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האביב הגיע!
העצים מלבלבים בשדרות רוטשילד, והשמש  הזוהרת 

במרפסות  סופיים  האין  לדיונים  פתח  פותחת  ממעל 

בתי הקפה. 

בית הקפה של המכון פתח זה עתה את שעריו. זהו 

המקום לשלל מפגשים, ספרותיים, מוסיקליים, 

אומנותיים - ותמיד ידידותיים... כאן, בבית הזה, תוכלו 

לחיות איתנו את השפה - הצרפתית! 

השנה, ה"פרנקופוניה" חזרה לאביב חדש בישראל. יש 

לציין כי לפחות 120,000 ישראלים הם גם צרפתים.

היא  יודעים,  שכולם  כפי  הישראלית,  "הפרנקופוניה" 

של  רבדים  רבדים  עשויה  פנים,  רבת  מאוד,  הטרוגנית 

מהגרים שעברו בדרכם מסלולים השונים מן היסוד... 

אצל אלה שהגיעו מן המזרח, השפה הצרפתית הייתה 

שפת המעמד. אצל העולים מן המזרח הקרוב והמזרח 

התיכון, הצרפתית הייתה שפת היהדות. הבאים 

מטורקיה , מלבנון, מסוריה, ממצרים זוכרים שדיברו 

אצלם שתי שפות: כלפי חוץ - השפה הייתה הערבית, 

היוונית או הטורקית - כלפי פנים, במשפחה - הייתה 

זו השפה הצרפתית!  השפה הצרפתית הייתה לעיתים 

קרובות שפת האם של העולים מארצות המערב - לא 

השפה של האם, כי האם בדרך כלל דיברה ערבית, אבל 

השפה-האם, השפה הראשונה שנלמדה.

זו הסיבה לאהבה הגדולה שרוחשים הישראלים לשפה 

הזאת - ואני עדיין משוכנע שגם כיום, השפה הצרפתית 

המרופדת  האווירה  תוככי  אל  בעדנה,  אותם  טובלת 

וקלילה, אלגנטית,  ועשירה כאחד, עמוקה  הזאת, רכה 

הרב  אל  שנפתחת  שפה   - כמובן  מתוחכמת,  מעט 

מימדיות שבין העולמות.

והמוציאים  הסופרים  את  ליוויתי  שם  מפריז,  חוזר  אני 

אורחת  הייתה  הישראלית  הספרות  הישראלים.  לאור 

הכבוד ביריד הספר של פריז, אירוע ייחודי, יוצא דופן. 

C’est le printemps !
ֿSur le Boulevard Rothschild, les arbres sont 
en fleurs et le soleil fait éclore d’infinies 
discussions aux terrasses des cafés. Le café de 
l’Institut vient d’ouvrir ses portes. Il est le lieu 
de mille rendez-vous, littéraires, musicaux, 
artistiques — amicaux, toujours… C’est là, 
dans cette maison, que vous pourrez venir, 
avec nous, habiter la langue — le français !

Cette année, la francophonie a connu un 
printemps en Israël. Il faut dire qu’il existe au 
moins 120.000 Israéliens qui sont aussi français. 

La francophonie israélienne, on la sait 
multiple, hétérogène, faite de couches 
successives d’immigrants aux parcours si 
différents… Chez ceux qui arrivaient de l’Est, 
le français était langue de distinction. Chez 
les Immigrants du proche et du moyen orient, 
le français était la langue de la judéité. Ceux 
de Turquie, du Liban, de Syrie, d’Egypte se 
souviennent qu’ils parlaient deux langues : 
celle du dehors - l’arabe, le grec ou le turc 
- et celle du dedans, de la famille, et c’était 
le français ! Le français était souvent langue 
maternelle des immigrants du Maghreb 
- non pas langue de la mère, car la mère 
parlait généralement l’arabe, mais plutôt 
langue-mère, première langue apprise. C’est 
pourquoi les Israéliens aiment cette langue - 
et je reste persuadé qu’aujourd’hui encore le 
français les plonge dans cette atmosphère 
feutrée, à la fois tendre et riche, profonde et 
légère, élégante, quelque peu sophistiquée, 
bien sûr - une langue qui ouvre sur la 
multiplicité des univers.

Je reviens de Paris où j ’accompagnais 
l es  aute ur s  et  l es  é di te ur s  is r aé l ie ns . 
La littérature israélienne était l’invitée 
d’honneur du Salon du Livre de Paris, un 
événement exceptionnel, unique. Quarante 
écrivains israéliens sont venus témoigner 
de leur œuvre.  J ’a i  été profondément 
i m p r e s s i o n n é  p a r  l ’ i n t e n s i t é  d e  l e u r 
inspiration. Il est vrai que ce pays est animé, 
qu’une flamme le maintient constamment 
en éveil. Il est naturel que les écrivains 
israéliens aient été saisis par la force qui 
électrise l’endroit. Ils ont témoigné de leur 
amour de leur culture et de leur pays, de 

leur foi dans la grâce de la pensée. Et ne 
croyez pas que j’exagère lorsque je vous 
dis que la France leur a réservé un véritable 
triomphe. J ’attends avec impatience la 
flambée francophone que cet événement 
ne manquera pas de susciter en Israël.

Le 8 mai prochain, Israël fête son soixantième 
anniversaire. La France est aux côtés d’Israël 
depuis 1948, depuis la création de l’Etat. A 
l’Institut Français de Tel Aviv, nous fêterons 
cet anniversaire de mille feux ! Nous avons 
organisé avec nos partenaires israéliens 
des concer ts de musique classique, 
des spectacles de danse, des films, des 
expositions… il y aura aussi la fête de la 
musique en juin prochain… Soixante ans 
d’amour, ça se fête ! Et pour parodier le titre 
d’un livre célèbre, soixante ans… c’est une 
longue « histoire d’amour et de lumière »…

יצירתם.  את  לייצג  באו  ישראלים  סופרים  ארבעים 

התרשמתי עמוקות מן החיות האופפת את השראתם. 

באופן  ערה  היא  הזו  שהארץ  הדבר,  הוא  נכון  אכן, 

אותה  ומשאירה  בה   אוחזת  שלהבת  כאילו  מתמיד, 

בעוררות קבועה. 

ידי  על  נתפסו  הישראליים  הסופרים  כי  הוא  טבעי  אך 

אהבתם  על  העידו  הם  המקום.  את  המחשמל  הכוח 

ואל  על אמונתם בחסד המחשבה.  ולארצם,  לתרבותם 

צרפת  כי  לכם  אומר  אני  כאשר  מגזים  שאני  תחשבו 

עיניים  בכיליון  מצפה  אני  מלכים.  בכבוד  אותם  כיבדה 

לשלהבת הפרנקופונית שאירוע זה יניב בישראל.

ב-8 במאי הבא, ישראל תחגוג את יום הולדתה הששים. 

צרפת עומדת לצידה של ישראל מאז שנת 1948, מאז 

הקמתה של המדינה. במכון הצרפתי בתל-אביב, נחגוג 

את יום ההולדת הזה באלפי להבות!

יחד עם השותפים הישראליים שלנו, ארגנו קונצרטים של 

תערוכות...  סרטים,  מחול,  הופעות  קלאסית,  מוסיקה 

ביוני הקרוב יחזור גם חג המוסיקה...שישים שנות אהבה 

זאת, בקריצה לספרו  ולבסוף אומר רק  לחגוג!   חייבים 

המפורסם של עמוס עוז, שישים שנה... זה "סיפור ארוך 

של אהבה ואור"



 60 שנה לישראל עם "הרמוניה 60" / אלן מונטיי 
"הרמוניה 60" הוא שמה של העונה המוסיקלית שצרפת מוציאה אל הפועל בחודשים מאי ויוני, 

כדי לתרום בדרך אומנותית, לחגיגות ה-60 של הקמת מדינת ישראל.

בין  והדיאלוג  ההרמוניה  רעיון  את  יחד  הנושאים  צרפתיים-ישראליים,  תרבות  חילופי  של  מבצע  הנו   "Harmoniques 60"

הצלילים, העמים והתרבויות, אבל הוא גם מזכיר, באקוסטיקה ובמוסיקה, הרכב של ויבראציות עדינות, שמרכיבות את הטוהר 

והאיזון שבצליל המוסיקלי.

"הרמוניה 60" סובבת בעיקר סביב ארבעה מוטיבים עיקריים, אשר כל אחד מהם מהווה פן של הקשר בין צרפת לישראל.

ביטוי האוונגרד - חמישה סולנים של האנסמבל Intercontemporain ישתתפו, במרתון בתיבה בתל אביב, אשר יתקיים 

ב"התיבה", בין ה-13 ל-17 במאי.

עבורם  יהיו  ההופעות  וירושלים.  חיפה  אביב,  בתל  מיוחד  הופעות  לסיבוב  לישראל  שוב  חוזרת   Ysaye רביעית   - במסורת  עוגן 

ההזדמנות להציג לראשונה בעולם, יצירה חדשה שנכתבה במיוחד עבורם על ידי המלחין הישראלי נועם שריף, ב-27-31 במאי.

חתירה למצוינות - פסטיבל ישראל, שיתקיים מן ה-24 במאי עד ה-22 ביוני בירושלים, יארח שלושה ארועים מוסיקליים 

גדולים ויוצאי דופן: 

  )Saint-Saëns, Ravel, Lalo( גדולים  צרפתיים  קונצ'רטוים  של  ערב  ביוני,  ב-19 

שיבוצעו על ידי התזמורת הסימפונית של ירושלים, עם שלושה סולנים צעירים, הכנר 

גראילסמר.  דוד  הצרפתי-ישראלי,  והפסנתרן  ברטרנד  עמנואל  הצ'לנית  גרימל,   דוד 

שאליהם  ברטרן,  ועמנואל  גרימל  דוד  עם  רביעייה,  קונצרט  יתקיים  ביוני,  ב-21 

לכבוד  ינגנו,  הם  הפסנתר.  על  ברוף  ומישל  הקלרינט  על  פורטל  מישל  יצטרפו 

מסיאן. של  הימים"  לסוף  ה"רביעיה  את  הדגול,  המלחין  של  המאה   יובל 

 Les" ב-22 ביוני, יתקיים אירוע הקונצרט הענק עם 70 הנגנים של האנסמבל היוקרתי

Arts Florissants", שיופיעו בפעם הראשונה בישראל.

האיחוד  של  הצרפתית  הנשיאות  תחילת  את  לחגוג  כדי  ולבסוף,    - אירופאי  מימד 

עם  אביב  תל  מוזיאון  בשיתוף  שתאורגן  גדולה  גאלה  הופעת  תתקיים  האירופאי, 

התיזמורת הקאמרית הישראלית והמצו-סופרן הצרפתיה סטפני דוסטרק.

תתוסף גם לעושרה של "הרמוניה 60", סידרת הופעות של מוסיקה עכשווית, ביניהן, 

ובתל אביב,  הזמר פטריק ברואל באמפיתאטרון רעננה, הזמרת סאפו בפתח תקווה 

המוסיקה,  חג  של  הצרפתיות  הלהקות  כל  את  לשכוח  בלי  ולהקתו  מסיאס  אנריקו 

בהפקת עיריית תל-אביב, ובשיתוף פעולה עם שגרירות צרפת בישראל והמכון הצרפתי 

יופיעו, עדיין כחלק מחג המוסיקה,  בתל-אביב, ביום חמישי ה-19 ביוני. להקות אלו 

בחיפה, נצרת, ירושלים ובאר-שבע.

זרקורי

�
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60 ans d’Israël avec 
« Harmoniques 60 » / Alain Monteil

« Harmoniques 60 » est le nom de la saison musicale 
que  la  France  met  en  œuvre  pour  contribuer  sur 
un  mode  artistique,  en  mai  et  juin  prochains,  aux 
célébrations du 60ème anniversaire de la création de 
l’Etat d’Israël. 

« Harmoniques 60 » est une opération d’échanges franco-israéliens, 
porteuse à la fois de l’idée d’harmonie et de dialogue entre les 
sons, les peuples et les cultures... Harmonique, en acoustique 
et en musique, est cet ensemble de vibrations subtiles qui sont 
constitutives de la pureté et de l’équilibre d’un son musical. 
« Harmoniques 60» est principalement architecturée autour de 
quatre temps forts qui déclinent chacun une des facettes de la 
relation entre la France et Israël.

Une expression d’avant-garde – Cinq solistes de l ’Ensemble 
Intercontemporain (13-17 mai) participeront au Festival de Musique 
Contemporaine de Tel Aviv qui sera organisé à Hateiva. 

Un ancrage dans la tradition – Le Quatuor Ysaÿe (27-31 mai) revient 
en Israël pour une tournée d’exception qui le conduira à Tel Aviv, Haifa 
et Jérusalem. Cette tournée sera pour eux l’occasion de donner en 
première mondiale la création d’une nouvelle pièce que le compositeur 
israélien Noam Sheriff a spécifiquement écrite pour eux.

Une recherche d’excellence – Le Festival d’Israël (24 mai-22 juin) à 
Jérusalem accueillera 3 grands événements musicaux exceptionnels : 

Le 19 juin, une soirée de grands concertos français (Saint-Saëns, 
Ravel, Lalo) interprétés par l’Orchestre Symphonique de Jérusalem, 
avec trois jeunes solistes, le violoniste David Grimal, la violoncelliste 
Emmanuelle Bertrand et le pianiste David  Greilsammer. 

Le 21 juin , concert quatuor avec David Grimal et Emmanuelle 
Bertrand rejoints par  Michel Portal, à la clarinette, et Michel Beroff, 
au piano, jouant notamment à l’occasion du centenaire de ce grand 
compositeur, le « Quatuor pour la Fin du Temps » de Messiaen. 

Le 22 juin, le très grand concert événement des 70 interprètes du 
prestigieux Ensemble des Arts Florissants, se produisant pour la 
première fois en Israël. 

Une  dimension  européenne – Enfin et pour fêter le début de la 
présidence française de l’Union Européenne, un grand concert de 
gala sera organisé au Musée de Tel Aviv avec l’Orchestre de  Chambre  
israélien et la mezzo-soprano français Stéphanie d’Oustrac.

« Harmoniques 60 » s’enrichira également d’une série de concerts 
de musiques actuelles, avec, pour ne citer que ceux-ci, le chanteur 
Patrick Bruel dans l’amphithéâtre de Raanana, la chanteuse Sapho à 
Petah Tikva et Tel Aviv, Enrico Macias en tournée, sans oublier tous les 
groupes français de la Fête de la Musique, produite par la Municipalité 
de Tel Aviv, en partenariat avec l’Ambassade de France et l’Institut 
Français de Tel Aviv, le jeudi 19 juin. Ces mêmes groupes sont destinés 
à tourner, toujours dans le cadre de la Fête de la Musique, à Haifa, 
Nazareth, Jerusalem et Beersheva.
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קפה התענוגות 
)קפה דה דליס(

לבואו של הדלי'ס קפה של  ציפינו  כולנו 
רוטשילד 7, ובכן סוף סוף הוא הגיע!

במחצית מאי הוא יפתח את דלתותיו. מיכאל בן 

וצוותו,  דלי'ס קפה בפריס,  שמעון, בעל הרשת 

בשינויים  צרפתית,  נשמה  הזה  למקום  יעניקו 

המחייבים את מיקומו בתל-אביב. 

Au café des délices
Le Deli’s Café de Rothschild 7 était 
attendu par tous - le voici enfin ! 
C’est à la mi-mai qu’il ouvre ses portes. Michaël 
Benshimoun, propriétaire de la chaîne Deli’s Café 
à Paris et toute son équipe donneront à ce lieu 
une âme française, ambiance Tel-Aviv. 

Chers amis,
L'Institut français est heureux de célébrer à sa manière l'anniversaire 
de la création de l'Etat d'Israël en présentant une exposition inédite 
de photos historiques de Paris-Match. Plus que le choc des photos, 
c'est l'émotion du souvenir en admirant cette exposition.

Pour situer Israël dans le contexte géopolitique actuel, nous recevons 
des spécialistes du Moyen Orient : Pierre Razoux (collège de l'OTAN de 
Rome), Jean-Pierre Filiu (Institut d'Etudes Politiques - IEP - Paris) et Alain 
Dieckhoff (CNRS et IEP Paris) pour parler de l’Israël d’aujourd’hui.

Place à la musique avec la guitariste française Catherine Lilios et le 
luthier de réputation internationale Dominique Field qui donnent 
une conférence / concert sur la guitare classique. Et le piano de 
Mikaël Levinas ouvrira un grand colloque de philosophie de Derrida  
et Levinas.

La science n’est pas en reste avec notre Ciné-sciences et la conférence 
du chercheur Marc Fellous sur les O.G.M.

