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קוראים יקרים,
 

אנו עומדים כעת בפתחה של שנה חדשה. אני מאחל לכם, לבני 
משפחותיכם ולארצותינו בכלל שנת שלום, שנת שגשוג ואושר.
השלום  בנתיב  התקדמות  שנת  תהיה  ש-2013  מקווה  אני 
המדינה  ולצידה  ישראל  מדינת  המדינות,  שתי  פיתרון  לעבר 
ולזכויותיהם  לביטחונם  מסוכן  הנוכחי  הקיפאון  הפלסטינית. 
של שני הצדדים. צרפת קוראת איפוא לחידושו של המשא ומתן 

ללא תנאים.  
ארצנו מתכוונת אף לגרום לאיראן לזנוח את תוכניתה הגרעינית 
באמצעות שימוש בסנקציות ובדיפלומטיה. לא נקבל את המשך 
בטחון  ועל  האזור  שלום  על  באיום  האורניום. מדובר  העשרת 

העולם כולו.
הטבח  ייפסק   2013 שבשנת  תקווה  כולי  לסוריה,  באשר 
במרץ  פועלת  צרפת  דמוקרטי.  שלטון  בה  ויקום  זו  במדינה 

להשגת מטרה זו יחד עם ידידותיה.
הקשר בין ארצותינו ממשיך להיות חזק ותוסס. נזכיר בהקשר 
פרנסואה  צרפת  נשיא  של  המשותפת  התייצבותם  את  זה 
נגד  במאבק  נתניהו  בנימין  ישראל  ממשלת  ראש  ושל  הולנד 
בנובמבר  ב-1  שנערך  המרגש  בטקס  והטרור  האנטישמיות 

לזכר הרוגי הפיגוע בטולוז.
רבות  נפלאות  הזדמנויות  לנו  יהיו  שמתחילה  החדשה  בשנה 
להביע את עוצמת הקשר בינינו: שבוע הגסטרונומיה הצרפתית 
מרץ;  בחודש  הצרפתי  הקולנוע  פסטיבל  פברואר;  בראשית 
משתי  חברות  מאות  בהשתתפות  הטכנולוגית  החדשנות  כנס 

המדינות, ועוד ועוד.
 

שנה אזרחית טובה לכולכם,
 

כריסטוף ביגו

דבר השגריר

Chers amis, 

Une nouvelle année s’ouvre. Je souhaite qu’elle soit pour vous et 
votre famille, comme pour nos deux pays, heureuse et prospère. 

Je forme le vœu que 2013 permette d’avancer sur la voie de la 
paix, vers la création de  deux Etats pour deux peuples, israélien 
et palestinien. L’impasse actuelle est dangereuse pour la sécurité 
et les droits de chacun. C’est pourquoi la France appelle à la 
reprise sans condition des négociations. 

Notre pays entend aussi conduire fermement l’Iran, par les 
sanctions et la diplomatie, à renoncer à son programme nucléaire 
militaire. La poursuite  de l’enrichissement de l’uranium est 
inacceptable. C’est une menace pour toute la région, pour la 
sécurité de la planète. J’espère enfin que 2013 verra la fin tant 
attendue des massacres en Syrie et l’avènement d’une démocratie. 
La France s’y emploie activement avec ses partenaires. 

La  force de la relation entre nos deux pays demeure toujours 
aussi vibrante. Rappelons-nous le 1er novembre dernier, le 
témoignage commun du Président de la République François 
Hollande et du Premier Ministre Benyamin Netanyahu dans 
la lutte contre l’antisémitisme et le terrorisme. Une cérémonie 
émouvante à la mémoire des victimes de la tragédie de Toulouse.   

Cette nouvelle année nous offrira de belles occasions de 
manifester l’intensité de ce lien : semaine de la gastronomie 
française début février, festival du cinéma en mars, journée 
de l’innovation avec des centaines d’entreprises françaises et 
israéliennes…

Bonnes fêtes et excellente année 2013!

Christophe Bigot

FRANCE-ISRAËL

משלחת מנהיגים מוסלמים מצרפת
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זה   או לפירוש 
שניתן לו.
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Le ministre des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, 
s’est rendu en Israël le 19 
novembre dernier pendant 
l’opération « Pilier de 
défense », afin d’exprimer 
la solidarité de  la France 
avec les victimes du conflit 
et d’examiner les possibilités 
d’une mise en place rapide 
d’un cessez-le-feu.

Lors de son déplacement, 
Laurent Fabius s’est 
entretenu avec le Premier 
ministre israélien, Benjamin 

Netanyahou, à qui il a fait 
part des craintes de la 
France d’une escalade et 
de la volonté de notre pays 
d’œuvrer en faveur d’un 
cessez-le-feu. Le ministre 
a également rencontré le 
Président de l’Etat, Shimon 
Peres, le ministre de la 
Défense, Ehud Barak, et son 
homologue israélien, Avigdor 
Lieberman. 

Après l’annonce d’un 
cessez-le-feu entre Israël et 
les groupe armés à Gaza, 

Laurent Fabius a salué 
l’engagement de l’Egypte et 
de tous les autres acteurs 
(régionaux et internationaux) 
qui avaient contribué au 
succès de la médiation. Il 
a ajouté que la flambée de 
violence des derniers jours 
confirmait l’urgence d’une 
relance des négociations en 
vue d’un règlement global 
qui débouche sur deux Etats 
vivant côte à côte en sécurité 
et en paix.

iplomatie

Le 29 novembre dernier, 
l’Assemblée générale des 
Nations-Unies a accordé à la 
Palestine le statut de « pays 
non membre observateur ». La 
France avait tenté de dissuader 
le Président de l’Autorité 
palestinienne de déposer 
sa demande à l’Assemblée 
générale, estimant qu’elle 
n’encouragerait pas la 
confiance entre les parties. 
Mais une fois le projet 
de résolution déposé, le 
gouvernement s'est prononcé 
sur le texte et a souhaité, par 
un vote positif :

• réaffirmer l’importance de 
parvenir à la solution de deux 
Etats pour les deux peuples 
coexistant en paix

• renforcer ceux qui, au 
sein des Palestiniens, sont 
décidés à poursuivre cet 
objectif par des moyens 
pacifiques, au détriment de 
ceux qui utilisent la force 

La France souhaite que 
cette reconnaissance soit 
utilisée de manière positive 
par les Israéliens et les 
Palestiniens. Le ministre des 
Affaires étrangères Laurent 
Fabius a engagé les parties 
à relancer un processus de 
paix sincère en reprenant le 
dialogue et la négociation 
sans condition préalable en 
vue d’établir une paix durable 
garantissant la sécurité 
d’Israël dans un Etat viable et 
effectif pour les Palestiniens.

VISITE 
de LAURENT FABIUS 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

LEVOTE 
à L'ONU

 La reconnaissance doit être utilisée de
manière positive



דינימ
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שר החוץ של צרפת לוראן פביוס ביקר 
בעיצומו  בנובמבר,  ב-19  בישראל 
של מבצע "עמוד ענן". בביקורו ביקש 
צרפת  של  הזדהותה  את  לבטא  השר 
דרכים  ולבחון  הסכסוך  קורבנות  עם 

אש.במהלך  להפסקת  מהירה  להגעה 
ראש  עם  פביוס  נועד  בארץ  שהותו 
והביע  נתניהו,  בנימין  הממשלה 
מהסלמת  צרפת  של  את חששה  בפניו 
למען  לפעול  נכונותה  ואת  העימות 

Visite à Aviva et Noam Shalit, sous leur tente à Jérusalem

הפסקת אש. כן נפגש פביוס עם הנשיא 
אהוד  הביטחון  שר  עם  פרס,  שמעון 
ליברמן. אביגדור  החוץ  שר  ועם  ברק 
האש  הפסקת  על  ההודעה  בעקבות 
החמושות  הקבוצות  לבין  ישראל  בין 
מעורבותם  את  פביוס  שיבח  בעזה, 
של מצרים ושל כל הגורמים האזוריים 
להצלחת  תרומתם  על  והבינלאומיים 
פרץ  כי  הוסיף  הוא  התיווך.  מאמצי 
על  מצביע  האחרונה  בעת  האלימות 
ומתן, וזאת  המשא  בחידוש  הדחיפות 
כולל, שבסופו  לפתרון  להגיע  במטרה 
מדינות  שתי  זו  לצד  זו  תתקיימנה 

בביטחון ובשלום.

