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חברים יקרים,
בעקבות  וזעזוע  הלם  והוכתה  בליבה  צרפת  נפגעה  שנה  לפני 
התגייסות  של  גל  המדינה  את  סחף  בתגובה  בטולוז.  הטבח 
והזדהות. אל לנו לשכוח זאת. יש להפיק מכך את כל הלקחים. 
עליכם לדעת כי רשויות צרפת נחושות להילחם בכל האמצעים 

בהתגברות האנטישמיות והטרור. 
השנה שהחלה עומדת בסימן של התחדשות פוליטית בישראל. 
כי  וברור  נהיר  החדשה,  הממשלה  של  הרכבה  יהא  אשר  יהא 

צרפת תמשיך לעבוד עימה בשיתוף פעולה הדוק.
ישראל  מדינת  נשיא  ביקר  מרץ  חודש  של  הראשון  בשבוע 
הולנד.  פרנסואה  צרפת  נשיא  עם  ונפגש  בפריז  פרס  שמעון 
שני האישים העלו על נס את הקשר המיוחד בין שתי המדינות. 
המדינות,  שתי  בין  טבעי  גשר  בישראל,  החיים  צרפת  אזרחי 
להשמיע את  כדי  הקרובים  בחודשים  הקלפי  אל  וייקראו  ישובו 

קולם ולבחור נציג או נציגה לאסיפה הלאומית. 
שלוש  לכך  הבינלאומית, וניתן  בזירה  גם  מאוד  פעילה  צרפת 
ושלחנו  המקומית  הממשלה  לקריאת  נענינו  במאלי  דוגמאות. 
אירופה  אפריקה,  ממדינות  רבות  בתמיכת  חיילים,  אלפי 
ואמריקה, כדי להילחם בהצלחה בטרור בחבל הסאהל; אל מול 
המעצמות  שש  עם  הדיאלוג  חידוש  רקע  ועל  האיראני  האתגר 
בנשק  תצטייד  לא  איראן  כי  לוודא  כדי  דרוכה  צרפת  נשארת 
גרעיני; וכאן במזרח התיכון, אנו מקווים לתרום את תרומתנו 
מנת  על  כך,  כל  והחיוני  המיוחל  השלום  תהליך  לחידוש 
ובביטחון  בשלום  סוף  סוף  לחיות  יוכלו  והפלסטינים  שישראל 

בשתי מדינות.   
כמה מילים לסיום: התרבות הצרפתית מצליחה יפה בישראל. 
שבוע המטבח הצרפתי הראשון הוכתר בהצלחה וזכה לביקורות 
הארץ,  ברחבי  לסינמטקים  מוזמנים  אתם  כעת  חיוביות. 
הצרפתי  הקולנוע  מפסטיבל  ליהנות  כדי  חיפה,  ועד  משדרות 
בתגליות  עשירים  ממנו  ולצאת  להיווסדו  עשור  השנה  החוגג 
ובחוויות. אחרון חביב, המכון הצרפתי בתל אביב ציין את יום 
לחגיגות  כעת  אתכם  ומזמין  ופנלים  הרצאות  בסדרת  האישה 

הפרנקופוניה שיתפרשו על פני כל חודש מרץ. 

כריסטוף ביגו

Chers amis,

Il y a un an, la France était meurtrie, 
abasourdie, indignée par le massacre 
de Toulouse. En réponse, un immense 
élan de mobilisation, de solidarité se 
faisait jour. N’oublions pas.        Tirons-
en toutes les leçons. Sachez que les 
autorités françaises sont déterminées 
à tout faire pour combattre la 
recrudescence de l’antisémitisme et du terrorisme. 

Cette année est placée ici, en Israël, sous le signe du 
renouveau politique. Quelle que soit la composition du prochain 
gouvernement, il est évident que la France continuera à travailler 
en étroite collaboration avec les autorités israéliennes. 

Dès la première semaine de mars, le Président de l’Etat d’Israël, 
Shimon Peres, s'est rendu à Paris où il a été reçu par le Président 
de la République, François Hollande. Ce fût l’occasion pour les 
deux hommes de célébrer ensemble la relation privilégiée qui unit 
nos deux pays.

Les Français d’Israël, pont naturel entre nos deux pays, vont 
d’ailleurs être particulièrement sollicités. Après la décision du 
Conseil constitutionnel, vous serez à nouveau appelés aux urnes 
dans les mois à venir pour faire entendre votre voix et élire un ou 
une député/e à l’Assemblée Nationale. 

La France se veut très active sur le front international. Trois 
exemples. Nous avons répondu à l’appel lancé par le Mali, 
envoyant des milliers de troupes, obtenant un très large soutien 
africain, européen et américain pour combattre avec succès le 
terrorisme dans le Sahel. A l’heure de la reprise du dialogue dit 
E3+3, la France reste vigilante pour s’assurer que l’Iran ne se 
dote pas de l’arme nucléaire. Enfin, nous souhaitons apporter 
toute notre contribution à la relance espérée, et si nécessaire, du 
processus de paix pour qu’Israéliens et Palestiniens vivent enfin 
en paix et en sécurité dans deux Etats.  

Un mot pour conclure : la culture française se porte bien en Israël. 
La première semaine de la gastronomie a été saluée comme 
une belle réussite. Vous êtes conviés au 10ème anniversaire du 
Festival du Film Français en Israël, dans toutes les cinémathèques 
du pays, de Sderot à Haïfa, pour repartir riches en découvertes 
et en émotions. Enfin, l’Institut français de Tel Aviv vous invite à 
célébrer la Journée de la Femme lors de conférences et de tables 
rondes et à fêter avec nous la Francophonie tout au long du mois 
de mars.

Christophe Bigot
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Diplomatie

Depuis le 11 janvier dernier, 
la France  mène au Mali une 
intervention militaire pour 
soutenir les troupes maliennes 
cherchant à repousser 
l’avancée de groupes armés 
islamistes ayant pris le contrôle 
du nord du Mali. 

Les objectifs de cette 
intervention, tels qu’ils ont été 
exprimés par le président de la 
République le 15 janvier, sont 
d'arrêter l'avancée en direction 
de Bamako des forces 
djihadistes, de sécuriser la 
capitale du Mali et de permettre 

au pays de recouvrer son 
intégrité territoriale.

La France et le Mali ont  pu 
bénéficier du soutien quasi-
unanime de la communauté 
internationale, car comme 
l’a souligné Laurent Fabius, 
« tous ont compris que la 
lutte contre les groupes 
terroristes concerne chacun ». 
« La France », a de son côté 
rappelé le président François 
Hollande,  « est elle aussi 
engagée dans la lutte contre 
le terrorisme » et si elle opère 
au Mali, « ce n’est pas pour 

צרפת
LA FR ANCE

fer de lance  de la lutte
anti-terroriste au Mali

défendre quelque intérêt que 
ce soit en tant que puissance, 
mais pour veiller à ce qu’aucun 
groupe terroriste ne puisse 
conquérir un pays ».

Après plus d’un mois 
d’intervention, les objectifs 
de l’opération semblent 
avoir été atteints : l’essentiel 
du territoire malien a été 
libéré et la MISMA )Mission 
internationale de soutien au 
Mali sous conduite africaine( 
est en train de prendre le relais.
Certes, la sécurisation du 
territoire malien se poursuivra 

pour déjouer d’éventuels 
actes terroristes isolés et la 
France participe avec ses 
partenaires à la formation 
et l’appui aux troupes 
maliennes, mais Paris a 
réaffirmé sans ambiguïté 
que l’armée française n’avait 
pas vocation à demeurer 
éternellement au Mali.

Le 13 février dernier, l’Iran a de 
nouveau rejeté un accord avec 
l’AIEA, réitérant ainsi son refus de 
faire toute la lumière sur les possibles 
dimensions militaires de son 
programme nucléaire, d’ouvrir l’accès  
au site de Parchin et de s’engager 
dans un véritable processus de 
coopération et de transparence. 
Cette décision préoccupante conforte 
la position française en faveur de 
sanctions renforcées contre Téhéran. 
A ce jour, le régime de sanctions aurait 
coûté plus de quarante milliards de 
dollars au régime iranien. 

Le président François Hollande appelle 
au renoncement clair de l’Iran à tout 
programme nucléaire militaire. 

La France, l’Allemagne, le Royaume-
Uni, les Etats-Unis, la Chine et la 
Russie ont une position cohérente 
et appellent l’Iran à coopérer 
pleinement avec l’AIEA, à faire preuve 
de transparence et à cesser son 
programme d’enrichissement nucléaire. 
Ils partagent une double approche, 
qui combine des sanctions pour 
contraindre le régime à la coopération, 
et un dialogue sérieux assorti d’une 
offre attractive faite à l’Iran. 

Alors que les négociations entre les 
grandes puissances et l'Iran ont repris 
le 26 février au Kazakhstan, le Conseil 
des gouverneurs de l’AIEA doit se 
réunir au début du mois de mars pour 
faire le point sur l’état du programme 
nucléaire iranien. Ce sera l'occasion de 
rappeler une nouvelle fois l'Iran à ses 
obligations internationales et d'en tirer 
les conséquences.

