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L'ÉDITO
DE L'AMBASSADEUR

Christophe Bigot כריסטוף ביגו

השגרירדבר

8/
9

6/
חברים יקרים,7

אנו נמצאים כעת שנה מתחילת ההתקוממות בסוריה, וכשאני   
חושב על העם הסורי, על מאבקו לכבוד ולחופש ועל הטבח שמתרחש כמה 
כל  עושה  צרפת  כי  שתדעו  רוצה  אני  נסער.  ליבי  מכאן,  קילומטרים  מאות 
שביכולתה – במסגרת האו"ם והאיחוד האירופי ובתמיכת הליגה הערבית – 
אדון  סוף  סוף  יהיה  וכדי שהעם הסורי  הדיכוי האכזרי  להביא להפסקת  כדי 

לגורלו. 

אבל לפעמים שומעים גם חדשות טובות וישנם רגעים של סולידריות אמיצה. 
זו   – ואביבה  נועם  כך היה בנסיעתם של גלעד שליט לצרפת יחד עם הוריו 
הייתה יציאתם הראשונה מחוץ למצפה הילה – שבה הם ביקשו להביע את 
הכרת תודתם לנשיא צרפת ולעם הצרפתי כולו על תמיכתם הנאמנה. האם 

יש המחשה טובה מכך ליחסים האינטימיים שבין שתי המדינות?

היה  כך  נוספות.  רבות  בדרכים  התבטא  המדינות  שתי  בין  שבקשר  הכוח 
בביקור נשיא המרכז הלאומי של צרפת לחקר החלל, שנערך בסימן השיגור 
הצפוי של הלוויין הצרפתי-ישראלי "ונוס". כך היה גם בביקוריהם העוקבים 
של השרים הצרפתים לסחר חוץ ולתיירות, שהציבו לעצמם מטרה שאפתנית: 

להכפיל את היקף הסחר בין שתי המדינות, שרמתו עדיין אינה מספקת. 

בין שתי המדינות.  לתחום התרבות תמיד היה שמור מקום מיוחד ביחסים 
הישראלי  הקולנוע  כמו   – בישראל  רבה  להערכה  שזוכה  הצרפתי  הקולנוע 
הסרטים  פסטיבל  במסגרת  הבמה  במרכז  מרץ  בחודש  יעמוד   – בצרפת 
את  רמפלינג.  שרלוט  השחקנית  תהיה  השנה  שלו  ש"הסנדקית"  הצרפתי, 

הפסטיבל יפתח הסרט הצרפתי המצליח "מחוברים לחיים". 

לסיום, שנת 2012 היא שנת בחירות חשובה בצרפת מכיוון שמתקיימות בה 
שתי מערכות בחירות, האחת לנשיאות )בשני סבבי הצבעה, ב-22 באפריל 
וב-6 במאי( והשנייה לאסיפה הלאומית )ב-3 וב-17 ביוני(. בפעם הראשונה 
נציג  בישראל  המתגוררים  צרפת  לאזרחי  יהיה  צרפת  של  בהיסטוריה 
בפרלמנט. כדי להקל על המצביעים הגדלנו את מספר הקלפיות בישראל. זה 

יהיה רגע חשוב לדמוקרטיה ולצרפת. 

Chers amis,

	 Un	an	après	le	début	du	soulèvement,	je	pense	avec	émotion	au	peuple	
syrien,	 à	 son	 combat	 pour	 la	 dignité	 et	 la	 liberté,	 aux	 massacres	 perpétrés	 à	
quelques	centaines	de	kilomètres	d’ici.	Sachez	que	la	France,	à	l’ONU,	au	sein	de	
l’Union	européenne,	avec	le	concours	de	la	Ligue	arabe,	met	tout	en	œuvre	pour	
obtenir	l’arrêt	de	cette	répression	barbare	et	pour	permettre	au	peuple	syrien	d’être	
enfin	maître	de	son	destin.	

Mais	 il	est	parfois	aussi	d’heureuses	nouvelles,	des	moments	de	solidarité	 forte.	
Ainsi	de	la	venue	en	France	de	notre	compatriote	Gilad	Shalit	et	de	ses	parents,	
Noam	et	Aviva,	qui	ont	souhaité,	pour	leur	premier	déplacement	hors	de	Mitzpe	Hilla,	
marquer	leur	reconnaissance	envers	le	Président	de	la	République	et	l’ensemble	
des	Français	pour	leur	appui	indéfectible.	Comment	mieux	démontrer	l’intimité	de	
la	relation	entre	nos	deux	pays	?		

La	force	de	ce	lien	s’est	exprimée	de	bien	d‘autres	manières.	Ainsi	de	la	visite	du	
Président	 du	Centre	National	 d'Études	Spatiales	 avec	 le	 lancement	 programmé	
du	satellite	franco-israélien	Venus.	Ainsi	de	la	venue	successive	des	Ministres	du	
commerce	extérieur	et	du	tourisme,	au	service	d’une	ambition	forte	:	multiplier	par	
deux	les	échanges	économiques	–	encore	trop	faibles	-	entre	la	France	et	Israël.
Entre	 nos	 deux	 pays,	 la	 culture	 a	 toujours	 eu	 une	 part	 privilégiée.	 Le	 cinéma	
français	–	souvent	plébiscité	en	 Israël	–,	 comme	 le	cinéma	 israélien	en	France,		
sera	donc	à	l’honneur	au	mois	de	mars	avec	le	festival	du	film,	parrainé	cette	année	
par	Charlotte	Rampling	et	ouvert	par	le	plus	grand	succès	du	cinéma	français,	‘’Les	
intouchables’’.

Enfin,	2012	sera	une	année	électorale	décisive	avec	les	élections	présidentielles	
(22	avril	et	6	mai)	puis	 législatives	 (3	et	17	 juin).	Pour	 la	première	 fois	de	notre	
histoire,	 un	 député	 	 représentera	 notamment	 les	 Français	 d’Israël.	 Nous	 avons	
multiplié	 les	bureaux	de	vote	à	 travers	 le	 territoire	pour	que	ce	geste,	voter,	soit	
simple	et	naturel.	Un	rendez-vous	essentiel	avec	la	démocratie	et	avec	la	France.		
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DISCOURS 
DU CRIF

GILAD SHALIT À 
PARIS

Gilad Shalit et ses parents, Noam et Aviva, ont été reçus par le 
président Nicolas Sarkozy le 8 février dernier. Cette visite était 
le premier voyage du soldat depuis sa libération, le 18 octobre, 
après cinq années de captivité aux mains du Hamas à Gaza.

Le	Président	 de	 la	 République,	 Nicolas	 Sarkozy,	 était	 le	 8	 février	
dernier	 l’invité	d’honneur	du	dîner	du	CRIF,	qui	 s’est	 tenu	à	Paris.	
Dans	 son	 discours,	 le	 Président	 est	 revenu	 sur	 la	 menace	 que	
représente	le	nucléaire	iranien.	

Il	a	déclaré	que	la	France	ne	transigera	pas	avec	la	sécurité	d'Israël,	parce	
qu'Israël	est	«	un	miracle	»	et	que	la	disparition	d'Israël	serait	un	drame	et	
un	recul	effrayant	de	l'histoire	:	«	L'acquisition	de	l'arme	atomique	par	l'Iran	
est	inacceptable	».	

Evoquant	 le	 rôle	 moteur	 joué	 par	 la	 France	 dans	 l’adoption	 par	 l’Union	
européenne	d’un	embargo	sur	le	pétrole	iranien,	le	Président	a	expliqué	:

Le Président de la 
République, invité 
d’honneur du dîner 
du CRIF.

M. Alain Juppé, ministre des affaires 
étrangères et européennes, était, le 2 février 
dernier, l’invité du premier petit-déjeuner 
thématique organisé par la Fondation France 
Israël. 

LE PREMIER PETIT-DÉJEUNER DE LA 
FONDATION FRANCE ISRAËL AU QUAI 
D'ORSAY

«	Nous	voulons	que	les	dirigeants	de	ces	pays	comprennent	qu'ils	ont	
franchi	la	ligne	rouge.	Nous	voulons	rassurer	les	dirigeants	israéliens	
pour	 que	 l'irréparable	 ne	 soit	 pas	 commis.	 La	 solution	 n'est	 jamais	
militaire,	 la	 solution	 est	 politique,	 la	 solution	 est	 diplomatique,	 la	
solution	est	dans	les	sanctions	».	