השרים קושנר ומורטינוס בביקור אצל נועם 
ואביבה שליט באוהל המחאה בירושלים

שר החוץ קושנר עם יו"ר האופוזיציה ציפי לבני

ההצבעה באו"ם:

העצרת  העניקה  השנה  בנובמבר  ב-29 
של  מעמד  לפלסטין  האו"ם  של  הכללית 
פעלה  חברה". צרפת  לא  משקיפה  "מדינה 
הפלסטינית  הרשות  ראש  יושב  את  להניא 
לעצרת  בקשתו  את  מלהגיש  עבאס  מחמוד 
לבניית  יסייע  לא  הדבר  כי  שסברה  משום 
שהוגשה  מרגע  אולם  הצדדים.  בין  אמון 
דעתה  את  צרפת  הביעה  ההחלטה,  הצעת 
בעד,  להצביע  והחליטה  המוצע  הנוסח  על 

מתוך כוונה להשיג שתי מטרות:

של  לפתרון  שבהגעה  החשיבות  הדגשת   -
שתי מדינות שתחיינה בדו-קיום ובשלום;

הנחושים  הפלסטיני  בעם  החלקים  - חיזוק 
על  לא-אלימים,  באמצעים  זה  יעד  להשיג 

חשבון אלו המשתמשים בכוח.

צרפת מעוניינת שההכרה שניתנה לפלסטין 
ישראל  ידי  על  חיובית  בצורה  תנוצל 
פביוס  לוראן  החוץ  כאחד. שר  והפלסטינים 
כנות  שלום  בשיחות  לפתוח  לצדדים  קרא 
לכונן  מנת  על  מוקדמים  תנאים  וללא 
ביטחון,  לישראל  שיעניק  טווח  ארוך  שלום 

ולפלסטינים – מדינה ממשית ובת קיימא.

 "לישראל יש זכות להגן על עצמה"

 את ההכרה במדינה
 הפלסטינית יש לנצל
 באופן חיובי

שר החוץ לוראן פביוס 
בביקור בישראל



6   Dialogues # 44    Novembre - Décembre 2012  

F

En juin dernier, Hassen 
Chalghoumi, Imam de Drancy, 
était l’un des invités d’honneur du 
Forum Démocratie et Religion, 
organisé à Tel Aviv par l’Institut 
français d’Israël. Il a souhaité, le 
mois dernier, revenir en Israël, 
à la tête, cette fois-ci, d’une 
délégation de dix-neuf Imams 
et dignitaires musulmans de 
France, pour leur faire découvrir 
le pays. Ce voyage s’inscrivait 
dans la démarche pacifique et 
humaniste que mène depuis 
plusieurs années la Conférence 

des Imams de France présidée 
par Hassen Chalghoumi. Par 
ce déplacement historique, la 
délégation cherchait à rompre 
avec l’idée préconçue que se 
fait l’opinion publique en France 
sur le conflit israélo-palestinien 
et mettre fin aux tensions qui 
fragilisent le vivre-ensemble en 
France.Lors de cette visite, la 
délégation des Musulmans de 
France s’est recueillie sur les 
tombes des victimes du drame 
de Toulouse et s’est rendue à 
Yad Vashem. Les Imams ont 

rance - Israël

 VISITE
 DES IMAMS

Une délégation de musulmans 
de France s'est rendue en Israël 
du 11 au 16 novembre 2012 

également été reçus par le 
Président de l’Etat, Shimon 
Peres, et se sont entretenus 
avec des personnalités 
religieuses, politiques et 
économiques.  

L’Ambassadeur de France, 
Christophe Bigot, a offert une 
réception en leur honneur à 
la Résidence de France, en 
présence de membres de 
la communauté française et 
de dignitaires religieux dont 
l’ancien Grand Rabbin Méïr 

Lau, le Père Abbé Charles du 
monastère d’Abu Gosh, l’Imam 
francophone de Jaffa, Wael 
Mahamid, le Révérend père 
Mateos Ipradjian Avidas de 
la communauté arménienne 
et l’Evêque Giacinto-Boulos 
Marcuzzo, Vicaire patriarcal 
latin à Nazareth.

Lors de l’opération « Pilier de défense », 
l’Ambassadeur de France, Christophe 
Bigot, et le consul général de France à Tel-
Aviv, Patrice Matton, se sont rendus à deux 
reprises dans les villes du sud, qui étaient 
la cible de multiples tirs de roquettes. Ils 
sont allés à la rencontre des habitants de 
la région pour leur exprimer la solidarité 
de la France. L’Ambassadeur et le Consul 
se sont rendus à Kyriat Malachi le matin 
même où une roquette s’est abattue sur 
la ville, faisant trois victimes. A Ashdod, 
ils ont été reçus au centre de crise de la 
mairie et à Ofakim, ils se sont entretenus 
avec les responsables locaux dans un 
abri communautaire. Enfin, à Beer-Sheva, 
l’Ambassadeur et le Consul général sont 

allés à la rencontre des représentants 
de la communauté française. Christophe 
Bigot s’est longuement entretenu avec 
les habitants, soulignant les efforts 
déployés par la France et la communauté 
internationale pour favoriser un cessez le 
feu rapide : « J’ai rencontré les proches 
des victimes et des citoyens qui m’ont 
raconté l’inquiétude de leurs enfants, 
forcées de dormir dans les abris. En fin 
de compte ce sont les civils qui payent le 
prix ».

 L’Ambassadeur Christophe
 Bigot et le Consul Patrice
Matton dans le sud d’Israël

האימאמים משלחת  
מצרפת
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המשלחת  עלתה  בארץ  שהותה  במרוצת 
וביקרה  בטולוז  הפיגוע  קורבנות  לקברי 
עם  האימאמים  נפגשו  כן  ושם.  יד  במוזיאון 
נשיא המדינה שמעון פרס, עם אנשי דת ועם 
והכלכלית. הפוליטית  מהמערכת  בכירים 
במעונו  ערך  ביגו  כריסטוף  צרפת  שגריר 
המשלחת  לכבוד  חגיגית  פנים  קבלת 
ואנשי  צרפת  יוצאי  קהילת  נציגי  בנוכחות 
לאו,  מאיר  ישראל  הרב  ביניהם  ידועים,  דת 
הכומר שארל ממנזר אבו-גוש, האימאם דובר 
מחאמיד,  וואהל  יפו,  העיר  של  הצרפתית 
אבידאס  איפראדיז'אן  מתיאוס  הכומר 
ג'יאסינטו- והבישוף  הארמנית  מהקהילה 
הקתולית. הכנסייה  ראש  מרקוזו,  בולוס 

משלחת מנהיגים 
מוסלמים מצרפת 

הגיעה לביקור ראשון 
בישראל 16-11 

בנובמבר

צרפת-ישראל
 VISITE

 DES IMAMS
Une délégation de musulmans 
de France s'est rendue en Israël 
du 11 au 16 novembre 2012 