Et pour nous détendre sur un air de France, le Déli's Café ouvre ses 
portes, et vous accueille dans la convivialité de Rothschild 7.

A très bientôt !

Eric Chevreul

ידידי היקרים
המכון הצרפתי שמח לחגוג בדרכו את יום ההולדת להקמת מדינת ישראל, בהציגו 

בפעם ראשונה, תערוכה של צילומים מן העיתון פרי-מאץ'. יותר מן ההלם שחשים 

מן הצילומים, הרגש הוא ששולט בתערוכה זו.

כדי למקם את ישראל בהקשר הגיאופוליטי העכשווי, נארח מומחים למזרח התיכון, 

בתחומים מאוד מגוונים:

של  פוליטיים  למחקרים  )המכון  פיליו  ז'אן-פייר  ברומא(,  נאטו  )מכללת  רזו  פייר 

פריס(, ואלאן דיקהוף )המרכז הלאומי למחקר מדעי ה-CNRS והמכון למחקרים 

פוליטיים של פריס(, ונדבר על ישראל כיום.

המיתר  כלי  ונגן  ליליוס,  קתרין  הצרפתייה,  הגיטרה  נגנית  עם  למוסיקה  ועכשיו 

על  וקונצרט  הרצאה  יעניקו  אשר  פילד,  דומיניק  הבינלאומי,  השם   בעל 

הגיטרה הקלאסית.

 ועדיין בכלי מיתר, הפסנתר של מיכאל לווינס יסיים סימפוזיון גדול בנושא 

דרידה-לווינס.

על  פלוס  מרק  החוקר  של  והרצאתו  קולנוע-מדע,  עם  המדע,  על  לפסוח  אין 

האורגניזמים המהונדסים גנטית.

ולבסוף בכדי לתפוס שלווה בדרך הצרפתית, הדלי'ס קפה פותח את שעריו, ויארח 

אתכם בסבר פנים יפות - ברוטשילד 7.

להתראות בקרוב מאוד! 

אריק שברל

רוטשילד 7
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אוטובוס השפות / אוולין ברביבאי
בשותפות עם המכונים האירופיים, מכון התרבות האיטלקי, מכון סרוונטס ומכון גתה, 

מזמינים  אנחנו  ישראל,  למדינת  ה-60  שנת  את  כן  וכמו  אירופה  יום  את  לחגוג  כדי 

אתכם ביום שישי, ה-9 במאי, ל"סיור בלשני", דרך הרחובות של תל אביב.

אם תראו אוטובוס מצחיק עם גג פתוח, אדום כולו מגאווה, המפיץ מוסיקה מארבע 

המכונים  בשערי  בשבילכם  ייעצר  הוא  עליו!  עלו  תהססו,  אל  אירופה,  של  פינותיה 

הצרפתי, הספרדי, הגרמני והאיטלקי. 

מורים יקבלו אתכם, ותוכלו בעלייתכם לאוטובוס, בזמן שתתבוננו בעיר, ללמוד בדרך 

המשחק, כמה מילים בכל אחת מן השפות האלו ולקבל מידע על "כל מה שרציתם 

לומר ולא העזתם לשאול".

לפרטים: 03-7968036

הירשמו לקורסים לצרפתית והצטרפו לקורסי קיץ: 03-7968011.

L’autobus des langues 
/ Evelyne Barbibay
En partenariat avec les instituts européens, « l’instituto italiano de 
cultura », « l’instituto cervantes », le « Goethe Institute», pour fêter la 
Journée de l’Europe, nous vous invitons le vendredi 9 mai à un « tour 
linguistique » à travers les rues de Tel Aviv.

Si vous voyez un drôle d’autobus ouvert, rouge de fierté, diffusant 
une musique des 4 coins de l’Europe, n’hésitez pas à monter ! Il 
s’arrête pour vous à la porte des instituts français, espagnol, allemand 
et italien.

Des professeurs vous reçoivent et vous pouvez, en montant dans 
l’autobus, tout en contemplant la ville, apprendre d’une façon 
ludique quelques mots de chacune de ces langues et vous informer 
sur « tout ce que vous avez toujours eu envie de dire sans jamais oser 
le demander ».

Information: 03-7968036
Inscrivez-vous au cours de français et rejoignez les cours d’été : 
03-796 8011

À propos :
 !הבלוג

אגב"  "דרך  הבלוג  יפה!  זה  חדש 

ר  ב כ ן  י י ל נ ו א י  ו צ מ  )A  p ro p o s ( 

מחודש פברואר. 

המידע  כל  על  בנאמנות  מדווחים שם 

המהותי המתייחס אלינו. 

האירועים שיתרחשו, יעודכנו באופן שוטף 

כדי שלא תפסידו אף לא אחד מהם.

הקרובים  מאמרים  בו  יופיעו  יום,  בכל 

להרהורינו ולפעילויות שלנו, והם 

יפרשו, יסבירו ויאירו את המציאות 

עשירה  ההופכת  שלנו,  התרבותית 

יותר מידי יום ביומו.

דעות  להחלפת  מרחב  גם  הנו  הבלוג 

ולהתבטאות אל תהססו, והשאירו שם 

את שאלותיכם ואת הערותיכם אונליין, 

אנו מבטיחים לענות.

À propos :  
le Blog !
Tout nouveau, tout beau ! Le 
Blog « À propos » est en ligne 
depuis le mois de février. Toutes 
les informations essentielles y 
sont scrupuleusement reportées 
au jour le jour.

Les événements à venir sont 
régulièrement actualisés afin 
que vous n’en manquiez aucun. 
Au plus près de nos activités, des 
articles commentent, illustrent 
e t  é c la i re nt  votre  ac tual i té 
culturelle, toujours plus riche. Le 
blog est également un espace 
d ’échanges et d ’expression. 
N’hésitez pas à nous laisser vos 
questions, vos commentaires en 
ligne : nous ne manquerons pas 
de vous répondre !

Rothschild 7
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"אורגניזמים מהונדסים גנטית": 
הסיכונים לסביבה ולבריאות. 

התקדמות או זהירות? 
במסגרת מחזור ההרצאות המדעיות המיועדות לכל: "הידעת?"

הוועדה  נשיא   .7 פריס  באוניברסיטת  לגנטיקה  פרופסור  פלוס,  מרק  של  הרצאה 

להנדסה ביו-מולקולארית.

האורגניזם  מן  הנובעות  הסכנות  לחקר  והסביבה,  החקלאות  משרדי  ידי  על  ממונה 

ששונה באופן גנטי, הוא כתב מספר ספרים פופולאריים על האורגניזם ששונה באופן 

גנטי, והנו אחד משבעה היזמים של המנשר נגד המורטוריום על התירס העמיד בפני 

מזיקים, המיועד להדגיש את העדרה של הצדקה מדעית להחלטה זו..

 הויכוח על האורגניזם ששונה באופן גנטי, ממזג מספר שאלות, שאנו ננסה להבדיל ביניהן:

לרפואה,  נובל  לפרס  שהביא  למחקר,  חשוב  ככלי  גנטי,  באופן  ששונה  האורגניזם   ■

בשנת 2007.

האורגניזם  של  לצריכה  או  לתרבות  הקשורים  והסניטאריים  הסביבתיים  הסיכונים   ■

ששונה באופן גנטי - המודל הכלכלי וסוג החקלאות שיש לקדם באירופה.

■ הסוגיות המוסריות-חברתיות סביב השאלות של החזקה וה"מניפולציה" של החיי, 

ושאלות הנוגעות לזכות למידע.

ביום שני ה-5 במאי 2008, בשעה 19:00

הרצאה בצרפתית

כניסה חופשית - לאחר ההרצאה יערך קוקטייל.

fitscience.wordpress.com :קבלת מידע ב

contact@fitscience.org:הזמנות: בטל': 03-7988000 או בדואר אלקטרוני

Organismes Génétiquement 
Modifiés: les risques pour 
l'environnement et la santé ? 
le progrès ou la précaution ? 
Dans le cadre du cycle de conférences scientifiques 
pour tous : "Le saviez-vous?"
Par Marc Fellous, Professeur de génétique à l'Université Paris 7, 
Président de la commission du génie biomoléculaire, Chargé de 
l'étude des risques liés aux OGM par les ministères de l'agriculture et 
de l'environnement. Il est l'auteur d'ouvrages de vulgarisation sur les 
OGM, et l’un des sept initiateurs du communiqué contre le moratoire 
sur le maïs modifié.

Interrogeons-nous sur les OGM et :

■ leurs intérêts comme outils de recherche 

■ leurs risques sanitaires et environnementaux 

■  le modèle économique et le type d’agriculture à promouvoir en 
Europe

■ les questions socio-éthiques.

Lundi 5 mai 2008 à 19 h
Conférence en français 
 Entrée libre. La conférence sera suivie d'un cocktail
Informations : http://fitscience.wordpress.com ou 03-7968040/41
 Réservations :03-7988000 ou contact@fitscience.org

 צה"ל - הסיפור החדש 
על הצבא הישראלי

 יום ראשון ה-25 במאי בשעה 20:00 באודיטוריום 
המכון הצרפתי מארח את פייר רזו כדי שיציג את ספרו, "צה"ל, הסיפור החדש על 

הצבא הישראלי" בהוצאת הספרייה האקדמית, פרין. עבור מספר אנשים, צה"ל 

הפך לסמל הדיכוי של הפלשתינאים, עבור אחרים, הוא הסמל של הערובה לשמירת 

החופש נגד התפתחות האסלאם. פייר רזו חזר למקורות ההיסטוריים של ישראל, כדי 

להסביר את התפקיד של הצבא הישראלי בבניית הארץ. בתחילה, בשנת 1948, סבל 

צה"ל ממחסור באמצעים, אך כעת הנו צבא אולטרה-מודרני, חזק, הנמצא בקדמת 

 החזית של טכנולוגית המידע. 

כך, מחצית מאה, הפך צה"ל מדוד לגוליית. הפינוי השליו באופן יחסי, של רצועת 

עזה, בקיץ 2005, העניק לחיילי צה"ל תפקיד חדש, בהתאמה גדולה יותר לחברה 

האזרחית הישראלית, אשר ברובה, לא הכירה את מלחמת ששת הימים ואפילו לא 

את מלחמת יום כיפור. מכישלונו במלחמה נגד החיזבאללה בדרום לבנון בקיץ 2006 

גרם לטיפול בהלם בלב ארץ המצויה בתהליך של שינוי. מספר רפורמות הוטלו, אך 

מאז פרסום דו"ח וינוגרד, העתיד נותר לא בטוח...

פייר רזו הוא היסטוריון, מומחה לסכסוכים המודרניים וליחסים בינלאומיים. 
הוא משמש כעת כחוקר במכללה של נאט"ו ברומא, כשתחום אחריותו הנו 

המזרח התיכון.

Tsahal : nouvelle histoire de 
l’armée israélienne
Dimanche 25 mai : 20h à l’auditorium
Pierre Razoux présente son ouvrage Tsahal :  nouvelle  histoire  de 
l’armée  israélienne -  ed Librairie académique Perrin. Il remonte aux 
origines historiques d'Israël pour expliquer le rôle de l'armée dans 
la construction du pays. Sous-équipée à ses débuts en 1948, Tsahal 
est désormais une armée puissante, à la pointe des techniques de 
renseignement. L'évacuation relativement pacifique de la bande 
de Gaza a donné un rôle nouveau au soldat, plus en accord avec la 
société civile. Son échec dans la guerre du Sud-Liban a provoqué un 
électrochoc. Des réformes ont été lancées, mais depuis la publication 
du rapport Winograd, l'avenir reste incertain... 

Pierre Razoux est historien, spécialiste des conflits contemporains et 
des relations internationales. Il est actuellement, chercheur au Collège 
de l'OTAN à Rome avec pour aire de responsabilité le Moyen Orient.

�
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עדות על השואה: כאשר הזיכרון 
הופך לספרות - מחשבה מתוך 

יצירתו של אלי ויזל
ום רביעי ה-4 ביוני בשעה 20:00, באודיטוריום

בשפה הצרפתית

ססיליה ניצה כהן ניגשת למושג "זכור" במסורת היהודית.

הזיכרון של השואה עבור אלי ויזל נרשם במסורת. "אני זוכר, על כן אני חייב לפעול". 

כחתן פרס נובל לשלום, הוא הקדיש את כל חיו לגינוי רמיסת זכויות האדם, בכל מקום 

ויזל את הניסיון שעבר בדרך  שם הם נרמסו. כבר ביצירתו הראשונה, "הלילה", תאר 

ספרותית, ובכך הפך את המסר שלו למסר עולמי.. 

ססיליה ניצה כהן, בעלת תואר בשפה וספרות צרפתית מאוניברסיטת מילאנו, מלמדת 

ספרות צרפתית באוניברסיטה העברית בירושלים.

Le témoignage de la Shoah : 
lorsque la mémoire devient 
littérature – une réflexion à 
partir de l’œuvre d’Elie Wiesel
Mercredi 4 juin : 20h à l’auditorium
En français

Cecilia Nizza Cohen aborde la notion de Zachkor (souvenir) dans la 
tradition juive. 

Pour Elie Wiesel, la mémoire de la Shoah s'inscrit dans la tradition. Je 
me rappelle, donc je dois agir. Prix Nobel de la Paix, il a consacré toute 
sa vie à dénoncer la violation des droits de l'homme partout où ils sont 
piétinés. Dès sa toute première œuvre, La Nuit,  Wiesel a raconté son 
expérience sous forme littéraire, rendant ainsi son message universel.

Cecilia Nizza Cohen, diplômée en langue et littérature française à 
l’université de Milan, enseigne la littérature française à l’université 
hébraïque de Jérusalem. 

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

 חזון אחרית הימים באסלאם 
ה-27 במאי בשעה 20:00 באודיטוריום

 L'Apocalypse( "ז'אן פייר פיליו מציג את יצירתו האחרונה "חזון אחרית הימים באסלאם

dans l'Islam(, בהוצאת פייאר.

מזה רבע מאה, תעמולה אפוקליפטית שוטפת את מחוזות האסלאם. הכרוזים האכזריים 

וההרסניים, מוצאים את מקורם במסורות מזה כמה מאות שנים, רוויי אלימות וטינה. 

את  ובאסונות. הם ממחזרים  בקללות  ביותר  בציטוטים העשירים  עושים שימוש  הם 

והם  גנוסטי,   ערך  לה  עד אשר מעניקים  הקלאסיקה של האנטישמיות האירופאית, 

מחזירים לעבר אמריקה "השטנית" את נבואות חזון אחרית הימים הפרוטסטנטי.

ז'אן פייר פיליו, היסטוריון ומומחה למדעי ערב, הוא פרופסור שותף במכון למחקרים 

פוליטיים של פריז. הוא  פרסם עד עתה בהוצאת פייאר את "מיטראן ופלשטין " )2005( 

ואת" גבולות הג'יהאד " )2006(. התקשורת הבינלאומית פונה אליו באופן קבוע לייעוץ, 

הוא מלמד ומעביר הרצאות באנגלית ובערבית, באותה רמת איכות.

L’Apocalypse dans l’Islam
Mardi 27 mai : 20h à l’auditorium
Jean-Pierre Filiu présente son dernier ouvrage  L’Apocalypse  dans 
l’Islam  (ed Fayard).

Depuis un quart de siècle, un flot de propagande apocalyptique a 
inondé les terres d’Islam. Ces pamphlets brutaux et ravageurs puisent 
dans des traditions multiséculaires, pétries de violence et de rancune. 
Ils reprennent les références les plus riches en malédictions et en 
catastrophes. Ils recyclent les classiques de l’antisémitisme européen, 
jusqu’à leur conférer une valeur gnostique. Et ils retournent contre une 
Amérique diabolisée les prophéties des apocalypses protestantes.

Historien et arabisant, Jean-Pierre Filiu est professeur associé à 
l’Institut d’études politiques de Paris. Il a déjà publié chez Fayard 
« Mitterrand et la Palestine » (2005) et « Les Frontières du jihad » (2006).
Régulièrement consulté par les médias internationaux, il enseigne et 
intervient aussi bien en anglais qu’en arabe.
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זיכרון וצעצועים
בתאריך: ה-30 ביוני בשעה 20:00 באודיטוריום, בצרפתית.

במסגרת תערוכה שתתקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל-אביב, בשם "נחום תקום והחברים" 

קריסטין ארמאנגו,  - צעצועים עתיקים, נעים, החל מן ה-1 ביולי, נארח את האוצרת, 

להקדמה מוחשית מלווה בראיונות מרובים, שהוקדשו לזיכרונות צעצועי הילדות, של נשים 

וגברים שילדותם עברה עליהם לפני מלחמת העולם הראשונה או מיד אחריה.

