם  אותנו  יכבדו  אומן  רבי  מספר 

דניאל",  של  "משחקו  האופרה   ,10 במרתף  יחיד  בקונצרט  אסולן  לורן  הוירטואוז, 

בכנסיית סנט ג'ון, מופע של איש אחד, על פי טקסטים נפלאים של אלברט כהן במרכז 

לתרבות צרפת, וכמובן פסטיבל השיר הצרפתי, במסגרת יום הפרנקופוניה.

צרפת, התרבות הצרפתית, הפרנקופוניה, לא היו מעולם כה נוכחים בחיי היומיום של 

עיריות  דרך עשרות  נצרת,  עד  לצרפת הנה עצומה, מחיפה  צפון המדינה. התשוקה 

שפונות אלינו מידי יום. התוכנית התרבותית של החודשים הקרובים מראה בנאמנות 

את הרצון של צרפת לספק את התשוקה, עם מגוון אומנותי עשיר מאוד.

נצרת / דמיאן ביגו
בצפונה של ישראל, נצרת הנה אזור של רבגוניות תרבותית ודתית - ניתן לפגוש בה את 

כל הדתות, את כל הדעות של הקשת הפוליטית והפילוסופית, בחיים בצוותא באופן 

יחיד במינו,  חיים בשלום מזה דורות רבים.

המרכז  מוסלמית.  או  נוצרית  דת  בן  ערבית,  תרבות  בעל  ברובו  הנו  בנצרת  הקהל 

לתרבות צרפת בנצרת הנו אחד מן המוסדות התרבותיים החשובים בגליל. זהו באופן 

טבעי מקום פתוח לכל. הוא שואף להיות מקום של החלפת דעות ומקום מפגש, מקום 

של שימחה ושל ידע - המקום של כל האפשרויות ! 

מפגשים  נצרת,  של  הצרפתי  התרבות  במרכז  יתקיימו  ואפריל,  מרץ  החודשים  במהלך 

בינלאומיים גדולים: היום הבינלאומי של האישה, אביב המשוררים, שבוע של הפרנקופוניה. 

אנו שמחים לארח בחודש מרץ את הבמאית אבתיסאם מראענה, אשר תציג לקהל את 

הישראלי,  מגורשת, שמועמד מטעם האקדמיה של הקולנוע  סרטה:  שלוש פעמים 

הדוקומנטריים,  הסרטים  של  בפסטיבל  ביותר,  הטוב  הישראלי  לסרט  בפרס  וזכה 

דוקאביב, בתל-אביב.

מוחמד אל האוואג'רי, אשר  יפיפייה של הצייר העזתי,  נציג תערוכה  אנו  בחודש אפריל, 

מתארח כעת בסיטה, מרכז האומנויות בפריס. התערוכה, שנקראת  "רוח ובשמים", מציגה 

כ-15 יצירות של האומן. לבסוף, אנו רוצים לציין כי בסוף חודש אפריל, תתקיים במרכז לתרבות 

צרפת בנצרת, הרצאתו היוצאת דופן של מר אנוואר אבו אלבאנדורה, פרופסור למשפטים 

באוניברסיטה העברית בירושלים,  בנושא תולדות יחסי צרפת וארצות ערב. זוהי ההרצאה 

הראשונה במחזור הרצאות ודיונים בנושא : יחסי הגומלין בין אירופה למזרח התיכון.

נזכיר כאן כי הספרייה, העשירה באלפי ספרים, פתוחה שלושה ימים בשבוע וכי מרכז 

תרבות צרפת בנצרת מציע מגוון קורסים לצרפתית, בכל הרמות.

Nazareth / Damien Bigot
Nord d’Israël, région de diversité culturelle et religieuse — l’on y rencontre 
toutes les confessions, toutes les convictions politiques et philosophiques, 
dans une cohabitation unique, pacifique depuis des générations. Le public 
nazaréen est majoritairement de culture arabe, de religion chrétienne et 
musulmane. Le Centre Culturel Français de Nazareth est naturellement 
ouvert à toutes et à tous ; il se veut lieu d’échanges et de rencontres — le 
lieu de tous les possibles ! 