Iran – Vers des trains de sanctions de plus en plus sévères

עומדת בחזית המאבק 
בטרור במ אלי
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על מנת להגן על אינטרס כלשהו שלה 
ששום  להבטיח  כדי  אלא  כמעצמה,	
המדינה".	 את  יכבוש  לא  טרור  ארגון 
המבצע  מראשית  חודש  בחלוף 
מרבית  הושגו:	 מטרותיו  כי  נראה 
שטחה של מאלי שוחרר,	וכוח הסיוע 
אפריקה  מדינות  בהובלת  הבינלאומי 
לידיו.	 המושכות  בנטילת  עסוק 

צפויות  מאלי  לאבטחת  הפעולות 
פעולות  לסכל  מנת  על  להימשך 
תמשיך  וצרפת  בודדות,	 טרור 
שותפותיה  עם  יחד  מעורבת  להיות 
להם.	 ובסיוע  מאלי  כוחות  באימון 
חד  באופן  הבהירה  פריז  זאת,	 עם 
כוונה  צרפת  לצבא  אין  כי  משמעי 
קבועה. נוכחות  במדינה  לקיים 

צרפת
LA FR ANCE

fer de lance  de la lutte
anti-terroriste au Mali

צרפת  פתחה  בינואר  ב-11	
לסייע  מנת  על  צבאי  במבצע 
את  להדוף  מאלי  לצבא 
החמושים  האסלאמיים  המורדים 
המדינה.	 צפון  על  שהשתלטו 

על  שנוסחו  כפי  המבצע,	 יעדי 
בינואר,	 ב-15	 צרפת  נשיא  ידי 
הקיצונים  התקדמות  עצירת  הם 
במקו,	 הבירה  לעבר  האסלאמיים 
אבטחת עיר הבירה ומתן אפשרות 
את  לעצמה  להחזיר  למדינה 
השליטה על מלוא שטחה הריבוני.	

התייצבה  הבינלאומית  הקהילה 
כמעט כולה לצידן של צרפת ומאלי,	
שהמאבק  הבינו  ש"כולם  משום 
אחד  לכל  נוגע  הטרור  בכנופיות 
לוראן  החוץ  שר  כדברי  מאיתנו",	
הולנד  פרנסואה  הנשיא  פביוס.	
מחויבת  "צרפת  כי  מצידו  הצהיר 
למאבק בטרור"	ופועלת במאלי "לא 

הסנקציות
ודחתה  איראן  שבה  בפברואר  ב-13	
הבינלאומית  הסוכנות  הצעת  את 
להגיע  )סבא"א(	 אטומית  לאנרגיה 
בסירובה  איראן  עמדה  בכך  להסכם.	
הצבאיים  לשימושים  הסברים  לספק 
הגרעינית,	 תוכניתה  של  האפשריים 
לאפשר לסוכנות גישה לאתר פארצ'ין 
שיתוף  של  אמיתי  לתהליך  ולהיכנס 
החלטתה  שקיפות.	 ושל  פעולה 
צרפת  עמדת  את  מחזקת  המדאיגה 
התומכת בהחרפת הסנקציות.	עד כה 
למשטר  הסנקציות  עלות  הסתכמה 
מיליארד  מ-40	 בלמעלה  האיראני 
הולנד  פרנסואה  צרפת  נשיא  דולר.	
וברור  חד  באופן  לנטוש  לאיראן  קרא 
שלה.	 הצבאית  הגרעין  תוכנית  את 
ארה"ב,	 בריטניה,	 גרמניה,	 צרפת,	
עקבית  בעמדה  מחזיקות  ורוסיה  סין 

באופן  פעולה  לשתף  לאיראן  הקוראת 
בשקיפות  לנהוג  סבא"א,	 עם  מלא 
ההעשרה  פרויקט  את  ולהפסיק 
לדעה  שותפות  המעצמות  הגרעינית.	
המשלבת  כפולה  גישה  לנקוט  יש  כי 
המשטר  את  שתיאלצנה  סנקציות 
רציני  דיאלוג  עם  יחד  פעולה,	 לשתף 
לאיראן.	 אטרקטיבית  בהצעה  שילווה 

בקזחסטאן  התחדשו  בפברואר  ב-26	
למעצמות,	 איראן  בין  השיחות 
ובראשית מרץ תתכנס מועצת הנציבים 
התקדמות  את  לבחון  כדי  סבא"א  של 
תהיה  איראן.	 של  הגרעין  פרויקט 
לאיראן  ולהזכיר  לשוב  הזדמנות  זו 
הבינלאומיות  התחייבויותיה  את 
הנוכחי. המצב  מן  מסקנות  ולהסיק 

על איראן ילכו ויחריפו

עומדת בחזית המאבק 
בטרור במ אלי
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La révision constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 a 
introduit la représentation 
à l’Assemblée nationale 
des Français établis 
hors de France. 
Pour la première fois 
en 2012, onze députés 
ont été élus par les 
Français de  l’étranger. 
Dans une décision rendue 
publique le 15 février 2013, 
le Conseil constitutionnel 
a annulé les opérations 
électorales qui se sont 
déroulées dans la première 
et dans la huitième 
circonscription électorale 
des Français établis hors 
de France, pour des 
considérations liées aux 
comptes de campagne 
des deux candidates dont 
l’élection était contestée. 

Des élections partielles 
vont donc être à nouveau 
organisées par le ministère 
des affaires étrangères 
dans la première 
et dans la huitième 
circonscription législative 
) c i r c o n s c r i p t i o n  q u i 
comprend Israël, l'Italie, 
Malte, Saint-Marin, 
Vatican, Chypre, la Grèce et 
la Turquie(, selon les mêmes 
règles que celles fixées 
pour le scrutin de juin 2012. 

Des informations 
supplémentaires sur 
la date des élections 
et les bureaux de vote 
seront communiquées 
u l t é r i e u r e m e n t , 
notamment sur le site 
Internet de l’ambassade : 
www.ambaf rance. i l .o rg

 ELECTIONS
PARTIELLES

 8e

circonscription

Rassemblant plus de 70 pays autour de 
la langue française, la Francophonie est 
un espace de diversité unique, célébré 
au mois de mars dans le monde entier, 
depuis 1998. En Israël, les festivités 
ont commencé cette année dès le 1er 
mars : les ambassades de Belgique, du 
Cameroun, du Canada, de France, de 
République Démocratique du Congo, de 
Roumanie, de Suisse et du Viet Nam ont 
investi les espaces de l’Institut français 
de Tel Aviv pour un parcours musical et 
culinaire à la découverte de leur pays. 
S’en sont alors suivies deux semaines 
de programmations littéraires, culturelles 
et cinématographiques dans les Instituts 
français de Tel Aviv, Haïfa et Nazareth : 

rencontres et conférences avec l’auteur suisse 
Joël Dicker, avec le philosophe Michel Onfray, 
exposition-concours autour des arts de la 
table le 6 mars, Festival du film français dans 
les cinémathèques d’Israël du 9 au 19 mars 
et, bien entendu, les traditionnelles dictées, 
composées autour des « dix mots semés au 
loin », ces mots français qui ont voyagé dans 
d’autres langues. Du grand public aux écoles 
israéliennes, vous êtes tous invités à vous 
joindre à la fête.

C’est la parité qui fût à 
l’honneur de l’édition 2013 
de la Journée de la femme, 
avec deux débats autour de 
la loi française fixant la parité 
hommes – femmes dans les 
instances représentatives, 
le 7 mars, de 14h à 19h, à 
la cinémathèque de Tel Aviv. 
Organisé par l’Institut français 
d’Israël, en coopération avec 
l’association israélienne 
« WePower », cet événement 
est placé sous l’égide de 
Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre française des Droits 
de la femme et porte-parole du 
gouvernement. 

Pour la première table ronde, 
Nelly Las, spécialiste du statut 
de la femme juive en Europe et 

aux Etats-Unis, a reçu  Claude 
Habib, auteur de La galanterie 
française, la journaliste Shani 
Litman et Adina Bar Shalom, 
fondatrice du premier collège 
universitaire ultra-orthodoxe 
en Israël.

Un débat traitant des 
« femmes d’influence » en 
politique  avec Ifat Zamir, 
directrice de WePower, les 
députés Guila Gamliel et Yael 
German, Me Liel Even Zohar 
et Asma Agbaria-Zahalka, 
leader du mouvement 
socialiste judéo-arabe 
« Daam ».

LA FRANCOPHONIE 
« La francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette 
symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se 
réveillent à leur chaleur complémentaire ». Léopold Sédar Senghor, 1962

EN FÊTE A 
L'INSTITUT FRANCAIS

Femmes, 
femmes, 
femmes…
La reconnaissance 
doit être utilisée de 
manière positive

France - Israël

בחירות חוזרות למחוז הבחירה השמיני באסיפה הלאומית
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צרפת-ישראל
פסטיבל הפרנקופוניה

במכון הצרפתי 

פרנקופוניה
בישראל

מרץ 2013

FRANCOPHONIE
EN ISRAËL

MARS  2013

Ambassade du Cameroun République Démocratique 
du Congo

Ambassade de Roumanie

W W W  W I N E S P A C E  C O  I L

LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE EN ISRAËL
MARS  2013

« La francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, 
cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, 
qui se réveillent à leur chaleur complémentaire ». Léopold Sédar Senghor, 1962

* Joël Dicker rencontrera des lycéens du Collège des Frères de Jaffa, des lycées Kfar Maïmon, Givat Washington, HaHavat 
Hanoar Hazioni, du lycée français de Jérusalem ainsi que des lycées israéliens.

* Des représentants de la République Démocratique du Congo rendront visite  aux élèves du Lycée Franco Israélien Ray-
mond Leven-Mikvé Israël.