בעולם  שקועה  היא  שנה,  מעשרים  יותר  מזה  אתנולוגית.  היא  ארמאנגו  קריסטין 

)צעצועים  הפופולארית  שבתרבות  הצעצועים  את  שלומדת  אגודה  ויצרה  הצעצועים 

של הטבע, צעצועים המשמיעים קולות, צעצועים מחימר, צעצועים אכילים וכו'.( והיא 

אצרה על נושאים אלה, תערוכות הנודדות ברחבי אירופה.

מדינת ישראל, 60 שנה 
להקמתה. 

יום רביעי ה-16 ביוני בשעה 20:00 , באודיטוריום, בצרפתית.

רג'ין  עם  פעולה  בשיתוף  יצירתו האחרונה, שנערכה  על  דיקהוף, בהסתמכו  אלאן 

עזריא, אלי ברנבי, אבנר בן עמוס וכו', בניהולו, ישוחח איתנו על מדינת ישראל, 60 

שנה לאחר הקמתה.

מדינת ישראל נמצאת בלב דיונים בלתי פוסקים, אך יותר מדי פעמים מוזכרת הארץ 

הפלשתינאים. עם  ובמיוחד  הערביים,  השכנים  עם  האינסופי  לעימות  בהקשר   הזו 

כל מטרת היצירה הזו, מרובת הנושאים, הנה להתקרב דווקא לישראל בפנים  אלאן 

דיקהוף  הנו בוגר אוניברסיטת פריס 10 ננטר, וכמו כן בוגר המכון למחקרים פוליטיים 

של פריס. תחום המחקר שבו הוא מתמקד, הנו הפוליטיקה והחברה בישראל של היום. 

הוא מלמד סוציולוגיה פוליטית במכון למחקרים פוליטיים.

L’Etat d’Israël : soixante ans 
après sa fondation
Lundi 16 juin : 20h à l’auditorium, en français.
C’est en s’appuyant sur le dernier ouvrage collectif (Régine Azria, Elie 
Barnavi, Avner Ben-Amos, …) qu’il a dirigé que Alain Dieckhoff nous 
parlera de l’Etat d’Israël 60 ans après sa fondation. 

L’État d'Israël est au coeur de débats incessants, mais ce pays n'est trop 
souvent évoqué qu'en lien avec l'interminable confrontation avec les 
voisins arabes, et plus particulièrement avec les Palestiniens. Tout le pari 
de cet ouvrage pluridisciplinaire est précisément d'aborder Israël dans 
ses multiples dimensions : fondements politiques et institutionnels, 
vie politique, populations et société, économie, relations extérieures 
(régionales et internationales), culture et communication.

Alain Dieckhoff est diplômé de l'Université Paris-X Nanterre et 
de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris. Son champ de recherche 
principal porte sur la politique et la société contemporaines en Israël. 
Il enseigne la sociologie politique à l'IEP.

La Mémoire et les jouets
Lundi 30 juin : 20h à l’auditorium, en français.
Dans le cadre d’une exposition qui se déroulera au Musée Eretz 
Israël à Tel-Aviv « Culbuto et ses amis - Jouets mobiles d’autrefois »   
à partir du 1er juillet, nous recevons Christine Armengaud. 
L’auteur                de l’exposition fera une introduction illustrée sur les 
très nombreuses interviews consacrées au souvenir des jouets de 
leur enfance, réalisées auprès d’hommes et de femmes qui étaient 
enfants avant la première guerre ou juste après.

Christine Armengaud est ethnologue. Depuis plus de vingt ans 
elle est plongée dans l'univers du jouet et a créé une association qui 
étudie les jouets dans les traditions populaires (jouets de la nature, 
jouets sonores, jouets d'argile, jouets comestibles, etc). Elle a réalisé 
sur ces thèmes des expositions qui circulent en Europe.

www.eretzmuseum.org.il
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דרידה - לוינס.
קרבה מרוחקת / רפאל זגורי-אורלי

 Ecole( סימפוזיון צרפתי-ישראלי - בשיתוף בית הספר הגבוה
normale supérieure( והארכיב ע"ש הפילוסוף אדמון הוסרל , של 

.CNRS-המרכז הלאומי למחקר מדעי של פריס, ה

מתאמים: ד. כהן-לוינס, ז'. כהן, ר. זגורי-אורלי, מ. קרפון

ביום ראשון ה-1 ביוני, שני ה-2 ביוני ושלישי ה-3 ביוני: 
משעה 9:00 עד 18:00, באודיטוריום.

לוינס?  לעמנואל  דרידה  ז'אק  בין  הפילוסופי  המפגש  על  לדבר  ניתן  אופן  באיזה 

הדדיות,  חוסר  על  לכאורה  ושמצביע  ביניהם,  ששרר  הביבליוגרפי  הפרופורציה  חוסר 

"אלימות  המאמר  מאז  כידוע,  במקומה.  אינה  זו  ששאלה  למסקנה  להוביל  עשוי 

ומטאפיסיקה" שיצא לאור ב-1966, דרידה הקדיש מספר רב של מחקרים וטקסטים 

למחשבתו של לוינס, בעוד שזה האחרון הקדיש באופן ישיר ומובהק רק טקסט אחד 

שאלה  ביניהם.  הקשר  משאלת  להתעלם  קשה  זאת,  ובכל  הדקונסטרוקציה.  להוגה 

מאותה  יונקים  רבות  שמבחינות  הוגים  בשני  ומדובר  מאחר  רק  לא  ועולה  חוזרת  זו 

מסורת פילוסופית )אפלטון, דקארט, קאנט, היגל וכמובן הפנומנולוגיה ההוסרליאנית 

של  נכבד  מספר  בדרכו,  מהם  אחד  כל  "חולקים",  הם  כי  רק  לא  וההיידגריאנית(, 

"מושגים" פילוסופים )"אחרות", "קבלת-פנים", "הכנסת-אורחים", "עקבה", "אירוע", 

כי כל אחד מהם מקיים קשר מיוחד עם  ולא רק  ועוד(,  "עדות", "סליחה", "צמצום" 

הטקסט המקראי; אלא, יותר מכל, מאחר והמפגש ביניהם - שאם ניתן אמנם לדבר 

עליו, הרי שהוא פילוסופי במלוא מובן המילה - מתאפיין במעין "כפילות" של קרבה 

הפערים  חקירת  זה,  במובן  ושוני.  ייחוס  של  ומרחק,  זיקה  של  בבו-זמניות  וריחוק, 

הפילוסופיים בין שתי דמויות מרכזיות אלו של המחשבה בת-זמננו, תוכל לחשוף את 

נקודות ההשקה האפשריות ביניהם. 

ז'וזף כהן - דניאל כהן-לוינס - דידיה פרנק - מ. בן-נפתלי - ח. בן-פזי - ד. ברזיס 
- ע. דורפמן - פ. אלבהר - ד. אפשטיין - ב. אטינגר - ל. פרידמן - מ. גוברין - א. 
הרצוג - ח. קינן - א. להב - ח. לוסקי -  ע. אופיר - ר. פלג - ח. פטייה - ד. 
פימנטל - מ. רון - י. רון – מ. רובך - א. שונפלד - א. טננבאום - ר. זגורי-אורלי.

ביום ראשון ה-1 ביוני בשעה 20:00 - קונצרט לפסנתר

מיכאל לוינס, פסנתרן, סולן ומלחין בעל שם בינלאומי, ינגן את קרייזלריאנה של 
שומן והסונטה מס' 32, אופוס 111 של לודוויג ואן בטהובן.

ביום שני ה-2 ביוני בשעה 20:00 - שולחן עגול עם המתרגמים של לוינס 
ודרידה - בעברית

יום שלישי ה-3 ביוני בשעה 20:00 -  דיון מסיים עם כלל המשתתפים 
- בצרפתית

Conférences

Derrida-Lévinas: une proximité 
en différance / Raphaël Zagury-Orly

Colloque Franco-Israélien – En collaboration avec 

l’E.N.S et les Archives Husserl (CNRS – Paris).

Coordination : D. Cohen-Lévinas, J. Cohen, R. Zagury-
Orly, M. Crépon.

Dimanche 1er juin, lundi 2 juin et mardi 3 juin : de 9h à 
18h à l’auditorium.
Où situer le lieu de rencontre philosophique entre Jacques Derrida 
et Emmanuel Lévinas ? Cette question s’impose. Et ce non seulement 
parce que leurs pensées sont, à plusieurs égards, héritières  des 
mêmes auteurs de la tradition (Platon, Descartes, Kant, Hegel, 
ainsi que la phénoménologie husserlienne et heideggérienne, 
etc.), non seulement parce qu’ils auront aussi « partagé », tout en 
les approchant autrement, certains « concepts » philosophiques 
(« altérité », « hospitalité », « trace », « événement », « témoignage », 
« pardon », « réduction », etc.), ou encore, non seulement parce qu’ils 
auront chacun toujours maintenu un rapport indubitable avec le texte 
biblique, mais surtout parce qu’il nous semble que leur rencontre 
– et c’est en ce sens qu’elle est proprement philosophique – marque 
et réitère à la fois une doubléité entre proximité et éloignement, 
entre affinité et distance, entre filiation et différence. En ce sens, il 
conviendrait à la fois d’interroger les écarts philosophiques entre ces 
deux auteurs afin de révéler aussi leur possible rencontre.  

M. Ben-Naftali | H.Ben-Pazi | D. Brezis | J Cohen| D Cohen-Lévinas 
| E. Dorfman | P. Elbhar | D. Epstein | B. Ettinger | D Franck | L. 
Friedman | M. Govrin | A. Herzog | H. Kenaan | A. Lahav | H. Luski | 
A. Ophir | R. Peleg | H. Petaya |  D. Pimmenthal | M. Ron | Y. Ron | M. 
Roubach | E. Schoenfeld | A. Tenenbaum | R. Zagury-Orly.

Dimanche 1er juin à 20h  - Concert au piano .
Michaël Lévinas, Pianiste, concertiste et compositeur de 
renommée internationale nous interprétera : Kreisleriana de 
Schuman et Sonate 32, op.111 de L. van Beethoven.
Lundi 2 juin à 20h – Table ronde avec les traducteurs de Levinas 
et Derrida. En hébreu.
Mardi 3 juin à 20h – Débat de clôture avec l’ensemble des 
participants. En français.

Rothschild 7
ww

w.
am

ba
fra

nc
e-

il.
or

g

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

בקיצור
האגודה הדמוקראטית של הצרפתים 

בישראל, מזמינה אתכם ל"שולחן עגול", 

שיערך ב-1 במאי, בשעה 20:00, על הנושא: 

"כתבי עת בשפה הצרפתית בים התיכון"

כניסה חופשית, בשפה הצרפתית.

L’Association Démocratique 
des Français en Israël vous 
invite à une table Ronde le 
jeudi 1er mai, à 20h, sur le 
thème : « Les revues de langue 
française en Méditerranée »

Entrée libre, en français. 

Brèves
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רוטשילד 7

ההלם מן הצילומים / אריק שברול
תערוכת העיתון פרי-מאץ', במכון הצרפתי בתל-אביב, מה-9 במאי 

עד ה-24 ביולי 2008 .

לכבוד החגיגות להקמת מדינת ישראל, המכון הצרפתי החדש רצה לארח תערוכה במימד 

רגשי חזק לפי מידת הלהט של הקשרים בין צרפת לישראל, במשך 60 השנים שעברו. 

יגיע  הוא  שכך  ובטוח  סמוך  בתל-אביב  הצרפתי  המכון  פרי-מאץ',  לעיתון  בחוברו 

לצילומים הבולטים ביותר, המרגשים ביותר, הסמליים ביותר. הואיל והחיים של מדינת 

ישראל הצעירה הם סיפור אמיתי, העיתון פרי-מאץ' מביא לנו, באמצעות "ההלם מן 

הצילומים", צילומים מלאי תנועה, שימחה, צער, ותשוקה. 

יום הולדת שמח בתמונות!

פתיחת התערוכה, יום שישי 9 ב-מאי בשעה 11:00

Le choc des photos / Eric Chevreul

Exposition Paris-Match à l'Institut français de Tel Aviv 
du 9 mai au 24 juillet 2008.
A l'occasion des célébrations de l'anniversaire de la création de l'Etat 
d'Israël, le nouvel Institut français de Tel-Aviv accueille une exposition 
forte sur la plan émotionnel à la mesure de cette relation franco-
israélienne qui fut d’amitié et parfois de passion...

En s'associant à Paris-Match, l'Institut français de Tel-Aviv savait  
trouver les photos les plus marquantes, les plus attachantes, les plus 
symboliques. Parce que la vie du jeune Etat d'Israël est une histoire 
vraie, Paris-Match nous apporte par son "choc des photos", des images 
pleines de mouvement, de joie, d'angoisse et de passion.

Bon anniversaire en images, Israël ! 

Vernissage vendredi 9 mai à 11h.

12
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ידידי אוניברסיטת תל אביב הצרפתיים, המועצה המייצגת את המוסדות 
שלה,  לצרפתית  והמחלקה  אביב  תל  אוניברסיטת  בצרפת,  היהודיים 
הבא,  במאי  וב-19  ב-18  סימפוזיון  יוזמים  בישראל,  צרפת  ושגרירות 

שיערך באוניברסיטת תל אביב על הנושא:

ישראל והאינטלקטואלים 
הצרפתיים : בין הערצה לתוכחה

ובמיוחד מאז שנת  30 שנים,  בליבו של הלהט האינטלקטואלי. מזה  נמצאת  ישראל 

נושא  לנידוי.  נכנעה  בעבר  ששלטה  התהילה  השתנה.  ישראל  על  המבט   ,2000

התנאים  את  לחקור  זו,  שכיחה  לא  משיכה  של  המקורות  את  לבחון  הנו  הסימפוזיון 

לפיהם התערבו האינטלקטואלים הצרפתיים בכל המתייחס לישראל, אך גם לחשוב על 

הסיבות וההשפעות של השינוי המדאיג.

בנוגע  ביותר,  הגדולים  והצרפתים  הישראלים  המומחים  של  הרצאות-דיונים  יתקיימו 

ז'רום  גרילסמר,  אילן  ברנבי,  אלי  שרביט,  דניס  לישראל...ביניהם  צרפת  בין  לקשרים 

בורדון, פייר בירנבאום, אלאן פינקלקראוט.

לאחר הסימפוזיון תתקיים פגישה יוצאת דופן, ב-20 במאי, באוניברסיטת תל-אביב, מן 

השעה 10:00 עד השעה 17:00

"הרצאת השגרירים"

שגרירי ישראל בצרפת יחד עם שגרירי צרפת בישראל יפגשו, יחלקו זיכרונות ומחשבות 

על הקשרים בין צרפת לישראל. 

בתחילת היום הזה, נקרין את הסרט הדוקומנטרי של ג'ראר בן חמו " צרפת ישראל,אני 

אוהב אותך, גם אני לא" 

באוניברסיטת ת"א מה-18 עד ל-20 במאי.
לכל מידע נוסף, יש לפנות למכון הצרפתי בתל-אביב - טל': 03-7968031.

Les amis français de l'Université de Tel Aviv, l'Université de 
Tel Aviv et son département de français, l'Ambassade de 
France en Israël, sont à l'initiative d'un colloque les 18 et 
19 mai prochain à l'Université de Tel Aviv sur le thème :

Israël et les intellectuels 
français : entre admiration et 
réprobation
Israël est au cœur des passions intellectuelles. Depuis 30 ans - et 
surtout depuis 2000 ! -, la perception d'Israël s'est transformée. L’éloge 
qui dominait autrefois a cédé la place à l'anathème.  L'objet de ce 
colloque est d'examiner les origines d'une attraction peu commune, 
d'explorer les modalités selon lesquelles les intellectuels français se 

sont impliqués dans tout ce qui concerne Israël, mais aussi de réfléchir 
aux causes et aux effets d'une inquiétante mutation.

Des conférences-débats des plus grands spécialistes français et 
israéliens sur les relations franco-israéliennes… Entre autres : Denis 
Charbit, Elie Barnavi, Ilan Greilsammer, Jérôme Bourdon, Pierre 
Birnbaum, Alain Finkielkraut…

Ce colloque est suivi d’une rencontre exceptionnelle, le 20 mai, à 
l'université de Tel Aviv, de 10 heures à 17 heures, en association avec le 
Conseil Représentatif des Institutions Juives de France et la Fondation 
France-Israël :

"la conférence des Ambassadeurs".

Les Ambassadeurs d'Israël en France et les Ambassadeurs de France 
en Israël  se rencontrent, partagent souvenirs et réflexions sur les 
relations franco-israéliennes. Et pour débuter cette journée, nous 
présentons le film documentaire réalisé par Gérard Benhamou : « 
France-Israël, je t’aime, moi non plus ».

