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חברים יקרים,

שנה  וכן  אור  ומלאי  שמחים  מולד  וחג  חנוכה  לכולכם  לאחל  ברצוני  ראשית 
אזרחית טובה ומאושרת. 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לסקור בקצרה את ההתפתחויות האחרונות 
השנה  שהיה  והתרבות,  הכלכלה  בתחומי  הצרפתי-ישראלי  הפעולה  בשיתוף 

פורה במיוחד. 

ויזמנו אירועים  ואנו שמנו לב לכך  זמן רב הייתה הכלכלה תחום קצת מוזנח, 
רבים במטרה להעלות את המודעות לפוטנציאל הכלכלי הגבוה של צרפת ושל 
ישראל ולהפגיש בין יזמים משתי המדינות. במסגרת זו הגיע "פורום העסקים 
הסביבה  שרת  גם  השתתפה  שבו  ביקור  בישראל,  לביקור  הצרפתית"  דובר 
את  ניצלה  השרה  קוסיוסקו-מוריזה.  נטלי  צרפת,  של  הקיימא  בר  והפיתוח 
שהותה בארץ כדי לשווק לישראלים את הידע והיכולות של החברות הצרפתיות. 

טכנולוגית,  לחדשנות  ישראל-צרפת  כנס  היה  הזה  לכיוון החדש  מובהק  ביטוי 
מפגש ראשון מסוגו שנערך בפריז בתחילת דצמבר 2011 בהשתתפות למעלה 
ביוזמתם  נערך  הכנס  מישראל.  חברות  וכמאה  מצרפת  חברות  מאות  משלוש 
שמחון  שלום  הישראלי  מקבילו  ושל  בסון  אריק  צרפת  של  התעשייה  שר  של 
גורו  ושל  קרון  פטריק  הצרפתית  אלסטום  קבוצת  נשיא  של  ובהשתתפותם 

ההייטק הישראלי יוסי ורדי. 

גם מקומה של התרבות לא נפקד בחודשיה האחרונים של 2011. אנשי תעשיית 
פעולה  לשיתוף  חדשים  אפיקים  והגדירו  נפגשו  המדינות  משתי  המוזיקה 
במסגרת פורום המוזיקה הישראלי-צרפתי שנערך בתל אביב בחודש נובמבר. 
 LILLY WOOD AND בפורום השתתפו גם אמנים מהדור החדש בצרפת כמו
THE PRICK ו-HINDI ZAHRA. אקורד הסיום המוצלח של השנה היה ביקורן 
סוזן דלל בתל אביב  של שלוש להקות מחול מודרני מצרפת שהופיעו במרכז 

והדגימו את עושר היצירה הכוריאוגרפית הצרפתית. 

חג שמח ושנה אזרחית טובה לכולכם,

Chers amis,
Permettez-moi d’abord, en cette fin d’année 2011, de vous souhaiter à tous des 
fêtes de Hanouka et de Noël pleines de lumière et de joie et une très belle et 
heureuse année 2012.

Un mot pour vous dire combien cette année le partenariat économique et culturel 
entre nos deux pays est fertile.

L’économie a longtemps été le parent pauvre. Nous en avons pris conscience. De 
nombreuses manifestations ont été organisées afin de mieux faire connaître le fort 
potentiel de la France et d’Israël et de permettre aux entrepreneurs des deux pays 
de se rencontrer. Ainsi, nous avons eu la visite du Forum francophone des affaires, 
à laquelle a participé Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. La ministre de l’Ecologie 
et du Développement durable en a profité pour mettre en avant le savoir-faire des
entreprises françaises.

C’est sans doute la Journée franco-israélienne de l’innovation qui constitue la 
meilleure illustration de cette nouvelle orientation. Une première du genre qui a 
rassemblé à Paris début décembre plus de trois cents entreprises françaises et 
une centaine d’entreprises israéliennes, à l’initiative du ministre de l’Industrie, Eric 
Besson, et de son homologue israélien, Shalom Simhon, avec la participation de 
Patrick Kron, le PDG d’Alsthom, et du gourou israélien des hautes technologies, 
Yossi Vardi. 

La culture n’est pas en reste. Le Forum musical France-Israël qui s’est tenu à Tel
Aviv en novembre, a été l’occasion pour les professionnels de l’industrie musicale de
débattre et de définir de futures coopération en musique, avec le concours d’artistes
français de la jeune scène française, comme Lilly Wood and the Prick et Hindi Zahra.

Et nous avons conclu cette année en beauté avec un aperçu de la richesse de la 
création chorégraphique française au centre Suzanne Dellal qui accueillait trois 
compagnies de danse contemporaine.

Bonnes fêtes et excellente année 2012.
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INSCRIPTION SUR LES LISTES : SUIVEZ LE GUIDE !