שוויץ  רומניה,  קונגו,  של  הדמוקרטית  הרפובליקה  יוון,  צרפת,  קפריסין,  קמרון,  קנדה,  בלגיה,  של  השגרירויות 
וויטנאם, מזמינות אתכם לקחת חלק בפרנקופוניה - עם ז'ואל דיקר, סופר שוויצרי, התגלית של העונה הספרותית 
החדשה, זוכה הפרס הגדול לרומן של האקדמיה הצרפתית ופרס גונקור לספרות של תלמידי בתי הספר התיכוניים, 

על ספרו האחרון  La vérité sur l’Affaire Harry Quebert ועם מישל אונפריי, דוקטור לפילוסופיה ותיאורטיקן של 
ההדוניזם.

יום שישי, ה-1 במרץ
09:30

המכון הצרפתי בתל-אביב, חיפה, נצרת
ההכתבה של פרנקופוניה 2013

ההרשמה חובה לפני ה-20 בפברואר,
www.ambafrance-il.org באתר

12:00
המכון הצרפתי בתל-אביב

הפרנקופונים חוגגים
הכרות עם מדינות פרנקופוניות באמצעות 

המוסיקה, עם הזמר היווני ליאונידאס, 
התזמורת האפריקנית בונפיס, ו"טריו" הג'אז 

הרומני

יום ראשון, ה-3 במרץ
19:30

המכון הצרפתי בחיפה
הרצאתו של ז'ואל דיקר, על ספרו האחרון

 
יום שני, ה-4 במרץ

20:00
בית הארחה אגרון, ירושלים

הרצאתו של ז'ואל דיקר, על ספרו האחרון

יום שלישי, ה-5 במרץ
16:00

אוניברסיטת תל-אביב החוג לצרפתית
הרצאתו של ז'ואל דיקר, על - מהי הכתיבה?

יום רביעי, ה-6 במרץ
18:00

המכון הצרפתי בתל-אביב
תערוכה ותחרות של תלמידי בית הספר ואטל  

Les 10 mots à table
19:30

הרצאתו של ז'ואל דיקר, על ספרו האחרון

שבת, ה-9 במרץ עד יום שלישי, ה-19 במרץ
פסטיבל הקולנוע הצרפתי בישראל, 

בסינמטקים

יום חמישי, ה-14 במרץ
15:00

אוניברסיטת תל-אביב החוג לצרפתית
הרצאתו של מישל אונפריי, אודות חיבורו 

 L’ordre libertaire, ou la vie philosophique
 d'Albert Camus
עם אבירמה גולן

)תרגום סימולטני(

יום שישי, ה-15 במרץ
12:00

המכון הצרפתי בתל-אביב
מישל אונפריי

שיחה עם מישל בוקובזה קאהן, החוג 
לצרפתית אוניברסיטת תל אביב

יום רביעי, ה-20 במרץ
16:30

המכללה האקדמית נתניה
היום העולמי של הפרנקופוניה
כנס - תערוכה - מופע מוסיקלי

Dérives et Repères

כל מידע נוסף באתר
www.ambafrance-il.org

או בטלפון 03-7968000

Les Ambassades de Belgique, Canada, Cameroun, Chypre, France, Grèce, République Démocratique du 
Congo, Roumanie, Suisse, Vietnam vous invitent à participer à la fête de la Francophonie avec Joël Dicker, 
auteur suisse, révélation de la rentrée littéraire, lauréat du grand prix du roman de l’Académie française et 
du prix Goncourt des Lycéens pour son dernier livre La vérité sur l’Affaire Harry Quebert et Michel Onfray, 
docteur en philosophie et théoricien de l’hédonisme.

Vendredi 1er mars
9h30 
Instituts français de Tel Aviv, Haïfa, 
Nazareth
Dictées de la Francophonie 2013
Inscriptions obligatoires avant le 20 
février sur www.ambafrance-il.org 
12h00 
Institut français de Tel Aviv
Les Francophones font la fête
Découverte des pays francophones 
en musique avec le chanteur grec 
Leonidas, l’orchestre africain Bonfils 
et le Jazz Trio roumain

Dimanche 3 mars
19h30 
Institut français de Haïfa 
Conférence de Joël Dicker sur son 
dernier roman

Lundi 4 mars 
20h00 
Agron Guest House Jérusalem
Conférence de Joël Dicker sur son 
dernier roman

Mardi 5 mars
16h00 
Université de Tel Aviv - Département de 
français
Conférence de Joël Dicker sur Qu’est-
ce que l’écriture ? 

Mercredi 6 mars
18h00
Institut français de Tel Aviv
Exposition concours des étudiants de 
l’Ecole Vatel Les 10 mots à table 
19h30 
Conférence de Joël Dicker sur son 
dernier roman

Samedi 9 au mardi 19 mars
Festival du Film français dans les 
Cinémathèques d’Israël

Jeudi 14 mars
15h00
Université de Tel Aviv – Département 
de français
Conférence de Michel Onfray sur 
son essai  L’ordre libertaire, ou la vie 
philosophique d'Albert Camus
avec Avirama Golan
Traduction simultanée

Vendredi 15 mars
12h00
Institut français de Tel Aviv 
Michel Onfray 
Entretien avec Michèle Bokobza Kahan
Université de Tel Aviv - Département de 
français

Mercredi 20 mars 
16h30
Collège Académique de Netanya
Journée Mondiale de la Francophonie
Conférence – Expo – Spectacle 
musical
Dérives et Repères 

Toutes les informations pratiques sur
www.ambafrance-il.org

ou par téléphone au 03-796 80 00

חגיגה של הפרנקופוניה בישראל
מרץ 2013

"הפרנקופוניה היא ההומניזם הבלתי נפרד הנרקם סביב העולם, הדדיות של אנרגיות 
רדומות מכל היבשות, כל הגזעים, המתעוררים אל החמימות המשלימה שלהם".

לאופולד סדאר סנגור, 1962.

ז'ואל דיקר ייפגש עם תלמידים מקולז' דה פרר ביפו, ומבתי הספר של כפר מימון, גבעת וושינגטון, חוות הנוער הציוני, בית הספר התיכון הצרפתי   *
של ירושלים, ובתי ספר תיכון ישראלים.

נציגים של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו יערכו ביקור בבית הספר הצרפתי-ישראלי ריימוד לאוון מקווה ישראל.   *

תרבותי  במגוון  המתאפיין  מרחב  היא  הפרנקופונית*	 הקהילה 
מציינים  	1998 משנת  החל  מדינות.	 ייחודי ומונה למעלה מ-70	
בחודש  חל  אשר  הבינלאומי  הפרנקופוניה  יום  את  העולם  ברחבי 
במכון  מרץ.	בישראל החלו השנה החגיגות כבר ב-1	במרץ,	כאשר 
בלגיה,	 שגרירויות  בהשתתפות  יריד  נפתח  אביב  בתל  הצרפתי 
ניתן  ווייטנאם.	ביריד  קמרון,	קנדה,	צרפת,	קונגו,	רומניה,	שווייץ 
אלו.	היה  והקולינרית של מדינות  להתרשם מהמורשת המוזיקלית 
וקולנוע  תרבות  ספרות,	 אירועי  של  לשבועיים  הפתיחה  אות  זה 
במכונים הצרפתיים בתל אביב,	בחיפה ובנצרת.	בין היתר מתוכננים 
הפילוסוף  ועם  דיקר  זו'אל  השוויצרי  הסופר  עם  והרצאות  מפגשים 
השולחן  עריכת  אמנות  בנושא  ותחרות  תערוכה  אונפרה,	 מישל 
קולנוע  פסטיבל  במרץ,	 ב-6	 	)Les	arts	de	la	table( וההגשה
–	כמיטב המסורת  19	במרץ,	ולסיום  צרפתי בסינמטקים מ-9	עד 
בסימן  השנה  יעמדו  ההכתבות  הכתבה.	 תחרויות  	– הצרפתית 
לשפות  שחדרו  צרפתיות  מילים  רחוק",	על  שהגיעו  מילים  "עשר 
אחרות.	בתי הספר והקהל הרחב מוזמנים בחום לאירועים השונים.	