Université de Tel Aviv du 18 au 20 mai.
Pour tout renseignement :  
Institut français de Tel Aviv -03 796 80 31
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רוטשילד 7

"בני לוי, המהפכה הבלתי 
אפשרית" הרצאה בצרפתית עם תרגום לעברית

ה-6 במאי בשעה 20:00, באודיטוריום

לרגל 40 שנה למהפכת מאי 68, נציג את הסרט הדוקומנטרי "בני לוי, המהפכה הבלתי 

אפשרית", בנוכחותו של הבמאי, איזי מורגנשטרן.

אירועי מאי 68 נותרו קשים להסברה, למרות הפירושים הרבים שניתנו. הניסיון העיקרי 

בסרט הזה הוא : "לתקוף את הכלל, מאי 68, באמצעות הפרט, בני לוי".

איזי מורגנשטרן היה הבמאי של תוכניות ערוץ פרנס 3, ואחראי לערבי נושא בערוץ 

ארטה, וכמו כן מנהל המרכז לאומנות המשחק של טולוז.

Benny Levy, la révolution 
impossible en français et sous - titres en hébreu. 

Mardi 6 mai : 20h à l’auditorium
Il y a 40 ans : Mai 68... nous projetons le documentaire : Benny Levy, la 
révolution impossible en présence du réalisateur, Isy Morgensztern. 

Mai 68 demeure difficile à interpréter en dépit des nombreuses 
exégèses existantes. La tentative principale de ce film est : « d’attaquer 
le continent Mai 68 par la  face Benny Lévy ».

Isy Morgensztern a été directeur des programmes de France 3 et 
responsable des soirées thématiques Arte et directeur du Centre d’Art 
Dramatique de Toulouse.

קונצרט גיטרה
יום שישי, ה-6 ביוני: בשעה 11:00, באודיטוריום

הגיטרה הקלאסית בראי ההיסטוריה של כלי המיתר, על ידי דומיניק 
פילד. בצרפתית

עם  הבינלאומית,  ברמה  ביותר,  המוכרים  המיתר  כלי  מבוני  אחד  הנו  פילד  דומיניק 

רשימת המתנה של למעלה מ-15 שנה. הוא סוקר בפנינו את ההיסטוריה של הגיטרה 

התפיסה  ואת  המיתר,  כלי  בוני  של  הצרפתית  התנועה  של  התחייה,  תקופת  מאז 

האישית שלו בנוגע לטכניקה, לאקוסטיקה ולאסתטיקה.

קונצרט גיטרה, על ידי קתרין ליוליוס
נפלאה  אנרגיה  בעלת  אומן,  ורב  חזקה  טכניקה  בעלת  אומנית  הנה  ליוליוס  קתרין 

וקול נהדר. ניתן למצוא אצלה הכל: איכות האינטרפרטציה, הדיוק הקצבי והדינאמי, 

השליטה בקולות. ) על פי פייר גרדה, מחברות הגיטרה מס' 59(.

בתוכנית: בנימין בריטן, ז'ון דוולנד, לואיס מילאן וז'ואקים רודריגו, פרנס שוברט, 
יצחק אלבניז ומריו קסטלנואובו-טדסקו.

Matinée guitare
Vendredi 6 juin : 11h à l’auditorium
Conférence : La guitare classique à travers l’histoire 
de la lutherie, par Dominique Field.  En français
Dominique Field est un des luthiers les plus connus au monde, ses délais  
de livraison dépassent 15 ans. Il nous parle de l’histoire de la guitare depuis 
la Renaissance,  de l’Ecole française de Lutherie et de ses conceptions 
personnelles de la technique de fabrication, de l’acoustique et de 
l’esthétique. de l’instrument 

Concert de guitare, par  Catherine Liolios.
Catherine Liolios est  une  artiste  à  la  technique  solide  et  virtuose,  à 
l’énergie  extraordinaire et  à  la  sonorité  somptueuse.  Tout y est : qualité 
du phrasé, précision rythmique et dynamique, conduite des voix. (Pierre 
Gardey, Les Cahiers de la Guitare N°59)

Au programme : Benjamin Britten, John Dowland, Luis Milan 
et Joaquin Rodrigo, Franz Schubert, Isaac Albeniz et Mario 
Castelnuovo-Tedesco.
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Ciné Sciences, un festival  
pour tous.
Evolution, espace, écologie, équations… découvrez une 
façon simple de comprendre ces mots qui font peur : la 
science en images ! Nous avons sélectionné des films 
documentaires évoquant les questions scientifiques 
d’aujourd’hui... pour discuter, réfléchir ensemble aux 
problématiques du moment.
Lundi 12 mai à 18h  : La Marche de L’Empereur
Projection pour enfants à 15h.

Oscar 2006 du meilleur film documentaire

Dans un désert de glace, une région isolée et inhospitalière, les 
manchots empereurs se reproduisent. Une histoire magnifique sur la 
nécessité de perpétuer la vie. 

Jeudi 15 mai à 18h : E=MC2, biographie d’une équation

Cette fiction historique revient sur l’une des découvertes majeures 
d’Einstein en insistant sur le quotidien des chercheurs et leur 
implication dans leur travail.

Jeudi 22 mai à 18h : Plus loin que le bleu du ciel

Quand la fiction rejoint la réalité : participez à un voyage de six mois 
vers la planète Mars et  découvrez les astronautes qui s’impliquent 
dans cette épopée unique.

Mercredi 28 mai à 18h : L’odyssée de l’espèce

Il y a dix millions d'années, en Afrique tropicale, des grands primates 
se lèvent et marchent sur deux pieds. Face aux dangers de la savane, 
ils se défendent, s'adaptent et se développent jusqu’à conquérir le 
monde. C’est l’histoire de l’espèce humaine.

Jeudi 29 mai à 18h : Pelagos

Pelagos veut sensibiliser le public à la protection de la Méditerranée 
grâce à des animations humoristiques.

Jeudi 5 juin à 18h : Le Cauchemar de Darwin 

En Tanzanie, l’exploitation intensive du commerce du poisson a des 
effets catastrophiques sur l’écosystème de la région, sur son économie 
et sa population.

Réservation : 03-796-8040 ou science@fitscience.org
Informations : http://fitscience.wordpress.com
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קולנוע מדעי, פסטיבל לכל.
את  להבין  פשוטה  דרך  גלו  משוואות.  אקולוגיה,  חלל,  אבולוציה, 

המילים המפחידות האלו : המדע בתמונות!

המדעיות,  השאלות  את  שלנו  לטווח  להביא  כדי  תעודה  וסרטי  סרטים  כמה  בחרנו 

ולהתווכח, לחשוב יחד על הבעייתיות של הרגע :

"משפחת הקיסרים"

שקיבל ב-2006 את האוסקר לסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר.

יום שני ה-12 במאי, בשעה 18:00 

הקרנה לילדים בשעה 15:00 

הצורך  על  מופלא  סיפור  מתרבים.  פינגווינים  ועוין,  מבודד  באזור  קרח,  של  במדבר 

בלהנציח את החיים.

יום חמישי ה-15 במאי: E=MC2 ביוגרפיה של משוואה

הפיקציה ההיסטורית חוזרת לעניין הגילוי החשוב של אינשטיין, תוך דגש על ההווי היום 

יומי של החוקרים ועל התייחסותם לעבודתם. 

יום חמישי ה-22 במאי, בשעה 18:00: "רחוק יותר מכחול השמיים"

כוכב  לכיוון  חודשים  ששה  של  למסע  הצטרפו  למציאות:  מצטרפת  הפיקציה  כאשר 

מארס וגלו את האסטרונאוטים המעורבים בעלילה הייחודית.

יום רביעי ה-28 במאי, בשעה 18:00: "האודיסיאה של המין האנושי"

לפני עשרה מיליון שנים, באפריקה הטרופית, קמים פרימאטים והולכים על שתי רגליהם.

שהם  עד  ומתפתחים  עצמם  מסגלים  הסוואנה,  סכנות  מפני  עצמם  על  מגינים  הם 

כובשים את העולם. זו ההיסטוריה של המין האנושי.

יום חמישי ה-29 במאי, בשעה 18:00: פלגוס

אנימציות  בעזרת  התיכון,  הים  על  ההגנה  לעניין  הציבור  את  לקרב  רוצה  פלגוס 

הומוריסטיות.

יום חמישי ה-5 ביוני, בשעה 18:00 : חלום הבלהות של דארווין

על  אסון  הרה  באופן  בדגים,  המסחר  של  האינטנסיבי  התפעול  משפיע  בטנזניה, 

המערכת האקולוגית של האזור, על הכלכלה שלו ועל האוכלוסייה שלו.

הזמנות: בטלפון 03-7968040

science@fitscience.org :או בפניה לכתובת האלקטרונית

http://fitscience.wordpress.com :בקשת מידע
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« L’événement musical de l’année : Les Arts Florissants   
au Festival d’Israël » / Alain Monteil
Ensemble exceptionnel de chanteurs et d’instrumentistes voués à la musique baroque, fidèles à l’interprétation sur instruments anciens, Les Arts 
Florissants sont dans leur spécialité l’une des formations les plus réputées en Europe et dans le monde. Où que l’Ensemble se produise, un concert 
des Arts Florissants est aujourd’hui un événement très attendu qui se joue toujours à guichets fermés.

En résidence privilégiée depuis 15 ans au Théâtre de Caen, l’Ensemble présente chaque année une saison très prisée de concerts en Région 
Basse-Normandie. L’Ensemble assure en même temps une large diffusion en France, en Europe et dans le monde, tout en jouant un rôle actif 
d’ambassadeur de la culture française à l’étranger, de la Brooklin Academy et au Lincoln Center de New York, au Barbican Center de Londres, au 
Festival de Vienne. 

Pour le plus grand plaisir des publics israéliens, Les Arts Florissants seront au Festival d’Israël le 22 juin prochain, sous la direction du chef Paul 
Agnew, héritier spirituel de William Christie, pour un programme inédit autour d’œuvres de Handel (« Odes » et « Anthems ») et du grand motet 
« In Exitu Israël » de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, avec les solistes Sophie Daneman, Ed Lyon et Marc Mauillon qui fera ainsi son grand 
retour en Israël après sa belle tournée régionale « L’Amoureus Tourment » en décembre dernier.

« האירוע המוסיקלי של השנה, האומנויות הפורחות -
 בפסטיבל ישראל » / אלן מונטיי

אנסמבל יוצא דופן של מוסיקאים-נגנים, זמרים, המקדישים עצמם למוסיקת הבארוק, ונאמנים לביצועים על כלים עתיקים. ה"אומנויות הפורחות"  (Les Arts Florissant)  הנה אחת 

הלהקות הידועות ביותר באירופה ובעולם בתחומה. כיום, בכל מקום בעולם בו האנסמבל מופיע, יהווה קונצרט שלהם ארוע עתיר ציפיות והביקוש לכרטיסים אליו, עולה על ההיצע.

האנסמבל זוכה להופיע זה חמש עשרה שנה, במשכן התיאטרון של העיר כאהן, ומציג מידי שנה, עונה מאוד מבוקשת של קונצרטים, במחוז נורמנדי התחתית. האנסמבל מופיע 

במקביל בכל רחבי צרפת, באירופה ובעולם, ויחד עם זה, משחק תפקיד פעיל של שגריר התרבות הצרפתית מחוץ לצרפת, החל בברוקלין אקדמי, דרך לינקולן סנטר בניו יורק, 

וממרכז ברביקן בלונדון, עד לפסטיבל וינה.

למען עינוגו של הקהל הישראלי, ה"אומנויות הפורחות" Les Arts Florissants) יופיעו בפסטיבל ישראל, ב-22 ביוני, בניצוחו של המנצח פול אגניו, יורשו הרוחני של וויליאם כריסטי, 

בתוכנית חדשה, בנושא יצירותיו של הנדל )" Odes " ו" Anthems" ( והמוטה הגדול "In Exitu Israel" של ז'אן ג'וזף קסנאה דה מונדוביל, עם הסולנים סופי דנמן, אד ליון,  ומארק 

מויון, אשר עבורו זו תהייה חזרתו הגדולה לישראל, לאחר סיבוב הופעות גדול באזור "ייסורי האהבה" (L'amoureus Tourment), בדצמבר האחרון.
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La fête de la musique,  
c’est tous les jours ! / Alain Monteil

Comme les hirondelles au premier jour du printemps, et 
pour notre plus grand plaisir, les chanteurs et musiciens 
français sont de retour.
« Patrick Patrick Patrick !....» ne manqueront pas de hurler les 7 000 
fans et adorateurs rassemblés dans l’amphithéâtre de verdure de 
Ranaana le 26 mai prochain, avant l’entrée sur scène de notre Patrick 
Bruel pour un concert très attendu. 

informations : www.hashigaon.com

Dans la foulée, la belle et talentueuse Sapho reviendra pour une 
nouvelle tournée en Israël autour d’un spectacle Ferré et flamenco à 
ne pas manquer qu’elle donnera les 13 et 14 mai au Tsavta à Tel Aviv et 
le 15 mai à la Maison de la Culture de Petah Tikva. 

informations Tel Aviv : 03 6950156 ; Petah Tikva : 03 9125222.

Nous retrouverons ensuite le chanteur populaire Enrico Macias une 
nouvelle fois en Israël pour notre plus grand plaisir. Il donnera une 
série de concerts entre le 9 et le 14 juin à Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa

informations : 03 524 7722.

Autre rendez-vous incontournable, la Fête de la Musique, co-produite 
à Tel Aviv par la Municipalité et l’Institut français, le 19 juin, sur les 6 
scènes qui seront érigées à travers la ville pour cette manifestation 
annuelle qui avait attiré en 2007 quelques 100 000 personnes.

Au programme cette année : le groupe de rap-funk oriental Elzef, 
le groupe de jazz Emile Parisien Quartet, le quintet à cuivre Feeling 
Brass, Tamtama, groupe de musique africaine, et un invité surprise !

Les groupes de la Fête de la Musique tourneront aussi à 
Jérusalem, Haifa, Nazareth et Beersheva. 

 חג המוסיקה, 
יש לי יום יום חג! / אלן מונטיי

"כמו הסנוניות ביום הראשון של האביב, כך חוזרים, להנאתנו 
הצרופה, הזמרים והמוסיקאים הצרפתיים."

ישאגו 7000 האוהדים המעריצים שיתאספו  לבטח  כך  "פטריק! פטריק! פטריק!...." 

באמפיתאטרון הירוק של רעננה, ב-26 במאי, עד אשר יעלה לבמה "הנכס הלאומי, 

פטריק ברואל, להופעה לה אנו מצפים בקוצר רוח".

www.hashigaon.com :לפרטים

במקביל תחזור הזמרת היפה והמוכשרת סאפו, לסדרת הופעות בישראל, עם המופע 

שלה על לאו פרה והפלמנקו, מופע שאין להחמיצו. 

היא תופיע ב-13 ו-14 במאי, במועדון צוותא בתל אביב )03-6950156( 

וב-15 במאי, בבית התרבות של פתח תקווה )03-9125222( 

הזמר אנריקו מסיאס ולהקתו חוזרים לארץ להנאתנו הצרופה לסדרת הופעות בין ה-9 

ביוני לבין ה-14 ביוני בתל אביב, ירושלים וחיפה )03-5247722(

פגישה נוספת שלא כדאי להחמיץ, היא הפגישה המחודשת עם חג המוסיקה, בשיתוף 

פעולה עם עיריית תל אביב והמכון הצרפתי, ב-19 ביוני, על 6 במות שיוקמו בכל העיר, 

לאירוע שנתי, שמשך בשנת 2007, כ-100,000 איש.

אמיל  "רביעיית  הג'ז  להקות  אלזף,  המזרחי,  הראפ-פאנק  להקת   : השנה  בתוכנית 

 ,(Feeling Brass) וריקוד אפריקאי, ה"חמישייה בנחושת"  וום-טמה, מוסיקה  פריזיאן" 

וכמו כן אורח הפתעה! 

הלהקות של חג המוסיקה יופיעו גם בירושלים, חיפה, נצרת ובאר-שבע.
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Angelin

סצנות

אנג'לין המלאך / מורגן לה רואה
במסגרת  ישראל,  בפסטיבל   Preljocaj הבלט  להקת  של  ביקורה 

המופע הרמוניה 60, מהווה אירוע גדול.

להקת "אנג'לין פריז'וקאז'" (Angelin Preljocaj) היא הכוכבת הגדולה של המחול המודרני. 

כל מי שמתעניין באומנות זו, יודע שלהקת הבלט של הכוריאוגרף אנג'לין פרליוקאז',  הנה 

אחת מן הלהקות המופיעות בתדירות הגבוהה ביותר בעולם. שמו של הכוריאוגרף הולך לפניו,  

ויצירותיו הרבות נחלו כולן הצלחה בינלאומית. אנג'לין פריז'וקאז' מתאימה בשיעורה האומנותי 

לגודלו של ה"ביתן השחור" בו היא שוכנת, בעיר אקס אן פרובאנס : מונומנטאלי. 