Pour vous inscrire, vous devez soit être inscrit au registre des 
Français établis hors de France auprès de votre consulat, soit 
présenter à ce consulat :

- une preuve de nationalité française (carte nationale d’identité recto-
verso en cours de validité ou copie intégrale d’acte de naissance ou 
décret de nationalité ou certificat de nationalité),
- une preuve de résidence en Israël (carte d’identité israélienne, visa de 
travail ou d’études),
- une preuve d’identité.

Deux grandes échéances électorales attendent les 
Français cette année : l’élection présidentielle, qui 
se tiendra les 22 avril et 6 mai 2012, et les élections 
législatives, qui auront lieu les 3 et 17 juin 2012. 
Habitués à voter lors des présidentielles, les deux 
millions de Français vivant à l’étranger pourront aussi 
élire, pour la première fois, onze députés qui les 
représenteront à l’Assemblée nationale. Les Français 
d’Israël sont eux invités à élire le député de la 8ème 
circonscription.

Pour pouvoir participer à ces scrutins, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes électorales consulaires 
jusqu’au 30 décembre 2011. Les électeurs votant à l’étranger conservent le droit de voter en France 
pour les élections locales (municipales, cantonales et régionales) de la commune où ils sont inscrits.

Pour permettre aux Français d’Israël de s’exprimer, le consulat général de France à Tel Aviv mettra en place dix bureaux de vote 
répartis d’Eilat à Netanya, en passant par Béer Shéva, Ashdod et, bien sûr, Tel Aviv. Dans le nord, le consulat de Haïfa ouvrira lui 
aussi deux bureaux de vote. Enfin, le consulat général de France à Jérusalem prévoit d’ouvrir trois bureaux de vote dans la ville.

Pour l’élection du président de la République, les électeurs pourront soit voter à l’urne en personne, soit par procuration. Pour 
l’élection des députés, ils pourront en outre voter sur internet ou par correspondance.
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Elections 2012 חירות 2012ב
בצרפת  2012 ת  רו בחי

צפו בסרטון שהכינה השגרירות ומסביר כיצד יש להירשם להצבעה בבחירות 

מדריך  בצרפת:   2012 "בחירות  הסרטון:  את  ביוטיוב  )חפשו  בצרפת   2012

לרישום בפנקס הבוחרים"(

שיתקיימו  לנשיאות,  בבחירות  הראשונה  בפעם  פעמיים:  להצביע  השנה  ייקראו  צרפת  אזרחי 
בשני סבבים ב-22 באפריל וב-6 במאי 2012, ובפעם השנייה בבחירות לאסיפה הלאומית )הבית 
התחתון של הפרלמנט הצרפתי(, שיתקיימו גם הן בשני סבבים, ב-3 וב-17 ביוני 2012. אזרחי 
צרפת החיים ברחבי העולם כבר רגילים להשתתף בבחירות לנשיאות, אולם החל מהשנה הם 
יוכלו להצביע ממקום מושבם בחו"ל גם בבחירות לאסיפה הלאומית: אחד עשר חברי האסיפה 
הלאומית ייבחרו בבחירה ישירה על ידי אזרחי צרפת החיים מחוצה לה. אחד מאותם אחד עשר 

נציגים ייבחר על ידי אזרחי צרפת החיים במדינות הים התיכון, ובכלל זה ישראל. 

הבוחרים  בפנקס  להירשם  חייב  בבחירות  להשתתף  ומעוניין  בישראל  המתגורר  צרפת  אזרח 
שמנהלת הקונסוליה הצרפתית עד 30 בדצמבר 2011. לאזרח צרפת המצביע מחוץ לצרפת 
שמורה הזכות להשתתף גם בבחירות לשלטון המקומי בצרפת )למועצות המקומיות, לקנטונים 

ולמחוזות( בהתאם ליישוב הצרפתי שבו הוא רשום, אך לשם כך עליו לנסוע לצרפת. 

על מנת לאפשר לאזרחי צרפת החיים בישראל להשמיע את קולם, הקונסוליה הצרפתית בתל 
הקונסוליה  ונתניה.  אביב  תל  אשדוד,  שבע,  באר  אילת,  בערים  קלפיות,  עשר  תפרוש  אביב 
הצרפתית בחיפה צפויה לפתוח שתי קלפיות והקונסוליה הצרפתית בירושלים תתרום את חלקה 

בדמות שלוש קלפיות שיפעלו בעיר. 

ההצבעה בבחירות לנשיאות מתבצעת על ידי הגעה לקלפי 
הלאומית  לאסיפה  ההצבעה  כוח.  ייפוי  מתן  ידי  על  או 

מתבצעת בנוסף לכך גם באינטרנט או בדואר. 