	

שאלת השוויון בין גברים לנשים עמדה במוקד כנס 
בסינמטק  שנערך  הבינלאומי  האישה  יום  לכבוד 
התנהלו  הכנס  במסגרת  במרץ.	 ב-7	 אביב  תל 
הקובע  הצרפתי  בחוק  שעסקו  שיח  רבי  שני 
נערך  ייצוגיים.	האירוע  בגופים  בין המינים  שוויון 
ביוזמת המכון הצרפתי בישראל,	בחסות השרה 
הצרפתית לזכויות האישה,	נג'את ואלו-בלקאסם,	
–	כוח נשים בישראל.	 ובשיתוף עם עמותת כ"ן 
מומחית  לאס,	 נלי  הנחתה  הראשון  הפאנל  את 
ובארה"ב,	 באירופה  היהודייה  האישה  למעמד 

תמיד אישה
"ג'נטלמניות  הספר  מחברת  בו  והשתתפו 
	,)La	 galanterie	 française( צרפתית"	
)"הארץ"(,	 ליטמן  שני  העיתונאית  חביב,	 קלוד 
הראשונה  האקדמית  המכללה  ומייסדת 
בר  עדינה  החרדי,	 לציבור  המיועדת  בישראל 
משפיעות  בנשים  שעסק  השני,	 בפאנל  שלום.	
זמיר,	 יפעת  כ"ן  מנהלת  השתתפו  בפוליטיקה,	
חברות הכנסת גילה גמליאל ויעל גרמן,	עו"ד ליאל 
אבן זוהר,	וכן אסמא אגבארייה-זחאלקה,	מנהיגת 
דע"ם. היהודית-ערבית  הסוציאליסטית  המפלגה 

בתיקון לחוקת צרפת שהתקבל ה-23	ביולי 2008	נקבע 
הפרלמנט  של  התחתון  )הבית  הלאומית  באסיפה  כי 
המתגוררים  צרפת  לאזרחי  נציגות  תהיה  הצרפתי(	
נבחרו  ב-2012	 שנערכו  בבחירות  למדינה.	 מחוץ 
אחד  בהיסטוריה  הראשונה  בפעם  הלאומית  לאסיפה 
העולם.	 ברחבי  הצרפתית  הפזורה  מן  נציגים  עשר 
	2013 בפברואר  ב-15	 שהתפרסמה  בהחלטה 
תוצאות  את  צרפת  של  החוקה  מועצת  ביטלה 
של  והשמיני  הראשון  הבחירה  במחוזות  הבחירות 
סדרים  אי  בשל  בחו"ל  המתגוררים  צרפת  אזרחי 

מהמועמדים.	 שניים  של  הבחירות  מסע  במימון 
בעקבות כך יקיים משרד החוץ של צרפת בחירות חוזרות 
במחוזות אלו )המחוז השמיני כולל את ישראל,	איטליה,	
מלטה,	סן-מרינו,	הוותיקן,	קפריסין,	יוון ותורכיה(	בהתאם 
לכללים שנקבעו לקראת הבחירות שנערכו ביוני 2012.	
מידע נוסף בדבר מועד הבחירות ופעילות הקלפיות יימסר 
בהמשך,	בכלל זה באמצעות אתר האינטרנט של שגרירות 
.www.ambafrance.il.org בישראל:	 צרפת 

בחירות חוזרות למחוז הבחירה השמיני באסיפה הלאומית
ומכלול  השונים  ניביה  על  הצרפתית  הלשון  היא  * פרנקופוניה 
ביטוי  לידי  באים  שהם  כפי  בה  הקשורים  התרבותיים  הייצוגים 
בכל רחבי העולם דובר הצרפתית. ארגון המדינות הפרנקופוניות 
77 מדינות שבהן הצרפתית היא שפה  שהוקם ב-1967 מאגד 

מדוברת מרכזית או משנית.

Le président Shimon Peres a été reçu à l'Elysée par le 
président François Hollande, le vendredi 8 mars 2013

נשיא המדינה שמעון פרס נפגש עם נשיא צרפת פרנסואה הולנד, ביום 
האליזה בארמון  שישי ה-8 במרץ 

© Présidence de la République
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10ème édition du 
Festival du Film 
Français

26e 
A l’occasion de la 26ème édition 
de la Foire internationale 
du Livre de Jérusalem, cinq 
écrivains français sont venus 
présenter leur dernier ouvrage 
traduit en hébreu, permettant 
à des centaines d’Israéliens 
de les découvrir : 
Amélie Nothomb 
)photo(, Tobie 
Nathan, Philippe 
Labro, Michel 
Piquemal et 
Emmanuel 
Carrère. L’Institut 
français en a 
profité pour 
inviter ce dernier 
à présenter son 
dernier récit, 
Limonov, à Tel-
Aviv. Sur le stand français 
étaient également présentés, 
avec le soutien du BIEF1, 
plus de mille titres de la 
production éditoriale française.

Quant aux auteurs n’ayant 
pas encore fait l’objet d’une 
publication en hébreu – comme 
Nathalie Zajde, Florence 

Du 27 au 29 Mars 2013, dans le cadre du Festival de 
spectacles pour enfants de Haïfa, le Théâtre de Haïfa, en 
partenariat avec l’Institut français, accueillera le mime Daniel 
pour sept représentations, et une autre aura lieu à Nazareth. 

Depuis 23 ans, ce festival, unique en Israël, a proposé 
plus de 200 spectacles, venus du monde entier. 

Quant au mime Daniel, son talent lui a valu de nombreuses 
récompenses dont le Clown d'Or du Festival de Syracuse 
et le Clown d'Or au Festival Comique de Chine.

2012 aura été une année exceptionnelle 
pour le cinéma français en Israël : le film 
« Intouchables » a fait plus de 500 000 
entrées et les films français sortis sur 
les écrans ont totalisé plus d’un million 
d’entrées ! C’est une belle récompense 
pour le Festival du film français qui 
contribue chaque année à mettre en 
avant les nouvelles générations de 
réalisateurs et soutient sans répit les 
sorties de films. On attendait donc 
de pied ferme cette 10ème édition !

Notre rendez-vous printanier, du 9 au 
19 mars, est l’occasion d’aborder un 
éventail de sujets. En parcourant la 
programmation, vous verrez que près 
de la moitié des films porte le nom de 
leur personnage principal. Ainsi, Cloclo 
dresse le portrait de cette icône de la 
chanson française ; Renoir décrit la 

relation privilégiée du célèbre peintre 
français et de sa dernière muse ; 
Alceste à Bicyclette nous plonge 
dans les doutes et les retranchements 
de ces personnalités un brin 
fantasques que sont les acteurs.
A côté de ces parcours atypiques, des 
récits simples et intimistes comme 
le cinéma français sait en offrir et 
comme nous les aimons: des histoires 
d’amitiés débordantes d’humour à 
l’instar de Bowling, de fratries pleines 
d’amour comme dans Rue Mandar, 
ou d'un couple qui cherche à sortir 
de la routine )Cherchez Hortense(.

Il ne s’agit que d’une mise en bouche, 
le menu des projections est copieux 
et réserve encore bien des surprises ! 
Avis à tous les gourmands du 7ème 
art !

Noiville, Cécile Guilbert, Raphaël 
Jerusalmy, Mai Lam N’Guyen-
Conan, Guila Kessous et Sophie 
Stern - ils ont été les invités des 
libraires de Jérusalem et de Tel-
Aviv. Les éditeurs ont eux aussi 
été à l’honneur : la Foire leur a 

fait vivre des journées 
trépidantes grâce à son 
programme « Editorial 
Fellowship ». Copié 
par les plus grandes 
Foires internationales 
comme Francfort ou 
Paris, ce programme 
créé en 1985 par 
Zeev Birger permet 
à des éditeurs de 
se rencontrer et 
d’échanger. Parmi 
eux cette année, 

quatre français, dont  Myriam 
Anderson, des Editions Actes 
Sud, qui évoquait « des échanges 
d’une grande intensité ». 

Depuis, les anciens fellows aiment à 
se retrouver chaque biennale sous 
le ciel hiérosolymitain, pour une 
expérience incontournable dans le 
monde du livre et de la littérature.

Le mime Daniel à Haïfa et Nazareth

Amélie Nothomb
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צרפת-ישראל

הגיעו  בירושלים  הבינלאומי  הספרים  ליריד 
השנה חמישה סופרים מצרפת, שהציגו בפני 
קהל של מאות אנשים את יצירותיהם האחרונות 
נתן,  טובי  נותומב,  אמלי  לעברית:  שתורגמו 
קארר.  ועמנואל  פיקמל  מישל  לאברו,  פיליפ 
קארר הוזמן להציג את ספרו האחרון "לימונוב" 
גם במכון הצרפתי בתל אביב. בביתן הצרפתי 
של  הבינלאומי  המשרד  בתמיכת  הוצגו  ביריד 
למעלה   )BIEF( בצרפת  לאור  המוציאים 
הגיעו  כך  על  נוסף  צרפתיים.  כותרים  מאלף 
אביב  בתל  ספרים  בחנויות  והתארחו  לארץ 
שספריהם  רבים  צרפתים  סופרים  ובירושלים 
זאז'דה,  נטלי  לעברית, ביניהם  תורגמו  טרם 
ירושלמי,  רפאל  גיבר,  ססיל  נואוויל,  פלורנס 
מאי לאם נ'גיין-קונאן, גילה קסוס וסופי שטרן. 
ביריד,  מרכזי  למקום  זכו  לאור  המוציאים  גם 
 Editorial" המפגשים  סדרת  במסגרת 

פסטיבל הקולנוע 
הצרפתי, טייק

שיוסדה  בתוכנית  מדובר   ."Fellowship
ומאפשרת  ב-1985  בירגר  זאב  ידי  על 
למוציאים לאור מכל העולם להיפגש ולשתף 
ירידי  ידי  פעולה. הרעיון הועתק, אגב, על 
הספרים הבינלאומיים הגדולים, כמו אלו של 
פרנקפורט ופריז. השנה השתתפו בתוכנית 
ארבעה מוציאים לאור מצרפת, ביניהם מרים 
אנדרסון מהוצאת "אקט סוד", שדיווחה על 
"מפגשים אינטנסיביים ביותר". מאז ייסוד 
לשוב  העבר  משתתפי  נוהגים  התוכנית 
וליהנות  בירושלים  הדו-שנתי  ליריד  ולהגיע 
מחוויה שהפכה ל"מאסט" בעולם הספרות. 