Le programme vibre au rythme de grands rendez-vous : la Journée de 
la femme, le Printemps des poètes, la francophonie. Ces manifestations 
mobilisent nos élèves et les associations de Nazareth.

En mars, Ibtisam Mara`ana présente son film Trois fois divorcée, nominé 
à la Israeli Film Academy, meilleur film israélien à DocAviv 2007.

Nous accueillons en avril les œuvres du peintre gazaouite Mohammed 
Al Hawajri, actuellement en résidence à la Cité des Arts. Dans 
l’exposition Esprit et Parfums, la peinture, le dessin et la calligraphie arabe 
s’entremêlent pour engendrer un monde singulier, onirique et coloré. 

Fin avril, Anwar Abu Albandora, professeur de droit à l’Université Hébraïque, 
donne une conférence sur l’Histoire des relations franco-arabes. et ouvre 
un cycle de conférences et de débats en sciences humaines sur le thème : 
Les échanges entre l’Europe et le Moyen-Orient,.

Rappelons que la bibliothèque, riche de plusieurs milliers d’ouvrages, 
est ouverte trois jours par semaine et que nous proposons une offre 
variée de cours de français adaptés à tous les niveaux.

Nord
פון

צ

�2



באר שבע / גאל לשם
צריכה להתחיל: חדשות בתחום הספרות הצרפתית,  כפי שהיא  השנה 2008 התחילה 

הרצאה על התגלית של הפסיכואנליזה על ידי פרויד, סרטים, וכמו כן שני קונצרטים באיכות 

יוצאת דופן של הרביעייה ע"ש בנעים ומראיל נורדמן, )נגנית נבל בעלת שם עולמי(.

 בחודש מרץ, נחגוג את יום האישה הבינלאומי. השנה, החגיגה הזאת תשולב עם חגיגות 

ה-100 להולדתה של הפילוסופית והסופרת הצרפתייה, הידועה לכל במלחמתה למען 

מעמד האישה: סימון דה בובואר.

 בהמשך חודש מרץ, אנו נמשיך בחגיגות בשבוע של הפרנקופוניה, מן ה-14 במרץ עד 

ה-24 במרץ.

לכם הרצאות,  יציע  והנגב  באר-שבע  הגדולים האלה, המכון של  האירועים  לשני  בנוסף 

במיוחד במסגרת "קפה של תרבות", והקרנות של סרטים צרפתיים, מבלי לשכוח ערב יוצא 

דופן, ערב של אופרה בשם "המשחק של דניאל", שיוצג על ידי האנסמבל ע"ש פניקס.

Beer Sheva / Gaëlle Leshem
L’Année 2008 a débuté comme elle se doit : actualité de la littérature 
française, conférence sur la découverte de la psychanalyse par Freud, 
cinéma ainsi que deux concerts d’une qualité exceptionnelle avec 
le Quatuor Benaim et Marielle Nordmann (harpiste française de 
renommée internationale).

Le mois de mars ouvre ses portes avec la célébration de la Journée 
Internationale de la Femme. Cette année, cette célébration sera 
conjuguée avec le centensire de la naissance d’une philosophe et 
femme de lettres française connue de tous pour son combat pour la 
condition féminine : Simone de Beauvoir.

Le mois de mars continuera ses célébrations en fêtant la Semaine de 
la Francophonie du 14 mars au 24 mars.

Outre ces deux grands événements, l’Institut de Beer Sheva et du 
Néguev vous proposera des conférences, notamment dans le cadre 
de son « Café ~ Culture », et des projections de films français sans 
oublier une soirée exceptionnelle autour d’un opéra intitulé Le jeu de 
Daniel présenté par l’Ensemble Phœnix.