על כן, אנו שמחים מנוכחותה של להקת הבלט Preljocaj בפסטיבל ישראל, אך נוכל 

לשמוח כפליים, כשנכיר את שני המופעים אשר יוצגו בירושלים בחודש יוני: שתי יצירות 

מופת מחודשות של הכוריאוגרף, הנחשבות לשתיים מן המוצלחות ביותר.

מזל גדול עבורנו יהיה, לראות )ואולי לראות שוב( את הגירסה שלו ל"טקס הכלולות" 

)Noces(. הבלט המחודש, נוצר במקור על ידי ניג'ינסקה למוסיקה של סטראוינסקי, 

.)Larmes Blanches( "ו"דמעות לבנות

של  הוירטואוזיות  בו  מאוד,  עד  מוזר  טקס  עינינו  לנגד  מתרחש  הכלולות",  ב"טקס 

הרקדנים והדיוק - או  נכון יותר - ההקפדה בכוריאוגרפיה, יוצרת אינטנסיביות, שניתן 

לראות לעיתים רחוקות על הבימות.

ב"דמעות לבנות" , רביעיית רקדנים, רוקדים בסגנון המצוי בין המחול הקלאסי, מחול 

יסודי ומחול מכני, המענג ברגישותו.

שתי היצירות, מקורן בשנות ה-80, חידושן הנו הפתעה נעימה והעובדה שנוכל לצפות 

בהן בירושלים היא מתת-אל. כי, על אף השפעתן הרבה על המחול הצרפתי, לא ניתן 

היה לצפות ב"טקס הכלולות" וב"דמעות לבנות", זמן רב, אלא באמצעות הוידאו. 

Angelin Preljocaj מחייה אותן סוף סוף על הבימה, רק כדי להוכיח לנו - אם היה צורך 
בהוכחה כזו - שהן אלמותיות!

Un Angelin passe / Morgane Le Roy

Visite événement du ballet Preljocaj au Festival d’Israël 
dans le cadre de l’opération Harmoniques 60.
Angelin Preljocaj est la star de la danse contemporaine. Quiconque 
s’intéresse à cette discipline artistique sait que le Ballet dirigé par le 
chorégraphe est un de ceux qui tournent le plus au monde, que la 
réputation de l’artiste n’est plus à faire et que ses nombreuses créations 
ont toutes rencontré le succès international. Angelin Preljocaj est à la 
taille du « pavillon noir » qu’il occupe à Aix-en-Provence : monumental.

On se réjouit donc de la présence du Ballet Preljocaj dans le Festival 
d’Israël ; mais ce bonheur est décuplé quand on connaît les deux 
pièces qui sont proposées à Jérusalem en juin : deux reprises de chefs 
d’œuvre du chorégraphe.

Quelle chance donc de voir ou de revoir sa version de « Noces » (reprise 
du ballet créé à l’origine par Nijinska sur la musique de Stravinski) et 
« Larmes Blanches ».

« Noces », où une bien étrange cérémonie se déroule sous nos 
yeux, où la virtuosité des danseurs et la précision – la rigueur – de 
la chorégraphie créent une intensité rarement égalée sur scène ; et 
« Larmes Blanches » quatuor entre danse classique, danse basique et 
danse mécanique est un régal de délicatesse.

Ces deux pièces datent des années 80, leur reprise est une belle 
surprise et leur passage à Jérusalem une aubaine. Car, même si elles 
ont fortement marqué la danse française, Noces et Larmes blanches 
n’ont été visibles pendant longtemps que grâce à la vidéo. Angelin 
Preljocaj les fait revivre enfin sur scène, juste pour nous prouver – si 
besoin était – qu’elles sont immortelles !

Informations : Festival de Jérusalem les 10, 11 et 12 juin
Renseignements et réservations : www.israel-festival.org.il

פרטים: פסטיבל ירושלים ב-10, 11 ו-12 ביוני

www.israel-festival.org.il :מידע והזמנות

18



aproposeblog.wordpress.comaproposeblog.wordpress.com

Scenes
ww

w.
am

ba
fra

nc
e-

il.
or

g

'התרועה האילמת', רביעייה של 
מוסיקה בתנועה / אלן מונטיי

מיליון איש ברחובות סנטיאגו בצ'ילה באו לצפות בהתעוררותה של ה"ענקית הקטנה" 

La petite géante (. המופע של להקת  Royal de Luxe, 300,000 צופים הגיעו למופע 
Transe Express בחצר  )Maudits sonnants( של להקת  ה"המקוללים המצלצלים" 

האופרה של סידני, ו-350,000 איש התקבצו על חוף ימה של תל אביב לצפות במופע 

 ."Voila" שנערך לכבוד העונה האומנותית הצרפתית ,Groupe F פירוטכניקה של

קשה לספור את ההצלחות של "אומני הרחוב" הצרפתיים בכל העולם, שהופיעו 

   ,Carabosse ,Augustin-ו Amoros :עם להקות מגוונות ויצירתיות מאוד, כגון

,Les Commandos Poétiques , Décor sonore ,Ilotopie ,Généric Vapeur
.KompleXKapharnaüM 

יפות,  קטנות,  להקות  גם  אך  ומפורסמות,  גדולות  להקות  הרבה  אלו,  להקות  בין 

פיוטיות ויצירתיות עד מאוד, כמו להקת Erectus והמופע שלה של מוסיקה בתנועה, 

ה"תרועה האילמת", שיתקיים  בתל האביב ב-13 ו-14 במאי, לכבוד פתיחת הפסטיבל 

הבינלאומי לתיאטרון תנועה של להקת "קליפה אדומה", הלהקה החשובה ביותר של 

תיאטרון התנועה הישראלי.

"התרועה  המזרקה,  סביב  בתל-אביב,  בנימין  נחלת  ורחוב  רוטשילד  שדרות  בפינת 

המסורת  פי  על  אומנותית,  מבחינה  לכל,  פנים  ומסביר  מענג  מופע  הנו  האילמת", 

הטהורה של אומנויות הרחוב, כפי שיודעים לעשות זאת הצרפתים.

« La Fanfare Muette », quatuor 
de musique gestuelle / Alain Monteil
Un million de personnes dans les rue de Santiago du Chili pour le 
réveil de « La Petite Géante » de la compagnie Royal de Luxe, 300 000 
spectateurs pour les représentations des « Maudits Sonnants » de 
la compagnie Transe Express sur le parvis de l’Opéra de Sydney ou 
encore les 350 000 personnes installées sur la plage de Tel Aviv pour 
le spectacle pyrotechnique du Groupe F à l’occasion de la saison 
artistique française « Voilà ». Les succès des « artistes de rue » français 
ne se comptent plus à travers le monde avec des compagnies aussi 
diverses et créatives que Amoros et Augustin, Carabosse, Ilotopie, 
Généric Vapeur, KompleXKapharnaüM, Décor Sonore ou encore Les 
Commandos Poétiques.

Parmi ces compagnies, beaucoup de « grandes formes » mais aussi 
de   « petites formes » belles, poétiques et ô combien créatives telles 
que la compagnie Erectus et son spectacle de musique gestuelle 
« La Fanfare Muette » qui sera donné à Tel Aviv les 13 et 14 mai, en 
ouverture du festival international de théâtre gestuel de Clipa, la 
principale compagnie de théâtre gestuel israélienne.

Au coin du Boulevard Rothschild et de la rue Nahalat Binyamin à Tel 
Aviv autour de la fontaine, « La Fanfare Muette », est un spectacle 
de ravissement et de convivialité artistique pour tous, dans la pure 
tradition des arts de la rue « à la française ».

w
w

w
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pagnieerectus.com
w

w
w
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הקולנוע הצרפתי עבורי הוא קודם כל צפייה והתרגשות, כמו הרגעים 

הקסומים של לפני פגישה עם  מאהב. 

מהם.  נשגבים  ולא  מהחיים  חלק  שהם  ויוצרים  בימאים  של  קולנוע 

למדתי להכיר אותם לא על גבי שטיחים אדומים בפסטיבלים נוצצים, 

כי אם באולמות קטנים ומיושנים, אלו הפזורים ברובעי פריז, בסן-ג'רמן 

ובסן-מישל. שם "היכרתי" את גודאר של "לחיות את חייה" את טריפו 

של "ג'ול וג'ים" את רנה של "הירושימה אהובתי", ואת טאטי, של "מר 

והזוהר שבו, הוא לא  כל הקסם  כך מיוחד... קולנוע שעם  הולו" הכל 

חושש לגעת בחיים עצמם, ולפי כך הוא מרגש פי אלף....  

נורית שני מפיצה

Pour moi, le cinéma français c’est comme les moments 
magiques d’un rendez-vous amoureux : un regard, 
une émotion.

C’est un cinéma de réalisateurs et de créateurs, il fait 
partie de la vie et choisit de ne pas la transcender. J'ai 
appris à connaître ses créateurs, non pas sur le tapis rouge 
des festivals, mais plutôt dans les petites salles vieillies,  
dispersées dans Paris, à Saint Germain et Saint Michel.

Dans l'une d'elles, j'ai "rencontré" Godard grâce à 
"Vivre sa vie", Truffaut et son "Jules et Jim", Resnais avec 
"Hiroshima mon amour ", et Tati, " Monsieur Hulot". 
Absolument extraordinaire… 

Du cinéma qui, avec toute la magie et l'éclat qu'il 
possède, ne craint pas de toucher à la vie elle-même, 
et c'est pourquoi il est si émouvant…

Nurit Shani 
Distributrice

בציפייה ל"מפגשים" עם הקולנוע הצרפתי, שיפלשו לתוך תל-אביב בחודש יוני, ושלא כדאי בשום אופן להחמיץ, דאליה שפירה ונורית שני 
מגלות לנו את מהות הקולנוע הזה, שהן כה אוהבות ותומכות בו בתשוקה גדולה. 

En attendant les « Rendez-Vous » incontournables du Cinéma français qui envahiront la ville de Tel-Aviv au mois de juin, 
Dahlia Shapira et Nurit Shani nous révèlent l’essence de ce cinéma qu’elles adorent et défendent avec passion… 

חדר חושך

התמזל מזלי לפגוש מספר רב של במאים ושחקנים של הקולנוע הצרפתי, שבאו לישראל כדי לתת לנו כתף 

להפצת הסרטים שלהם - פרנסואה טריפו, קלוד ברי, ז'אק טטי, לואי מאל, אלאן קורנו - וכאלה שפגשתי 

בערבי הגאלה של הסרט הצרפתי בקאן ובפריס. 

פעם, פגשתי בישראל את קלוד סוטה, ששאל אותי "את זוכרת את הערב הנפלא הזה?" איך אפשר לשכוח? 

כמה שנים קודם לכן, בפריס, בחדר ההקרנה של המעבדה, היינו ארבעה כאשר התגלה לנו הסרט  "כאלה 

הם החיים", בפסקול כפול: קלוד סוטה, רומי שניידר, פליקס מרסייאק ואני. בסוף ההקרנה, רומי פרצה בבכי 

ויצאה בריצה מן האולם. קלוד ואני התייפחנו ונפלנו האחד לזרועותיו של השני. סרט חזק, סרט נוגע, סרט 

נפלא. נפגשנו לאחר מכן לארוחת ערב, רגע אנטימי בו כל אחד מספר על הדברים הקטנים של החיים...

דאליה שפירא
מפיצה, בעלת תואר - אביר מסדר האמנויות והספרות מטעם ממשלת צרפת

J’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de réalisateurs et d’acteurs du cinéma français 
venus en Israël  nous épauler pour lancer leurs films - François Truffaut, Claude Berri, 
Jacques Tati, Louis Malle, Alain Corneau -  ou bien lors des grandes soirées du cinéma 
français à Cannes et à Paris. 

Un jour, j’ai retrouvé Claude Sautet en Israël qui m’a demandé : « Te souviens-tu de 
cette soirée extraordinaire ? » Comment oublier ? Quelques années auparavant, à 
Paris, dans la salle de projection du laboratoire, nous étions quatre à découvrir en 
double bande le film « Les choses de la vie » : Claude Sautet, Romy Schneider, Félix 
Marciliac et moi. 

A la fin de la projection Romy a éclaté en sanglots; brusquement elle est sortie de la 
salle. Claude et moi-même, en pleurs, sommes tombés dans les bras l’un de l’autre. 
Un film fort, un film touchant, un film extraordinaire ! 

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour dîner... moment intime où chacun a 
raconté « les choses de sa vie…»

Dahlia Shapira
 Distributrice, Chevalier des Arts et des Lettres



Le 12e Festival International du 
Film Étudiant
Du 31 mai au 7 juin, Cinémathèque de Tel Aviv
Le Festival International du Film Étudiant de Tel Aviv est le plus grand 
et le plus important festival de ce type dans le monde.

Tous les deux ans depuis 1986, se réunissent au mois de juin à Tel Aviv 
des centaines d'étudiants, des conférenciers et de prestigieux invités, 
pour une semaine riche et intense de cinéma jeune et frais.

D e s  c e n t a i n e s  d e  f i l m s ,  d e  p r e m i è r e s ,  d ’é v é n e m e n t s 
cinématographiques captivants, d’ateliers, de conventions et de 
projets spéciaux ont lieu en parallèle, et des milliers de spectateurs 
se pressent tous les jours dans les salles de la cinémathèque. La 
compétition internationale de films d'étudiants présentera 140 films 
du monde entier et un jury composé de personnalités de l'industrie 
du cinéma récompensera les meilleurs! 

La compétition israélienne est l’objet de toutes les attentions 
maintenant que le cinéma israélien obtient honneurs et succès 
commerciaux partout dans le monde. Cette année, pour la première 
fois, les réalisateurs dialogueront avec le public après les projections.

Par le passé, nous avons reçu Richard Gere, Robert Weis, Patrice 
Leconte, Claude Lanzmann, Marcelo Mastroianni, Emir Kusturica. 
Cette année encore, le festival reçoit les plus grands noms du cinéma, 
notre invité principal est le réalisateur hindou américain John Sayles.

En outre, le festival présente le projet " Les Tel Aviviens ", des 
documentaires israéliens de haute qualité, qui sont le fruit de la 
coopération du Département du cinéma de L'université de Tel Aviv et 
du Festival de Film Étudiant. 

Dans le cadre de ce projet, les étudiants de cinéma réaliseront des 
documentaires sur la ville de Tel Aviv - Jaffa et Ses habitants. Ce projet 
bénéficiera d'une projection de gala à la cinémathèque et sera diffusé 
plus tard sur la chaîne 8 de la télévision par câble. 

הפסטיבל הבינלאומי ה-12 
לסרטי סטודנטים
31/5 - 7/6 בסינמטק תל-אביב

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים של תל-אביב, הוא הפסטיבל הגדול והחשוב 

בעולם לסרטי סטודנטים. מדי שנתיים מאז 1986, בחודש יוני, מתכנסים בתל-אביב 

תעשיית  של  הראשונה  מהשורה  שם  ידועי  כבוד  ואורחי  מרצים  סטודנטים,  מאות 

הקולנוע בעולם, לשבוע עשיר ואינטנסיבי של קולנוע צעיר ורענן. 

מאות סרטים, הקרנות בכורה, אירועים קולנועיים מרתקים, סדנאות, כנסים ופרויקטים 

מיוחדים מתקיימים זה לצד זה, ומזמינים אלפי מבקרים לאולמות הסינמטק מדי יום. 

התחרות הבינלאומית לסרטי סטודנטים תציג 140 סרטים מרחבי העולם שנחברו ע"י 

חבר שופטים המורכב מאנשי מפתח של תעשיית הקולנוע מרחבי העולם. התחרות 

הישראלית לסרטי סטודנטים מעוררת תשומת לב מיוחדת בשנה בה הקולנוע הישראלי 

זוכה לשבחים מכל עבר ולהצלחות מסחריות ברחבי העולם. השנה, לראשונה, בתום כל 

הקרנה של סרט המתמודד בתחרות ישוחחו היוצרים עם הקהל. 

בו  ביקרו  היתר  בין  העולם,  מרחבי  קולנוע  אושיות  מארח  הפסטיבל  מסורתי  באופן 

אמיר  מסטוריאני,  מרצ'לו  לנצמן,  קלוד  לקונט,  פטריס  וייז,  רוברט  ג'יר,  ריצ'ארד 

קוסטריצה, ג'וזפה טרנטורה ועוד. 

האורח המרכזי בפסטיבל השנה יהיה במאי האינדי האמריקאי ג'ון סיילס 

עוד יציג הפסטיבל את פרויקט "תל אביבים", הפקות מקור דוקומנטריות איכותיות פרי 

שיתוף פעולה של החוג לקולנוע באוניברסיטת תל אביב והפסטיבל לסרטי סטודנטים. 