הצרפתי  לקולנוע  מוצלחת  שנה  הייתה  	2012
בישראל:	"מחוברים לחיים"	לבדו מכר יותר מחצי 
הצרפתיים  הסרטים  כל  כאשר  כרטיסים,	 מליון 
כרטיסים.	 ממיליון  יותר  כולל  בחישוב  מכרו 
פסטיבל  של  להשקעה  הדעות  לכל  נאה  תמורה 
הקולנוע הצרפתי,	שתורם בכל שנה לחשיפת הדור 
בהתמדה  ופועל  הצרפתים  הבמאים  של  הצעיר 
מכאן  בארץ.	 הקולנוע  לבתי  יגיעו  שהסרטים  כדי 
ה-10.	 מהפסטיבל  לצפות  למה  יש  שבהחלט 

	

עוסק  במרץ(	 	19 עד  )מ-9	 הפסטיבל האביבי 
תעברו  אם  נושאים.	 של  שלמה  בקשת  השנה 
מהסרטים  שכמחצית  תיווכחו  התוכניה,	 על 
נקראים על שם הגיבור הראשי:	הסרט "קלוקלו"	
את  מציג  )קלוקלו("(	 שלי  "בדרכי  )בעברית:	
דיוקנו של הזמר הצרפתי קלוד פרנסואה,	שזהו 
כינויו;	"רנואר"	מתחקה אחרי הקשר הקרוב שבין 
הצייר הידוע למוזה האחרונה שלו;	ו"אלססט על 
אופניים"	)בעברית:	"מולייר על אופניים"(	מכניס 
אותנו לעולמם חדור הספקות וחיבוטי הנפש של 
הזויים  המעט  הטיפוסים 
שחקנים.		 המכונים 
יוצאי  הסיפורים  לצד 
בפסטיבל  ניתקל  הדופן,	
פשוטים  בסרטים  גם 
כמו  ואינטימיים,	
יודע  הצרפתי  שהקולנוע 
מלאי  סיפורים  אוהבים.	 כך  כל  ושאנחנו  לעשות 
הומור על ידידות,	כמו בסרט "באולינג",	סיפורים 
על אחוות אחים,	כמו ב"רחוב מנדר",	או על זוג 
שמעוניין לצאת מהשגרה )"לחפש את אורטנס"(.
הפסטיבל  מתוכנית  טעימה  רק  הצגנו  כאן 
,תוכנית עמוסה,	גדושה ומלאת הפתעות.	פסטיבל 
האיכותי. הקולנוע  לחובבי  צרופה  הנאה  שכולו 

במסגרת פסטיבל חיפה להצגות ילדים 10 
הצרפתי  המכון  עם  פעולה  ובשיתוף 
דניאל  הצרפתי  הפנטומימאי  יתארח 
עד  	27 בתאריכים  חיפה  בתיאטרון 
29	במרץ.	דניאל צפוי להופיע שבע 
פעמים בחיפה ופעם נוספת בנצרת.	

שנה  	23 כבר  הנערך  הייחודי  הפסטיבל 
למעלה  קיומו  שנות  במהלך  אירח 
העולם.	 רחבי  מכל  מופעים  מ-200	
רבים,	 בפרסים  זכה  דניאל  הפנטומימאי 
בפסטיבל  הזהב  ליצן  פרסי  ביניהם 
סין. של  הקומי  ובפסטיבל  סירקוזה 
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צרפת ביריד הספרים בירושלים
הפנטומימאי דניאל מגיע לחיפה ולנצרת

Emmanuel Carrère
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Economie

Le 18 décembre, le ministre israélien de l’Energie, Uzi Landau, et 
l’ambassadeur Christophe Bigot, ont inauguré au kibboutz Gvulot les trois 
premiers chantiers de centrales solaires d’EDF-Energies Nouvelles en 
Israël. EDF-EN devient ainsi le premier développeur de tels projets en 
Israël, y apportant l'expertise mondialement reconnue du groupe et des 
panneaux solaires de qualité fabriqués en France. 

 Le 19 décembre, le groupe EDF, représenté par son directeur du 
Développement international, Olivier Orsini, a signé un accord de 
principe en vue d’une coopération globale avec son homologue israélien 
IEC )Israel Electric Corporation(, en présence du ministre israélien de 

Pour la deuxième année consécutive, pendant 
le Congrès Mondial du Mobile qui s'est tenu 
à Barcelone du 25 au 28 février, Ubifrance 
Israël propose aux entreprises françaises et 
israéliennes dans le secteur de la téléphonie 
et des objets communicants mobiles un 
programme de rencontres professionnelles 
hautement qualifiées. Cet événement, qui 

Ubifrance Israël au service des entreprises 

 Tourisme en
méditerranée

l’Energie et de l’ambassadeur de France. Cette coopération pourrait 
se concrétiser dès les prochains mois par un premier projet industriel 
commun.

 Le succès d'EDF-EN en Israël et le partenariat naissant entre EDF, 
premier électricien mondial, et son homologue israélien IEC, deux 
entreprises emblématiques dans leurs pays respectifs, illustrent le 
nouveau souffle de l'industrie française en Israël, au bénéfice de nos 
deux pays. La France ne peut que se féliciter de ces développements et 
des perspectives qu’ils portent en eux. Cela doit constituer un exemple 
pour toutes les entreprises françaises.

Enjeu prioritaire de l’action de la France en Israël, le renforcement des relations économiques entre les deux pays se 
poursuit. Deux événements positifs survenus au mois de décembre, marquent le début d’une nouvelle histoire industrielle 
française en Israël, celle d’EDF.

Une mission de partenariat 
technologique, portant sur les 
enjeux de l'eau appliqués au 
secteur de l'agriculture, a eu lieu 
en Israël du 17 au 21 février 2013. 

Au total 14 participants, dont 
12 entreprises, ont participé à 
un programme qui s’articule 
autour de visites de sites, de 
recherches emblématiques et 
de rencontres professionnelles 
ayant pour objectif la 
création de partenariats.

Catalyseur de la semaine de la 
gastronomie française « So French 
So Good » en Israël, la 19ème 
édition du Salon International du 
Tourisme Méditerranéen )IMTM(, 
s’est  tenue au Parc des Expositions 
de Tel Aviv les 5 et 6 février. 
L’édition 2013 a été couronnée 
de succès avec 370 stands, 1200 
exposants, et 38 pays représentés.

Cette première participation 
française, venue en réponse à 
l’invitation du ministre israélien 
du Tourisme, Stas Misezhnikov, 
en décembre 2011, est une 
concrétisation de l’accord de 
partenariat signé entre les 
ministres du Tourisme français et 
israélien, à Paris, le 10  novembre 
2011. Grâce à l’action d’Atout 
France et d’Ubifrance Israël, un 
pavillon présentait une vitrine 
de l’offre touristique française et 
accueillait pour la première fois 

six exposants : Air France, Club 
Med,  Aéroports de Grenoble & 
Chambéry, Bravo France,  Rail 
Europe et Tours de France.

Mobiles 
World 

Congres
 2013

L'EAU
Quelles solutions pour 

l'agriculture de demain ?

attire les plus grands opérateurs mondiaux 
et les startups les plus innovantes, est 
devenu un rendez-vous incontournable 
pour les professionnels du secteur. Comme 
pour l’édition précédente, Ubifrance Israël a 
organisé plus de 70 rendez-vous d’affaires 
pendant toute la durée du salon entre 
les deux délégations d’entrepreneurs.

EDF  insuffle une énergie nouvelle
 à la coopération entre Israël
et la France



לכלה כ

שר  גבולות  בקיבוץ  חנכו  בדצמבר  ב-18 
כריסטוף  והשגריר  לנדאו  עוזי  האנרגיה 
נובל  EDF-אנרג'י  חברת  של  מיזם  ביגו 
להקמת שלוש תחנות כוח ראשונות בישראל 
המבוססות על אנרגיה סולארית. בכך הפכה 
של  המרכזית  למפתחת  נובל  EDF-אנרג'י 
ולקולטי  לחברה  בארץ.  זה  מסוג  פרויקטים 
עולמי.  שם  יצא  בצרפת  המיוצרים  השמש 

אורסיני,  אוליבייה  חתם  בדצמבר  ב-19 
עם   ,EDF בקבוצת  הפיתוח  מנהל 
החשמל  חברת  מנהל  הישראלי,  מקבילו 
לשיתוף  עקרונות  הסכם  על  לישראל, 
שר  במעמד  נחתם  ההסכם  מקיף.  פעולה 
מימוש  ביגו.  והשגריר  לנדאו  עוזי  האנרגיה 
בחודשים  כבר  ייתכן  ההסכם  של  ראשון 
משותף.  תעשייתי  פרויקט  בדמות  הקרובים 

בישראל  נובל  EDF-אנרג'י  של  הצלחתה 
לחברת   EDF בין  הפעולה  שיתוף  וראשית 
בפעילות  זינוק  על  מעידות  החשמל 
שממנו  בישראל,  צרפת  של  התעשייתית 
עתידות ליהנות שתי המדינות. צרפת מברכת 
ההתפתחויות  ועל  אלו  התרחשויות  על 
צריך  הדבר  מבשרות.  שהן  העתידיות 
הצרפתיות. החברות  לכל  דוגמא  לשמש 

     מפיחה רוח חדשה
וישראל בין צרפת  תיירות ים  בשיתוף הפעולה 

תיכונית
ים-תיכונית לתיירות  ה-19  הבינלאומי   היריד 
)IMTM( – הקולינריה לשבוע  כרקע   ששימש 
בישראל  So French So" הצרפתית 
Good" – אביב בתל  התערוכה  בגני   נערך 
נחל היריד  בפברואר.  ו-6   5  בתאריכים 
ביתנים,  370 וכלל  מרשימה  הצלחה   השנה 
מדינות  38 של  ונציגות  משתתפים   1,200. 