ירושלים / אוליביה דבראי
בירושלים, דבר אינו פשוט, זהו מקום בו חיי התרבות נותרים חיים ומלאי עימותים, 

מוסד התרבות הצרפתי של הקונסוליה הכללית של צרפת, מפגין יצירתיות על גבול 

האומנות בשומרו על האיזון, כאשר הוא פורס שני מוסדות, אחד בחלק המזרחי, מרכז 

התרבות הצרפתי ע"ש שאטובריאן, האחר בחלק המערבי, מרכז התרבות הצרפתי 

ע"ש רומאן גארי שני מרכזי התרבות האלה, על אף קרבתם הגיאוגרפית, פונים 

לקהלים מרוחקים מאוד אחד מן השני.

גם אם נמשיך ללוות את לוח השנה הצרפתי בכל הנוגע לחגיגות לאומיות, בשנת 2008 

נשים דגש על חגיגות הקמת מדינת ישראל. בתחום המוסיקאלי, הספרותי, בתערוכות 

או על הבמות, נשתדל להשקיע חלק גדול מהמאמצים שלנו לכיוון החגיגות האלו.

בתפריט של חגיגות האביב בירושלים, נמצא מופע ג'ז ספונטני במיוחד עם הפסנתרן 

של  נדלים  הבלתי  המשאבים  את  המפגין  צרפתיים  שירים  ערב  אסולן,  לוראן 

הפרנקופוניה, לילה של סרטים קצרים, תאטרון, תערוכת צילום של מארי-נואל בוטין, 

תערוכת עיצוב של אדריאן גרדר. כהד ליריד הספרים המתקיים בפריס, שם הסופרים 

יצירותיהם,  הוזמנו מגוון של סופרים להציג את  הישראליים משחקים תפקיד ראשי, 

לדון עליהן ולהעשיר את המרחב הספרותי, מג'ורג' בן שושן עד לרג'יס דברה.

והואיל ושמחה אינה מגיעה לבדה, התרבות הצרפתית תושמע ותוכר בירושלים בלווי 

ובשותפות פעילה של מוסדות יוקרתיים מן התרבות הצרפתית.

# CCF de Haïfa
6, rue Eliyahu Hakim
Tél: 04 831 23 33

# CCF de Nazareth
Rue Paul 6
Tél: 04 656 99 98

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

# CCF Romain Gary
Kikar Safra 9
94141 Jerusalem
02-6243156
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Jérusalem / Olivier Debray

A Jérusalem, où rien n’est simple mais où la vie culturelle demeure 
vivante et contrastée, le dispositif culturel français du Consulat Général 
de France joue l’art de l’équilibre en déployant deux institutions, l’une 
dans la partie orientale, le Centre Culturel Français Chateaubriand, 
l’autre dans la partie occidentale, le Centre Culturel Français Romain 
Gary. Ces CCF, bien que physiquement proches sont tournés vers des 
publics fort éloignés.

Tout en étant fidèle au calendrier français qui vit aussi au rythme 
des célébrations nationales, l’année 2008 sera marquée par les 
célébrations de l’anniversaire de la création de l’Etat d’Israël. Musicales, 
littéraires, sur la toile ou sur scène, une grande partie de nos efforts 
convergeront vers ces festivités.

Au menu des festivités printanières de Jérusalem, un jazz très 
primesautier avec le pianiste Laurent Assoulen, de la chanson 
française pour illustrer les ressources inépuisables de la francophonie, 
une nuit du court-métrage, du théâtre, de la photo avec Marie-Noëlle 
Boutin, du design avec Adrien Gardère et comme en écho au Salon 
du Livre de Paris où les écrivains israéliens tiennent rôle principal, une 
brochette d’écrivains invités à présenter leur œuvre, à débattre et à 
enrichir l’espace littéraire, de Georges Bensoussan à Régis Debray. 
Et comme un bonheur  n’arrive jamais seul , c’est en compagnie et 
avec la complicité active de prestigieuses institutions que la culture 
française parvient à se faire entendre et reconnaître à Jérusalem.