האימאמים משלחת  
מצרפת

שאלגומי,  חסן  היה  השנה  יוני  בחודש 
הכבוד  אורח  בצרפת,  דרנסי  העיר  אימאם 
בתל  שהתקיים  ודמוקרטיה"  "דת  בפורום 
שאף  מאז  הצרפתי.  המכון  ביוזמת  אביב 
שאלגומי לשוב ולבקר בארץ. בנובמבר הוא 
אכן שב והגיע לכאן בלוויית משלחת יוצאת 
מוסלמים  דת  אנשי  עשר  תשעה  של  דופן 
הראשונה.   בפעם  לישראל  שהתוודעו 
שוחר  לקו  ביטוי  הוא  זה  ייחודי  מסע 
מזה  מקדם  אשר  וההומניסטי  השלום 
צרפת"  של  האימאמים  "ועד  שנים  מספר 
ביקורה  באמצעות  שאלגומי.  בראשות 
המשלחת  ביקשה  בארץ  ההיסטורי 
הרווחות  הקדומות  בדעות  להיאבק 
לסכסוך  ביחס  הצרפתי  הציבורי  בשיח 
הישראלי-פלסטיני ולשים קץ למתחים הבין 
בצרפת.  הדו-קיום  על  המקשים  קהילתיים 

שגריר צרפת והקונסול בתל אביב
"עמוד ענן"  ביקרו בערי הדרום   במהלך מבצע 

במהלך מבצע "עמוד ענן" ביקרו שגריר צרפת 
כריסטוף ביגו והקונסול הכללי בתל אביב פטריס 
הרקטות.  מוכות  הדרום  בערי  פעמיים  מאטון 
והביעו  האזור  תושבי  עם  נפגשו  השניים 
סבלם. עם  צרפת  של  הזדהותה  את  בפניהם 
בבוקר  מלאכי  בקריית  סיירו  ומאטון  ביגו 
ישירה  מפגיעה  אדם  בני  שלושה  נהרגו  שבו 
ביקרו  בהמשך  בעיר.  חב"ד  בשכונת  בבית 
הדרימו  ואף  אשדוד  עיריית  של  המצב  בחדר 
לאופקים שם נפגשו עם נציגי העירייה במקלט 

בינם  מפגש  נערך  שבע  בבאר  בביקורם  העירוני. 
בעיר. המתגוררת  צרפת  יוצאי  קהילת  נציגי  לבין 
עם  רבות  שיחות  השגריר  קיים  בדרום  בביקוריו 
מאמצי  את  בפניהם  מדגיש  כשהוא  התושבים 
הפסקת  לקדם  הבינלאומית  והקהילה  צרפת 
ההרוגים  משפחות  עם  "נפגשתי  מהירה:  אש 
החרדה  על  לי  סיפרו  והם  הדרום,  תושבי  ועם 
לילה  לישון  הנאלצים  ילדיהם  סובלים  שממנה 
דבר, האזרחים משני  לילה במקלטים. בסופו של 
הצדדים הם אלו אשר משלמים את המחיר", אמר.

מקלט.  אין  ביפו  שגאל  מארק  ע"ש  הצרפתי  היסודי  בביה"ס 
במעונו  א'  כיתות  את  צרפת  שגריר  אירח  ענן"  "עמוד  במהלך 
המבצע. תום  עד  כסדרם  השיעורים  כל  התקיימו  שם  הפרטי, 

L’école française Marc Chagall étant dépourvue d’abri, 
c’est à la Résidence que l’Ambassadeur de France, 
Christophe Bigot, a pris l’initiative d’accueillir les élèves 
de la maternelle lors de l’opération « Pilier de défense ». 
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LA FRANCE ou le cinéma permanent

TEL
BALENCIAGA

A l’initiative de l’Institut français d’Israël, le musée de Tel Aviv 
accueille l’exposition « Cristóbal Balenciaga, collectionneur de 
modes », créée par le musée Galliera de Paris et qui retrace 
les trente années de Balenciaga en France. Cette exposition 
présente la collection privée du créateur faite de magnifiques 
pièces de l’Espagne traditionnelle et de robes, manteaux et en-
sembles créés par Balenciaga lui-même. Cette exposition pré-
sente pour la première fois en Israël les passerelles culturelles 
et stylistiques entre l’Espagne du 19e siècle et la France des 
années 60. 

Cristobal Balenciaga, collector of fashion, commissaire d’exposition Olivier 
Saillard, Musée de Tel Aviv, 27 Shaul Hamelech Blvd. 

AVIVS'INVITE A

Pour plus d’informations : 04-8312333
Le site du projet : http://www.mp2013.fr/histoiresvraies

L'Institut Français de Nazareth recevra à la fin décembre 
l’écrivain François Beaune qui, depuis douze mois, 
collecte des « Histoires vraies de Méditerranée » 
dans divers pays de la région. Après l’Espagne, le 
Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, le Liban, la 
Turquie, la Grèce et l’Italie, il est attendu en Israël 
et passera à Nazareth, dernière étape de ce projet. 
François Beaune recueillera des histoires et 1HISTOIRE

RACONTER
A

témoignages des Nazaréens afin de créer une grande 
bibliothèque d'histoires vraies et partager ces récits 
avec le reste du monde : "On n'a pas tous un roman 
à écrire mais on a tous une histoire à partager".

Après le « Forum France 
Israël Cinéma, Télévision, 
Animation », et un festival de 
séries télés à la cinémathèque 
de Tel Aviv, l’Institut français 
d’Israël continue d’inonder 
les écrans israéliens.

Le vendredi 21 décembre, 
solstice d’hiver et jour le plus 
court de l’année, sera l’occasion 
d’honorer le court-métrage 
dans les cinémathèques de 
Jérusalem, Haïfa et Tel Aviv. 
Sept courts-métrages français, 
certains tendres comme Junior 

de Julia Ducournau, d’autres 
plus dramatiques comme Ce 
qu’il restera de nous de Vincent 
Macaigne et enfin des comédies 
avec Réquista de Julien Izard 
ou encore Ceci n’est pas un 
film de cowboy de Benjamin 
Parent primé au festival de 
Cannes, seront à l’affiche. 

En janvier, "Another look", 
vous invitera à découvrir 
ou redécouvrir des chefs-
d’œuvre du cinéma européen 
sur des copies restaurées. Dix 
ambassades et centres culturels 

européens s’associent pour 
proposer chacun un film de leur 
patrimoine cinématographique 
pour la première fois sur grand 
écran en Israël. C’est du 10 
au 19 janvier à Tel Aviv mais 
également à Jérusalem et Haïfa. 
Les grands réalisateurs sont 
à l’affiche : Senso de Luchino 
Visconti, Aniki Bóbó de Manuel 
de Oliveira, La kermesse 
héroïque de Jacques Feyder… 
Un demi-siècle de cinéma 
européen vient saluer Israël.