כדי להירשם בפנקס הבוחרים עליכם להיות רשומים קודם 
שמנהלת  לצרפת  מחוץ  החיים  צרפת  אזרחי  במרשם  כל 
הקונסוליה הקרובה למקום מגוריכם. על מנת לעשות זאת 

עליכם להגיע לקונסוליה מצוידים ב:
- הוכחה שאתם אזרחי צרפת )תעודת זהות צרפתית בתוקף 
תעודת  של  מלא  עותק  או  ]מפלסטיק[,  העדכני  בפורמט 
אזרחות  הענקת  בדבר  צו  או  שלכם,  הצרפתית  הלידה 

צרפתית, או אישור על היותכם בעלי אזרחות צרפתית(
- הוכחה שהנכם תושבי ישראל )תעודת זהות ישראלית או 

אשרת עבודה/לימודים בישראל(
- תעודה מזהה.

בואו להירשם לפני
30 בדצמבר 2011!
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A l’approche de Hanouka et de Noël, les élèves de cinquième et 
de quatrième travaillent en cours d’art plastique sur la symbolique 
commune aux deux fêtes. En cours d’éducation musicale, ils 

répètent les chants traditionnels et apprennent en cours d’hébreu l’origine 
de ces deux fêtes. Les délégués de classe se rencontrent également  pour 
préparer (en français, hébreu ou anglais) la soirée qui marquera cette 
période festive. Par ailleurs, les lycéens s’apprêtent à partir en « tyoul », 
une excursion de deux jours en fin de trimestre, pour resserrer plus encore 
les liens entre Français et Israéliens.

Voilà, illustré concrètement, l’idéal du lycée franco-israélien.
‘Un rêve’ me direz-vous ? Oui, celui de voir les enfants de ces deux cultures 
si différentes échanger et apprendre les uns des autres dans un monde 
où la tolérance se fait de plus en plus rare. On le sait, la cohabitation, le 
« vivre-ensemble », n’est pas toujours simple, mais nous nous efforçons 
toujours de laisser une place privilégiée au dialogue, indispensable à 
l’élaboration de cet ambitieux projet qu’est ce lycée franco-israélien.

- Projet pilote crée en 2007 grâce à la volonté 
conjuguée des gouvernements français et israélien.
- Il comprend deux sections, israélienne et française, 
menant aux baccalauréats français et israélien, en 
interaction permanente : activités de découverte du 
pays, activités culturelles et sportives et cours communs.

Engagement des deux gouvernements pour l’avenir du lycée

Grâce à l’action de l’ambassadeur Christophe Bigot, le 
ministère israélien de l’Education a accordé au lycée franco-

israélien Raymond Leven le statut d’école internationale. Cette 
première étape devrait ouvrir la voie à une certification spécifique 
pour le baccalauréat israélien. Des démarches parallèles sont 
en cours côté français. La volonté des deux gouvernements, 
à l’origine de la création de l’établissement en 2007, est plus 
que jamais présente et déterminante dans l’évolution du projet.

Enseignement des langues

Hormis l’apprentissage de l’hébreu pour les élèves de la 
section française, l’enseignement de l’anglais et de l’espagnol 

tiennent une place importante. Cette année, les élèves de 
Mikvé Israël ont préparé activement les concours scolaires 
français et israéliens, tels que le Big Challenge (le grand jeu-
concours d’anglais pour les élèves des collèges), le TOEFL (test 
d’anglais langue étrangère) et le diplôme d’études en langue 
française (le DELF) pour les élèves de la section israélienne.

L’enseignement des sciences politiques et de la diplomatie, en anglais

L’enseignement des relations internationales se déroule en 
commun, pour les élèves des deux sections, et en anglais.

Journée porte ouverte 
à Mikvé Israël le 13 janvier 2012, 

en présence de l’ambassadeur 
Christophe Bigot2011, UNE ANNÉE RICHE EN AVANCÉES 

POUR LE LYCÉE
Pédagogie

Le renforcement de « l’intégration franco-israélienne » passe 
par une interaction permanente entre les deux sections, 

française et israélienne, à tout niveau : celui des élèves, 
des professeurs, des parents et de la direction du lycée.

La famille impliquée

Des conférences-débats sur des sujets de l’actualité franco-
israélienne sont organisées pour les familles, afin que 

l’intégration franco-israélienne soit vraiment une affaire de famille ! 

PAR FRANCE BESSIS

Jérémie Korchia ©

LE LYCÉE FRANCO-ISRAÉLIEN 
RAYMOND LEVEN



פרויקט חלוצי שהוקם ב-2007 ביוזמה משותפת של ממשלות צרפת וישראל

בית הספר כולל שני מסלולי לימוד, ישראלי וצרפתי, המכינים את התלמידים 
לבחינות הבגרות הישראלית והצרפתית בהתאמה. בין שני המסלולים קיימת 
אינטראקציה מתמדת: טיולים, פעילויות תרבות וספורט ושיעורים משותפים.