יפו  אביב  תל  על  תיעודיים  סרטים  לקולנוע  סטודנטים  מביימים  הפרויקט  במסגרת 

ותושביה. הפרויקט יוקרן חגיגית בסינמטק וישודר בהמשך בערוץ 8 של הכבלים. 
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Copro
Créé il y a sept ans par le Département 
de Cinéma et de Télévision du Collège 
académique Sapir, en collaboration 
avec les Municipalités de Sderot et de 
Netivot, le 7ème Festival du cinéma du 
Sud se déroule du 1er au 5 juin 2008. 

Le Festival est le prolongement du 
programme d'étude du Département 
de Cinéma dont les objectifs sont 
de renforcer une société civile en 
Israël, de rapprocher les populations 
israéliennes et palestiniennes.

Implanté dans le Sud d'Israël, au cœur 
d'une région chargée de tensions 
et d'intérêts, au Moyen Orient, sur 
la nouvelle frontière entre Gaza et 
Sderot, le festival ouvre une brèche 
pour présenter un cinéma différent, 
qui ose et qui espère, un cinéma peut-
être pauvre en ressources, mais riche 
en humanité.

Pour 2008, nous avons mis en 
place une programmation de films 
nationaux et internationaux : tous 
posent des questions sur les rapports 
humains et culturels.

Par ailleurs, le Festival a établi cette 
année, pour la première fois, une 
coopération avec le prestigieux 
«Festival des 3 continents» de 
Nantes, en France. Nous accueillons 
le Directeur du Festival de Nantes, 
Alain Jalladeau et plusieurs créateurs 
autour de débats et d’ateliers. C’est un 
pas important et significatif, il renforce 
les liens déjà importants entre notre 
Festival et la France.

Erez Pery

פסטיבל קולנוע דרום השביעי, 5-1 ביוני 2008
פסטיבל קולנוע דרום מופק, זו השנה השביעית ביוזמת המחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללה האקדמית ספיר ובשיתוף עם עיריית 

שדרות ונתיבות. הפסטיבל עתיד להתקיים השנה בין התאריכים 5-1 ביוני 2008. פסטיבל קולנוע דרום הוא המשך ישיר של 

תכנית הלימודים במחלקה לקולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר. החזון של המחלקה והמכללה קורא בין השאר, להקמתה של חברה 

אזרחית בישראל, לחיבור בין קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל ובפלסטין ומבקש ליצור תרבות שמחברת בין אנשים.

פסטיבל קולנוע דרום מתרחש בדרום מדינת ישראל; הוא ממוקם בתוך אחד האזורים הטעונים והמרתקים במזרח התיכון, על 

קו הגבול החדש בין עזה לשדרות. דווקא במקום מורכב זה אנו פותחים פתח לקולנוע אחר, שונה, מעז ומתיימר, קולנוע עני 

באמצעים, אך עשיר באנושיות.

פסטיבל קולנוע דרום 2008 יציג מגוון של סרטים מהארץ ומהעולם המנסים להתמודד עם סוגיות אנושיות ותרבותיות מרתקות. 

 Le במסגרת תכנית הקולנוע מהעולם יצר השנה הפסטיבל לראשונה שיתוף פעולה עם פסטיבל הקולנוע היוקרתי והנחשב

Festival des 3 Continents המתקיים מזה כ-30 שנה בנאנט, צרפת. הקשר עם  Le Festival des 3 Continents מהווה 
צעד חשוב ומשמעותי עבורנו. במסגרת שיתוף פעולה זה יארח הפסטיבל את מנהל הפסטיבל בנאנט מר אלן ז'ילאדו שיציג את 

היבול הקולנועי של הפסטיבל מהשנים האחרונות. כמו כן, במסגרת זו נארח גם מספר יוצרים חשובים מהעולם ונקיים סביבם 

פאנלים וסדנאות אומן. 

ארז פרי

On dirait le Sud
חדר חושך

22
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Copro, le marché du doc
En 1999, Orna Yarmut, productrice de 
films indépendants, décide de changer 
le marché du cinéma documentaire 
en Israël. Pour cela, elle établit une 
fondation pour la distribution des 
films documentaires appelé Copro 
- forum israélien des coproductions 
internationales. 

Aujourd’hui, dix ans après, les objectifs 
de la Fondation demeurent.
Avant Copro, les productions israéliennes associées 
avec le marché international étaient rares. Mais 
depuis sa création, Copro a engendré environ 140 
c o p r o d u c t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s ,  f a v o r i s é 
l'investissement de 23 millions de dollars dans les 
films documentaires israéliens, et attiré un public de 
90 millions de spectateurs dans le monde entier.

Copro est fier d'inviter chaque année plus de 30 
producteurs de grandes chaînes de télévision telles 
que la BBC, Arte, Sundance, ZDF, France 3 & France 5, 
Al Jazeera et ITVS. Grâce aux liens étroits établis avec 
ces chaînes, celles-ci sont devenues des  partenaires 
fidèles des productions israéliennes, qu’elles soient 
juives ou arabes, à l'étranger.

Ces résultats, nous les devons à notre forum annuel, 
qui se déroule la dernière semaine du mois de mai. 
Ce marché propose des "pitching", des rencontres 
tête à tête; "Docsouk" - un marché de films israéliens, 
des rencontres entre les créateurs israéliens et les 
producteurs indépendants, des ateliers à thèmes, et 
des rétrospectives.

Cette année, l'Etat d'Israël célèbre ses 60 ans et Co-
Pro fête l'existence du dixième forum, du 27 mai au 2 
juin. Une longévité dont nous sommes fiers.

Orna Yarmut
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קופרו הופך את הקולנוע 
התיעודי הישראלי 

לבינלאומי
ב-1999 לקחה על עצמה אורנה ירמות, מפיקת סרטים 
הקולנוע  שוק  פני  את  לשנות  המשימה  את  עצמאיים, 
הקמתו  ידי  על  זאת  עשתה  היא  בישראל.  הדוקומנטרי 
הישראלי  )הפורום  תעודה  סרטי  לשווק  קופרו-קרן  של 
מאוחר  שנים  עשר  כיום,  בינלאומיות(.  לקופרודוקציות 
יותר, יעדיה של עמותה ייחודית זו הינם עדיין לקדם את 
מפיקים  בין  חיבור  דרך  הישראלית  התיעודית  היצירה 

ישראלים וזרים.

ולשוק  לישראל  משותפות  הפקות  קופרו,  של  להקמתו  שקדמו  בימים 

כ-140  קופרו  הוליד  לפעול,  שהחל  מאז  אולם  נדירות,  היו  הבינלאומי 

דולר  מיליון   23 מעל  של  להשקעה  הביא  בינלאומיות,  קופרודוקציות 

אל  צופים  מליון   90 מעל  של  קהל  ומשך  ישראלים  תיעודיים  בסרטים 

סרטים תיעודיים ישראלים בכל רחבי העולם.

ם  י י מ ו א ל נ י ב ם  י ק י פ מ  3 0 ל  ע מ ה  נ ש י  ד מ רח  א ל ה  א ג ו  ר פ ק

 B B C ,  A R T E ,  : ן ו ג כ  , ם ל ו ע ב ת  ו ל ו ד ג ה ה  י ז י ו ל ט ה ת  ו ת ש ר מ

 S u n d a n c e ,  Z D F,  F r a n c e  3  &  F r a n c e  5 , A l  J a z e e r a 
כיום  אשר  אלו,  רשתות  עם  הדוקה  יחסים  מערכת  יצר  קופרו   .ITVS-ו

משקיעות כספים באופן עקבי בהפקת וההקרנת הנרטיב הישראלי, בין 

יהודי או ערבי, בחו"ל.

התוצאות שמשיג קופרו הן פרי העמל של שוק הקופרודוקציות השנתי 

אשר מתקיים מדי שנה בסוף השבוע האחרון של חודש מאי. מדי שנה 

אחד,  על  אחד  פגישות  פיצ'ינג,  הבאות:  הפעילויות  בשוק  מתקיימות 

"דוקושוק" - שוק המציג סרטים ישראליים שהושלמו בשנה האחרונה, 

ומפיקים  ישראלים  יוצרים  בין  המפגישים  לשניים"  "ערוץ  מפגשי 

בנושאים אקטואליים מתחום הקולנוע הדוקומנטרי  עצמאיים, סדנאות 

ורטרוספקטיבה לרשת טלויזיה זרה.

זו, בה חוגגת מדינת ישראל 60 שנים לעצמאותה,  קופרו גאה שבשנה 

חוגג קופרו את קיום השוק העשירי שיתקיים ב-27 למאי - 2 ליוני

אורנה ירמות

27/5-2/06
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במתח גבוה, האמנם? / רוזלין דרעי
"יריד ספרים במתח גבוה", כך כונה היריד ה-28 על ידי כלל העיתונות הצרפתית, ערב הפתיחה שאירחה את ישראל כאורחת הכבוד.

אך היכן היה המתח הזה? אולי בעת ביקורו של הנשיא פרס, אשר הגיע לחנוך את היריד, בחברתה של קריסטין אלבאנל, שרת התרבות והתקשורת של צרפת. אולי המתח נבע מן 

המארגנים הישראליים, שלא ידעו איך לשמור מחוץ לחבלי הביטחון, את האורחים הרבים מדי, שבאו להקשיב לכארבעים סופרים ישראליים שהיו מוזמנים. אולי המתח היה בחלל חנות 

הספרים ששם הייתה התפוצצות מכירות. נמכרו תוך 6 ימים, יותר מ-21000 ספרים שתורגמו מעברית. 

אבל לא, לא היה מתח, אפילו בעת פינוי היריד, ביום ראשון בשעה 17:00, עקב אזהרה להטמנת פצצה - צרויה שלו, שרעדה מקור על הבימה, חייכה למעריציה "זה ממש מתאים 

באירוע כזה!", אמרה. ראינו גם, על אותה הבמה, את המלכה הבלתי מעורערת של היריד , אננה גלואדה, שהמשיכה לחתום על ספרה האחרון, "La consolante" )המנחמת(, אחרי 

שביצעה את מלאכת ההקדשות במשך שמונה שעות ללא הפסקה!

לא, לא היה מתח, הצרפתים ראו רק סופרים המקרינים אושר רב, במשך ששה ימי החגיגה לכבודה של הספרות. סופרים אשר בכדי להודות לתשומת לב רבה כל כך, התמסרו לקהל 

הזה, אשר בבוז למתח שהכריזו עליו "שיחק" מרוב חוצפתו את משחק הדיאלוג, ולאחר שנענה על כל שאלותיו, גילה בהשתאות ועונג את הפנים הרבות של ארץ מורכבת הרבה יותר 

ממה שידוע עליה, ארץ שבה הסופרים, כמו כל הסופרים שבעולם, מספרים סיפורים, על רקע של פחדים ואומץ, סבל ואושר, ברצינות או בהומור, או בשניהם, סיפורים הדומים לנו. 

ניתן לליזי דורון, את המילה האחרונה. פגשנו אותה במקרה בעת טיול בסאן-ז'רמאן דה פרה, מדושנת עונג לראות את חלונות הראווה של חנויות הספרים הפריזאיות, מעניקות 

חלל כה מכובד לספרות ארצה, היא פרצה בקריאות שמחה, ואמרה שמעולם היא לא קיבלה תשומת לב כה גדולה, בכל הארצות הרבות שבהם ביקרה: "צרפת פשוט כתבה עתה 

את אחד הדפים היפים ביותר, לרומן שמקשר אותה לישראל, והוסיפה "אני לא אנוח עד שאספר על כך ברבים כאשר אחזור לישראל!". 

למידע נוסף, ראו: www.akadem.org - צילומי הוידיאו של מכלול המפגשים

הפינה האהובה: bibliobs.nouvelobs.com, עבודה שבוצעה על ידי ברנאר לופיאס, אשר הציג בה 13 שיחות סופרים, שקוימו בישראל, בתחילת היריד.

להזכירכם: מכלול הספרים של הסופרים שהוזמנו מוצעים לעיונכם ב: מרחב Mediafrance, במכון הצרפתי.

ספיישל יריד הספריםרשמי  
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Sous tension… vraiment ? / Roselyne Déry
« Un salon du livre sous haute tension » un titre repris par l’ensemble de la presse française à la veille de l’ouverture de cette 28ème édition 
qui recevait Israël comme pays invité d’honneur. Mais où était la tension? Ah oui... peut-être lors de la cohue indescriptible qui entourait le 
Président Peres venu inaugurer le salon en compagnie de Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication, ou peut-être du 
côté des organisateurs israéliens qui ne savaient plus comment rejeter hors des cordons de sécurité le trop plein de visiteurs venus écouter la 
quarantaine d’écrivains israéliens invités... sans doute sur l’espace librairie où les ventes ont littéralement explosé, plus de 21 000 livres traduits 
de l’hébreu ont été vendus en 6 jours ; même pas lors de l’évacuation du salon le dimanche à 17 heures suite à une alerte à la bombe... Zeruya 
Shalev tremblante de froid sur l’esplanade souriait à ses fans « c’est tout à fait couleur locale ! » On a même vu sur cette même esplanade la reine 
incontestable du salon, Anna Gavalda  continuer à signer son dernier ouvrage, La consolante, après huit heures non stop de dédicaces !

Non, ce sont des écrivains rayonnant de bonheur qu’ont pu découvrir les Français durant six jours dédiés à la littérature, des écrivains reconnaissant 
de tant d’attention qui se sont offerts sans retenue à un public qui, au mépris d’une tension annoncée, a eu cette audace de se prêter au jeu du 
dialogue et payé de retour a découvert avec étonnement et délice les multiples facettes d’un pays plus complexe qu’on voudrait le faire croire, 
un pays dont les écrivains à l’instar de tous les écrivains du monde entier racontent des histoires, leur histoire inscrite sur fond de lâchetés et de 
courage, de souffrance et de bonheur, avec gravité ou avec humour ou les deux à la fois, des histoires qui nous ressemblent. Laissons le dernier 
mot à Lizzie Doron rencontrée au hasard d’une ballade à St. Germain des Près, ravie de voir les vitrines des librairies parisiennes faire la part belle 
à la littérature de son pays - Lizzie Doron qui s’est exclamée devant tant d’attention... Invitée dans de nombreux pays, elle n’avait jamais connu 
un tel accueil:  « La France vient d’écrire une des plus belles pages du roman qui la lie à Israël... ». Elle n’aura de cesse que de s’en faire l’écho à son 
retour en Israël !

Pour en savoir plus : www.akadem.org, les vidéos de l’ensemble des rencontres .
Notre coup de cœur : bibliobs.nouvelobs.com : dossier réalisé par Bernard Loupias présentant en ligne 13 entretiens d'écrivains réalisés 
en Israël en amont du salon.
N’oubliez pas : l’ensemble des ouvrages des auteurs invités vous sont proposés à l’Espace MédiaFrance de l’Institut français.



מאי 68
האם יש לבחור בנוסטלגיה?

הפילוסוף והמוציא לאור, ראובן מיראן, 

מספר על צעירותו בסורבון, בחודש מסוים של מאי 68 

עם טובי נתן. לכבוד הוצאתו לאור בעברית של הספר 

"מאי 68", על ידי המו"ל "נהר".

ב-21 במאי, בשעה 20:00, באודיטוריום.

 "לדעת לחשוש, זה לחשוב, לעמוד על דעותיך, זה להתמודד" - 
אנדרה גלוקסמן / רוזלין דרעי

מעורבות חסרת פשרות, בגישתו כמו גם בכתביו, כך ניתן להגדיר את מעשיו של הפילוסוף הצרפתי, אנדרה גלוקסמן.

מאז שספרו הראשון ראה אור בשנת Le discours de la guerre" 1968" )שיח המלחמה(, ולאחר מכן, הספר שפרסם אותו "Les maîtres penseurs", )הוגי הדעות(, בשנת 1977, 

 הצרפתים לא קיבלו מן הפילוסוף מנוחה לרגע, הוא זעק, בכתבים כמו בעל פה, והזהיר מפני היסחפות הדיקטטורות הרבות של תקופתנו, עד למעורבותו האחרונה בעניין הצ'צ'ני.

לאחרונה, האיש הידוע בנטיותיו השמאליות, הצהיר בפומבי על הזדהותו עם נשיא הרפובליקה הצרפתית, ניקולה סרקוזי, וגרם בכך לויכוח, שלא היה כמותו, עם חבריו לדרך, כמו 

למשל ברנאר אנרי-לוי, שהוא אחד מחביבי התקשורת הגדולים.