Enfin, nous vous donnons 
rendez-vous du 9 au 19 mars 
pour le dixième anniversaire du 
Festival du film français d’Israël 
avec un programme exceptionnel 
et de nombreuses surprises 
pour cette édition anniversaire.

http://www.ambafrance-il.org

Pour en savoir plus : 

Infos pratiques : http://www.tamuseum.com
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צרפת-ישראל

לקולנוע,  הצרפתי-ישראלי  "הפורום  בעקבות 
הטלוויזיה  סדרות  ופסטיבל  והנפשה"  טלוויזיה 
מצרפת שנערך בסינמטק תל אביב ממשיך המכון 
בישראל.  הקולנוע  מסכי  "להפציץ" את  הצרפתי 

תורו  יגיע  בשנה,  הקצר  היום  בדצמבר,  ב-21 
הזרקורים.  באור  לעמוד  הקצר  הסרט  ז'אנר  של 
אביב  ותל  חיפה  ירושלים,  של  בסינמטקים 
הזו,  המאתגרת  מהסוגה  יצירות  שבע  תוצגנה 
ג'וליה  של  "ג'וניור"  כמו  וענוגות  רכות  חלקן 
"מה  כמו  יותר  דרמטיות  ואחרות  דוקורנו, 
חלקן  גם  מקיין.  וינסנט  של  מאיתנו"  שיישאר 
"רקיסטה"  למשל  ייפקד,  לא  הקומדיות  של 
של  קאובוי"  סרט  לא  ו"זה  איזאר  ז'וליאן  של 
קאן.  בפסטיבל  לשבחים  שזכה  פרון,  בנג'מין 
מיצירות  מבחר  הכולל  פסטיבל  מתוכנן  בינואר 
תוך  שתוקרנה  האירופי,  הקולנוע  של  המופת 

"סיפורים  לספרו  חומר  איסוף  על  שנה  מזה  השוקד  בון  פרנסואה  הצרפתי  הסופר 
לאחר  בנצרת.  הצרפתי  במכון  דצמבר  בסוף  יתארח  התיכון"  הים  מארצות  אמיתיים 
שסייר בספרד, מרוקו, תוניסיה, אלג'יריה, מצרים, לבנון, טורקיה, יוון ואיטליה צפוי 
בון להגיע ישראל ולנחות בנצרת, התחנה האחרונה במסעו. הוא יאסוף מתושבי העיר 
הגלילית סיפורים ועדויות שישתלבו במאגר הסיפורים האמיתיים שאותם הוא מתעתד 
יכול לכתוב רומן אבל לכולם יש סיפור לספר".  לחלוק עם שאר העולם: "לא כל אחד 

למידע נוסף: 04-8312333
קישור לאתר הפרויקט:

http://www.mp2013.fr/histoiresvraies 

האופנה על פי
במוזיאון תל אביב נפתחה תערוכה יוצאת דופן המבוססת על "שלושים השנים הפריזאיות" של מעצב האופנה 
המכון  ביוזמת  בארץ  תוצג  והיא  בפריז  גליירה  במוזיאון  התערוכה  בלנסיאגה. מקור  קריסטובל  הספרדי 
הצרפתי בישראל. מוצג בה האוסף הפרטי של בלנסיאגה, המורכב מפריטי לבוש ספרדיים מסורתיים וכן 
משמלות, מעילים ומערכות לבוש שלמות שיצר המעצב עצמו. התערוכה חושפת בפעם הראשונה בישראל 
ה-60'. שנות  של  לצרפת  את הקשרים והגשרים התרבותיים והסגנוניים שבין ספרד של המאה ה-19 

אופנה  אוסף  בלנסיאגה:  "קריסטובל 
סאייאר.  אוליבייה  התערוכה:  אוצר  פרטי". 
 .27 המלך  שאול  שד'  אביב,  תל  מוזיאון 
http://www.tamuseum.com נוסף:  למידע 

בלנסיאגה

הפסטיבל,  משוחזרים.  בעותקים  שימוש 
בסינמטקים  יתקיים  שמו,  אחר"  "מבט 
עשר  בחסות  וחיפה  ירושלים  אביב,  תל  של 
וצפוי  אירופיים,  תרבות  ומכוני  שגרירויות 
19 בחודש.  להימשך עשרה ימים, מ-10 ועד 
ייחודי  סרט  לאירוע  תתרום  מדינה  כל 
לוצ'ינו  של  "סנסו"  הקולנועית:  ממורשתה 
מנואל  של  בובו"  "אניקי  האיטלקי,  ויסקונטי 
 La kermesse" הפורטוגזי,  אוליברה  דה 
ועוד.  הצרפתי  פיידר  ז'אק  של   "héroïque
הצרפתי  הקולנוע  פסטיבל  חביב:  אחרון 
עשרה  פני  על  הוא  גם  שייפרש  בישראל 
השנה  חוגג  במרץ)   19 עד  (מ-9  ימים 
הצופים  קהל  לכבוד  ורוקח  להיווסדו  עשור 
בהפתעות. ומלאה  דופן  יוצאת  תוכניה 

למידע נוסף: 
http://www.ambafrance-il.org 

אמיתיסללא הפסקה
יפור

LA FRANCE ou le cinéma permanent
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Economie

La deuxième édition du Colloque "Transports Publics et Mobilités Urbaines", 
organisé par Ubifrance avec le soutien du Service économique de 
l’ambassade de France, s’est tenu à Tel Aviv les 3 et 4 décembre derniers. 
Deux jours intenses de rendez-vous d’affaires (B2B), d’ateliers thématiques 
et de panels d’experts sur les solutions maintenance, les Smart Cities et les 
Lignes à Grande Vitesse (LGV).

Une importante délégation française, composée de 24 représentants, issus 
de onze entreprises qui représentent le fleuron français du transport public 
et des infrastructures, est venue à la rencontre des opérateurs israéliens 
pour présenter leurs offres. Et les projets ne manquent pas : le train reliant 
Jérusalem à Tel Aviv, celui de Nazareth à Haïfa, le service rapide parbus 

En marge de la Conférence LeWeb2012 
dont la neuvième édition s’est tenue à Paris 
début décembre, une rencontre informelle 
d’entrepreneurs et d’investisseurs  français 
et israéliens a eu lieu le 5 décembre au News 
Café d’Aubervilliers, avec le soutien d’Orange.

Dans l’ambiance détendue dont les 
« geeks » du monde entier ont le secret, et 
sous la houlette de Yossi Vardi, le gourou de 
la high-tech israélienne, plus de 70 acteurs 
majeurs de l’industrie de l’Internet ont 
partagé leurs aspirations, présenté leurs 
projets et  échangé leurs coordonnées.

L’Ambassadeur d’Israël en France, Yossi 
Gal, et les représentants du ministère 
français de l’Economie et des Finances 
ont évoqué, à cette occasion, la priorité 
accordée à l’innovation dans la relation 
bilatérale, et rappelé la tenue à Tel Aviv 
de la 2ème Journée franco-israélienne 
de l’Innovation, qui sera programmée en 
2013, après les élections israéliennes.

France-Israël de Toulouse. Ce séminaire 
a accueilli près de cinquante participants.

Animé conjointement par Claude Trink, du 
ministère de l’Economie et des Finances 
français, et Shlomo Wald, Chief Scientist 
du ministère de l’Energie israélien, ce 
séminaire a permis aux entreprises 
françaises de présenter leurs activités dans 
le domaine des énergies renouvelables, 
et d’exposer leur implication dans le 
développement des « smart cities ».

A l’occasion de la 5ème Conférence 
internationale d’Eilat sur les énergies 
renouvelables, qui a réuni du 27 au 29 
novembre près de 1800 participants, la 
Chambre de Commerce Israël-France, 
le Service économique de l’ambassade 
de France et le bureau Ubifrance - avec 
l’appui d’EDF-EN1 - ont organisé un 
Séminaire franco-israélien destiné à mettre 
en valeur l’expertise française en matière 
de développement des « smart cities2 ».