חנוכה וחג המולד מתקרבים, ובשיעור אמנות פלסטית עובדים תלמידי כיתות 
הם  מוזיקלי  חינוך  בשיעור  החגים.  לשני  הסימבוליקה המשותפת  על  וח'  ז' 
עושים חזרות על שירים מסורתיים ובשיעור עברית הם לומדים על מקורות 
החגים. נציגי הכיתות נפגשים גם כדי להכין )בצרפתית, בעברית ובאנגלית( 
את המסיבה המתוכננת לכבוד תקופת החגים. התיכוניסטים מצידם מתכוננים 
לטיול בן יומיים שאליו ייצאו בסוף הסמסטר כדי לחזק עוד יותר את הקשר בין 

התלמידים מצרפת ומישראל. 

כך מקיים בית הספר הלכה למעשה את אידיאל קירוב הלבבות בין התרבויות. 

ילדים  לראות  החלום  חלום,  זהו  אמת,  לעצמכם.  תאמרו  "חלום",  רק  זה 
ולומדים אחד מהשני בעולם  הבאים מתרבויות כה שונות כשהם משוחחים 
נדירה. אמנם החיים במשותף, ב"דו-קיום",  שבו הסובלנות הפכה לתופעה 
אינם תמיד פשוטים, אבל אנחנו משתדלים לתת מקום מרכזי לדיאלוג, שהוא 
הישראלי- התיכון  הספר  בית  של  השאפתני  הפרויקט  בהגשמת  חיוני  כלי 

צרפתי.

2011, השנה שהצעידה
 את בית הספר קדימה

התחייבות שתי הממשלות בנוגע לעתיד בית הספר
החינוך  משרד  העניק  ביגו  כריסטוף  צרפת  שגריר  של  פנייתו  בעקבות 
הישראלי לתיכון ע"ש ריימונד לבאן מעמד של בית ספר בינלאומי. זה הוא 
צעד ראשון שצפוי להוביל למתן מעמד מיוחד לתעודת הבגרות הישראלית 
ננקט כעת גם ביחס  שמקבלים התלמידים במסלול הישראלי. צעד דומה 
בית  להקמת  הביאה  אשר  הממשלות,  שתי  מעורבות  הצרפתי.  למסלול 
מכריע  תפקיד  וממלאת  פעם  מאי  יותר  כעת  מורגשת  ב-2007,  הספר 

בהתפתחות בית הספר. 

הוראת שפות
מייחד  הצרפתי  המסלול  תלמידי  נהנים  מהם  העברית  לשיעורי  בנוסף 
והספרדית. השנה  האנגלית  להוראת השפה  גם  בית הספר מקום מרכזי 
התכוננו התלמידים לקראת בחינות השפה הנהוגות בצרפת ובישראל: ה- 
BIG CHALLENGE )תחרות באנגלית לתלמידי חטיבות הביניים(, מבחן 
צרפתית  ללימודי  והתעודה  זרה(  כשפה  אנגלית  בידיעת  )מבחן   TOFEL

)DELF( המיועדת לתלמידי המסלול הישראלי.

שיעורים בדיפלומטיה ובמדעי המדינה – באנגלית 
התלמידים בשני המסלולים לומדים יחד מדעי המדינה והשיעורים מתנהלים 

באנגלית. 

פדגוגיה
חיזוק "האינטגרציה הישראלית-צרפתית" מתבצע באמצעות מגע מתמיד 
ההורים  המורים,  התלמידים,  בקרב  הרמות:  בכל  וצרפתים  ישראלים  בין 

והנהלת בית הספר. 

המשפחה מעורבת
ולדיונים בנושאי אקטואליה הנוגעים לשתי  המשפחות מוזמנות להרצאות 
לעניין  ממש  הופכת  הישראלית-צרפתית  שהאינטגרציה  כך  המדינות 

משפחתי...

ישראל-צרפת: ידידות בחיי היומיום

Mikvé Israël

דיאלוג מס' 38  נובמבר-דצמבר 72011    

מ קווה ישראל
בית הספר הישראלי-צרפתי ע"ש ריימונד לבאן

מאת פראנס בסיס, מנהלת בית הספר

ב-13.1.2012 יתקיים
יום פתוח בבית הספר מקווה ישראל
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 Un Lycée unique et ouvert à tous
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Le lycée franco-israélien a ouvert ses portes en 
septembre 2007, grâce à la volonté conjuguée 
des gouvernements français et israélien et au 
concours actif de l’Alliance Israélite Universelle. 
Depuis, il bénéficie d’une attention prioritaire et 
ne cesse de se développer sous l’autorité de sa 
directrice, France Bessis, et l’appui des deux pays 
et de l’Alliance. 