האם המקום בו שוכנת המעורבות נדד, השתנה באופיו, אלו הן שאלות מרתקות שכדאי לשאול את העד הזה למאה שלנו, שהישראלים יוכלו לגלות הודות ספרו, שיח השנאה, שיצא 

לאור בעברית בשנת 2004, בצרפת, בהוצאת כרמל, בתרגומו של אבנר להב.

המכון הצרפתי ישמח לארח את אנדרה גלוקסמן שילווה בהזדמנות זו במספר רב של אנשי רוח ישראליים.

ב-18 ליוני בשעה 20:00.

« Savoir craindre, c'est penser, 
Tenir, c'est faire front. » André 
Glucksmann / Roselyne Déry
L'engagement par excellence, dans l'attitude autant que dans ses écrits, 
ainsi pourrait-on définir le philosophe français André Glucksmann. 
Depuis son premier livre, publié en 1968, Le discours de la guerre, puis 
celui qui le rendra célèbre, Les maîtres penseurs en 1977, les français 
ne cesseront d'entendre, en écrits ou de la voix les cris d'alarme du 
philosophe... sur les dérives des dictatures de notre temps et jusqu'à 
ses engagements les plus récents pour la cause tchétchène. 

Récemment, cet engagé de gauche a publiquement déclaré son 
ralliement à Nicolas Sarkozy, provoquant ainsi un débat inédit avec 
ses compagnons de route, Bernard Henry Lévy pour ne citer que le 
plus célèbre.

Les lieux de l'engagement se sont-ils déplacés, ont-ils changé de 
nature ? Autant de questions passionnantes à poser à ce témoin de 
notre siècle que les israéliens découvriront par le biais de la publication 
en hébreu, aux édition Carmel,  de son livre paru en France en 2004, Le 
discours de la haine, dans une traduction d'Avner Lahav.

L'Institut français aura le grand plaisir de recevoir André 
Glucksmann entouré pour l'occasion de nombreux intellectuels 
israéliens. le 18 juin à 20h.

Mai 68
La nostalgie est-elle de mise?

Le philosophe, éditeur Reuven Miran raconte sa jeunesse à la 
Sorbonne un certain mois de mai 68…

Avec Tobie Nathan. A l'occasion de la publication en hébreu aux 
éditions Nahar de l'ouvrage Mai 68

Le 21 mai à 20 h  
à l'auditorium

רשמי  
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La littérature au centre des 
célébrations du soixantième 
anniversaire de l'Etat d'Israël
Du 11 au 16 mai le prestigieux centre culturel de Mishkenot Sha'ananim 
à Jérusalem organise la première rencontre internationale d'écrivains. 
Plus d'une quarantaine d'écrivains seront présents dont Andreï 
Makine, Erri de Luca, Ismaël Kadaré, Guillermo Martinez, Nadine 
Gordimer... Plus que jamais la littérature, objet et vecteur de dialogue, 
d'ouverture et de tolérance.

Mishkenot Sha'ananim – 02 629 22 10

 הספרות, במרכז החגיגות 
 של שנת ה-60 למדינת ישראל. 

מן ה-11 במאי עד ה-16 במאי, יארגן מרכז התרבות היוקרתי של משכנות שאננים, 

בירושלים, מפגש בינלאומי ראשון של סופרים. יותר מארבעים סופרים יכבדו 

בנוכחותם, ביניהם: אנדרה מקין, ארי דה לוקה, ישמעאל קדרה, גיירמו מרטינז, נדין 

גורדימר ועוד.

הספרות, יותר מאי פעם, תהיה אמצעי לדיאלוג, פתיחות וסובלנות.

משכנות שאננים: 02-6292210

פתיחה ב-13 
במאי 2008 

Continuum 5 - המגזין של 
הסופרים הישראליים, דוברי 

הצרפתית.

60 שנות  גיליון מיוחד המוקדש ל - 

שלא  מסמכים  המכיל  ישראל,  מדינת 

פורסמו עדיין )כגון מכתבים של הברון דה 

בספאלוף(,  רחל  של  חתנה  אל  רוטשילד 

אסתר  טקסטים שלא פורסמו עדיין של 

עורנר, קלוד ויג'ה, ג'ראר בן חמו )מחשבות 

אני  צרפת-ישראל,  התיעודי  סרטו  על 

דופיירון,  אוהב אותך, גם אני לא(, קתרין 

כבוד  של  מחווה  וגם   סמול,  רחל 

הניתנת ליצירתו של אנרי משוניק, בשם 

"האוטופיה של היהודי".

Lancement le 
13 mai 2008
Continuum 5 – la  revue 
des écrivains israéliens de 
langue française.
Numéro spécial consacré au 60e 
anniversaire de l'Etat d'Israël. Avec 
des documents inédits (lettres du 
baron de Rotschild adressées au 
beau-père de Rachel Bespaloff), 
d e s  t e x t e s  i n é d i t s   d ' E s t h e r 
O rner,  Clau de V igé e,  G érard 
Benhamou (Réflexions sur son 
film documentaire France-Israël, 
je t'aime moi non plus), Catherine 
Dupeyron,  Rachel Samoul suivis 
d'un hommage rendu  à l'œuvre 
d'Henri Meschonnic,  sous le titre 
L'Utopie du Juif.

Extrait du recueil Lettera amorosa
‘’Amants qui n'êtes qu'à vous-mêmes, aux rues, aux 
bois et à la poésie ; couple aux prises avec tout le 
risque, dans l'absence, dans le retour, mais aussi dans 
le temps brutal ;dans ce poème il n'est question que 
de vous. ‘’
L’Isle-sur-la-Sorgue, 14 juin 1907 – Paris, 19 février 1988

Tout au long de sa vie, René Char a résisté. Enfant, il est déjà 
rebelle. Adolescent, il devient révolté. Jeune, il choisit le camp des 
révolutionnaires. Parvenu à la maturité, il passe dans la clandestinité 
et la Résistance.

Une rencontre exceptionnelle pour fêter la parution du premier 
recueil en hébreu du poète français René Char, éditions Carmel, 
traduction Tali Siloni, postface de George Steiner. 

Vendredi 13 juin à 11 heures – terrasse de l’Institut français

 קטע מן הלקט 
"Lettera amorosa"

זוג  ; בני  ולשירה  "נאהבים השייכים רק לעצמכם, לרחובות, ליערות 
המתעמתים עם כל הסיכון, בהיעדרות, בחזרה, אך גם בזמן האכזר, 

השיר הזה מתייחס רק אליכם.."

ליל-סור-לה-סורג, ה-14 ביוני 1907 - פריס, ה-19 בפברואר 1988.

הפך  הוא  כמתבגר,  מורד.  היה  כבר  הוא   כילד,  התנגד.  שר  רנה  חייו,  כל  במהלך 

למתקומם. בצעירותו, הוא בחר במחנה המהפכנים. כשהגיע לבגרות, הוא  התחבא 

וירד למחתרת.

במפגש יוצא דופן, אנו נחגוג את הופעת הלקט הראשון בעברית של המשורר הצרפתי 

רנה שר, בהוצאת כרמל, תרגום טלי סילוני, אחרית דבר מאת ג'ורג' שטיינר.

יום שישי ה-13 ביוני בשעה 11:00, במרפסת במכון הצרפתי.

aproposeblog.wordpress.com

Ecritures
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La francophonie : une histoire en 
continu ! / Alex Cormanski
En mars, la francophonie a été fêtée partout dans le monde, mais elle 
n’a pas besoin de date pour se faire mieux connaître et reconnaître 
en Israël.

Les deux colloques qui ont eu lieu le 19 mars et le 20 mars – le premier 
intitulé « Le Peuple du Livre en terre africaine » tenu au Collège 
académique de Nétanya et le second « Francophonie et minorités » 
à l’Université de Tel-Aviv ont largement porté sur les questions 
identitaires liées à la francophonie.

Ils sont venus …et déjà repartis ! 5 artistes venus de Belgique (Samir 
Barris), du Canada (Pierre Michaud), de France (Jacques Yvart et Kyssi 
Wète) et de Suisse (Noga) et une invitée d’Israël ( Judy Bachar) ! ... Ils 
ont chantè à Haïfa, Nazareth, Jérusalem et Tel-Aviv pour le festival de 
la chanson francophone !

הפרנקופוניה: 
סיפור בהמשכים / 

אלכס קורמנסקי
דוברי הצרפתית(, חגגו  )חג  את חג ה"פרנקופוניה" 

באופן רשמי בכל העולם, בחודש מרץ, אך אין צורך 

בתאריכים כדי שיכירו אותה טוב יותר בישראל.

במרץ  וב-20  ב-19  שהתקיימו  הסימפוזיונים  שני 

אפריקה"  באדמת  הספר  "עם  בשם  הראשון   -

והשני,  נתניה,  של  האקדמית  במכללה  שהתקיים 

בשם "הפרנקופוניה והמיעוטים", שהתקיים 

לשאלות  רבות  תרמו  תל-אביב,  באוניברסיטת 

הזהות הקשורות לפרנקופוניה.

הם הגיעו לכאן וכבר חזרו! 5 אומנים מבלגיה, קנדה, 

צרפת ושוויץ )ואורחת מישראל!( באו לשיר בחיפה, 

נצרת, ירושלים ותל-אביב, לכבוד פסטיבל השירים 

בשפה הצרפתית!

תחרות "הסיפור 
הקצר" 

"אין אפשרות ש-60 שנות ישראל לא 
יעוררו אצלכם את המוזה!... המחלקה 
לשיתוף פעולה בלשני, מציעה תחרות 
כתיבת סיפור קצר בנושא הבא : "60 

שנה ומה אחר כך..." 

התקנון : 

■ תחרות זו פונה לכל אדם הדובר צרפתית )כשפת 

אם או לא(, ללא הגבלת גיל, בעל אזרחות ישראלית 

ותושב ישראל.

■ מספר המילים המירבי : 2,500

מחברי  תורכב  החומר,  לקריאת  שתוקם  וועדה   ■

מחלקת התרבות של השגרירות הצרפתית ומאנשיי 

תיתן  מישראל,  צרפתית,   דוברי  אוניברסיטה, 

החלטתה בעניין.

■ היוצר של הסיפור הקצר הטוב ביותר יזכה בפרס 

ע"ס 300 יורו.

■ תאריך היעד למסירת הסיפור: 29 ביוני.

ויגיע   ,  A4 בגודל  עמוד  על  יערך  הקצר,  הסיפור   ■

הצרפתית,  השגרירות  של  התרבות  למחלקת 

בכתובת הבאה )סיפורים בכתב יד לא יתקבלו ( : 

שגרירות צרפת המחלקה לשיתוף פעולה 
ולפעילויות תרבות

שד' רוטשילד 7, תל-אביב 66881

aproposblog.w
ordpress.com

Concours de la nouvelle 
Les 60 ans d’Israël inspirent les écrivains !…La 
Coopération linguistique propose un concours 
d’écriture de nouvelle sur le thème suivant : « 60 ans 
et après… ».
Règlement :

Ce concours s’adresse à toute personne francophone (de langue 
maternelle ou non), sans limite d’âge, de nationalité israélienne et 
résidant en Israël 

■ Nombre de mots maximum : 2 500 

■ Un comité de lecture composé de membres du Service culturel et 
d’universitaires israéliens francophones sera constitué pour délibérer.

■ L’auteur(e) de la meilleure nouvelle sera récompensé(e) par un prix 
doté d’une valeur de 300 Euros. 

■ Date limite de dépôt de la nouvelle : 29 juin

■ La nouvelle, rédigée au format A4, devra parvenir au SCAC sous pli à 
l’adresse suivante (les manuscrits ne sont pas admis) :

Ambassade de France

Service de Coopération et d’Action Culturelle

7 bd Rothschild

66881 Tel-Aviv

ספורט
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 רוגבי 
/ אלכס קורמנסקי

ההתלהבות הגוברת כלפי ספורט זה נמשכת 

בישראל, בקרב נשים וגברים כאחד.

האם ידעתם שקיימות בארץ ארבע קבוצות 
נשים )קבוצות חיפה, תל-אביב, ירושלים וכמו 
כן הקבוצה הלאומית(, שש קבוצות גברים 
)קבוצות חיפה, תל-אביב, ירושלים, קיבוץ  
יזרעאל, רעננה, אשקלון( וכמו כן, שלוש 

קבוצות של שחקנים בני פחות מ-15? 

אחת מהן )המורכבת מצעירים של ההתאחדות 

מנת  על  לצרפת,  תיסע  העולמית(  היהודית 

שתתקיים  אירופה,  בירות  בתחרות  להשתתף 

בספטמבר הבא.

האם יש לכם חוש אסטרטגיה, הנכם חדורי 
רוח צוות, אתם אוהבים את המגע הישיר? 

לפדרציה  אותכם  נקשר  אנחנו  אלינו,  פנו 

מקיימים  אנו  עמה  הרוגבי,  של  הישראלית 

חובבי  ל-500  להצטרף  תוכלו  וכך  שותפות, 

לכם  יזדמן  ואולי  בישראל!  האובאלי  הכדור 

הבאה  בשנה  יעביר  אותו  בסטאז'  להשתתף 

פייר וילפרו, מאמן העבר הבינלאומי.

כדורת
חגיגות  לכבוד  בפרדסיה!  וואלס  רקדו  הכדורים 

פתיחה  תחרות  התקיימה  לישראל,  שנה   60

סביבה  שקיבצה  בכדורת,  ישראל  לגביע  גדולה 

ישראליים. מועדונים  מ-24  שחקנים   כ-150 

בשנת  שיקרה  מה  לעומת  כלום,  עוד  זה  אבל 

2009, לכבוד חגיגות 100 שנה לתל-אביב, אירוע 

בו ייקחו חלק 26 מדינות!

גלישה
הקיץ,  שוב  להתקיים  צפויה  גלישה  תחרות 

בחדרה. ישתתפו בה הגולשים הטובים ביותר, 

"הוסאגור"  לתחרות  צרפת  ידי  על  שהוזמנו 

בחודש ספטמבר, כמו בשנה שעברה. 

כדורגל
הכדורגל לוקח גם הוא חלק בחגיגה! הקבוצות 

ורוסיה  אנגליה  צרפת,  ישראל,  של  הלאומיות 

של  הסופי  בשלב  מקום  לתפוס  כדי  נאבקות 

אליפות אירופה של הצעירים, בני פחות מ-17.

Rugby / Alex Cormanski
L’engouement pour ce sport continue en Israël, 
chez les filles comme chez les garçons. Savez-
vous qu’il existe quatre équipes féminines, 
celles de Haïfa, Tel-Aviv, Jérusalem et une 
équipe nationale et six équipes masculines, 
celles de Haïfa, Tel-Aviv, Jérusalem, Kibbutz 
Yisraël, Raanana, Ashkelon dans le pays? 
et aussi…trois équipes de moins de 15 ans dont une 
composée de jeunes de l’Alliance Israélite Universelle, 
partira en France participer à un tournoi des Capitales 
européennes en septembre prochain.

Vous avez le goût de la stratégie, l ’esprit 
d’équipe, vous aimez le contact direct ?
Contactez-nous, nous vous mettrons en relation avec 
la fédération israélienne de rugby, avec laquelle nous 
avons un partenariat et vous rejoindrez ainsi les 500 
mordus du ballon ovale en Israël! Et peut-être aurez-vous 
la chance de suivre le stage que l’ancien international 
Pierre Villepreux viendra animer l’an prochain !

Pétanque 
Les boules ont valsé à Pardessia ! A l’occasion des 60 
ans d’Israël, un grand tournoi d’ouverture de la Coupe 
d’Israël de Pétanque a réuni près de 150 joueurs de 24 
clubs israéliens.  

Mais ce n’est rien à côté de ce qui se passera en 2009 pour 
les 100 ans de Tel-Aviv ... 26 pays seront alors de la partie !

Surf
Une compétition de surf  est prévue de nouveau à 
Hadera cet été qui verra les meilleurs surfeurs invités par 
la France au tournoi de Hossegor au mois de septembre 
comme l’an dernier.

Football
Le foot est aussi de la partie! Les équipes nationales 
d'Israël, de France, d'Angleterre et de Russie se sont 
disputées une place pour accéder à la phase finale du 
championnat d'Europe des moins de 17 ans.

Sports ספורט



מה קורה במרכזים ?

Haïfa / Yoni Darmon

Aller-retour Israël Palestine
Bertrand Delanoë, Maire de Paris, et Edmonde Charles-Roux inaugurent 
en mai l’exposition « Ramallah, Tel Aviv au jour le jour » au CCF Haifa. 
Présentée l’année dernière à l’hôtel de ville de Paris, cette exposition 
de photos est une œuvre commune de l’israélien Pavel Wolberg et du 
palestinien Raed Bawayah. Elle englobe une quarantaine de clichés de 
Tel Aviv, Jérusalem, Bnei Brack, Ramallah, Hébron, Naplouse. 

