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Université Ben Gourion du Néguev, Institut Jacob Blaustein pour la Recherche en terres 
désertiques - 28 mai 2013.

Des scientifiques français et israéliens spécialisés dans la production et le traitement des 
eaux exposeront les recherches en cours et les solutions envisagées pour satisfaire les 
besoins croissants en eau au Proche-Orient. 

Un représentant de Veolia, groupe impliqué dans le traitement de l’eau, ouvrira les 
conférences en présentant la vision et les défis du monde industriel.

Le colloque sera suivi de la diffusion du film La Soif du Monde de Yann Arthus-Bertrand.

Le Bureau pour la Science et la Technologie 
de l’ambassade de France en Israël est 
aussi sur le web: 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המכון לחקר המדבר ע"ש  יעקב בלאושטיין - 28 במאי 2013.

המתנהלים  המחקרים  את  יציגו  מים  של  ומיחזורם  בהפקתם  המתמחים  וישראלים  צרפתים  מדענים 
כיום ואת הפיתרונות הנשקלים על מנת לספק את הצרכים הגדלים והולכים למים במזרח התיכון.

ויציגו את  יפתחו את ההרצאות  מים,  במיחזור  ונטפים, שני תאגידים המעורבים  ואוליה  נציגים מטעם 
החזון ואת האתגרים לעולם התעשייתי.

לאחר הכנס יוקרן העולם צמא למים, סרטו של יאן ארטוס ברטראן.

שגרירות  של  ולטכנולוגיה  למדע  הלשכה  את 
צרפת בישראל תמצאו גם ברשת:

Premier colloque scientifique franco-israélien sur
la production et le retraitement des eaux usées

רב השיח המדעי הראשון בין צרפת לישראל בנושא
הפקתם ומיחזורם של מי השפכים

SE PLONGERלצלול



Eau et développement durable : les enjeux pour le monde
Projection du film La Soif du Monde de Yann Arthus-Bertrand

L’histoire de l’eau en Israël, d’hier à demain
Cycle de conférences

« La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Proverbe touareg. » ההבדל בין גן פורח לבין מדבר אינו מצוי במים אלא באדם )פתגם ברברי(

Cinémathèque de Tel-Aviv
19h –19h15 : Discours de bienvenue.
19h15-20h45 : Projection du film, en français 
sous-titré hébreu.
20h50-21h45 : Présentations et échanges 
avec le public. Un représentant israélien de 
l’autorité de l’eau, Abraham Tenne, fera le point 
sur les problèmes de la gestion des ressources 
hydriques en Israël et sur les solutions 
envisagées. 
Un représentant de la direction de Veolia 
Environnement, Henri Starkman, présentera les 
solutions industrielles envisagées en France et en 
Israël pour faire face à la gestion des ressources 
hydriques. Traduction simultanée.
Vendredi 19 avril 2013
Centre culturel français de Nazareth
Projection du film en français sous-titré arabe 
et discussion.
Dimanche 21 avril 2013
Centre culturel français de Haïfa
Projection du film suivie d'un débat avec un 
représentant de la ville de Haifa. Un représentant 
de Veolia Environnement, Marc Azuelos, 
présentera les solutions industrielles envisagées 
en France et en Israël pour faire face à la 
gestion des ressources hydriques. En français.

Lundi 22 avril 2013

Institut français de Tel Aviv

19h30 : Conférence du Dr Vincent Lemire 
sur « La gestion de l’eau potable dans la 
région de Jérusalem : enjeux technologiques, 
archéologiques et historiques ». En français.

Mardi 23 avril 2013

Institut français de Tel Aviv

19h : Projection du documentaire Le Dessous 
des Cartes : Le Canal Mer Rouge – Mer Morte, en 
français, suivie d’un débat avec le Dr Sébastien 
Boussois sur les enjeux économiques, 
écologiques et politiques du projet de canal 
entre la mer Rouge et la mer Morte.

Entrée payante 20 NIS

Tourné dans une vingtaine de pays, La Soif du monde révèle le monde mystérieux et fascinant de l’eau, en 
confrontant de somptueuses images aériennes à des reportages sur la vie de ceux qui sont privés de cette 
ressource. La Soif du Monde est l’un des derniers long-métrages de Yann Arthus-Bertrand, photographe 
célèbre pour ses images et documentaires de la Terre vue du ciel et « Ambassadeur de bonne volonté » du 
Programme des Nations unies pour l’Environnement.

Vincent Lemire maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée ; 
chercheur au Centre de Recherche Français de Jérusalem (MAE/CNRS). Auteur de La soif de Jérusalem. 
Essai d’hydrohistoire (1840-1948).
Sébastien Boussois eenseignant, chercheur et président-fondateur du Cercle des Chercheurs sur le 
Moyen-Orient (CCMO). Auteur de Sauver la Mer Morte. Un enjeu pour la paix au Proche-Orient.