Aux côtés de nombreux participants 
israéliens (institutions, entreprises et fonds 
d’investissement), ce séminaire a accueilli 
une demi-douzaine des plus grands groupes 
français du secteur, parmi lesquelles EDF-EN, 
Alstom, Schneider Electric, Véolia, Alcatel-
Lucent, Soitec, et Navallon, ainsi qu’une 
délégation de petites et moyennes entreprises 
conduites par la Chambre de commerce 

LeWeb / Conférence

Du 3 au 4 décembre 2012

5ème Conférence
Internationale d’Eilat 

(BRT) à Haïfa, l’électrification des voies ferrées, le métro/tramway de 
Tel Aviv, la ligne à grande vitesse Eilat/Tel Aviv, pour n’en citer que 
quelques uns.

Plus de 70 entreprises israéliennes étaient représentées au 
symposium franco-israélien au côté des institutionnels comme 
le ministère israélien des Transports, la Société israélienne des 
Chemins de Fer, l’Autorité de gestion du Tramway de Tel Aviv (NTA) 
et la Société des routes (Netivei, Israël). Côté français, M. Alain 
Philip, adjoint au maire de Nice en charge des transports publics, 
a partagé son expérience après la construction du tramway dans la 
ville azuréenne.

1 : EDF-Energie renouvelable
2 : Les « smart cities », ou « villes intelligentes », sont conçues 
pour faire face aux besoins des institutions, des entreprises et  des 
habitants dans le respect de l’environnement.

2012

COLLOQUE TRANSPORTS PUBLICS 
ET MOBILITE URBAINE



לכלה כ

ולניידות  ציבורית  לתחבורה  השני  הכנס 
בדצמבר  וב-4  ב-3  אביב  בתל  נערך  אורבנית 
צרפת  של  המסחרית  הנספחות  ביוזמת 
הכלכלית  המחלקה  ובתמיכת   (Ubifrance)
עמוסים  יומיים  אלה  היו  צרפת.  בשגרירות 
נושאיות  בסדנאות   ,(B2B) עסקיות  בפגישות 
לתחזוקת  מומחים  בהשתתפות  ובפאנלים 
רכבת  וקווי  חכמות  ערים  תחבורה,  מערכות 
מהירים מאוד (דוגמת רכבת ה-TGV בצרפת). 

גדולה  צרפתית  משלחת  השתתפה  בכנס 
עשרה  מאחת  נציגים  וארבעה  עשרים  שכללה 
התחבורה  בתחומי  בצרפת  המובילות  החברות 
נפגשו  מצרפת  האורחים  והתשתיות.  הציבורית 
והציגו  בישראל  התחבורה  קווי  מפעילות  עם 
מתבצעים  ושירותיהן. בישראל  מוצריהן  את  להן 
הרכבת  קווי  רבים:  תחבורה  פרויקטי  אכן  היום 
מערכת  ונצרת-חיפה,  אביב  ירושלים-תל 
האוטובוסים המהירה בחיפה, הפרויקט לחשמול 
בתל  הקלה/מטרו  הרכבת  הרכבת,  מסילות 
אביב, קו הרכבת המהיר מתל אביב לאילת ועוד. 

חברות  משבעים  מלמעלה  נציגים  נכחו  באירוע 
דוגמת  ממשלתיים  מוסדות  נציגי  וכן  ישראליות 
משרד התחבורה, רכבת ישראל, החברה הממונה 
דן  בגוש  פרויקט הרכבת הקלה  ויישום  תכנון  על 
הצרפתי  הצד  מן  איילון.  נתיבי  וחברת  (נת"ע) 
על  הממונה  ניס  עיריית  ראש  סגן  זה  היה 
עם  פיליפ, אשר חלק  הציבורית, אלן  התחבורה 
הנוכחים מניסיונו בפרויקט הרכבת הקלה של ניס.

כנס בנושא תחבורה ציבורית 
2012 כנס אילת וניידות אורבנית 4-3 בדצמבר 

הבינלאומי 
לאנרגיות 
מתחדשות

כנס אילת-אילות הבינלאומי החמישי לאנרגיה מתחדשת 
ולחדשנות באנרגיה נערך בתאריכים 27 עד 29 בנובמבר 
הכנס  במסגרת  וגופים.  אישים  בהשתתפות כ-1,800 
את  לחשוף  במטרה  צרפתי-ישראלי  סמינר  התקיים 
"ערים  פיתוח  בתחום  הצרפתית  למומחיות  הכנס  באי 
חכמות" (ערים הנבנות תוך התחשבות בצורכי הסביבה). 
ישראל-צרפת,  המסחר  לשכת  ביוזמת  נערך  הסמינר 
המחלקה הכלכלית בשגרירות צרפת והנציגות המסחרית 
חברת  ובתמיכת   ,(Ubifrance) בישראל  צרפת  של 
.(EDF-EN) החשמל והאנרגיה המתחדשת של צרפת

(מוסדות,  הרבים  הישראלים  למשתתפים  בנוסף 
כחצי  בסמינר  חלק  נטלו  השקעות),  וקרנות  חברות 
בצרפת  הגדולות  החברות  עם  הנמנות  חברות  תריסר 
שניידר  אלסטום,   ,EDF-EN ביניהן  זה,  בתחום 
ונוואלון.  סויטק  אלקטל-לוסנט,  ואוליה,  אלקטריק, 
קטנות  חברות  של  משלחת  בסמינר  השתתפה  כן 
צרפת-ישראל  הסחר  לשכת  בראשות  ובינוניות 
גופים.  יוצגו בסמינר כחמישים  שבעיר טולוז. סך הכול 

ממשרד  טרינק  קלוד  במשותף  הנחו  הסמינר  את 
המדען  ואלד,  ושלמה  צרפת  של  והכספים  הכלכלה 
הציגו  ובמהלכו  הישראלי,  האנרגיה  במשרד  הראשי 
האנרגיות  בתחום  פעילותן  את  מצרפת  החברות 
חכמות". "ערים  בפיתוח  מעורבותן  ואת  המתחדשות 
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התשיעית  השנה  זו  דצמבר  בתחילת  בפריז  שהתקיימה    LeWeb ועידת  בשולי 
חברת  בחסות  וישראלים,  צרפתים  ומשקיעים  יזמים  בין  רשמי  לא  מפגש  נערך 
אוברווילייה.  הפריזאי  בפרוור  קפה  בבית  בדצמבר  בחמישה  התקיים  המפגש  אורנג'. 
ביניהם  שוחחו  האינטרנט  בתעשיית  בכירים  תפקידים  בעלי  משבעים  למעלה 
וכל  ביקור,  כרטיסי  והחליפו  מיזמיהם  את  לזה  זה  הציגו  שאיפותיהם,  על 
ורדי.  יוסי  הישראלי  ההייטק  גורו  של  בניצוחו  משוחררת  באווירה  זאת 
הצהירו  צרפת  של  והכספים  הכלכלה  משרדי  ונציגי  גל  יוסי  בצרפת  ישראל  שגריר 
הקשרים  במסגרת  עליונה  בעדיפות  נמצאת  הטכנולוגית  החדשנות  כי  באירוע 
לחדשנות  השני  הצרפתי-ישראלי  הכנס  כי  והודיעו  המדינות,  בין  הדו-צדדיים 
בישראל. הבחירות  לאחר  ב-2013,  אביב  בתל  להתקיים  צפוי  טכנולוגית 

LeWeb2012ועידת  

 TRANSPORTS PUBLICS 
ET MOBILITE URBAINE
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Sciences

ll est généralement admis que 
lorsqu’un cortex visuel n’a pas 
été stimulé depuis l’enfance, il 
est impossible par la suite de le 
développer pour rendre la vue 
aux aveugles. Pourtant, des 
chercheurs français et israéliens 
ont découvert  que stimulé par 
des dispositifs de substitution 
sensorielle (SSD), le cortex 
visuel peut s’animer : l'utilisateur 
doit porter une caméra miniature 
et des écouteurs connectés à un 
petit ordinateur ou Smartphone. 
Les images sont alors traduites 
en "paysage sonore" à l'aide 
d'un algorithme. Le non-voyant 
écoute et interprète ensuite 
l'information visuelle fournie par 
la caméra.