צרפת השתתפה ביריד זו הפעם הראשונה בעקבות 
הזמנתו של שר התיירות סטס מיסז'ניקוב בדצמבר 
מימוש  מהווה  ביריד  הצרפתית  הנוכחות   .2011
של הסכם שיתוף הפעולה שנחתם בפריז בנובמבר 
המדינות.  שתי  של  התיירות  משרדי  בין   2011
 Atout הממשלתית  התיירות  סוכנות  בחסות 
יוביפראנס-ישראל  המסחרית  והנספחות   France
שישה  חלק  נטלו  שבו  צרפתי  ביתן  ביריד  פעל 
התעופה  שדות  מד,  קלאב  פראנס,  אייר  גורמים: 
בראוו  התיירות  חברת  שאמברי,  ושל  גרנובל  של 
פראנס, Rail Europe ונציגות של טור דה פראנס.
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הנספחות המסחרית של צרפת, יוביפראנס-ישראל, 
פגישות  תוכנית  ברציפות  השנייה  השנה  זו  קיימה 
מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר בין חברות מצרפת 
הבינלאומית  הסלולר  תערוכת  במסגרת  ומישראל 
 Mobiles World Congress( בברצלונה 
עד   25 בתאריכים  השנה  שהתקיימה   ,)2013
אליו  המושך  בברצלונה,  היריד  בפברואר.   28
ואת  המרכזיות  העולמיות  הסלולר  מפעילות  את 
לאירוע  הפך  ביותר,  החדשניות  ההזנק  חברות 
ארגנה  שעברה  בשנה  כמו  הענף.  לאנשי  חובה 
יוביפראנס למעלה מ-70 פגישות עסקיות בין חברי 
המשלחת הישראלית והצרפתית במהלך ימי היריד.  

יוביפראנס-ישראל 
בשרות המגזר העסקי

תערוכת הסלולר הבינלאומית 
בברצלונה
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חיזוק קשרי הכלכלה בין שתי המדינות – יעד מרכזי של הפעילות הצרפתית בישראל – נמשך במלוא 
הקיטור. שני אירועים בולטים שהתרחשו בדצמבר 2012 מסמנים את תחילתו של שלב חדש בתולדות 

הפעילות התעשייתית של צרפת בישראל, עם כניסת חברת החשמל הצרפתית (EDF) לשוק המקומי

פעולה  לשיתוף  צרפתית  משלחת 
החקלאי  השימוש  בתחום  טכנולוגי 
בתאריכים  בישראל  ביקרה  במים 
המשלחת  בפברואר.   21 עד   17
בהם  עשר משתתפים  ארבעה  מנתה 
חברות.  עשר  שתים  נציגי 
ביקורים  כללה  התוכנית 
באתרים רלוונטיים, הכרות 
בולטים  מחקרים  עם 
מפגשים  וסדרת  בתחום 
ייסוד  שמטרתם  מקצועיים 
חדשים. פעולה  שיתופי 

שימוש במים 
בחקלאות המחר

EDF
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Sciences

Une synapse est la zone de 
contact entre deux neurones, 
par laquelle passe l’information 
nerveuse sous la forme 
de neurotransmetteurs. La 
transmission synaptique est très 
étudiée car des troubles de son 
fonctionnement sont impliqués 
dans des pathologies comme 
l’épilepsie ou l’autisme.

Comprendre comment 
l’information nerveuse est 
transmise nécessite toutefois de 
prendre en compte un ensemble 
de variables moléculaires et 
géométriques : la localisation 
des neurotransmetteurs, le 
nombre de molécules d’un 
neurotransmetteur donné, le 

nombre et type de récepteurs 
capables de les saisir, ainsi que 
l’organisation morphologique de 
la synapse.

Fascinant, certes, mais un 
casse-tête pour les scientifiques 
qui cherchent à comprendre 
comment cet ensemble 
d’évènements aléatoires peut 
être converti en message 
nerveux compréhensible. Face 
à la quantité grandissante 
d’informations à traiter, les 
biologistes en sont venus à utiliser 
des outils mathématiques, comme 
les simulations numériques. Cette 
approche permet de prendre 
en compte un grand nombre 
de paramètres et de tester 

de nombreux cas de figure, en 
étudiant les conséquences de 
chaque variable sur l’évolution du 
système entier.

Une collaboration entre le 
département de neurobiologie 
de l’Institut Weizmann et deux 
groupes français du Collège de 
France (INSERM-CNRS) et de 
l’Institut de Biologie de l’Ecole 
Normale Supérieure (IBENS) a 
démontré les avantages d’une 
modélisation mathématique 
dans le cas de l’épilepsie et de 
troubles autistiques. Les résultats 
permettent de mieux comprendre 
en quoi un dysfonctionnement de la 
synapse provoque des symptômes 
de chacune de ces pathologies.

Jérusalem n’a pas toujours été un champ 
de bataille. Dans les années 1900, 
alors que la ville faisait encore partie de 
l’Empire ottoman, une autre histoire se 
dessinait à l’horizon, grâce à l’émergence 
d’une identité citadine partagée. 
La récente édition du livre de Vincent 
Lemire, Jérusalem 1900. La ville sainte à 
l’âge des possibles, publié aux Editions 
Armand Colin avec le soutien du CRFJ, 
fait revivre cette histoire oubliée, en 

s’appuyant sur une bibliographie 
récemment renouvelée par les 
jeunes chercheurs israéliens, 
palestiniens, turcs, européens 

et américains, et sur des archives 
administratives inédites comme celles de 
la municipalité ottomane de Jérusalem, 
institution mixte fondée en 1863. 

A la porte de Jaffa, sous la Tour de 
l’Horloge aujourd’hui détruite, on pouvait 
ainsi croiser une surprenante communauté 

citadine : un maire polyglotte, un député 
ottoman franc-maçon, des juifs levantins, 
un gouverneur urbaniste, des citadins 
affairés, des révolutionnaires qui chantent La 
Marseillaise, mais aussi des archéologues 
occidentaux occupés à creuser le sous-sol 
pour faire ressurgir la Jérusalem biblique. 
Alors que Jérusalem est aujourd’hui à un 
nouveau tournant de son histoire et que la 
question de son partage se pose une fois 
encore, il faut se souvenir de cet « âge des 
possibles » qui livre quelques clés pour mieux 
comprendre le présent et envisager l’avenir.

 COOPERATION SPATIALE
 INTERNATIONALE :

 conférence Ilan Ramon
en Israël

JERUSALEM

 MATHEMATIQUES
pour traiter l’épilepsie et l’autisme

Chaque année, le ministère 
israélien de la Science et de la 
Technologie, le Fisher Institute 
for Air and Space Strategic 

Studies et l’Agence Spatiale 
Israélienne )ISA(, organisent 
la Conférence Ilan Ramon 
sur la recherche spatiale, à la 
mémoire de l’équipage de la 
mission Columbia STS-107, 
dont faisait parti le premier 
astronaute israélien Ilan Ramon 
)1954-2003(. La 8ème édition de 
cet évènement a eu lieu du 29 

au 31 Janvier 2013 à l’Air Force 
House Auditorium d’Herzliya.
Les débats ont porté sur 
l’espace et la sécurité, la 
coopération internationale, 
l’innovation et les applications 
non-traditionnelles de 
l’espace, la politique 
spatiale internationale, 
l’industrie, la science et la 

technologie liées à l’espace.
La présence à cet événement 
de Yannick d’Escatha, 
président du CNES, a 
également été l’occasion 
de resserrer les liens étroits 
qui unissent la France et 
Israël dans leur intense 
coopération spatiale.

LES

à l'âge des
possibles

Réflexions à l’occasion de la 
publication du livre de Vincent 
Lemire, chercheur au CRFJ
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מדע

בין  המפגש  מקום  היא  סינפסה 
המידע  מועבר  שדרכו  נוירונים  שני 
העצביים  המוליכים  באמצעות  העצבי 
המידע  מעבר  )נוירוטרנסמיטורים(. 
בסינפסה נחקר רבות משום שההפרעות 
כמו  בלקויות  קשורות  בתפקודו 

אפילפסיה ואוטיזם.

המידע  מועבר  כיצד  להבין  כדי 
בחשבון  להביא  יש  העצבי 
מולקולריים  משתנים  של  אוסף 
מיקום  וגיאומטריים: 
מספר  הנוירוטרנסמיטורים, 
בנוירוטרנסמיטור  המולקולות 
הקולטנים  מספר  נתון, 
וסוגיהם, וכן  המסוגלים לקלטם 
)מורפולוגי( של  הצורני  הארגון 

הסינפסה. 

מרתק,  נושא  זהו  כי  ספק  אין 
בכאב  גם  מדובר  בשעה  בה  אך 
המנסים  למדענים,  רציני  ראש 
אירועים  של  אוסף  כיצד  להבין 
עצבי  למסר  מומר  שרירותיים 
המידע  כמות  פשר. לנוכח  בעל 
לטפל,  יש  שבה  והולכת  הגדלה 
להשתמש  הביולוגים  החלו 
בכלים מתמטיים דוגמת הדמיה 
מאפשרת  זו  גישה  ממוחשבת. 
של  גדול  מספר  בחשבון  להביא 
שונים  מקרים  ולבחון  משתנים 
אחד  כל  השפעת  בידוד  תוך 
מהמשתנים על המערכת כולה. 