Un lycée unique en son genre, qui entend 
combiner le meilleur de l’éducation française et 
israélienne. Un lycée ouvert à tous, quelle que 
soit l’origine ou la nationalité, le lieu d‘origine, 
venant d’établissements français ou simplement 
attirés par l’apprentissage de la langue française 
et de l’hébreu, ou par un enseignement de qualité 
ouvert sur le monde. Un lycée installé enfin dans 
le cadre historique superbe de Mikvé Israël, à 
proximité de Tel Aviv.  

L I P D U B  À  M I K V É  I S R A Ë L
Mégaphones et téléphones portables diffusent 
pendant toute une matinée les notes de Tou 
Dou Dou du chanteur franco-israélien Michael 
Greilsalmmer. La musique s’entend dans les 
moindres recoins du lycée franco-israélien 
Raymond Leven. Désordre et allégresse à 
Mikvé Israël où les 200 lycéens se préparent 
au tournage d’un lipdub qui sera mis en ligne 
sur You Tube. L’idée est simple, il s’agit de 
faire connaître l’établissement et d’expliquer 
sa spécificité qui réside dans l’excellence, le 
respect des deux cultures et l’ouverture vers 
l’autre. 

Pas difficile de réunir une équipe et de mobiliser 
les élèves pour un tel projet. Professeurs, 
internes et externes, enthousiastes, se 
réunissent, les idées fusent dans toutes les 
langues, quelques répétitions sont organisées 
et l’on se lance : le lycée devient un immense 
plateau de tournage.

Le scénario est simple : la caméra se fixe sur un élève qui pénètre dans le Lycée et l’on découvre avec lui l’école. Les uns après les 
autres les élèves, vêtus de l’uniforme de Mikvé, passent tout sourire devant la caméra, se déhanchant au rythme de Tou Dou Dou. 
Les élèves de 1ère et de terminale proposent une chorégraphie, costumes et objets insolites viennent illustrer la chanson. Jérémie 
Korchia, éducateur à l’internat de Mikvé Israël, conclut cette journée : « Les élèves, Israéliens et Français de tous âges et dans 
toutes les langues, ont eu le sentiment de participer à un projet fédérateur à la fois humain et artistique ».
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ל א ר ש בית הספר הישראלי-צרפתי במקווה י

ישראל  במקווה  הישראלי-צרפתי  הספר  בית 
ב-2007  נפתח  ותיכון  ביניים  חטיבת  הכולל 
וישראל  צרפת  ממשלות  של  משותפת  ביוזמה 
ובתמיכתו הפעילה של ארגון "כל ישראל חברים" 
לב  לתשומת  מאז  זוכה  הספר  בית  )"אליאנס"(. 
הנהגתה  תחת  להתפתח  חדל  ואינו  מיוחדת 
המסורה של המנהלת פראנס )טלי( בסיס ובסיוע 

שתי הממשלות וארגון כי"ח. 

את  המשלב  במינו  מיוחד  ספר  בבית  מדובר 
הישראלית  החינוך,  מערכות  שבשתי  המיטב 
מוצא  הבדל  ללא  לכולם,  פתוח  הוא  והצרפתית. 
ולאום, ומקבל לשורותיו הן תלמידי יוצאי מוסדות 
ללימודי  הנמשכים  תלמידים  והן  צרפתיים  לימוד 
ההוראה  ולתכני  העברית  או  הצרפתית  השפה 
האיכותיים, המתאפיינים בפתיחות לעולם הרחב. 
בית הספר נטוע בקמפוס ההיסטורי היפהפה של 

מקווה ישראל, קרוב לתל אביב.

ב א ד - פ י  ל
ל א ר ש י ה  ו ו ק מ ב

לא היה קשה להקים צוות ולגייס את התלמידים לפרויקט כזה. המורים התלהבו, רעיונות זרמו מכל עבר ובכל השפות, ונדרשו רק כמה חזרות לפני תחילת 
העבודה. בית הספר הפך אז כולו לאתר צילומים ענק. התסריט היה פשוט: המצלמה עוקבת אחרי תלמיד שנכנס למבנה ומכיר לנו את המקום, כאשר במקביל 
עוברים תלמידים מחויכים לפני המצלמה, לבושים בתלבושת אחידה, ומפזזים לצלילי ה"טו דו דו". תלמידי י"א וי"ב תרמו גם כוריאוגרפיה הכוללת תלבושות 
ואביזרים משעשעים. את אירועי היום היטיב לסכם ז'רמי קורשיה, מחנך בפנימייה של מקווה ישראל: "תלמידים ישראלים וצרפתים, בני גילאים שונים ודוברי 

שפות שונות, הרגישו שהם משתתפים בפרויקט מקרב לבבות, אנושי ואמנותי".