A la suite à cette exposition, la mairie de Paris a commandé aux deux 
artistes un reportage photographique appelé « Paris le jour, Paris la 
nuit » dont certains clichés seront également exposés à Haïfa.
Vernissage en présence des artistes.

Mardi 13 mai à 19h , A. B. Yehoshua interviendra au CCF en français sur 
le sujet : « Juif, sioniste, israélien : une réé valuation des concepts».

נצרת / דמיאן ביגו
פעם אחת משהו שונה!

פעילויותיה של מחלקת התרבות הצרפתית בנצרת, בחודש יוני, יעמדו בסימן של נושא 

ייחודי: המאגרב )מדינות מערביות של צפון אפריקה(.

המרחק שמפריד בין המערב )"אל מאגרב"( לגליל, הנו רק גיאוגראפי. המאגרב שוכן במקום 

נבחר בליבם של חלק גדול מתושבי הגליל, בזכות ארצות מוצאם והשתייכותם התרבותית. 

ערבית  בתרבות  קרוב  בן משפחה  לאחרים  ילדותם,  מקום  את  מהווה  הוא  לכמה מהם 

טריטוריה  מרוחק. המאגרב,  נצר  מנצרת,  חשובות  משפחות  מספר  ועבור  משותפת, 

משותפת, מקום מפגש להיסטוריה ולתרבויות הערבית והיהודית, מקום עליו חלמו ופינטזו, 

לפעמים מקום לא מוכר, לעיתים קרובות מקור לנוסטלגיה, אדמת דוברי הצרפתית. 

על כן, כל אחד ימצא את אושרו כאשר יצטרף אלינו ביוני לנצרת, כדי לטעום את הטעם 

המתוק והעושר של המאגרב, דרך המוסיקה, השירה, הקולנוע, וכמובן...הקוסקוס!

חיפה / יוני דרמון
הלוך-חזור ישראל-פלסטין

ברטרנד דאלאנוא, ראש עיריית פריז, ואדמונד שרל רו, יחנכו בחודש מאי, תערוכה בשם : 

"רמאללה, תל אביב, מידי יום ביומו" במרכז התרבות הצרפתי בחיפה. 

תערוכת הצילומים הזו הוצגה בשנה שעברה בבית העירייה של פריז. התערוכה הנה 

יצירה משותפת של צילומים מאת הצלם הישראלי, פאוול וואלברג והצלם הפלסטינאי 

ראד בוואיה. היא מכילה כארבעים צילומים על תל אביב, ירושלים, בני ברק, רמאללה, 

חברון, ושכם.

כתבה  האומנים,  פריז משני  עיריית  ראש  הזמין  בפריס,  בהמשך התערוכה שנערכה 

מצולמת הקרויה "פריז ביום, פריז בלילה" שמספר צילומים ממנה יוצגו גם בחיפה.

אירוע הפתיחה בנוכחות האומנים.

“יהודי,  ירצה במרכז תרבות צרפת חיפה:  יהושוע  א.ב  ב-13 במאי בשעה 19 פרופ’ 

ציוני, ישראלי: כיוון המושגים”

Nazareth / Damien Bigot

Couleurs du Maghreb
Une fois n’est pas coutume, les activités du CCF de Nazareth au mois 
de juin seront placées sous le signe d’un thème unique: le Maghreb. 

La distance qui sépare le Couchant (« al-Maghrib ») de la Galilée n’est 
que géographique. Il tient une place de choix dans le cœur d’une 
grande part des Galiléens, par delà leurs origines et leurs appartenances 
culturelles. Il est un berceau familial pour les uns, un parent proche d’une 
commune culture arabe pour d’autres, pour plusieurs importantes 
familles nazaréennes une lointaine origine.

Le Maghreb, territoire commun, lieu de rencontre de l’histoire et des 
cultures arabes et juives, rêvé, fantasmé, parfois méconnu, souvent 
source de nostalgie, est aussi une terre francophone. Chacun donc 
trouvera du plaisir à nous rejoindre en juin à Nazareth pour goûter la 
douceur et la richesse maghrébine à travers la musique, la poésie, le 
cinéma, et bien sur … le couscous !

# 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

Photo: Pavel Wolberg צילום: פאבל וולברג
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A l’affiche dans les centres

ירושלים / אוליביה דבראי
מוסיקה ללא גבולות

הימור גדול לקח על עצמו פסטיבל Sounding Jerusalem , והוא בדרכו לזכות בו.

הפסטיבל  מתעלה  הרואי,  באופן  אף  ולעיתים  מתמדת  בעקשנות  רבה,  בסבלנות 

הנשגב למוסיקה קאמרית, על ההבדלים והפערים ומדלג על פני כל קיבעון של מקום 

או תוואי שטח.

בפעם השלישית, מן ה-15 ביוני עד ה-5 ביולי, יקבץ הפסטיבל יחדיו, במקומות יוצאי 

ייחודית של יותר מ-40 סולנים אירופאיים גדולים,  דופן בירושלים ובסביבתה, עתודה 

ישראלים,  מוסיקאים  לטיק,  מישל  הקלרינט,  ונגן  קאזלה  אנדרה  הקרן,  נגן  וביניהם 

ערבים ויהודים, כדי להדר את האידיאל האוניברסלי המשותף שלהם, המוסיקה.

מן ה-15 ביוני עד ה-5 ביולי.

כניסה חופשית לכל אחד מן הקונצרטים.

באר שבע / גאל לשם
נסיעה דרך המדבר 

ויפה,  קטנה  עיר  בעומר,  דפנה"  ב"בית  ועצרו  אילת  בכיוון  סעו  מאי,  מחודש  החל 

הממוקמת 15 ק"מ מבאר-שבע, שם תוכלו לגלות את יצירותיה של דינה מלמד, ציירת 

של  היפות  לאומנויות  המכון  של  בקורסים  למדה  אשר  צרפתית-ישראלית,  אומנית, 

)Beaux-Arts( פריס

יצירותיה עשירות בצורות ובצבעים, בדומה לאזור שבו היא חיה : אזור הנגב!

אנחנו מזמינים אתכם לורניסאג' )תצוגה מקדימה( שיתקיים ביום ראשון, ה-11 
במאי, בשעה 20:00, ב"בית דפנה", רחוב אשל, עומר.

סופות החול ישאו את הבשורה!

Jérusalem / Olivier Debray

Musique sans frontière
C’est une authentique gageure qu’est en train de réussir le Festival 
Sounding Jerusalem. Patiemment,  avec ténacité et par fois 
héroïquement, ce Festival de musique de chambre de haute volée, 
transcende les différences et les clivages en se jouant des lieux et 
des tracés. Pour sa troisième édition du 15 juin au 5 juillet, il réunit 
dans des lieux exceptionnels à Jérusalem et autour de Jérusalem, 
un florilège unique de plus de 40 grands solistes européens dont le 
corniste André Cazalet et le clarinettiste Michel Lethiec, des musiciens 
israéliens, arabes et juifs, pour célébrer un idéal commun et universel, 
la Musique.

Du 15 juin au 5 juillet. Entrée libre pour chacun des concerts.

Beer Sheva / Gaëlle Leshem

Voyage à travers le désert
Dès le mois de mai, prenez la direction d’Eilat et arrêtez-vous à la 
«Maison de Dafna » à Omer, jolie petite ville située à 15km de Béer 
Shéva, pour découvrir les œuvres de Dyna Melamed, artiste peintre, 
franco-israélienne ayant suivi les cours des Beaux Arts à Paris. 

Des œuvres riches en formes et en couleurs, tout comme la région 
dans laquelle elle vit : la région du Néguev! 

Nous vous invitons au vernissage qui aura lieu le dimanche 11 
mai à 20h à la Maison de Dafna – 58 Rehov Eshel – Omer. 
Avis aux tempêtes de sables ! 

www.soudingjerusalem.comwww.geocities.com/dinamelamed
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פסטיבל אביניון / מורגן לה רואה
פסטיבל אביניון ה-62, יערך בין ה-4 ל 26 ביולי. 

רומיאו קסטלוצי וואלרי דרויל, אומנים שותפים, הכינו תוכנית אירופאית במיוחד. המחול שב במלוא עוצמתו, עם הרקדנים הבלגים ז'אן פברה וסידי לרבי שרקאוי והאיטלקים 
אמיליו גרקו פופופרה והיל, עם וירג'יליו סני והצרפתיה מטילד מוניה, בחצר הכבוד )בלב ארמון האפיפיורים(, שם היא תציג מופע שהופק במשותף עם הזמר פיליפ קטרין.

Sur le pont /  Morgane Le Roy
62ème édition du Festival d'Avignon, du 4 au 26 juillet. Romeo Castellucci et Valérie Dréville, artistes associés, ont réalisé une programmation 
particulièrement européenne.  La danse fait un retour en force avec les Belges Jan Fabre et Sidi Larbi Cherkaoui, et les Italiens Emilio Greco 
Popopera et Hell et la Française Mathilde Monnier dans la Cour d'honneur.

Le bonheur de retrouver Vanessa Paradis en musique vie : la chanteuse 
est la grande gagnante des Victoires de la musique. En effet Madame 
Johnny Depp a reçu deux distinctions : meilleure artiste de l’année 
et meilleur album pour le désormais incontournable « Divinidylle » 
réalisé par M.

Egalement primé lors de cette même cérémonie, la franco-israélienne 
Yaël Naïm (voir À propos #2) et le jeune Renan Luce que nous vous 
invitons à découvrir.

On ira tous au Paradis

כולנו נגיע לגן העדן 
האושר שהיה מנת חלקנו, כאשר חזרה ונסה פארדיס )ששמה מצלצל בצרפתית כגן 

העדן( אל המוסיקה, קיבל חיזוק.

 .)Victoires de la musique( "הזמרת הנה המנצחת הגדולה של "ניצחונות המוסיקה

ואומנם, גב' ג'וני דאפ קיבלה שני פרסים: האחד כזמרת הטובה ביותר של השנה, והשני 

 ,)Divinidylle( "עבור אלבום השירים שלה, שלא כדאי להחמיץ, "האהבה השמימית

:M שהופק על ידי

באותו הטקס, זכתה בפרס גם הזמרת הצרפתית-ישראלית, יעל נעים )ראה אפרופו 

מס' 2(, וכמו כן הזמר הצעיר רנאן לוס, שאנו מזמינים אתכם לגלות

m
yspace.com

/renanluce
w

w
w

.vanessaparadis.fr 
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 ריקדי 
אפריקה ריקדי

עצירה בטוניס לשנה ה-7 של מפגשי 

הכוריאוגרפיה של אפריקה והאוקינוס ההודי. 

הביאנלה, שהפכה למוסד מוכר ולמקפצה 

לאומנים הצעירים, כוריאוגרפים ורקדנים 

8 להקות )שנבחרו  אפריקניים, תציג 

מתוך יותר מ-100 מועמדויות שנתקבלו!( 

ביניהן יזכו בפרסים שתי הופעות, ו - 10 

הופעות יחיד, שמהן תיבחר אחת.

שלוש ההופעות שיזכו בכבוד, יוכלו 

ליהנות מסיבוב הופעות גדול דרך אירופה, 

אפריקה והמזרח התיכון.

בפסטיבל  בדריכות  להם  מצפים  אנו 

"דאנס תל-אביב", שיתקיים במרכז סוזן 

דלל, בנובמבר הבא.

Danse  
l’Afrique danse
Escale à Tunis pour les 7èmes 
Rencontres chorégraphiques de 
l’Afrique et de l’Océan indien. La 
biennale devenue une institution 
et un tremplin pour les jeunes 
artistes, chorégraphes et danseurs 
africains, présente 8 compagnies 
(sélectionnées sur plus de 100 
candidatures reçues !)  parmi 
lesquelles deux pièces seront 
primées et parmi les 10 soli, un 
seul sera élu.

Les trois pièces ainsi remarquées 
pourront bénéficier d’une grande 
t o u r n é e  à  t r a v e r s  l ’ E u r o p e , 
l’Afrique et le Moyen Orient. 

On les attend de pied ferme au 
festival Dance Tel Aviv mis en place 
par le Centre Suzanne Dellal en 
novembre prochain.

aproposeblog.wordpress.com
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ניתן לעיין ברשימת הקורסים והתחומים של 

המוסד הלימודי Collège de France , באתר:

Consultez les cours et travaux du collège de France sur 
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1/05 ; 20:00 Conférence « Les revues françaises en Méditerranée » 11

5/05 ; 19:00 Conférence : les OGM 8

6 /05 ; 20:00 Projection & débat Isy Morgensztern « Benny Levy » 14

9/05 - 24/07 Exposition Paris Match 12

12/05; 15:00 18:00 Ciné Sciences : La Marche de L’Empereur 15

13/05 ; 20:00 Lancement Revue Continuum 27

15/05 ; 18:00 Ciné Sciences: E=MC2, biographie d’une équation 15

16/05 ; 12:30 Atelier de dégustation de vins : les pays de Loire

21/05 ; 20:00 Reuven Miran - Mai 68 26

22/05 ; 18:00 Ciné Sciences: Plus loin que le bleu du ciel 15

25/05 ; 20:00 Conférence Pierre Razoux 8

27/05 ; 20:00 Conférence Jean-Pierre Filiu 9

28/05 ; 18:00 Ciné Sciences: L’odyssée de l’espèce 15

29/05 ; 18:00 Ciné Sciences: Pelagos 15

1-2-3/06 Colloque Derrida - Levinas & concert de piano 11

4/06 ; 20:00 Conférence Nizza Cohen 9

5/06 ; 18:00 Ciné Sciences: Le Cauchemar de Darwin 15

6/06 ; 11:00 Conférence et concert de guitare D. Field et C. Liolios 14

13/06 ; 11:00 Un vendredi avec René Char 27

13/06 ; 12:30 Atelier de dégustation de vins : Sud-Ouest

16/06 ; 20:00 Conférence Alain Dieckoff 10

18/06 ; 20:00 Conférence André Glucksmann 26

25/06 ; 19:00 Conférence scientifique Katia Nataf Charbit

30/06 ; 20:00 Conférence Christine Armengaud 10

In
stitu

t fran
çais

Où et
quand ?
איפה 
ומתי?

Date Événements Page Lieux

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

3/05 ; 20:00 Concert Trio Joubran 4-5 Haïfa, auditorium Krieger, 03 950 1135/0230

9/05 Autobus des langues 7 Tel Aviv

11-16/05 Rencontres Internationales des Écrivains 27 Jerusalem, Mishkenot Sha’ananim

13-17/05 Festival de musique contemporaine  4-5 Hateiva - Jaffa

13-14/05 ; 17:00 Compagnie Erectus (Spectacle ”La Fanfare Muette”) 19 Rothschild & Nahalat Binyamin – Tel Aviv

13 - 14/05 : 21:00

15/05 ; 21:00

Concert Sapho 17 Tsavta - Tel Aviv - 036950156

Hechal Hatarbout -  Petah Tikva - 03912522

18-20/05 Colloque « Israël et les intellectuels français » 13 Université de Tel Aviv

26/05 ; 20:30 Concert de Patrick Bruel 17 Park Raanana - www.hashigaon.com

27/05 ; 19:00 
29/05 ; 19:00 
31/05 ; 19:00

Concerts du Quatuor Ysaÿe 4-5 Musée de Tel Aviv 
YMCA – Jérusalem 
Salle Rappaport - Haïfa

1/06 André Green / Lecture Tel Aviv Jaffa Music Center - 035298490

8/06 ; 19:30 Concert du New Israeli Vocal Ensemble dirigé par Nicolas Krüger 4-5 Grande Eglise d’Abu Gosh

9/06 ; 21:00 
11/06 ; 21:00 
12-14/06 ; 20:30

Concerts Enrico Macias 17 Palais des Congres- Jérusalem 
Palais des Congres - Haifa 
Auditorium Mann - Tel Aviv

10-11/06 ; 21:00 
12/06 ; 18:00

Noces et Larmes Blanches – Ballet Preljocaj 18 Théâtre de Jérusalem

16/06 Concert de l’Israeli Chamber Project 4-5 Centre Culturel Enav – Tel Aviv

19/06 Fête de la musique 17 Tel Aviv

19/06 ; 20:00 Jerusalem Symphony Orchestra et E. Bertrand, D. Grimal, D. Greilsammer 4-5 Théâtre de Jérusalem

18-22/06 Rendez-vous du cinéma français 20 Cinémathèque - Tel Aviv

21/06 ; 11:00 Quatuor E. Bertrand, David Grimal, Michel Portal, Michel Beroff 4-5 YMCA – Jérusalem

22/06 ; 20:30 Concert Les Arts Florissants 16 Biniane Haouma – Jérusalem

26/06 Récital de piano de David Greilsammer 4-5 Hateiva - Jaffa

אירוע מיקום
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