www.ccfgary-jerusalem.org



חצויה†לשניים

Un film de Claude Chabrol

SHAPIRA FILMS & PATRICK GODEAU presentent

Ludivine
Sagnier

(Swimming Pool)

François
Berleand

(Les Choristes)

BenoÎt
Magimel

A l’affiche au Dizengoff Tel-Aviv et dans tout le pays
nrg.co.il/cut_in_two reservations: www.diz.co.il ou 1-700-500-222

LA FILLE
COUPÉE
EN DEUX

Festival Toronto
2007

Mostra Venise
2007



Où et quand ?
Date Événement Page  Lieu

19/02 - 4/06 Exposition : A qui appartenaient ces œuvres  ? 5 Musée d’Israël / Jerusalem

Lun 3/03 ; 20:00

Mar 4/03 ; 20:00

Films : ces français qui changent le monde

L’histoire des Klarsfeld

Bernard Kouchner, ce que je crois

7 Institut français / Tel-Aviv 

Mer 5/03 ; 20:00 Conférence : Georges Bensoussan 8 Institut français / Tel-Aviv 

Jeu 6/03 Cuisine : Le cordon bleu 10 Hôtel Sheraton

Ven 7/03 ; 11:00 Conférence : Véronique Daniel 7 Institut français / Tel-Aviv 

Dim 9-16-23/03 ; 14:00

& dim 6/04 ; 14:00

Atelier pour enfants 12 Institut français / Tel-Aviv 

Lun 10/03 ; 20:00 Conférence : Catherine Chalier 9 Institut français / Tel-Aviv 

 Mar 11/03

Jeu 13/03

Sam 15/03

Dim 16/03

Mar 18/03

Sam 22/03

Concerts :Le Jeu de Daniel 6 Raanana Performing Center 

09-6464036

Enav Center -03-5217763

Ashdod

YMCA / Jerusalem 

St John Church / Haïfa 

Symphonieta / Beer Sheva 08-6231616

Jeu 13/03

Ven 14/03

Sam 15/03

Concerts de Laurent Assoulène 17 Jazz Festival / Givataim - 03-7325340

Martef 10 / Haïfa -04-8240762

Bible Land Museum / Jerusalem

02-5611066

Jeu 13/03

Ven 14/03

Sam 15/03

Concerts de Keren Ann 17 Ha Beat / Haïfa - 03-5188123

Barby / Tel-Aviv - 03-5188123

Barby / Tel-Aviv - 03-5188123

Ven 14/03 ; 12:30 Atelier d’initiation à la dégustation de vins Institut français / Tel-Aviv 

14-24/03 Semaine de la Francophonie 22 Tel-Aviv, Jerusalem et Haïfa

14-19/03 Salon du livre de Paris 24 Paris

Lun 24-25/03 ; 9 :00-18:00 Colloque « Trauma et Histoire, Histoires de trauma » 6 Institut français / Tel-Aviv 

Mer 26/03 ; 20:00 Conférence : Ami Bouganim 9 Institut français / Tel-Aviv 

31/03 - 1/04 Salon de l’étudiant Limoudim 2008 10 Merkaz Ha’Congressim / Tel-Aviv

Mer 2/04 ; 20:00 Theatre : Jacob Haggaï 7 Institut français / Tel-Aviv 

3-12/04 Doc Aviv 19 Cinémathèque / Tel-Aviv - 03-7330929

www.cinema.co.il

Lun 7/04 ; 20:00 Concert de Raphaël Andia 12 Institut français / Tel-Aviv 

10/04 – 9/05 Biennale Internationale de Paysagisme et d’Urbanisme 13 Bat Yam - 03-6332470

13-19/04 French Connexion - Danse 16 Centre Suzanne Dellal / Tel Aviv

03-5105656

Lun 28 /04 ; 20:00 Conférence de Shmuel Trigano 8 Institut français / Tel-Aviv 
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