במשך כל הבוקר השמיעו מגאפונים וטלפונים ניידים את שיר 
גריילסאמר.  מיכאל  הישראלי-צרפתי  הזמר  של  דו"  דו  ה"טו 
ע"ש  הישראלי-צרפתי  הספר  בבית  פינה  לכל  חדרו  הצלילים 
ריימונד לבאן. אי סדר ועליצות שררו במוסד בשעה שמאתיים 
תלמידי תיכון טרחו על צילומי הליפ דאב )וידאו קליפ המשלב 
דיבוב שפתיים של המשתתפים לצלילי שיר מפורסם המושמע 
ברקע( שהועלה אחר כך ליו-טיוב. הרעיון היה פשוט: לפרסם 
את בית הספר באמצעות השיר ולהסביר את הייחודיות שלו, 
ופתיחות  התרבויות  לשתי  כבוד  מצוינות,  על  שמתבססת 

לאחר. 

Mikvé Israël
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 E N  I S R A Ë L

ראש עיריית פריז 
ביקר בישראל

צרפת וישראל מניפות
יחד את דגל הגאווה

Daniel Jonas, président de l’association H’avruta
דניאל יונס, יו"ר ארגון "חברותא"
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LA FRANCE ET ISRAËL UNIS SOUS LE SIGNE 
DE L’ARC-EN-CIEL. Israël, berceau des trois religions, accueille – en particulier 

à Tel Aviv – une importante communauté lesbienne, gay, 
bisexuelle et transsexuelle (LGBT), illustrant ainsi  le 

caractère démocratique et ouvert de la société israélienne. 
La France, qui s’engage quotidiennement dans la lutte pour 
le respect des droits de l’homme, a ainsi tenu à récompenser 
deux organisations homosexuelles religieuses israéliennes, 
H’avruta et Bat Kol, pour leur travail remarquable au sein 
des communautés juives pratiquantes et notamment pour 
leur projet commun Shoval. Pour la deuxième fois, une 
organisation israélienne est décorée d’une mention spéciale 
au Prix des droits de l’Homme de la République française 
2011, décerné par le bureau du Premier ministre et remis 
par l’ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot, au 
cours d’une réception à sa résidence. 

Cette récompense suit la visite en novembre dernier, en Israël 
et dans les Territoires palestiniens, de trois organisations 
françaises homosexuelles confessionnelles, dont Beit 
Haverim (juifs homosexuels), David et Jonathan (chrétiens 
homosexuels) et HM2F (musulmans homosexuels). La 
délégation a pu rencontrer, sur la terrasse de l’Institut 
français, la communauté LGBT israélienne et l’ancien 
député du Meretz, Uzi Even, en présence de l’ambassadeur 
Christophe Bigot. Ce voyage, placé sous le signe de la 
spiritualité et du partage, a permis de montrer que « ce qui 
rassemble est plus fort que ce qui divise ».

Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, s’est rendu fin 
novembre en visite en Israël et dans les Territoires 
palestiniens. Lors de ce déplacement, qui a été 

l’occasion de constater l’avancement des projets de 
coopération que Paris mène avec plusieurs villes de la 
région, Bertrand Delanoë a eu des entretiens avec des 
personnalités politiques israéliennes. Il a rencontré le 
maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, pour un déjeuner au cours 
duquel ils ont évoqué les suites de la coopération menée 
par les deux villes dans le cadre du Pacte d'amitié et de 
coopération signé en 2010. 

Le maire de Paris s’est également entretenu avec Noam 
Shalit, puis avec le maire de Haïfa, Yona Yahav, qui a 
récemment accueilli la seconde édition des Assises de la 
coopération décentralisée franco-israélienne. Les deux 
maires ont inauguré la place de Paris à Haïfa, rénovée 
par les architectes de la ville de Paris. Bertrand Delanoë 
s’est également rendu à Jérusalem où il a été reçu par le 
président de l’Etat, Shimon Peres.

Ron Huldaï, maire de Tel Aviv, et Bertrand Delanoë, maire de Paris

ראש עיריית תל אביב רון חולדאי עם ראש עיריית פריז ברטראן דלנואה

Réception à la résidence de France à l'occasion de la remise du Prix des droits 
de l'Homme 2011

קבלת פנים בבית שגריר צרפת לרגל הענקת פרס זכויות האדם לשנת 2011
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הדתות  שלוש  ערש  בישראל, 
מתגוררת  המונותיאיסטיות, 
הומוסקסואלית,  לסבית,  קהילה, 
וטרנסקסואלית  ביסקסואלית 
– בפרט באזור תל  גדולה  )להט"ב( 
אביב – עובדה הממחישה את אופייה 
החברה  של  והפתוח  הדמוקרטי 

הישראלית. 