Après soixante-dix heures 
d’entraînement, des aveugles 
ont ainsi réussi à classer des 
images comme des visages, 
des maisons, des silhouettes 
ou des objets quotidiens et 

identifier des éléments plus 
complexes, par exemple 
localiser des personnes, 
identifier une expression faciale 
et même lire des lettres et des 
mots. Les chercheurs se sont 
rendu compte qu’en outre, les 
zones du cerveau activées, 
stimulées par une information 
sonore, étaient semblables à 
des cerveaux "voyants" : “Le 
cerveau adulte est plus flexible 
que nous le pensions” explique 
le Professeur Amir Amedi 
de l’Université hébraïque de 
Jérusalem, qui a mené cette 
étude en collaboration avec les 
professeurs Laurent Cohen, 
de l'université Pierre et Marie 
Curie, et Stanislas Dehaene, 
de l'INSERM et membre du 
Collège de France. « De 
nombreuses zones du cerveau 
ne sont pas spécifiques au 
sens qui leur est associé (vue, 
ouïe, toucher) mais à la tâche 
qu’elles effectuent. Chez les 

non-voyants, certaines zones 
du cerveau peuvent ainsi être 
‘réactivées’ afin de traiter 
des informations visuelles ». 

Ces conclusions font naître 
l’espoir de réhabiliter la vue aux 
non-voyants. Les SSD peuvent 
aider les personnes non-
voyantes ou ayant une déficience 
visuelle dans l’apprentissage du 
traitement d’images complexes. 
La « vue » ainsi restaurée, bien 
que non-conventionnelle car 
elle n’implique pas le système 
ophtalmologique humain, n’en 
est pas moins réelle pour elles.

Des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem associés à des 
chercheurs français ont constaté qu’en activant le cortex visuel grâce aux sons, 
à l’aide d’équipements vidéo et sonores, des personnes aveugles de naissance 
peuvent "voir", décrire des objets et même identifier des lettres et des mots.

La médaille de Chevalier des 
Palmes académiques a été 
remise le 19 novembre 2012 aux 
Professeurs Abraham Hefetz et 
Hervé Bercovier. La cérémonie 
a eu lieu à l’Institut français, 
en présence du Conseiller 
de coopération et d’action 
culturelle, Olivier Rubinstein.

Depuis 1989, le professeur 
Hervé Bercovier enseigne 
la microbiologie clinique 
à l’Université hébraïque 
de Jérusalem. Il a assuré 
la coprésidence du Haut 
Comité Scientifique pour la 
coopération entre la France 
et Israël (2003-2009), et a été 
nommé Secrétaire général de la 
Fondation France-Israël.

Le professeur Avraham Hefetz a 
étudié la biologie à l’Université 
de Tel-Aviv. Ses qualités 
d’enseignant-chercheur lui ont 
valu d’être invité à dispenser 
son enseignement dans toute 
l’Europe. Il a consacré ses 
recherches à l’évolution de la 
communication chez les insectes 
sociaux. En 2001, l’université 
Paris XIII lui a décerné le titre 
de Docteur  Honoris causa, 
en reconnaissance de son 
étroite collaboration avec les 
chercheurs de cette université.

Serge Haroche
Prix Nobel 

de Physique

Remise des 
Palmes académiques

 Abraham Hefetz
Hervé Bercovier

VOIR
AVEC
SES OREILLES

Le Prix Nobel de physique a 
été attribué le 9 octobre 2012 à 
Stockholm au Français Serge 
Haroche (Ecole Normale 
supérieure, Collège de 
France) pour ses méthodes 
expérimentales novatrices visant 
à observer, mesurer et agir sur des 
particules quantiques uniques, 
comme le photon, pendant des 
laps de temps relativement longs.

Invité en Israël en octobre 
dernier par l’Institut Weizmann 
de Rehovot, Serge Haroche 
a été l’hôte de l’Ambassadeur 
de France, Christophe Bigot, 
qui a offert une réception en 
son honneur à la Résidence 
de France à Jaffa, en présence 
entre autres, du ministre 
israélien des Sciences, le 
Professeur Hershkowitz, et 
du professeur Ada Yonath, 
Prix Nobel de Chimie 2009. 
Lors de son discours, le professeur 
Haroche a souligné l'importance 
de la recherche fondamentale, 
base de tout progrès 
scientifique et technologique.
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מדע

שבהם  שבמקרים  היא  המקובלת  הסברה 
לגירויים  נתון  אינו  הוויזואלי  הקורטקס 
החל מתקופת הילדות, לא ניתן עוד לפתחו 
אולם  הראיה.  חוש  את  לעיוורים  ולהשיב 
כאשר  כי  גילו  וישראלים  צרפתים  חוקרים 
באמצעות  הוויזואלי  הקורטקס  את  מגרים 
 Sensory) חושית  להתמרה  מכשירים 
Substitution Devices - SSD), הוא מסוגל 
מצלמה  חובש  המשתמש  לפעילות.  לחזור 
קטן  למחשב  המחוברות  ואוזניות  זעירה 
מתורגם  החזותי  והמידע  לסמארטפון,  או 
קולי".  "נוף  המייצר  אלגוריתם  באמצעות 
האדם לקוי הראייה  מאזין לצלילים ומפרש 
המגיע  החזותי  המידע  את  באמצעותם 

מהמצלמה. 

עיוורים  הצליחו  אימון  שעות  שבעים  בתום 
לסווג תמונות לקטגוריות של פנים, בתים, 
בשימוש  הנמצאים  עצמים  או  אדם  דמויות 
מורכבות  פונקציות  לבצע  ואף  יומיומי, 
זיהוי  במרחב,  דמויות  מיקום  כגון  יותר, 
הבעות פנים ואפילו קריאת אותיות ומילים. 
החוקרים הבחינו כי האזורים במוח שהופעלו 
דומים  הפכו  קוליים  גירויים  באמצעות 

לאזורים המקבילים להם במוחות "רואים". 
שחשבנו",  מכפי  גמיש  הבוגר  "המוח 
מהאוניברסיטה  עמדי  אמיר  פרופ'  מסביר 
בשיתוף  המחקר  את  שהוביל  העברית, 
פייר  מאוניברסיטת  כהן  לורן  פרופ'  עם 
דהן  סטניסלס  פרופ'  ועם  קירי  ומארי 
צרפת  של  הלאומי  (המכון   INSERM-מה
גם  המכהן  רפואי),  ולמחקר  לבריאות 
"אזורים  פרנס".  דה  ב"קולז'  כחבר 
ספציפי  לחוש  מקושרים  אינם  במוח  רבים 
למשימות  אלא  מגע),  שמיעה,  (ראיה, 
שהם מבצעים. באופן זה, אזורים מסוימים 
במוחם של עיוורים יכולים להיות 'מופעלים 

מחדש' כדי לעבד מידע חזותי".

ניתן  כי  תקווה  ישנה  אלו  מסקנות  בעקבות 
עיוורים.  של  הראייה  חוש  את  לשקם  יהיה 
או  לעיוורים  לסייע  יוכל   SSD-ה מכשור 
מידע  לעבד  כיצד  ללמוד  ראייה  ללקויי 
באופן  שתשוקם  "הראייה"  מורכב.  חזותי 
משום  קונבנציונאלית,  אינה  אמנם  זה 
אין  תפקיד, אולם  בה  ממלאת  אינה  שהעין 
וחיונית  ממשית  פחות  שהיא  הדבר  פירוש 

בעבור אותם אנשים.