Le	Président	de	la	République	a	par	ailleurs	insisté	sur	la	nécessité	
de	 sortir	 le	 dialogue	 israélo-palestinien	 de	 son	 immobilisme	:	 «	Les	
paramètres	de	 la	paix,	 chacun	 les	 connait.	Deux	Etats	ne	 suffisent	
pas.	Il	 faut	deux	Etats-nations,	telle	est	 la	position	de	la	France.	Un	
Etat	pour	le	peuple	juif,	un	Etat	pour	le	peuple	palestinien	».

בקה  בוקר  ארוחת 
ד'אורסיי

A	cette	occasion,	 il	 a	déclaré	que	 la	 relation	entre	 les	deux	pays	était	exemplaire.	Il	a	rappelé	que	la	France	
s'engageait	 pleinement	 en	 faveur	 de	 la	 sécurité	
d’Israël.

Il	 a	 pris	 pour	 exemple	 le	 rôle	 moteur	 de	 la	 France	 dans	 la	 mobilisation	
internationale	 contre	 le	 programme	 nucléaire	 iranien.	 Monsieur	 Juppé	 a	
également	rappelé	que	la	France	est	et	sera	toujours	l'amie	d'Israël.

Gilad	 Shalit	 et	 ses	 parents,	
Noam	et	Aviva,	ont	été	reçus	
par	 le	 président	 Nicolas	
Sarkozy	 le	 8	 février	 dernier.	

Cette	 visite	 était	 le	 premier	 voyage	
du	 soldat	 depuis	 sa	 libération,	 le	 18	
octobre,	après	cinq	années	de	captivité	
aux	mains	du	Hamas	à	Gaza.

Gilad	 et	 sa	 famille	 souhaitaient	
remercier	le	Président	de	la	République	
et	 l’ensemble	 des	 Français	 pour	 leur	
mobilisation	en	faveur	de	sa	 libération.	
«	Nous	 avons	 remercié	 le	 Président	
Nicolas	Sarkozy	et	 l’équipe	de	l’Elysée	
pour	leurs	efforts	et	leur	engagement	»,	
a	déclaré,	très	ému,	Noam	Shalit.	

Au	 cours	 de	 cette	 rencontre,	 le	 Président	
a	 redit	 son	 admiration	 pour	 le	 courage	 et	
la	 dignité	 de	 Noam	 et	 Aviva.	 Il	 a	 rappelé	
l’engagement	 et	 les	 efforts	 constants	 de	
la	 France	 pour	 parvenir	 à	 la	 libération	 de	
Gilad	 Shalit	 :	 «	Le	 fait	 que	 Gilad	 ait	 été	
reconnu	français	depuis	le	début	a	beaucoup	
contribué,	je	pense,	à	le	préserver	en	vie	».	

L’ambassadeur	 de	 France	 en	 Israël	 a	
qualifié	 cette	 rencontre	 «	d’intime,	 presque	
familiale	»	et	 a	 évoqué	 une	 discussion	
«	d’ordre	privé	»	entre	 les	deux	hommes.	 Il	
a	précisé	que	«	si	Gilad	restera	toujours	un	
héros	en	Israël,	c’est	aussi	un	jeune	homme	
en	 reconstruction	qui	a	besoin	de	 retrouver	
une	vie	normale	».

 Le président de la République a reçu, au Palais de l’Élysée,
M. Gilad Shalit et ses parents, Noam et Aviva

Présidence de la République - C. Alix ©

Dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France(CRIF)
Présidence de la République - P. Segrette ©

ארוחת הערב השנתית של הקרי"ף (ארגון הגג של הקהילה היהודית בצרפת)
(צילום: פ. סגרט, נשיאות צרפת)

Présidence de la République - C. Alix ©
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הנפט  על  האירופי  האמברגו  בהטלת  צרפת 
האיראני הסביר הנשיא: "אנו רוצים שמנהיגי 
הקו  את  חצו  שהם  יבינו  האלה  המדינות 
ישראל  למנהיגי  להבטיח  רוצים  אנו  האדום. 
שהבלתי הפיך לא יתרחש. הפתרון לעולם אינו 
צבאי, הפיתרון הוא מדיני ודיפלומטי, הפיתרון 

טמון בסנקציות". 

נשיא צרפת עמד גם על ההכרח להוציא את 
המו"מ הישראלי-פלסטיני מהקיפאון שבו הוא 
נתון: "הפרמטרים של הסכם השלום מוכרים 
צורך  יש  אינן מספיקות;  לכולם. שתי מדינות 
של  עמדתה  גם  וזוהי  מדינות-לאום,  בשתי 
צרפת. מדינה אחת לעם היהודי, ומדינה אחת 

לעם הפלסטיני". 

נשיא צרפת היה אורח הכבוד בארוחת 
הערב של הקרי"ף

היה  סרקוזי  ניקולא  צרפת  נשיא 
השנתית  הערב  בארוחת  הכבוד  אורח 
הקהילה  של  הגג  )ארגון  הקרי"ף  של 
ב-8  בפריז  שנערכה  בצרפת(  היהודית 

בפברואר

סרקוזי  הנשיא  חזר  האירוע  באי  בפני  .בנאומו 
הצהיר  הוא  האיראני.  הגרעין  לאיום  והתייחס 
של  בביטחונה  כשמדובר  תתפשר  לא  צרפת  כי 
והיעלמותה  "נס"  היא  שישראל  משום  ישראל 
תהווה אסון ונסיגה מבהילה בהיסטוריה האנושית: 
"התגרענותה של איראן היא דבר בלתי מתקבל על 
הדעת", אמר. בהתייחסו לתפקיד המוביל שמילאה 

נועם  והוריו  שליט  גלעד 
נשיא  עם  נפגשו  ואביבה 
ב-8  סרקוזי  ניקולא  צרפת 
זה  היה  בפריז.  בפברואר 
גלעד  של  הראשון  ביקורו 
מאז  ישראל  לגבולות  מחוץ 
באוקטובר  ב-18  שחרורו 
שנים  חמש  בתום  האחרון, 

בשבי החמאס בעזה. 

להודות  ביקשו  ומשפחתו  גלעד 
כולו  הצרפתי  ולעם  צרפת  לנשיא 
של  שחרורו  למען  התגייסותם  על 
ניקולא סרקוזי  לנשיא  גלעד. "הודינו 
ועל  מאמציהם  על  האליזה  ולצוות 
שליט  נועם  אמר  מחויבותם", 

בהתרגשות. 

צרפת  נשיא  שב  הפגישה  במהלך 
ליבם  לאומץ  הערצתו  את  והביע 
אביבה.  ושל  נועם  של  ולאצילותם 
ואת  מחויבותה  את  הזכיר  הוא 
צרפת  של  המתמשכים  מאמציה 
למען שחרורו של גלעד: "אני סבור כי 
העובדה שגלעד הוכר כאזרח צרפתי 
רבות  תרמה  הפרשה  בראשית  כבר 

להחזקתו בחיים", אמר. 

הגדיר  בישראל  צרפת  שגריר 
וכמעט  כ"אינטימית  הפגישה  את 
הנשיא  בין  כי  ומסר  משפחתית" 
פרטית".  "שיחה  התקיימה  לגלעד 
אמנם  יישאר  "גלעד  כי  הוסיף  הוא 
תמיד גיבור ישראלי, אך זהו גם איש 
וצריך  שיקום  בתהליך  הנמצא  צעיר 

לחזור לחיים נורמליים". 

שר החוץ אלן ז'ופה היה אורחה של קרן צרפת-ישראל 
בארוחת הבוקר של הקרן שהתקיימה ב-2 בפברואר.

במהלך המפגש אמר השר כי בין צרפת וישראל שוררת מערכת יחסים יוצאת 
דופן. הוא חזר על מחויבותה המלאה של צרפת לבטחון ישראל ונתן כדוגמא 
את התפקיד המוביל שהיא מילאה בהתגייסות הבינלאומית כנגד תוכנית הגרעין 
האיראנית. ז'ופה הצהיר כי צרפת היא ידידה של ישראל וכך היא תישאר תמיד.

ארוחת בוקר בקה ד'אורסיי

גלעד ביקר 
בצרפת

 שתי מדינות"
"לאום לשני עמים

Présidence de la République - C. Alix ©
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2012 es t  une  année é lec to ra le 
par t i cu l iè rement  impor tante  pu i sque 
les  França i s  sont  appe lés  à  é l i re  le 
Prés ident  de  la  Répub l ique  pu i s  les 
députés  à  l 'Assemblée  Nat iona le . 