יומיומי  באופן  המעורבת  צרפת, 
זכויות  על  השמירה  למען  במאבק 
פרס  להעניק  בחרה  האדם, 
דתיים,  להט"בים  ארגונים  לשני 
כהוקרה  קול",  ו"בת  "חברותא" 
בקרב  הדופן  יוצאת  פעילותם  על 
על  ובפרט  דתיות,  יהודיות  קהילות 
מיזמם המשותף "שובל". זו הפעם 
לציון  זכה  ישראלי  שארגון  השנייה 
האדם  זכויות  פרס  במסגרת  לשבח 
ראש  ידי  על  המוענק  צרפת,  של 
נמסר  הפרס  הצרפתי.  הממשלה 
לזוכים על ידי שגריר צרפת בישראל 
כריסטוף ביגו בקבלת פנים שנערכה 

בבית השגריר ב-15 בדצמבר.

נובמבר,  בחודש  לכן,  קודם 
הרשות  ובשטחי  בישראל  ביקרו 
ארגונים  שלושה  הפלסטינית 
"בית  מצרפת:  דתיים  להט"בים 
ויהונתן"  "דוד  היהודי,  חברים" 
המוסלמי.   HM2F-ו הנוצרי 
על  התקיים  ביקורם  במהלך 
בתל  הצרפתי  המכון  מרפסת 
אביב מפגש בין חברי המשלחת 
הלהט"בית  הקהילה  נציגי  לבין 
הישראלית וחבר הכנסת לשעבר 
ממר"צ עוזי אבן, בנוכחות שגריר 
הארגונים  של  מסעם  צרפת. 
הצרפתיים לארץ עמד בסימן של 
"רב  כי  והוכיח  ושיתוף  רוחניות 

המאחד על המפריד". 

France - Israël
צרפת-ישראל

ראש עיריית פריז 
ביקר בישראל

צרפת וישראל מניפות
יחד את דגל הגאווה

 נטלי קוסיוסקו-מוריזה ביקרה
בישראל

בישראל  ביקור  נובמבר  בסוף  ערך  דלנואה  ברטראן  פריז  עיריית  ראש 
ובשטחי הרשות הפלסטינית, שבמהלכו התעדכן בהתקדמותם של פרויקטי 

שיתוף פעולה בין פריז לערים באזור ונועד עם בכירים ישראלים. 

האישים  שני  דנו  חולדאי  רון  אביבי  התל  מקבילו  עם  צהריים  בארוחת 
ושיתוף  הידידות  ברית  במסגרת  ופריז  אביב  תל  בין  הפעולה  בשיתוף 
נועם  עם  גם  דלנואה  נפגש  הביקור  במהלך  ב-2010.  שנחתמה  הפעולה 
שליט ועם ראש עיריית חיפה יונה יהב, שבעירו נערך לאחרונה הכנס השני 
לשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות מצרפת ומישראל. השניים חנכו יחד 
פריז.  מעיריית  ארכיטקטים  ידי  על  שתוכננה  בחיפה,  פריז"  "כיכר  את 

לסיום ביקר דלנואה בירושלים ונפגש עם הנשיא שמעון פרס. 

    11 

Réception à l’Institut Français de Tel Aviv à l’occasion de la 
visite en Israël de trois organisations françaises homosexuelles 

La ministre de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et 
du Logement a clôturé l'édition 2011 du forum économique GO4Europe à 
Tel Aviv et s'est entretenue avec le Président Shimon Peres, lors du forum 
Francophone des Affaires, à jérusalem.

 קבלת פנים במכון הצרפתי בתל אביב לרגל ביקורם בישראל של שלושה ארגונים להט"בים
דתיים מצרפת

שרת האקולוגיה, הפיתוח בר הקיימא, התחבורה והשיכון של צרפת נטלי קוסיוסקו-מוריזה חתמה את 
פרס  שמעון  הנשיא  עם  ונועדה  אביב  בתל  שהתקיים   Go4Europe הישראלי-צרפתי  הכלכלי  הפורום 

במהלך פורום העסקים דוברי הצרפתית שנערך בירושלים.
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En 1903, le poète Haïm Nahman Bialik est envoyé pour recueillir 
les témoignages des survivants du pogrom de Kichinev. 
Bouleversé, il écrit le poème Dans la ville du massacre, un 

cri de rage qui enjoint les victimes à prendre leur destin en main et 
à défendre leur dignité d’homme. Plus d’un siècle plus tard, Zohar 
Wexler, metteur en scène né à Haïfa et travaillant en France, fait 
résonner d’une voix grave et posée le poème et la langue de Bialik. 
Son spectacle, Kinchinev 1903, un voyage autour du poème de Bialik 
a été présenté en hébreu et en français à Beit Bialik à Tel-Aviv, à 
Haïfa et à Beit Avi Chai à Jérusalem pendant la première quinzaine 
de décembre. De ce profond voyage naît un témoignage précieux, 
intime, universel.