צלילים שמאפשרים לעיוורים 
לראות

ב-9 באוקטובר הוענק פרס נובל בפיזיקה 
נורמל  (אקול  סרז’ הרוש  למדען הצרפתי 
שיטות  על  פראנס)  דה  קולז’  סופריור, 
צפייה,  לצורך  שפיתח  החדשניות  הניסוי 
לפרקי  פעולות  וביצוע  מדידות  עריכת 
קוונטיים  בחלקיקים  יחסית  ארוכים  זמן 

בודדים, דוגמת פוטונים.

כאורח  בישראל  שערך  ביקור  במסגרת 
הכבוד של מכון ויצמן נערכה לכבוד פרופ' 
צרפת  שגריר  בבית  פנים  קבלת  הרוש 
הפנים  בקבלת  שביפו.  ביגו  כריסטוף 
פרופ'  המדע  שר  היתר  בין  השתתפו 
נובל בכימיה  וכלת פרס  דניאל הרשקוביץ 
בדברים  יונת.  עדה  פרופ'  לשנת 2009, 
על  הרוש  פרופ'  עמד  באירוע  שנשא 
העומד  היסודי,  המדעי  המחקר  חשיבות 
בבסיס כל התקדמות מדעית וטכנולוגית.

חתן פרס נובל לפיזיקה

כי  גילה  צרפתים  ולחוקרים  העברית  מהאוניברסיטה  ישראלים  לחוקרים  משותף  מחקר 
ידי  על  מופעל  הראייה(  על  האחראי  המוח  בקליפת  הוויזואלי)החלק  הקורטקס  כאשר 
צלילים, באמצעות שימוש בציוד וידאו וקול, מסוגלים עיוורים מלידה להתחיל "לראות", 

לתאר עצמים ואפילו לזהות אותיות ומילים

עיטור דקל המדע
חפץ  לפרופ' אברהם   הוענק 

לפרופ' הלל ברקוביאר
סרז' הרוש

 © Bengt Nyman

VOIR
AVEC המוענק  למדענים  גבוה  הצטיינות  המדע" (עיטור  דקל  "אביר  מדליית 

לפרופ'   2012 בנובמבר  ב-19  הוענקה  צרפת)  ממשלת  מטעם 
במכון  התקיים  הטקס  ברקוביאר.  (הרווה)  אברהם חפץ ולפרופ' הלל 
רובינשטיין.  יועץ התרבות של השגרירות, אוליבייה  בנוכחות  הצרפתי 
העברית  באוניברסיטה  קלינית  מיקרוביולוגיה  מלמד  ברקוביאר  פרופ' 
נשיא  כסגן  ברקוביאר  כיהן   2009 עד   2001 בשנים   .1989 מאז 
ו-2009   2003 השנים  בין  שימש  ופיתוח. כן  למחקר  האוניברסיטה 
כיושב ראש מהצד הישראלי של הוועדה העליונה לשיתוף פעולה מדעי 
בין צרפת וישראל. הוא אף התמנה לתפקיד מזכ"ל קרן צרפת-ישראל.

בזכות  אביב.  תל  באוניברסיטת  ביולוגיה  למד  חפץ  אברהם  פרופ' 
אירופה.  מדינות  בכל  כמעט  ללמד  הוזמן  וכחוקר  כמרצה  כישוריו 
חברתיים.  בחרקים  תקשורת  של  באבולוציה  עוסקים  מחקריו 
לשם  דוקטור  תואר   13 פריז  אוניברסיטת  לו  העניקה  ב-2001 
חוקריה. עם  שלו  ההדוק  הפעולה  שיתוף  על  כהוקרה  כבוד 
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Dans un vacarme odorant de pétrisseuses et d’ordres lancés à toute 
volée sur les températures et le temps de cuisson, Albert Djian nous 
reçoit dans son laboratoire de Jaffa où à seize heures passée, et avec 
près de dix heures de travail derrière lui, l’activité bat encore son plein.

n Français en IsraëlU

La brioche de 
« La bonne 
pâtisserie »

Recette

Ingrédients :

200 gr de farine
26 gr de sucre semoule
10 gr de miel
4 gr de sel
8 gr de levure boulangère
120 gr d’œuf
100 gr de beurre

- Mettre la farine la veille au frigidaire 
- Le lendemain, déposer dans cet ordre les ingrédients dans le 
robot muni du crochet à pâte : œuf, levure, farine, sel, sucre et 
miel, puis pétrir 5 minutes à la vitesse 1
- Incorporer le beurre coupé en petits morceaux progressivement
- Pétrir ensuite le tout à la vitesse 2 jusqu’à ce que votre 
préparation se décolle du fond du robot
- Laisser la pâte reposer une heure à l’extérieur, puis la rentrer 
au frigidaire pendant au moins 12 heures.
- Sortir la pâte et en former une boule
- La Laisser monter jusqu’à ce qu’elle double de volume
- Badigeonner la pâte d’œuf
- Cuire environ 30 minutes à four préchauffé à 160°

   

Arrivé il y a cinq ans en Israël, Albert 
vient d’ouvrir sa troisième pâtisserie à 
Tel Aviv. Debout au milieu des mottes 
de beurres et des plaques de pain, il 
nous raconte son parcours, sur un ton 
calme et sans emphase. Son choix 
de carrière tout d’abord, la pâtisserie, 
qu’il n’a pas fait par défaut comme 
c’est parfois le cas des formations 
professionnelles, mais une fois son 
bac en poche. Formé aux « Moulins 
de France », il a travaillé pendant 
près de vingt ans dans les pâtisseries-
boulangeries de différents quartiers 
à Paris avant 
de mettre le cap 
sur Israël, où sa 
femme souhaitait 
s’installer.  

Pour lui, les choses 
se sont faites 
naturellement : lancer une entreprise 
d’artisan-pâtissier en Israël n’a pas 
été une aventure trop difficile. Bien 
qu’Albert ne maitrisait pas l’hébreu 
à son arrivée, la langue n’a pas été 
un obstacle car tout peut se faire 
en anglais. Des contacts avec les 
fournisseurs aux exigences des 
administrations, tout s’est déroulé 
sans ecueil. 

Entouré d’une équipe jeune et 
cosmopolite (un Anglais, une 
Israélienne qui a étudié en France, 
une Italienne), ce pâtissier dont les 
viennoiseries font courir tout Tel 
Aviv, nous confie que, contrairement 
aux idées reçues sur les Israéliens, 
ils ne recherchent pas la quantité : 
« J’ai dû certes proposer un croissant 
plus gros que ceux faits en France, 
mais sans aller jusqu’au format XXL 

des grandes chaînes. Lorsque 
l’on mange un excellent croissant 
pur beurre, le trop est l’ennemi du 
bien ». 

Quid du chausson au Houmous 
ou de l’éclair à l’aubergine 
mayonnaise ? Pour être un bon 
pâtissier, nous révèle Albert, il 
faut faire ce que l’on aime ! Il s’est 
bien sûr adapté au goût israélien 
en proposant plus de cakes et de 
gâteaux secs, mais il n’est pas 
guidé par une volonté ’marketing’. 

« Les Israéliens 
connaissent la 
France et sa 
gastronomie. 
Lorsqu’ils 
aiment vos 
produits, ils 
reviennent ! 