ÉLECTIONS

C’est une tradition 
printanière : chaque 
année, au mois de 
mars, l’Institut français 
d’Israël nous invite à 
célébrer la semaine de 
la langue française. 
  
Cette	année,	du	5	au	11	
mars,	 dix	 ambassades	
francophones		:

-	 la	 Belgique,	 le	
Cameroun,	 le	 Canada,	
Chypre,	 la	 République	
démocratique	du	Congo,	

la	 France,	 la	 Grèce,	 la	 Roumanie,	 la	 Suisse	 et	 le	 Vietnam	 -	 proposent	 un	 parcours	
culturel	 et	 gastronomique	
à	 la	 découverte	 de	 la	
francophonie,	 à	 l’Institut	
français	de	Tel	Aviv.	

Cet	événement	bénéficie	du	
soutien	de	TV5Monde	et	de	
l’Organisation	internationale	
de	la	Francophonie.	

Des manifestations variées 
liées à la francophonie 
seront proposées penDant 
tout le mois De mars :

La Nuit des PubLivores, à la Cinémathèque de 
Tel Aviv et dans les Instituts français.

CoLLoque sur l’enseignement des langues 
étrangères et la place du français dans une 
société multiculturelle, à l’université de Bar 
Ilan.

tabLe roNde sur la France, les femmes et le 
pouvoir, animée par Eliane Viennot, membre de 
l’Institut universitaire de France, à l’université 
de Tel Aviv.

JourNée d’études sur les "Valeurs de la 
République, valeurs du judaïsme", au Collège 
académique de Netanya.

exPositioN sur la BD suisse, à la Médiathèque 
de Holon.

9ème éditioN du Festival du Film Français.

« Le bourgeois geNtiLhomme » version Neguev, 
en avant-première à Tel Aviv.

OÙ VOTER ?

Chaque	 électeur	 sera	 informé,	 par	
courrier,	 du	 bureau	 de	 vote	 dont	 il	
dépend.	 Des	 informations	 seront	
bientôt	disponibles	sur	le	site	Internet	

du	 Consulat	 (http://www.ambafrance-il.org/
Consulat-General-de-France-a-Tel.html)	
permettant	 à	 chaque	 électeur	 de	 savoir	 dans	
quel	bureau	il	devra	se	rendre	pour	voter.	

Pour les Français établis 
hors de France,	 l'enjeu	 est	
sans	 précédent.	 En	 effet,	
pour	 la	première	 fois	 ils	éliront	
11	 députés	 représentant	 les	

Français	 de	 l'étranger	 à	 l'Assemblée	
Nationale.	

Pour l'élection  du  Président de la 
République,	 tous	 les	 électeurs	 sont	
appelés	 aux	 urnes,	 (en	 personne	 ou	 par	
procuration)	le	22	avril	et	le	6	mai	2012.

pour les élections législatives, quatre moDalités De vote sont offertes :

 *
 *

 *

 *
 *
 *

FRANCOPHONIE

Benjamin Huguet© 

-	Le	vote	à	l'urne,	(en	personne	ou	par	procuration),	les	3	et	17	juin	2012
-	Le	vote	par	correspondance	sous	pli	fermé	ou	par	Internet	(à	condition	de	l’avoir	préalablement	signalé)

Pour toute information 

concernant les élections : 

http://www.ambafrance-

i l . o r g / E l e c t i o n s - 2 0 1 2 .

html

 *



פרנקופוניה 
בישראל

ה הפך כבר למסורת אביבית: מדי שנה בחודש מרץ ז
לכבוד  חגיגי  שבוע  בישראל  הצרפתי  המכון  מקיים 

השפה הצרפתית.

 11 עד   5 בתאריכים  אביב  בתל  הצרפתי  במכון  האירוע  יתקיים  השנה   
בלגיה,  דוברות צרפתית:  בו עשר שגרירויות של מדינות  וישתתפו  במרץ 
קמרון, קנדה, קפריסין, קונגו, צרפת, יוון, רומניה, שוויץ ווייטנאם. למבקרים 
המדינות  של  והגסטרונומית  התרבותית  מהמורשת  מבחר  יוצע  במקום 
 TV5MONDE המשתתפות. האירוע נערך בחסות ערוץ הטלוויזיה הצרפתי

והארגון הבינלאומי של המדינות דוברות הצרפתית. 

"ליל טורפי הפרסומות" בסינמטק של תל אביב ובמכונים הצרפתיים ברחבי 
הארץ;

כנס באוניברסיטת בר אילן בנושא הוראת שפות זרות ומקומה של הצרפתית 
בחברה רב-תרבותית;

שולחן עגול בנושא "צרפת, נשים וכוח" בהנחיית אליאן ויינו, חברת המכון 
האוניברסיטאי הצרפתי באוניברסיטת תל אביב;

במכללה  היהדות  וערכי  הצרפתית  הרפובליקה  ערכי  בנושא  עיון  יום 
האקדמית נתניה;

תערוכה על הקומיקס השוויצרי במדייטק של חולון;
פסטיבל הסרטים הצרפתי שיתקיים זו השנה התשיעית;

אביב  בתל  שיועלה  הנגב  בגרסת  מולייר  של  באצילים"  הוא  "גם  המחזה 
בהצגת טרום בכורה.

חודש  במהלך  יתקיימו  לכך  בנוסף 
הקשורים  מגוונים  תרבות  אירועי  מרץ 

לפרנקופוניה:

 *
 *
 *
 *
 * * *
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France - Israël
צרפת-ישראל

pour les élections législatives, quatre moDalités De vote sont offertes :

2
בחירות  שנת  היא   012
חשובה במיוחד בצרפת 
בה  שמתקיימות  היות 
בחירות,  מערכות  שתי 
המדינה  לנשיאות  האחת 
הלאומית  לאסיפה  והשנייה 
)הבית התחתון של הפרלמנט 

הצרפתי(. 

הראשונה  בפעם 
צרפת  אזרחי  יוכלו 
לה  מחוצה  הגרים 
לאסיפה  להצביע 
ממקום  הלאומית 
ולבחור  בחו"ל  מושבם 

אותם  שייצגו  נציגים  עשר  אחד 
בפרלמנט.

יתקיימו  צרפת  לנשיאות  הבחירות 
ב-22 באפריל וב-6 במאי 2012 )שני 
ישירות  להצביע  יהיה  ניתן  סבבים(. 
)אדם  כוח  ייפוי  באמצעות  או  בקלפי 

אחר מצביע בקלפי במקומנו(. 

הלאומית  לאסיפה  הבחירות 
 2012 ביוני  וב-17  ב-3  תתקיימנה 
אזרחי  בפני  סבבים(.  שני  כאן  )גם 

אפשרויות  ארבע  עומדות  צרפת 
באמצעות  בקלפי  בקלפי;  הצבעה: 
מעטפה  באמצעות  בדואר  כוח;  ייפוי 
ובאינטרנט )מותנה ברישום  חתומה; 

מראש(. 

 היכן
?תצביעו

קיבלו  הבוחרים 
בדואר  הודעה 
הם  שאליה  מהקלפי 
בקרוב  יועלה  בנושא  מידע  מסונפים. 
בתל  הצרפתית  הקונסוליה  של  לדף 
השגרירות  האינטרנט  באתר  אביב 
http://www. )בצרפתית(:  
ambafrance-il.org/consulat-
general-de-france-a-tel.html

הבחירות  על  נוסף  למידע 
http:// )בצרפתית(:  בצרפת 
www . a m b a f r a n c e - i l . o r g /

elections-2012.html

 בחירות
2 0 1 2 
בצרפת

2012



VISITE DU 
SECRÉTAIRE D’ETAT 

AU COMMERCE 
EXTÉRIEUR PIERRE 

LELLOUCHE EN ISRAËL

L’objectif	 de	 Nicole	 Guedj,	 co-présidente	 française	 de	 la	 Fondation	 France	 Israël,	 était	 de	 faire	
découvrir	 Israël	 et	 ses	 talents	 en	 matière	 d’agriculture	 en	 zones	 arides,	 à	 une	 vingtaine	 de	
représentants	du	monde	agricole	français.	

L’expertise	 française	 en	matière	 de	 produits	 dérivés	 du	 lait	 ou	 du	 fruit	 de	 la	 vigne	 est	mondialement	
reconnue.	En	revanche,	on	ignore	souvent	que	pour	atteindre	des	niveaux	de	production	semblables	à	
ceux	de	la	France,	en	dépit	de	conditions	climatiques	adverses,	Israël	a	dû	introduire	une	grande	dose	de	
science	et	de	technologie	au	sein	de	son	agriculture.	