שימוש במתמטיקה לטיפול 
באפילפסיה ובאוטיזם

אילן  ע"ש  החלל  לחקר  הבינלאומי  הכנס 
השנה  ליום  בסמוך  שנה  מדי  מתקיים  רמון 
נהרג  שבה  קולומביה,  החלל  מעבורת  לאסון 
אילן  אל"מ  הראשון,  הישראלי  האסטרונאוט 
ידי  על  מאורגן  הכנס   .)2003-1954( רמון 
וחלל,  אוויר  אסטרטגי  למחקר  פישר  מכון 
בשיתוף סוכנות החלל הישראלית ומשרד המדע 
במספר,  השמיני  השנה,  הכנס  והטכנולוגיה. 
31 בינואר באודיטוריום  נערך בתאריכים 29 עד 

בית חיל האוויר בהרצליה.

וביישומים  בחדשנות  בחלל,  בינלאומי  פעולה 
הבינלאומית  במדיניות  בחלל,  לא-מסורתיים 
ובטכנולוגיה  במדע  בתעשייה,  וכן  לחלל,  ביחס 
הקשורים לחלל. בכנס השתתף גם ראש סוכנות 
ד'אסקאתה,  יאניק   )CNES( הצרפתית  החלל 
ולהדק את  להוסיף  כדי  בארץ  ביקורו  את  שניצל 
המדינות  שתי  בין  האינטנסיבי  הפעולה  שיתוף 

בתחום החלל.

ירושלים בעידן 
האפשרויות

כנס החלל הבינלאומי השמיני ע"ש
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מחשבות לרגל צאת ספרו 
של וינסנט למיר, חוקר 

 CRFJ-ב

למחלקה  משותף  מחקר 
ויצמן  במכון  לנוירוביולוגיה 
ולשתי קבוצות חוקרים מצרפת, 
פראנס  דה  מקולז'  האחת 
)INSERM-CNRS( והשנייה 
האקול  של  הביולוגי  מהמכון 
 ,)IBENS( סופריור  נורמל 
המידול  יתרונות  על  הצביע 
אפילפסיה  בחקר  המתמטי 
אוטיסטיות.  והפרעות 
להבין  מאפשרות  התוצאות 
גורם  אופן  באיזה  יותר  טוב 
הסינפסה  של  משובש  תפקוד 

לתסמינים של פתולוגיות אלו.

אילן רמון

ירושלים שדה קרב.  לא תמיד הייתה 
ה-20,  המאה  של  הראשון  בעשור 
חלק  עדיין  הייתה  שהעיר  בשעה 
נראה  העות'מאנית,  מהאימפריה 
צמיחתה  בזכות  שונה  העתיד  היה 
משותפת.  עירונית  זהות  של 
"ירושלים  למיר,  וינסנט  של  ספרו 
בעידן  הקודש  עיר   ,1900
 Jérusalem 1900.( "האפשרויות
 La ville sainte à l’âge des
לאחרונה  שיצא   ,)possibles
ארמאן  בהוצאת  מחודשת  במהדורה 
קולין ובתמיכת מרכז המחקר הצרפתי 
לחיים  מחזיר   )CRFJ( בירושלים 
הזאת,  הנשכחת  ההיסטוריה  את 
ביבליוגרפיה  על  מסתמך  שהוא  תוך 
חוקרים  של  עבודתם  פרי  עדכנית, 
תורכים,  פלסטינים,  ישראלים, 
ארכיונים  ועל  ואמריקאים,  אירופים 
מנהליים שטרם נחקרו, כגון אלו של 
גוף  העות'מאנית,  ירושלים  עיריית 
ב-1863.  שנוסד  מעורב  הרכב  בעל 
יפו,  בשער  לפגוש  אז  היה  ניתן  כך 
לרגלי מגדל השעון שחרב זה מכבר, 
עיר  ראש  מפתיעה:  עירונית  קהילה 
עות'מאני  פרלמנט  חבר  פוליגלוט, 
המשתייך למסדר הבונים החופשיים, 
גם  שהוא  מושל  לבנטיניים,  יהודים 
להם  שאצה  תושבים  ערים,  מתכנן 
את  המפזמים  מהפכנים  השעה, 
מערביים  ארכיאולוגים  וכן  המרסייז, 
כדי  העיר  רחובות  את  החופרים 
התנ"כית.  ירושלים  את  לחשוף 
בפני  היום  עומדת  שירושלים  בזמן 
תמורה היסטורית נוספת, ועם חזרת 
כדאי  היום,  לסדר  חלוקתה  שאלת 
להיזכר באותו "עידן של אפשרויות", 
טובה  להבנה  מפתחות  בחובו  הטומן 
העתיד. ולתכנון  ההווה  של  יותר 
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n Français en IsraëlU

Elle a été l’occasion de provoquer une rencontre entre 
deux cultures culinaires. L’une, inscrite depuis 2010 
sur la liste du patrimoine de l'humanité de l’UNESCO et 
l’autre, en plein essor, fondée sur des traditions venues 
des quatre coins du monde. 

Cette semaine était également destinée à séduire le 
public israélien, auprès duquel la gastronomie connaît 
un engouement sans précédent : multitude d’émissions 
télévisées, foisonnement des blogs culinaires, montée 
en flèche des ventes d’ouvrages de recettes. Plusieurs 
restaurants israéliens sont plébiscités par le public et 
les critiques gastronomiques, tandis que les vignobles 
locaux rivalisent avec les meilleurs crus internationaux.
Organisé dans le cadre de l’accord bilatéral en matière 
de tourisme, cet événement a été l’occasion pour les 

Interview de Guillaume Gomez, 
le chef cuisinier de l’Elysée

SOFRENCH
GOOD

« So French So Good », la première Semaine de la gastronomie 
française en Israël organisée par l’ambassade de France, le service 
économique, l’Institut français et Ubifrance, a fait le bonheur des 
papilles de ses participants.

Les fans de gastronomie française 
ont, quant à eux, eu le plaisir de 
l’accueillir le mois dernier, ainsi 
que dix autres grands noms de la 
cuisine française, à l’occasion de 
« So french So good », la première 
semaine de la gastronomie 
française en Israël. Dans le cadre 
de cet événement, Gomez a 
coopéré avec le chef de l’hôtel 
Leonardo Plazza à Jérusalem, 

professionnels et le grand public de découvrir les 
patrimoines gastronomiques et les savoir-faire des 
deux pays. Il s’est traduit par la collaboration de douze 
grands chefs cuisiniers et pâtissiers français avec des 
restaurants israéliens, l’organisation d’une semaine de 
formation d’étudiants des écoles de cuisine du pays, 
la promotion de produits français, la projection du film 
« Les saveurs du Palais », l’intervention de chefs dans 
des écoles israéliennes et l'organisation d'un colloque 
consacré aux patrimoines culinaires des deux pays. 

Forte de ce succès, la semaine « So French So 
Good » donne rendez-vous à tous les gourmands dès 
l’année prochaine !

Shalom Kadosh, pour la préparation 
d’un déjeuner casher. «Je connais 
la cuisine casher pour avoir dîner 
chez des amis israéliens à Paris », 
dit-il, très au parfum. « C’est un 
défi intéressant, que j’ai adopté 
avec plaisir. J’ai réalisé un tartare 
de saumon mi-cuit aux agrumes, 
auquel j’ajoute d’habitude un 
assaisonnement aux huitres, que 
j’ai remplacé par une sauce à base 
de légumes et d’huile d’olive. Ce 
n’est pas meilleur ou moins bon, 
juste différent ! ». 

«Mon voyage en Israël aura 
véritablement été une belle 

« Israël, une expérience inoubliable »

« Cuisiner cacher : 
un défi intéressant »

expérience », se réjouit Guillaume 
Gomez. Une semaine dense qu’il 
a passé à découvrir le pays et ses 
habitants )«Tel-Aviv, une ville qui 
vit à mille à l’heure »( et prendre 
connaissance de la cuisine locale 
)« une cuisine spectacle, avec 
une bonne technique et de bon 
produits »(. Le chef Gomez retiendra 
surtout « la grande chaleur humaine 
et le vrai sens de l’accueil » qu’il à 
découvert ici. Pour lui, l’expérience 
israélienne ne fait que commencer : 
« je repars d’ici en me disant qu’il 
faut vite que je revienne. Pour venir 
passer des vacances, et même peut-
être réfléchir à monter un business ».

Guillaume	Gomez	et	le	chef	israëline	Shalom	Kadosh

Guillaume Gomez, le chef du Palais de 
l’Elysée, a toujours su qu’il voulait cuisiner. 
« Déjà en maternelle, quand il fallait se 
déguiser selon le métier qu’on voulait faire 
plus tard, j’étais le seul cuisinier au milieu 
de tous les pompiers », raconte-il. A 35 
ans seulement, Guillaume Gomez a déjà 
20 ans de carrière derrière lui et le titre de 
meilleur ouvrier de France. Contre l’avis de 
ses professeurs, il fait ses premiers pas de 
cuisinier à l’âge de 14 ans, dans un petit 
restaurant parisien. 