של  הצרפתי  המחקר  במרכז  וחוקר  וואלֵה  לַה  מארן  פריז-מזרח  באוניברסיטת  זמננו  בת  להיסטוריה  מרצה  הוא  למיר  וינסן 
ירושלים )CRFJ(. כמו כן, הוא מחבר הספר ירושלים צמאה. מסה בהידרו-היסטוריה )1840-1948(, שיצא לאור בהוצאת הסורבון.
סבסטיאן בוסואה הוא מורה, חוקר והנשיא המייסד של חוג החוקרים על המזרח התיכון )CCMO(. כמו כן, הוא מחבר הספר 

להציל את ים המלח. אתגר לשלום במזרח התיכון, שיצא לאור בהוצאת ארמן קולן.

העולם צמא למים שצולם בכ-20 מדינות, חושף את העולם המסתורי והמרתק של המים ומעמת תמונות אוויר  הסרט 
זה. העולם צמא למים הוא סאחד מסרטיו  מרהיבות עם כתבות אודות חייהם של אלה שנשללת מהם הגישה למשאב 
האחרונים באורך מלא של יאן ארטוס ברטראן, צלם שהתפרסם בזכות צילומיו וסרטיו התעודיים המראים את כדור הארץ 

מלמעלה וכן, 'שגריר של רצון טוב' לתכנית הסביבה של האו"ם.

סינימטק תל אביב 
19:00-19:15: דברי פתיחה

19:15-21:00: הקרנת הסרט, בצרפתית עם כתוביות בעברית
21:00-22:00: דיון סביב הסרט בחברתם של ד"ר שמעון 
טל, נשיא האיגוד הישראלי למים, ד"ר אברהם טנא, מנהל 
אגף ההתפלה ברשות המים, נציג חברת ואוליה הצרפתית 
לעברית. סימולטני  בתרגום  אביב.  תל  עיריית  של  ונציג 

שישי, ה-19 באפריל 2013
מרכז תרבות צרפת בנצרת

הקרנת הסרט, צרפתית עם כתוביות בערבית ודיון.
ראשון, ה-21 באפריל 2013
מרכז תרבות צרפת בחיפה

הקרנת הסרט ואחריה דיון עם נציג מטעם עיריית חיפה. 
את  יציג  אזואלוס,  מרק  הסביבה,  ואוליה-איכות  נציג 
הפתרונות התעשייתיים הנשקלים בצרפת ובישראל בנסיון 
בצרפתית. ההרצאה  המים.  משאבי  ניהול  עם  להתמודד 

שני, ה-22 באפריל 2013

המכון הצרפתי בתל אביב

"ניהול  בנושא  לְמיר  וינסן  ד"ר  מפי  הרצאה   :19:30
טכנולוגיות,  סוגיות  ירושלים:  בסביבות  השתייה  מי 

ארכיאולוגיות והיסטוריות". ההרצאה בצרפתית.

שלישי, ה-23 באפריל 2013

המכון הצרפתי בתל אביב

19:00: הקרנת הסרט התיעודי מאחורי המפות: תעלת 
ד"ר  עם  דיון  ואחריה  בצרפתית,  המלח  ים   - סוף  ים 
הסביבתיות  הכלכליות,  בסוגיות  בוסואה  סבסטיאן 

והמדיניות של פרויקט תעלת הימים.

מים ופיתוח בר-קיימא: מהן הסוגיות שמולן ניצב העולם 
הקרנת העולם צמא למים סרטו של יאן ארטוס ברטראן

תולדות המים בישראל, מאתמול למחר
סבב הרצאות
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RÉALISÉ PAR

Thierry Piantanida       Baptiste Rouget-Luchaire

UN FILM DE

Yann Arthus-Bertrand

LA SOIF
DU MONDE
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HOPE Production
présente

présente LA SOIF DU MONDE 
un film de YANN ARTHUS-BERTRAND 
réalisé par THIERRY PIANTANIDA 
et BAPTISTE ROUGET-LUCHAIRE 
musique original de ARMAND AMAR   
montage LAURENCE BUCHMANN 
et MARIE-PIERRE CAMUS 
producteurs délégués 
YANN ARTHUS-BERTRAND, 
JEAN-YVES ROBIN 
et NICOLAS COPPERMANN

Ce film a été réalisé avec le soutien de l’Agence Francaise de Développement et du Forum Mondial de l’Eau
www.hopeproduction.fr
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הכניסה בתשלום: 20 ש"ח
Inscription possible au 03 796 80 00 הרשמה מראש בטלפון 00 80 796 03

חמישי, ה-18 באפריל 2013

Jeudi 18 avril 2013