Ainsi,	près	de	80%	des	eaux	usées	en	Israël	sont	traitées	et	utilisées	dans	l’agriculture	(à	titre	d’exemple,	
l’Espagne	 se	 place	 au	 second	 rang	 mondial	 avec	 seulement	 26%)	:	 irrigation	 par	 «	goutte	 à	 goutte	»	
contrôlée	par	l’informatique,	irrigation	en	eau	saumâtre,	adaptation	des	espèces	cultivées	aux	conditions	
environnementales.

GRAINE DE BUSINESS… DURABLE !
C’est le nom de la délégation que la Fondation France Israël a accompagné en Israël du 19 au 23 février. 

Cette	rencontre	entre	le	monde	agricole	des	deux	pays,	entre	ces	deux	cultures,	conduira	certainement	à	
de	nouveaux	partenariats	prometteurs.

En	 2010,	 Israël	 a	 exporté	 110 
Millions € de	produits	agricoles	
vers	la	France.	La	filière	des	fruits	
et	 légumes	 représente	 plus	 de	

60%	de	 leurs	exportations	(14,5	millions	
€	 pour	 les	 légumes,	 à	 44,7 millions €	
pour	 les	 fruits,	 et,	 à	 9,5	millions	 €	 pour	
les	préparations	de	fruits/	 légumes).	Les	
exportations	 de	 fleurs	 s’élèvent	 quant	 à	
elles	à	5,3 millions €.

Parallèlement,	en	2010,	 Israël	a	 importé	
88,8 millions	€	de	produits	agricoles	de	
France.

La	 France	 exporte	 surtout	 des	 céréales	
(19	millions	€),	du	sucre	(13,4	millions	€),	
des	 préparations	 diverses	 (14,4	millions	
€)	 et	 des	 boissons	 alcoolisées	 et	 non	
alcoolisées	(7,7	millions	€).

Le	 solde	 des	 échanges	 agro	 est	 donc	
déficitaire	pour	la	France	(déficit	de	21,2	
millions	€	en	2010,	en	baisse	cependant	
de	51,4%	entre	2007	et	2011).

Si	 le	 solde	 des	 produits	 agricoles	
est	 déficitaire,	 celui	 de	 l’industrie 
agroalimentaire	 est	 quant	 à	 lui	
excédentaire.

€ QuelQues 
chiffres € 

נציגי ענף החקלאות בצרפת, שגריר צרפת ונשיאת קרן צרפת-
ישראל ניקול גדז'

Au cours de sa visite, Pierre Lellouche a 
rencontré des responsables politiques 
israéliens, ainsi que des chefs 
d’entreprises françaises présentes 
en Israël. Il a participé à un déjeuner 
débat organisé par la Chambre de 
commerce Israël-France autour du 
thème « Comment développer les 
relations commerciales entre la France 
et Israël ». Le ministre et sa délégation 
ont rencontré à cette occasion des chefs  
d’entreprises israéliens. 

Les	14	et	15	février	2012.
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Des représentants du monde agricole français, 
l’ambassadeur et de Nicole Guedj, co-présidente de la 
Fondation France-Israël
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Economieלכלהכ

בכירים מ שלחת 
החקלאות  ממגזר 
ביקרה  הצרפתי 
ל  א ר ש י ב
 23 עד   19 בתאריכים 
קרן  ביוזמת  בפברואר 
צרפת-ישראל. המטרה שהציבה 
גדז'  ניקול  הקרן  נשיאת  לעצמה 
הייתה להציג בפני כעשרים נציגים 
החקלאות  תעשיית  של  מרכזיים 
הצרפתית את ישראל ואת יכולותיה 
באזורים  החקלאות  בתחום 

צחיחים. 

חלב  במוצרי  הצרפתית  למומחיות 
מנגד  אך  עולמי,  שם  יצא  וביין 
להגיע  כדי  כי  יודעים  אינם  רבים 
של  לאלו  דומות  תפוקה  לרמות 
צרפת על אף תנאי האקלים הקשים 
בתעשיית  לשלב  ישראל  נאלצה 
של  גדושה  מנה  שלה  החקלאות 
וטכנולוגיה. כך למשל כ-80%  מדע 
ישראל  של  המים  מתצרוכת 
חוזר  לצורך שימוש  עוברים השבה 
ספרד  השוואה,  )לשם  בחקלאות 
עם  בעולם  השני  במקום  נמצאת 
בטפטפות  השקיה  בלבד(:   26%
במים  השקיה  מחשב,  מבוקרות 
מבויתים  מינים  התאמת  מליחים, 

לתנאי הסביבה ועוד. 

של  החקלאות  עולם  בין  זה  מפגש 
ושל שתי התרבויות  שתי המדינות 
פעולה  לשיתופי  ספק  ללא  יוביל 

חדשים ומבטיחים

הייצוא ס ך 
י  א ל ק ח ה
ל  א ר ש י מ
עמד  לצרפת 
מיליון   110 על  ב-2010 
היווה  כשמתוכם  אירו, 
והירקות  הפירות  ענף 
 14.5 )ירקות  כ-60% 
מיליון אירו, פירות 44.7 
מוצרים  אירו,  מיליון 
פירות/ירקות  בסיס  על 
ייצוא  אירו(.  מיליון   9.5
הפרחים לצרפת הסתכם 

ב-5.3 מיליון אירו. 

תוצרת  מצרפת  ייבאה  ישראל 
 88.8 כולל של  בשווי  חקלאית 
ייצאה  צרפת  אירו.  מיליון 

 19( דגנים  בעיקר  לישראל 
מיליון אירו(, סוכר )13.4 מיליון 
אירו(, מוצרים מעובדים שונים 
ומשקאות  אירו(  מיליון   14.4(
ולא-אלכוהוליים  אלכוהוליים 

)7.7 מיליון אירו(. 

מאזן הסחר החקלאי הוא אפוא 
)פיגור  צרפת  מבחינת  שלילי 
בשנת  אירו  מליון   21.2 של 
הצטמצם  שהוא  אף   ,2010
 2007 השנים  בין  ב-51.4% 

ו-2011(. 

הייצוא של  בעוד מאזן  כי  יצוין 
שלילי,  הוא  חקלאיים  מוצרים 
תעשיית  של  הייצוא  מאזן 

המזון בכללותה הוא חיובי

במספריםחקלאות 
זורעים את  

כלכלת 
המחר

Les	14	et	15	février	2012.

השר  נפגש  ביקורו  במהלך 
ישראלים  בכירים  עם  ללוש 
צרפתיות  חברות  ראשי  ועם 

הפועלות בישראל.

צהריים  בארוחת  השתתף  אף  הוא 
המסחר  לשכת  שקיימה  בדיון  מלווה 
יחסי  "פיתוח  בנושא  ישראל-צרפת 

הסחר בין צרפת וישראל".

עם  באירוע  נפגשו  ומשלחתו  השר 
מנהלי חברות ישראליות.

הרצאה של השר ללוש במכללה האקדמית נתניה

רו  ביקו
בישראל 
יר  של פי

ללוש, 
השר 

הצרפתי 
הממונה על 
סחר החוץ  

    9

Conférence de Pierre Lellouche au 
collège académique de Netanya



« ART » 
DE 
YASMINA 
REZA
À HAIFA

La pièce la plus plébiscitée de Yasmina Reza se 
joue au théâtre de Haïfa depuis le mois de janvier 
et ce, jusqu’au 24 mai avec, à l’affiche, Nathan 
Datner, qui en  assure également la mise en 
scène, Norman Issa et Ohad Knoler.

‘’Art’’	a	été	un	véritable	 triomphe	en	France.	La	
pièce	a	reçu	en	1994,	l’année	de	sa	création,	
deux	 Molières	 (prestigieuses	 récompenses	
françaises),	 dans	 les	 catégories	 ‘’meilleur	
spectacle	privé’’	et	‘‘meilleur	auteur’’.

Nessim	 Aloni,	 l’un	 des	 meilleurs	 traducteurs	 d’Israël,	
signe	 la	 traduction	 en	 hébreu	 de	 cette	 pièce	 à	 succès,	 qui	
confronte	 de	 façon	 fine	 et	 absurde,	 quatre	 quadragénaires	
autour	 d’un	 tableau	 blanc.	 Une	 renversante	 polémique	 sur	
l’art	 moderne,	 traduite	 dans	 35	 langues	 et	 montée	 par	 des	
centaines	 de	 productions,	 de	Berlin	 à	 Londres,	 en	 passant	 par	
Tokyo,	 Bombay,	 Johannesburg,	 Buenos	 Aires	 et	 Bratislava.		