C’est au restaurant du chef Jacques 
Le Divellec, décoré de deux étoiles, 
qu’il franchit l’étape supérieure. Il y 
reste trois ans, durant lesquels il voit 
souvent un client fidèle: le Président 
de la République de l’époque, François 
Mitterrand, qui venait y manger chaque 
semaine. M. Le Divellec lui propose alors 
de faire son service national dans les 
cuisines de l’Elysée. « Et c’est comme 
ca que je suis rentré à l’Elysée. Quinze 
ans de ma vie au service de l’Etat, de la 
République et surtout des invités de la 
République », sourit-il.
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So French 
So Good

בישראל הצרפתי  המטבח  בשבוע  	המשתתפים 
צרפת,	 	"So	French	So	Good" ביוזמת שגרירות  שנערך 
המכון הצרפתי והנספחות המסחרית הצרפתית )יוביפראנס(	
שתי  בין  מפגש  זה  היה  ולעין.	 לחך  אמיתית  מחגיגה  נהנו 
ברשימת  	2010 בשנת  הוכללה  קולינריות,	האחת  תרבויות 
על  המבוססת  והשנייה,	 אונסק"ו,	 של  העולמית  המורשת 
מסורות מארבע כנפות תבל,	נמצאת בתנופת פריחה ושגשוג.	
למטבח  בארץ  הקהל  את  למשוך  גם  ביקש  הבישול  שבוע 
הצרפתי לאור העניין חסר התקדים שמעוררת הגסטרונומיה 
של  התפוצצות  בטלוויזיה,	 בישול  תוכניות  שפע  בישראל:	
בלוגים קולינריים ונסיקה במכירת ספרי בישול.	מסעדות רבות 
בישראל אהודות על קהל אניני הטעם ועל המבקרים,	ובמקביל 
בעולם.	 ביותר  הטובים  ביקבים  המקומיים  היקבים  מתחרים 
צרפת  בין  התיירות  הסכם  במסגרת  נערך  הבישול  שבוע 
וישראל וחשף את אנשי המקצוע ואת הקהל הרחב למסורות 
ולמומחיות הגסטרונומית של שתי המדינות.	במהלכו התקיים 
מצרפת  קינוחים  ושפי  שפים  עשר  שנים  אירועים:	 מגוון 
מקצועיות  סדנאות  ישראליות;	 מסעדות  עם  פעולה  שיתפו 
מצרפת  מוצרים  בארץ;	 לבישול  הספר  בתי  לתלמידי  נערכו 
הוקרן  הנשיא"	 של  "הטבחית  הסרט  המקומי;	 בשוק  קודמו 
בקולנוע;	השפים מצרפת הרצו בבתי ספר ישראליים לבישול;	
המדינות.	 שתי  של  הקולינרית  המורשת  בנושא  כנס  ונערך 

שבוע  צפוי  הצלחה  בכזו  שהוכתר  לאחר 
הבאה. בשנה  גם  אלינו  לחזור  הצרפתי  המטבח 

"לבשל כשר זה אתגר מעניין"
מאז  ידע  האליזה,  ארמון  שף  גומז,  גיום 
הספר  בבית  לבשל. "כבר  רוצה  שהוא  ומעולם 
היסודי, כשהיה צריך להתחפש למקצוע שנרצה 
כל  היחיד מבין  בו בעתיד, הייתי הטבח  לעסוק 
וחמש  שלושים  בגיל  מספר.  הוא  הכבאים", 
בלבד אוחז גומז בקריירה מרשימה בת 20 שנה 
המלאכה  "בעל  היוקרתי  התואר  את  הכוללת 
לבעל  שנה  בכל  בצרפת" המוענק  ביותר  הטוב 
מלאכה מצטיין בתחומו. בניגוד לדעתם של מוריו 
בבית הספר, שראו במקצוע הטבחות משלח יד 
נחות, עשה גומז את צעדיו הראשונים במטבח 
קטנה.  פריזאית  במסעדה  עשרה,  ארבע  בגיל 

החל  הרצינית  המקצועית  התנסותו  את 
לה- ז'אק  הידוע  הצרפתי  השף  של  במסעדתו 

עבד  שבה  המישלן,  כוכבי  שני  בעל  דיוואלק 
שנים  שנים.  שלוש  במשך 
פוגש  היה  בהן  משמעותיות, 
באחד  קרובות  לעיתים 
של  הנאמנים  מלקוחותיה 
דאז  הנשיא  המסעדה, 

הדרך  קצרה  הייתה  משם  מיטראן.  פרנסואה 
לה-דיוולאק  כאשר  האליזה,  ארמון  למטבחי 
כחלק  צרפת  לנשיא  לבשל  הצעיר  לגומז  הציע 
את  מצאתי  "כך  שלו.  הלאומי  השירות  מן 

Guillaume	Gomez	et	le	chef	israëline	Shalom	Kadosh

ריאיון עם שף ארמון האליזה, גיום גומז

אני  שנה  עשרה  חמש  כבר  באליזה.  עצמי 
הרפובליקה  בשירות  הציבורי,  בשירות 
מחייך.  הוא  אורחיה",  בשירות  ובעיקר 
הם באשר  הצרפתית  הגסטרונומיה   לחובבי 
את לקבל  הזדמנות  שעבר  בחודש   ניתנה 
 פניהם של עשרה כוכבים נוספים של המטבח
הגסטרונומיה שבוע  במסגרת   הצרפתי 
בישראל הראשון   So French" ,הצרפתי 
so Good". גומז שיתף  הפסטיבל   במהלך 
 פעולה עם השף שלום קדוש ממלון לאונרדו
הכנת על  שקדו  השניים  בירושלים.   פלאזה 
קצת מכיר  "אני  כשרה.  צהריים   ארוחת 
הכשר המטבח   את 
אליו התוודעתי   כי 
ישראלים חברים   אצל 
מספר, הוא   בפריז", 
מעורה מאוד   ונראה 
שאימצתי מעניין  באתגר  "מדובר   בפרטים. 
 בשמחה. בארוחת הצהריים בירושלים הכנתי
 טרטר סלמון חצי אפוי עם הדרים, שלו אני
צדפות. בסיס  על  רוטב  כלל  בדרך   מוסיף 

 במקרה הז החלפתי אותו ברוטב על בסיס ציר
 ירקות ושמן זית. התוצאה לא הייתה טעימה
 ."!יותר או טעימה פחות, אלא פשוט שונה
נהדרת",  חוויה  היה  בישראל  שלי  "הביקור 
בלתור  שלם  שבוע  שבילה  גומז,  מתפייט 
אביב  )"תל  תושביה  ואת  הארץ  את  ולגלות 
היא עיר שחיה בקצב מטורף"( ולטעום את 
אלמנט  בו  שיש  )"מטבח  המקומי  המטבח 
גלם  וחומרי  טובה  טכניקה  עם  שואו,  של 
איכותיים"(. מביקורו בארץ הוא יזכור בעיקר 
ואיכות  הישראלים  של  האנושי  "החום  את 
מבחינתו,  כאן.  נחשף  שאליהם  האירוח" 
"אני  החלה:  רק  שלו  הישראלית  החוויה 
לחזור  חייב  שאני  בידיעה  ישראל  את  עוזב 
במחשבה  וגם  חופשה  לצורך  גם  אליה. 
מסכם. הוא  אולי",  עסק  כאן  לפתוח 

"ישראל, חוויה 
בלתי נשכחת"



Retour sur....
Fe v r i e r -Ma r s
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בחזרה לאירועים האחרונים...

Brunch	presse	à	la	Résidence	de	France

Brunch	presse	à	la	Résidence	de	France

Concert	de	Dudu	Tassa	à	la	Résidence	de	France

Portes	ouvertes	au	lycée	Mikvé	IsarëlPortes	ouvertes	au	lycée	Mikvé	Isarël

L'ambassadeur	et	son	épouse	aux	côté	de	Guillaume	Gomez,	chef	du	Palais	de	
l'Elysée

Brunch	presse	à	la	Résidence	de	France

Thierry	Marx	dans	les	cuisines	du	restaurant	Mul	YamThierry	Marx	dans	les	cuisines	du	restaurant	Mul	Yam

Ouverture	de	la	Fête	de	la	FrancophonieOuverture	de	la	Fête	de	la	Francophonie

Déjeuner	d'ouverture	de	la	semaine	de	la	gastronpmie	au	Léonardo	Plazza	de	JérusalemDéjeuner	d'ouverture	de	la	semaine	de	la	gastronpmie	au	Léonardo	Plazza	de	Jérusalem

בירושלים				 לאונרדו פלאזה  לציון פתיחת שבוע המטבח הצרפתי בישראל,	מלון  ארוחת צהריים 

אירוע הפתיחה של פסטיבל הפרנקופוניה בישראל

השף תיירי מרקס במטבח מסעדת "מול ים"

ארוחת בראנץ'	לעיתונאים בבית שגריר צרפת

שף ארמון האליזה בפריז,	שף ארמון האליזה בפריז,	שף ארמון האליזה בפריז השגריר ורעייתו לצד גיום גומז

ארוחת בראנץ'	לעיתונאים בבית שגריר צרפת

יום פתוח בבית הספר התיכון הצרפתי-ישראלי במקווה ישראל יום פתוח בבית הספר התיכון הצרפתי-ישראלי במקווה ישראל

הופעה של דודו טסה בבית שגריר צרפת

הופעה של דודו טסה בבית שגריר צרפת

Concert	de	Dudu	Tassa	à	la	Résidence	de	France

Portes	ouvertes	au	lycée	Mikvé	IsarëlPortes	ouvertes	au	lycée	Mikvé	Isarël

פברואר-מרץ