Ils n’hésitent pas non plus à vous 
parler ouvertement lorsque quelque 
chose ne va pas », poursuit Albert 
avant de nous confier ce qu’ils 
préfèrent : les viennoiseries, bien 
sûr, mais aussi l’éclair à la vanille et 
notre bon vieux flan ! Par contre, ils 
n’aiment vraiment pas  le macaron 
à la Halva (pâte de sésame) !

"les Israéliens 
connaissent la 

France et sa 
gastronomie" 

FAIT CE QU'IL TE PLAÎT 
Telle est la devise d’Albert Djian, 
artisan-pâtissier et propriétaire de la 
chaine « La bonne pâtisserie ».

BON
APPETIT !
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לחמניית הבריוש של ה"בון פטיסרי"
מתכון אפייה 

רכיבים:
 

200 גרם קמח
26 גרם סוכר
10 גרם דבש

4 גרם מלח
8 גרם שמרים לאפייה

120 גרם ביצים
100 גרם חמאה

 
- לצנן את הקמח לילה קודם במקרר

וו לישה את מרכיבי  - למחרת, להניח במיקסר בעל 
הבצק בסדר הבא:

- ביצים, שמרים, קמח, מלח, סוכר ודבש. ללוש 
1 במשך כ-5 דקות על עצמה 

- להוסיף בהדרגה את החמאה לתערובת כשהיא 
חתוכה לקוביות

2 עד שהתערובת מפסיקה להידבק  - ללוש על עצמה 
לדפנות המיקסר

- להניח לבצק לתפוח כשעה ולאחר מכן להניחו 
להתפחה נוספת במקרר במשך כ-12 שעות לפחות

- להוציא את הבצק המוכן מהמקרר, ליצור ממנו כדור 
יגדל פי שתיים - ולתת לו לתפוח עד שהוא 

- למרוח את הכדור בביצה
ולאפות  - להכניס לתנור מחומם מראש ל-160 מעלות 

במשך כ-30 דקות
בתיאבון!

צריך לעשות רק מה שאוהבים 
זה המוטו של אלבר דיז'אן, שף קינוחים )פטיסייר( ובעל 

רשת המאפים בסגנון צרפתי "לה בון פטיסרי"

אלבר, רק חמש שנים בארץ, פתח לא מכבר בתל אביב את הסניף השלישי של הרשת. את סיפורו 
הוא מספר לנו בטון רגוע ושלו כשהוא ניצב בינות לגושי חמאה ותבניות לחם. הוא פותח בעצם 
הבחירה במקצוע האפייה, ומסביר שזו לא הייתה ברירת מחדל, כפי שהדבר קורה במקרים רבים 
אצל "בעלי מקצוע", אלא תוצר של בחירה מושכלת שעשה לאחר סיום הבגרות. הוא למד בבית 
הספר הצרפתי לאפייה "מולין דה פרנס", ואחר כך עבד כעשרים שנה במאפיות בוטיק (בולאנז'רי-
פאטיסרי) ברבעים שונים של פריז. אז התקבלה ההחלטה לעלות ארצה. אשתו היא שדחפה לכך. 
מבחינתו הדברים קרו באופן טבעי, כאילו מעצמם. פתיחת הפאטיסרי הצרפתית בישראל לא 
התגלתה כמשימה קשה מדי. גם השפה שבה לא שלט כשהגיע לכאן לא היוותה מכשול, כי אפשר 
לעשות פה הכול באנגלית. מהקשר עם הספקים ועד לעמידה בדרישות הרשויות, הכול הלך לו חלק. 
בצרפת  שלמדה  ישראלית  (אנגלי,  וקוסמופוליטי  צעיר  עובדים  בצוות  מוקף  כשהוא 
לסטריאוטיפ,  שבניגוד  לנו  מספר  לרגל  אליו  עולה  אביב  תל  שכל  האופה  ואיטלקיה), 

קרואסונים  לייצר  שהצטרכתי  הוא  "נכון  איכות:  על  כמות  מבכרים  לא  הישראלים 
הגדולות.  הרשתות  שעושות  כפי   XXL במידת  לא  אבל  בצרפת,  מהמקובל  גדולים 
האיכות".  חשבון  על  בא  מוגזם  גודל  ומשובח,  טהור  חמאה  קרואסון  על  כשמתענגים 
אקלר  או  חומוס  במילוי  תפוחים)  מלית  עם  לרוב  עלים,  מבצק  (מאפה  שוסון  עם  ומה 
אלבר,  חושף  מוצלח,  אופה  להיות  כדי  ובמיונז?  בחצילים  מוארכת)  צרפתית  (פחזניה 
ואופה  הישראלי  לטעם  עצמו  את  התאים  אמנם  הוא  שאוהבים.  מה  רק  לעשות  חייבים 
מבחר גדול יותר של עוגיות ועוגות יבשות, אבל הוא לא במיוחד מונחה-שיווק. "הישראלים 
באים  הם  מוכר,  שאתה  מה  אוהבים  כשהם  שלה.  האנין  המטבח  ואת  צרפת  את  מכיר 
האהובים  הקינוחים  ומה  בסדר".  לא  כשמשהו  בגלוי  לך  לומר  מהססים  לא  גם  הם  שוב. 
(עוגת קרם ביצים  המסורתית  הפלאן  ועוגת  וניל  אקלר  גם  כמובן, אבל  עליהם? "מאפים 
חלבה". במילוי  המקרון  עוגיות  את  מחבבים  ממש  לא  הם  זאת,  לעומת  צרפתית). 

 אלבר דיז'ון מקבל את פנינו ב"מעבדה" שלו ביפו על רקע המולה ריחנית של מכונות ללישת בצק ובתוך בליל הוראות המונחתות מכל עבר
בענייני טמפרטורה וזמני אפייה. השעה כבר אחרי ארבע ומאחוריו כבר עשר שעות עבודה, אך הפעילות הקדחתנית במקום נמשכת ללא הפוגה

BON
APPETIT !



Retour sur....

 Fête de Noël et de Hannouka à la résidence de
l'Ambassadeur

Remise de insignes d'officier dans l'Ordre National de la Légion 

d'Honneur à Mme Dorit BEINISH, et des insignes de Chevalier 

dans l'Ordre National du Mérite à M. Jean-Claude Nidam 

N O V E M B R E 
D E C E M B R E 

Reception en l'honneur de Johnny 

Halliday en présence de la communauté 

française à la Résidence de France

 Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National

 du Mérite à M. Jean-Charles ZERBIB et M. Simon

BENITA

Remise des 
insignes de 

Chevalier dans 
l’ordre des Arts 
et des Lettres à 
Yoram Kaniuk

טקס הענקת 

עיטור אביר 

במסדר 

ההצטיינות 

הלאומי של צרפת 

למר שמעון בניטה 

ולמר ז'אן-שארל 

זרביב

הזמר ג'וני האלידיי בקבלת פנים 

חגיגית לכבודו בבית שגריר צרפת
L'Imam Hassen Chalghoumi aux côtés de 

dignitaires religieux lors de la visite en Israël 

d'une déléguation de France

טקס הענקת 

עיטור קצינה 

במסדר לגיון 

הכבוד של 

צרפת לגב' 

דורית בייניש, 

הענקת עיטור 

אביר במסדר 

ההצטיינות 

הלאומי של 

צרפת למר 

ז'אן-קלוד 
נידאם

חגיגות חנוכה וחג המולד בבית שגריר צרפת

 האימאם חסן שאלגומי ולצדו אנשי דת בכירים, במהלך
ביקורה בישראל של משלחת מנהיגים מוסלמים

 נובמבר-דצמבר

2 0 1 2

טקס הענקת 
עיטור במסדר 

האמנות והספרות 
של צרפת לסופר 

יורם קניוק

בחזרה לאירועים האחרונים...