Pour les réservations : 04-8600500

DES FILMS ET DES CINÉPHILES
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								Du 17 au 30 mars 2012 se tiendra la 9e édition du 
Festival du film français d’Israël. Ce rendez-vous 
devenu populaire présente les grand succès français 
de l’année écoulée et les petits chefs d’œuvres 
sélectionnées spécialement pour Israël. 

Cette	année,	 la	marraine	du	 festival	est	Charlotte	Rampling.	
Ces	dix	 jours	de	projections	et	d’événements	 reflètent	une	
collaboration	 franco-israélienne	de	plus	en	plus	 riche	dans	
le	domaine	du	cinéma	et	qui	s’inscrit	dans	le	long	terme.	De	

nombreux	films	français	sont	tournés	en	Israël,	grâce,	notamment	aux	
accords	de	coproduction	signés	entre	les	deux	pays	en	2002.		L’Institut	
français	d’Israël	 travaille	également	en	étroite	 collaboration	avec	 les	
écoles	de	cinéma	du	pays.	En	janvier,	Jean-Claude	Carrière	est	venu	
donner	une	masterclass	à	l’école	supérieure	de	cinéma	Sam	Spiegel.
	
Mais	 c’est	 aussi	 toute	 l’année	 que	 l’Institut	 français	 de	 Tel	Aviv	 se	
mobilise	pour	célébrer	le	cinéma.	Il	invite	régulièrement	des	Israéliens	
à	 venir	 présenter	 leurs	 films	 français	 préférés,	 qui	 sont	 projetés	 à	
l’Institut	 pour	 l’occasion.	 L’historien	 et	 ancien	 ambassadeur	 d’Israël	
en	France,	Elie	Barnavi,	a	été	le	premier	à	se	prêter	au	jeu,	suivi	du	
député	Nitzan	Horowitz.	La	comédienne	Ania	Bukstein	et	 l’humoriste	
Tal	Friedman	viendront	eux	aussi	présenter	un	film	français.

Enfin,	les	spectateurs	israéliens	raffolent	de	cinéma	français	sur	petits	
et	 grands	écrans.	Hot	diffusait	 à	 l’automne	un	cycle	de	quinze	 films	
français	tandis	que	Yes3	diffuse	quasiment	quotidiennement	des	films	
francophones.	Au	cinéma,	The	Artist	de	Michel	Hazanavicius,	avec	Jean	
Dujardin,	a	reçu	un	accueil	formidable	tant	de	la	critique	que	du	public,	
tandis	que	la	comédie	Les	femmes	du	6e	étage	sortait	simultanément	
dans	12	salles	!	Désormais	le	cinéma	se	regarde	également	sur	internet	
et	le	succès	de	myfrenchfilmfestival.com,	premier	festival	en	hébreu	en	
ligne,	organisé	en	partenariat	avec	OrlandoVOD,	prouve	que	le	cinéma	
français	plaît	également	à	la	jeune	génération	férue	d’internet.	

Festival du film français d’Israël : 23 films français présentés en 
exclusivité du 17 au 30 mars dans les cinémathèques de Tel Aviv, 
Jérusalem, Haïfa, Sderot et Rosh Pina.
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סטיבל הקולנוע הצרפתי ה-9 פ
עד   17 בתאריכים  יתקיים 
מוקרנים  בפסטיבל  במרץ.   30
המצליחים  הצרפתיים  הסרטים 
סרטי  וכן  החולפת  השנה  של 
שנבחרו  פחות  מוכרים  איכות 

במיוחד עבור הפסטיבל. 

היא " השנה  הפסטיבל  סנדקית" 
השחקנית שרלוט רמפלינג. שפע 
בעשרת  והאירועים  הסרטים 
את  משקפים  הפסטיבל  ימי 
בין  המתהדק  הקולנועי  הפעולה  שיתוף 
רבים  צרפתיים  סרטים  וישראל.  צרפת 
חתימת  מאז  בעיקר  בישראל,  מצולמים 
המדינות  שתי  בין  הקופרודוקציה  הסכמי 
פועל  בישראל  הצרפתי  והמכון  ב-2002, 
הספר  בתי  עם  הדוק  פעולה  בשיתוף 
הנחה  זו  במסגרת  לקולנוע.  הישראליים 
בינואר השנה התסריטאי הצרפתי הוותיק 
הספר  בבית  אמן  כיתת  קרייר  זא'ן-קלוד 

"סם שפיגל".

המכון  של  הקולנועית  הפעילות  אולם 
מוגבלת  אינה  אביב  בתל  הצרפתי 
כל השנה. המכון  לפסטיבל, אלא נמשכת 
כדי  ישראלים  אישים  קבוע  באופן  מזמין 
הסרט  את  שלו  הקולנוע  באולם  להציג 
שנענה  הראשון  עליהם.  האהוב  הצרפתי 
ישראל  ושגריר  ההיסטוריון  היה  לאתגר 
נביא,  בר  אלי  פרופ'  לשעבר,  בצרפת 
ניצן  הכנסת  חבר  במכון  התארח  ואחריו 
הורוביץ. הבאים בתור יהיו השחקנית אניה 

בוקשטיין והקומיקאי טל פרידמן. 

אחרון חביב הוא הקהל הישראלי, שמשוגע 
על קולנוע צרפתי, גם בבית וגם על המסך 
"הוט"  שידרה  האחרון  בסתיו  הגדול. 
מחזור של חמישה עשר סרטים צרפתיים, 
ובערוץ ייס 3 משודר סרט דובר צרפתית 
כמעט בכל יום. בקולנוע זכה "הארטיסט" 
ז'אן  בהשתתפות  הזנוויציוס,  מישל  של 
דוז'רדן, לחיבוק חם מהמבקרים ומהקהל, 
הוקרן  השישית"  בקומה  "הנשים  והסרט 
במקביל,  זמנית.  בו  קולנועים  עשר  בשני 
 ,myfrenchfilmfestival.com הצלחתו של
האינטרנטי  הצרפתי  הקולנוע  פסטיבל 
הראשון בתרגום לעברית שנערך בשיתוף 
שהקולנוע  הוכיחה   ,ORLANDOVOD
הנוכח  הצעיר  לדור  גם  מדבר  הצרפתי 

מאוד באינטרנט. 

 23 בישראל:  הצרפתי  הקולנוע  פסטיבל 
סרטים שיוקרנו באופן בלעדי בסינמטקים 
שדרות  חיפה,  ירושלים,  אביב,  תל  של 

וראש פינה מ-17 עד 30 במרץ 2012.

המהולל ה מחזה 
המחזאית  של  ביותר 
רזה  יסמינה  הצרפתיה 
מוצג מאז חודש ינואר 
בתיאטרון חיפה ויימשך עד 24 
במאי. השחקנים הראשיים הם 
נורמן  ביים,  שגם  דטנר,  נתן 

עיסא ואוהד קנולר. 

"אמנות" היה הצלחה אדירה בצרפת. 

ב-1994 – השנה שבה הוא נכתב – הוא 
תיאטרון  )פרס  מולייר  פרסי  בשני  זכה 
"המחזה  בקטגוריות  יוקרתי(  צרפתי 
הטוב  ו"המחבר  ביותר"  הטוב  הפרטי 
לעברית  תרגם  המחזה  את  ביותר". 
שנון  באופן  מעמת  והוא  אלוני,  ניסים 
 40 כבני  גברים  ארבעה  בין  ואבסורדי 

סביב יחסם לציור בצבע לבן.

האמנות  על  מטלטל  בפולמוס  מדובר   
המודרנית שתורגם ל-35 שפות והועלה 
לונדון,  בברלין,  הפקות  מאות  במסגרת 
טוקיו, בומביי, יוהנסבורג, בואנוס איירס, 

ברטיסלבה ועוד. 

Culture
תרבות



12    Dialogues # 39    Mars-Avril 2012

 Dans quelques jours, le public 
israélien pourra rejoindre les quelques 
dix-huit millions de spectateurs 
français qui ont ri et pleuré en voyant 
« Intouchables », le film réalisé par Olivier 
Nakache et Eric Tolédano. 

Le	 17	 mars	 prochain,	 « Intouchables »,	
en	 tête	 du	box-office	 depuis	 des	mois,	 fera	
l’ouverture	 de	 la	 9ème	 édition	 du	 Festival	
du	 Film	 Français,	 en	 présence	 des	 deux	
réalisateurs	 qui	 viendront	 à	 la	 rencontre	 de	

leur	public	à	 la	 cinémathèque	de	Tel	Aviv.	Avant	 leur	
arrivée	en	Israël,	Olivier	Nakache	et	Eric	Tolédano	ont	
répondu	aux	questions	de	Dialogues.	

DEUX FRANCAIS 
EN ISRAEL

c
omment l'idée de tourner 
"Intouchables" vous est 
venue ?

Olivier Nakache : Cela	 remonte	
à	 2004.	 Un	 soir,	 on	 est	 tombé	 sur	 un	
documentaire	 qui	 nous	 a	 tous	 les	 deux	
marqués,	A	 la	vie,	à	 la	mort	de	Chantal	

Thomas.	 On	 y	 découvrait	 la	 rencontre	 hautement	
improbable	 entre	 Philippe	 Pozzo	 di	 Borgo,	 devenu	
tétraplégique	après	un	accident	de	parapente	et	Abdel,	
un	jeune	de	banlieue	embauché	pour	s’occuper	de	lui.	
Après	 notre	 film	Tellement	 proches,	 on	 s’est	 dit	 que	
c’était	 peut-être	 le	 bon	 moment	 pour	 aborder	 cette	
histoire.

Avant	de	nous	lancer	dans	l’écriture	du	scénario,	on	a	
voulu	rencontrer	Philippe	Pozzo	di	Borgo	à	Essaouira,	
au	Maroc	où	il	s’est	remarié	et	où	il	vit.	On	voulait	voir	
si	notre	envie	de	faire	un	film	sur	son	histoire	allait	être	
renforcée	 	 par	 la	 rencontre.	Et	 cette	 rencontre	a	été	
décisive	!

Eric Toledano. :	 	 Car	 il	 nous	 a	 en	 fait	 raconté	
la	 fin	 de	 l’histoire,	 tout	 ce	 qui	 n’était	 pas	 dans	 le	
documentaire.	 Et	 plusieurs	 de	 ses	 phrases	 nous	
ont	profondément	marqués.	Il	nous	a	dit	:	«	Si	vous	
faites	 ce	 film,	 il	 faut	 que	 ce	 soit	 drôle.	 Car	 cette	
histoire	doit	passer	par	 le	prisme	de	 l’humour».	On	
était	 forcément	 heureux	 et	 rassurés	 d’entendre	 ça.	
Puis	il	a	ajouté	:	«	Si	je	n’avais	pas	rencontré	Abdel,	
je	 serais	mort	 ».	Cette	 conversation	nous	a	permis	
d’ouvrir	 plusieurs	 pistes.	 Par	 exemple,	 comment	 à	
travers	Philippe	et	Abdel,	deux	strates	de	la	société	
française,	 qui	 a	 priori	 ne	 se	 rencontrent	 jamais,	
génèrent	 des	 rapports	 et	 des	 sentiments	 nouveaux	
lorsqu’elles	 se	 percutent.	 Ces	 deux	 hommes,	 l’un	
frappé	 d’un	 handicap	 physique,	 l’autre	 victime	 d’un	
handicap	social,	ont	une	espèce	de	complémentarité	
étrange	et	inattendue	qui	a	permis	cet	échange.

P
ouvez-
vous nous 
raconter 
comment 
s'est 
déroulé le 
choix des 
acteurs ? 

Olivier Nakache. : Au	départ,	
pour	 ce	 rôle,	 on	 voulait	 une	
différence	 d’âge	 marquée	 avec	
Omar,	ce	qui	impliquait	donc	des	
acteurs	d’une	certaine	trempe.	Et	
un	jour	on	a	appris	que	François	
Cluzet	 avait	 lu	 le	 scénario.	 Ce	
fut	 une	 rencontre	 magique,	
volcanique.	

Eric Toledano :	 Son	
enthousiasme	 immédiat	 et	 la	
conception	qu’il	a	de	son	métier	
a	 suffit	 à	 nous	donner	 envie	 de	
travailler	avec	lui.	

Olivier Nakache	:	François	est	
vraiment	un	acteur	 intense.	Son	
rôle	 nécessitait	 une	 préparation	
forte.	Il	ne	pouvait	arriver	la	veille	
du	tournage	et	se	mettre	sur	un	
fauteuil,	jouer	les	respirations,	les	
souffrances,		sans	avoir	travaillé.	
Il	a	parfaitement	relevé	le	défi.	La		
rencontre	 avec	 Philippe	 Pozzo		
fut	un	véritable	échange.	Il	nous	
a	encouragés	à	nous	lancer.	

Eric Toledano :	Il	a	tout	de	suite	
compris	 qu’évidemment	 on	 lui	
ferait	 tout	 lire.	 Il	 avait	 d’ailleurs	
envie	d’en	parler	avec	nous.	Il	a	
été	extrêmement	généreux.	

P
ourquoi Omar 
Sy pour le rôle de 
Driss ? 

Eric Toledano :	On	ne	
se	 serait	 jamais	 lancé	
dans	 un	 film	 comme	
les	 Intouchables	 si	

l’on	 n’avait	 pas	 eu	 une	 idée	 précise	
du	 casting.	 Et	 comme	 pour	 Philippe,	 il	
fallait	 que	 la	 personne	 qui	 joue	 Driss	
soit	 d’emblée	 crédible.	Omar	 n’a	 jamais	
cessé	de	nous	surprendre.	Il	a	maigri	de	
10	kilos	et	s’est	musclé	 juste	parce	que,	
dans	 son	 esprit,	 un	 mec	 des	 quartiers	
populaires	de	banlieue	est	forcément	plus	
mince	 que	 lui	 dans	 la	 vie.	Quand	 je	 l’ai	
vu	arriver	 tête	 rasée,	habillé	simplement	
avec	un	sweat	à	capuche	et	un	blouson	
en	cuir,	j’ai	été	bluffé	par	la	manière	dont	
il	était	allé	de	lui-même	avec	finesse	vers	
le	personnage.

Olivier Nakache:	Et	puis,	sur	le	plateau,	
dans	 le	 jeu,	Omar	a	été	éclatant	 !	On	a	
toujours	su	qu’il	y	avait	un	acteur	en	 lui.	
Mais	là,	il	nous	a	épatés.

Eric Toledano : Omar	 apporte	 une	
bonne	humeur	et	une	sympathie	qui	n’ont	
pas	de	prix.	Il	a	une	humilité	rare.	Il	ne	se	
prend	jamais	au	sérieux.	Son	rapport	à	la	
notoriété	est	totalement	naturel.

C
onnaîtra-t-on un 
remake américain des 
Intouchables ?

Olivier Nakache :	 Un	
remake	est	en	effet	prévu	
et	 on	 a	 très	 envie	 de	 s’y	
investir.	 Mais	 on	 a	 bien	

conscience	 que	 les	 codes	 politiques	 et	
sociaux	américains	ne	sont	pas	les	mêmes	
que	 les	 nôtres,	 ne	 serait-ce	 que	 dans	
le	 rapport	 entre	 les	 différentes	 ethnies.	
On	 aimerait	 donc	 rester	 proches	 de	 ce	
remake	 sans	 le	 réaliser,	 tout	 en	 ayant	
un	 regard	 sur	 le	 choix	 des	 réalisateurs,	
des	 acteurs	 et	 du	 scénario.	 On	 a	 une	
responsabilité	par	rapport	à	cette	histoire	
qui	 nous	 a	 été	 confiée	 par	 Philippe	 et	
Abdel.	Harvey	Weinstein	a	une	option	sur	
le	remake	mais	Quad	et	Gaumont	y	sont	
très	étroitement	associés.	Tout	sera	donc	
fait	en	bonne	intelligence.

Eric Toledano et Olivier Nakache
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ד   ו ע ב
ימים  כמה 
ף  ר ט צ י
ל  ה ק ה
י  שראל הי
נה  לכשמו
עשר מיליון 
ם  י פ ו צ
בצרפת שצחקו ובכו כשראו את "מחוברים 
ואריק  נקש  אוליבייה  של  סרטם  לחיים", 

טולדנו. 

כמה  כבר  בצרפת  קופות  ששובר  הסרט 
את  הקרוב  במרץ  ב-17  יפתח  חודשים 
בנוכחות  הצרפתי  הקולנוע  פסטיבל 
בסינמטק  הקהל  עם  שישוחחו  הבמאים, 
תל אביב. ערב הגעתם לישראל הם ניאותו 

לענות לשאלות "דיאלוג".

 צרפתים
בישראל

וכלו לספר לנו איך ת
נולד הרעיון 

לעשות את "מחוברים 
לחיים"?

אחד  ערב  ב-2004.  היה  זה  נקש: 
נתקלנו בסרט תיעודי שהרשים אותנו 
שנטל  של  ולמוות"  "לחיים  מאוד, 
בלתי  מפגש  על  מספר  הוא  תומאס. 
אפשרי בין פיליפ פוזו די בורגו, שכל 

מצנח  תאונת  בעקבות  נקטעו  גפיו 
רחיפה, לבין עבדל, צעיר מהפרברים 
בו. אחרי שגמרנו  לטפל  כדי  שנשכר 
קרובים"  כך  "כל  הסרט  על  לעבוד 
בסיפור  לטפל  הזמן  שהגיע  חשבנו 

הזה. 

את  לכתוב  שניגשנו  לפני  נקש: 
פיליפ  עם  להיפגש  התסריט החלטנו 
שניה  פעם  שהתחתן  בורגו,  די  פוזו 
רצינו  שבמרוקו.  באסווירה  ומתגורר 
סרט  לעשות  שלנו  הרצון  אם  לבדוק 

בעקבות  יתחזק  שלו  הסיפור  על 
המפגש, וזה הסתבר כמכריע. 

טולדנו: הוא בעצם סיפר לנו את סוף 
בסרט  נכלל  שלא  מה  כל  הסיפור, 
התיעודי. כמה מהדברים שלו השפיעו 
"אם  לנו:  אמר  הוא  במיוחד.  עלינו 
חייב  הוא  הזה,  הסרט  את  תעשו 
חייב  הזה  הסיפור  מצחיק.  להיות 
הומוריסטית".  מזווית  מסופר  להיות 
שמחנו לשמוע את זה וזה גם הרגיע 
אותנו. ואז הוא הוסיף: "אם לא הייתי 

כבר  בטח  הייתי  עבדל,  את  פוגש 
מת". השיחה איתו פתחה לנו כיוונים 
חדשים. למשל, האופן שבו באמצעות 
המפגש בין פיליפ ועבדל, שתי שכבות 
בחברה הצרפתית שבאופן עקרוני לא 
קשרים  מייצרות  פעם  אף  נפגשות 
זו  מתחככות  כשהן  חדשים  ורגשות 
בזו. שני הגברים האלה, האחד פגוע 
נכות  של  קורבן  והשני  פיזית  מנכות 
חברתית, משלימים זה את זה באופן 
בזכות  שהתאפשר  צפוי  ובלתי  מוזר 

המפגש ביניהם.

וכלו ת
לספר איך 

בחרתם את 
השחקנים?

רצינו  בהתחלה  נקש: 
הפרש  ביניהם  שיהיה 
מה  משמעותי,  גילאים 
שהיה מחייב אותנו לבחור 
מאוד  אופי  עם  שחקנים 
אחד  שיום  עד  מסויים. 
קלוזה  שפרנסואה  שמענו 
קרא את התסריט. המפגש 

איתו היה מדהים וסוער.  

ההתלהבות  טולדנו: 
וההסתכלות  המיידית שלו 
הספיקו  המקצוע  על  שלו 
לעבוד  לרצות  כדי  לנו 

איתו. 

הוא  פרנסואה  נקש: 
מאוד.  אינטנסיבי  שחקן 
התפקיד הזה הצריך הכנה 

מעמיקה. הוא לא היה יכול 
להגיע יום לפני הצילומים, 
ולשחק  כורסא  על  לשבת 
והסבל  ההתנשמויות  את 
קודם.  זה  על  לעבוד  בלי 
בצורה  הוא עמד במשימה 

מושלמת. 

פיליפ  עם  במפגש  נקש: 
אמיתי.  דיאלוג  היה  פוזו 
הוא עודד אותנו ללכת על 

זה. 

הבין  ישר  הוא  טולדנו: 
שנבקש ממנו לקרוא הכול. 
איתנו  לדבר  רצה  גם  הוא 
רצה  הוא  התסריט.  על 

מאוד לעזור. 

מה בחרתם ל
בעומר סיי

 
לתפקיד 

של 
דריס?

לא  בחיים  טולדנו: 
כמו  סרט  עושים  היינו 
אם  לחיים"  "מחוברים 
בדיוק  לנו  ברור  היה  לא 
איך ייראה הקסטינג. כמו 
היה  פיליפ,  של  במקרה 
צריך שגם מי שיגלם את 
דריס יהיה אמין לחלוטין.

לא  פעם  אף  עומר 
אותנו.  להפתיע  הפסיק 
קילו   10 הוריד  הוא 
ופיתח שרירים רק בגלל 
בחור  שלו,  שבראש 
העממיים  מהפרברים 
רזה  להיות  חייב  צריך 
כשראיתי  ממנו.  יותר 

מגולח,  בראש  אותו 
לבוש בסווטשירט פשוט 
עור,  ומעיל  קפוצ'ון  עם 
הוא לרגע הצליח לעבוד 
האופן  כך  כדי  עד  עלי, 
שבו הוא יצא מעצמו כדי 
היה  הדמות  אל  להגיע 

מדויק. 

כך  אחר  נקש: 
שיחק  הוא  בצילומים 
תמיד  מבריקה.  בצורה 
בו  שמתחבא  ידענו 
הוא  שם  אבל  שחקן, 

ממש הדהים אותנו. 

מביא  עומר  טולדנו: 
טוב  רוח  מצב  איתו 
להם  שאין  וסימפטיות 
ענווה  לו  יש  מחיר. 
נדירה. הוא אף פעם לא 
לוקח את עצמו ברצינות. 
לאושיות  שלו  היחס 
מהמקצוע טבעי לגמרי. 

תם חושבים א
שיהיה רימייק 

אמריקאי 
ל"מחוברים 

לחיים"?

המשך  הוא  רימייק  נקש: 
רוצים  מאוד  ואנחנו  צפוי 
אבל  בו.  מעורבים  להיות 
שהקודים  לזה  מודעים  אנחנו 
והחברתיים  הפוליטיים 
בארה"ב שונים משלנו, ולו רק 

ביחסים בין הגזעים. 

להישאר  רוצים  היינו  זה  בגלל 
מעורבים ברימייק מבלי לביים 
מילה  לנו  שתהיה  אבל  אותו, 
השחקנים  הבמאים,  בבחירת 
והתסריט. יש לנו אחריות כלפי 
בידינו  שהופקד  הזה  הסיפור 
סיכוי  יש  ועבדל.  פיליפ  ידי  על 
את  יעשה  ויינשטיין  שהארווי 
וגומונט  קוואד  אבל  הרימייק 
הכול  עמוקות.  בזה  מעורבים 

ייעשה בחוכמה. 

Culture

Culture
רבות

Eric Toledano et Olivier Nakache אריק טולדנו ואוליביה נקש

ת
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Yannick d’Escatha, Président du Centre National 
d’Etudes Spatiales (CNES), était l’invité 
d’honneur de la 7ème conférence annuelle 
Ilan Ramon, qui se tenait les 29 et 30 janvier 
à Herzliyya. En 30 minutes Yannick d’Escatha a 
présenté 50 ans de recherche spatiale. Cette 
invitation coïncidait avec les célébrations du 
50ème anniversaire du CNES. 

L’espace	 et	 l’exploration	 de	 l’univers,	 où	 tout	 reste	
encore	 à	 découvrir,	 sont	 sans	 doute	 les	 domaines	
qui	 font	 le	plus	 rêver	petits	et	 grands.	Cette	meilleure	
compréhension	 de	 l’espace	 doit	 aussi	 nous	 permettre		

de	mieux	connaître	et	protéger	notre	planète.

LE CNES et	l’Agence	Spatiale	Israélienne	(ISA)	partagent	la	même	
recherche	d’excellence	et	un	même	rêve	:	utiliser	l’espace	pour	
observer	la	terre	et	suivre	l’évolution	des	conditions	climatiques	
et	environnementales	au	service	du	bien-être	des	populations.	

LE MICROSATELLITE FRANCO-ISRAÉLIEN 
VENUS VA BOULEVERSER NOS 
HABITUDES

Ce	 rêve	 est	 en	 train	 de	 se	 concrétiser	 dans	 le	
cadre	 du	 microsatellite	 franco-israélien	 VENUS	
(Vegetation	 and	 Environment	 Monitoring	
New	 Microsatellite)	 qui	 sera	 lancé	 en	 2014.	

VENUS s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 du	 développement	
durable.		Ce	microsatellite	franco-israélien	sera	dédié	à	
l’observation	de	 la	végétation	et	de	 la	qualité	de	 l’eau,	
et	 pourra	détecter	 les	 changements	environnementaux	
avec	une	grande	précision.	Il	jouera	aussi	un	rôle	majeur	
dans	le	développement	de	l’agriculture	et	de	la	pêche.	

Les	agriculteurs	pourront	observer	leurs	champs	via	les	
images	 de	VENUS,	 ce	 qui	 permettra	 la	mise	 en	 place	
du	 concept	 «	d’agriculture	 de	 précision	»	:	 l’agriculteur	
pourra	utiliser	différentes	sources	d’informations	(GPS	et	
satellite)	 afin	 d’améliorer	 ses	 récoltes.	 La	 collaboration	
entre	le	CNES	et	l’ISA	permettra	des	avancées	riches	et	
prometteuses.

Les	huitièmes	journées	franco-israéliennes	
de	 cardiologie	 se	 tiendront	 du	 16	 au	 20	
avril	à	 l’hôtel	Dan	Panorama	de	Tel-Aviv.	
A	cette	occasion,	50	cardiologues	français	

rencontreront	leurs	homologues	israéliens.	

Parallèlement,	 la	 Société	 israélienne	 de	
cardiologie	accueillera	les	sociétés	de	cardiologie	
américaine,	canadienne	et	européenne.

En partenariat avec le 
Bureau pour la Science 
et la Technologie 
de l’ambassade de 
France…

Les	2	et	3	avril	prochains,	les	associations	israélienne	et	française	de	la	fièvre	méditerranéenne	familiale	organisent	une	
rencontre	scientifique	et	une	première	réunion	d’information	franco-israélienne	pour	les	malades	atteints	de	cette	maladie	
rare,	qui	touche	tout	spécialement	les	populations	du	bassin	méditerranéen.

 * *
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החלל נ לחקר  צרפת  של  הלאומי  המרכז  שיא 
הכבוד  אורח  היה  ד'סקאתה,  יאניק   ,)CNES(
בכנס החלל הבינלאומי ע"ש אילן רמון שנערך 
בהרצליה ב-29 וב-30 בינואר. ד'סקאתה נאם 

וסיכם במשך כ-30 דקות היסטוריה בת 50  באירוע 
בכנס  השתתפותו  הצרפתי.  החלל  חקר  של  שנה 

 .CNES-חפפה גם לחגיגות 50 השנה לייסוד ה
על  הנסתר  רב  שבו  תחום  הוא  והיקום  החלל  חקר 
ומבוגרים  ילדים  של  דמיונם  את  ושמסעיר  הגלוי 
גם  לנו  יותר של החלל תאפשר  כאחת. הבנה טובה 

להכיר טוב יותר את כדור הארץ ולשמור עליו. 
ה-CNES וסוכנות החלל הישראלית )סל"ה( הם גופי 
מחקר מעולים החולקים שאיפה משותפת: להשתמש 

בחלל כדי לצפות על כדור הארץ ולעקוב אחר השינויים 
האנושי.  המין  לתועלת  והסביבה,  האקלים  בתנאי 
מיזם  במסגרת  וגידים  עור  כעת  קורם  הזה  החלום 
המיקרו-לווין  משותף, 
ונוס  הצרפתי-ישראלי 
 VENµS, Vegetation(
 and Environment
 Monitoring New
 )M i c r o s a t e l l i t e

שישוגר ב-2014. 

משתלב  ונוס  הלווין 
בר  הפיתוח  בתחום 
ישמש  הוא  הקיימא. 
הצמחייה  אחר  למעקב 
ויוכל  המים  ואיכות 
למלא  וכך  רב  בדיוק  הסביבה  בתנאי  שינויים  לזהות 
תפקיד מרכזי בענפי החקלאות והדיג. חקלאים יוכלו 
ונוס  שיצלם  התמונות  באמצעות  בשדותיהם  לצפות 
ולפתח את קונספט "החקלאות הכירורגית": שימוש 
כדי  אחרים(  ולוויינים   GPS( שונים  מידע  במקורות 
בין  הפעולה  שיתוף  החקלאית.  התנובה  את  להגדיל 
מרתקים  לגילויים  להוביל  צפוי  לסל"ה   CNES-ה

ומבטיחים בתחום זה. 

הלוויין הצרפתי-
ישראלי "ונוס" יחולל  

מהפכה בחקלאות 

מבזקי 
מדע

ערך בשיתוף פעולה נ
עם משרד המדע 

והטכנולוגיה בשגרירות 
צרפת בישראל

הכנס הצרפתי-ישראלי ה-8 
לקרדיולוגיה יתקיים בתאריכים 

16 עד 20 באפריל במלון דן 
פנורמה 

בתל אביב בהשתתפות 50 
קרדיולוגים מצרפת ועמיתיהם 

מישראל. במקביל יארח האיגוד 
הקרדיולוגי הישראלי את ארגוני 
הקרדיולוגים של ארה"ב, קנדה 

ואירופה. 

-2 וב-3 באפריל ב
הקרוב יתקיים 

כנס מדעי משותף 
לעמותה הישראלית 

ולעמותה הצרפתית לקדחת 
 .)FMF( ים-תיכונית משפחתית

בנוסף ייערך מפגש צרפתי-
ישראלי ראשון לשיתוף מידע על 
החולים במחלה הנדירה הזאת, 

הפוגעת בעיקר באוכלוסי אגן 
הים התיכון. 

Science
מדע  

 *

Yannick d’Escatha, Président du CNES, à la résidence יאניק ד'סקאתה בבית שגריר צרפת CNES-נשיא ה



Kaléidoscopeקולאז'

Rina	Matsliah	(Channel	2)	et	Daniel	
Bensimon	(député	travailliste)

רינה	מצליח	(ערוץ	2)	וח"כ	דניאל	בן	סימון	
(עבודה)

Emmanuel	Rosen	(103FM)	et	
Reuven	Pedatsur	(Haaretz)	
עמנואל	רוזן	(103FM)	וראובן	פדהצור	

("הארץ")

Ben-Dror	Yemini	(Maariv)	et	
l’ambassadeur	
בן	דרור	ימיני	("מעריב")	והשגריר

Tzipi	Hotovely	(député	Likoud),	Lior	Yechieli	(traducteur	à	l’ambassade	de	France)	et	
Avital	Sahar	(Insight	thinking	media)	

ח"כ	ציפי	חוטובלי	(ליכוד),	ליאור	יחיאלי	(מתרגם	
	Insight	thinking)	סהר	ואביטל	צרפת)	בשגרירות

media

Gideon	Levy	(Haaretz),	Emily	Amroussy	(Israel	Hayom	et	Kol	Israel),	Matan	Drori	(Maariv)
גדעון	לוי	("הארץ"),	אמילי	עמרוסי	("ישראל	היום"	וקול	

ישראל)	ומתן	דרורי	("מעריב")

Boaz	Bismut	(Israel	Hayom)	et	
Matan	Drori	(Maariv)

("מעריב")בועז	ביסמוט	("ישראל	היום")		ומתן	דרורי	

Inauguration	de	l’exposition	éphémère	
de	Jean-Michel	Alberola	le	19	janvier	
dernier
	פתיחת	"תערוכה	חולפת"	של	ז'אן-מישל
אלברולה	במכון	הצרפתי	בתל	אביב,	19.1.12

L’équipe	d’UbiFrance	Israël	:	Aurélien	Cardoso,	Karen	Gordon,	
Brigitte	Benayoun,	Frédéric	Szabo	et	Aurélie	Guthmann,	autour	
de	l’ambassadeur	Christophe	Bigot	et	du	Secrétaire	d’Etat	au	
Commerce	extérieur	Pierre	Lellouche.
צוות	"יוביפראנס	ישראל":	אורליאן	קרדוזו,	קארן	גורדון,	בריז'יט	בניון,	פרדריק	
ז'אבו	ואורלי	גוטמן,	עם	שגריר	צרפת	כריסטוף	ביגו	והשר	הצרפתי	לסחר	חוץ	

פייר	ללוש

L'ambassadeur	de	France,	Chri
stophe	Bigot	

a	reçu	Jane	Birkin	à	l'occasion	d
e	sa	tournée	

100%	Serge	Gainsbourg	-	Via	Japan	

(12.01.2012)
ת	כריסטוף	ביגו	אירח	את	הזמרת	ג'יין	

שגריר	צרפ

רה	בישראל	במסגרת	סיבוב	ההופעות	
בירקין	שביק

1	סרז'	גינסבורג	-	דרך	יפן"	(12.1.12)
00%"