KINCHINEV 1903

Avant le désormais traditionnel 
festival du film français qui se 
tiendra cette année du 17 au 

31 mars, l’Institut français d’Israël 
et Unifrance organisent un nouveau 
rendez-vous qui vous permettra de voir 
à Arad un film français sous-titré en 
hébreu ou à Ashdod un court-métrage 
français sous-titré en russe. Où ça ? 
Chez vous ! Myfrenchfilmfestival.
com vous propose du 12 janvier au 
1er février de regarder en streaming 
sur internet onze films et douze court-
métrages dont Bel Epine avec Léa 
Seydoux, 8 fois debout avec Denis 
Podalydès ou La Reine des pommes de 
Valérie Donzelli. Le site intégralement 
traduit en hébreu, en arabe, en russe 
et en français permettra à chacun de 
visionner, de commenter et de voter 
pour ses films préférés. Le festival 
sera lancé en Israël lors d’une soirée 
exceptionnelle dans l’ensemble du 
réseau des Instituts français d’Israël.                 
w w w. m y f r e n c h f i l m f e s t i v a l . c o m

M O L I E R E  D A N S   L E  N É G U E V
Depuis le 21 octobre, dans le cadre d’un projet de coopération interculturelle, l’Institut Français de Béer-Sheva a 

initié des ateliers de théâtre pour des jeunes bédouins de 15 à 19 ans du village d’Hura. Les ateliers s’étaleront 
sur huit mois et déboucheront sur une tournée de la pièce Le Bourgeois Gentilhomme dans tout Israël. Les 

ateliers comptent quinze participants et sont dirigés par Yaacov Amsellem, metteur en scène franco-israélien. Grâce 
à ce projet, l’Institut Français de Béer-Shéva enrichit sa coopération avec les institutions culturelles du sud d’Israël, 
dans un esprit de multiculturalisme et de dialogue entre les communautés.

FESTIVAL

צרפת בסוזן דלל
Après avoir accueilli cet été les danseurs de l’Opéra de Paris, l’Institut 

français d’Israël et le Centre Suzanne Dellal ont poursuivi leur 
collaboration en accueillant trois compagnies françaises de danse 

contemporaine. Brahim Bouchelaghem a présenté Davaï Davaï, la rencontre 
d’un chorégraphe français et de danseurs russes grâce au langage du Hip-
Hop. Score, a été l’occasion pour le nouveau directeur du Centre national 
chorégraphique de Rillieux-la-Pape, l’Israélien Yuval Pick, de présenter sa 
dernière création dans sa ville natale, Tel Aviv. Le festival s’est terminé avec 
Erection, le solo du danseur et chorégraphe toulousain Pierrre Rigal. 

MY FRENCH 
FILM

               "Davai Davai" © Pierre Grosbois 

D A N S E  D A N S E  D A N S E
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Culture
רבות

צרפת בסוזן דלל

"בעיר ההרגה"   
 בצרפתית

 מולייר בנגב
ת

"Erec" © Pierre Grosbois 

המכון  המשיכו  פריז  של  האופרה  רקדני  את  הקיץ  שאירחו  אחרי 
הצרפתי ומרכז סוזן דלל בשיתוף הפעולה הפורה ביניהם והזמינו 
לארץ שלוש להקות מחול מודרני מצרפת לשבוע מופעים שנערך 
"דוואי  המחול  מופע  את  העלה  בושלגם  ברהים  דצמבר.  באמצע 
דוואי" )Davai, Davai(, מפגש בין כוריאוגרף צרפתי לבין רקדנים 
רוסים בשפת ההיפ-הופ. בהמשך הציג הישראלי יובל פיק, מנהלו 
החדש של המרכז הכוריאוגרפי הלאומי ברילייה לה-פאפ שבצרפת, 
של  הסולו  במופע  ננעל  הפסטיבל   .Score האחרונה  יצירתו  את 

.Erection ,הרקדן והכוריאוגרף בן העיר טולוז פייר ריגאל

המשורר חיים נחמן ביאליק נשלח ב-1903 לאסוף עדויות מניצולי 
הפוגרום בקישינב. הזעזוע שחווה הביא אותו לכתוב את הפואמה 
את  לקחת  הקורבנות  על  המצווה  זעם  קריאת  ההרגה",  "בעיר 
יותר ממאה שנה מהדהד  כבודם. בחלוף  על  ולהגן  בידיהם  גורלם 
זוהר וקסלר, במאי תיאטרון יליד חיפה הפועל בצרפת, את הפואמה 
"קישינב  ההצגה  ומהורהר.  עמוק  בקול  ביאליק  של  לשונו  ואת 
1903" הועלתה במחצית הראשונה של דצמבר, בבית ביאליק בתל 
אביב, בחיפה ובבית אבישי בירושלים, בעברית ובצרפתית במקביל. 
אינטימית  ערך,  יקרת  עדות  צמחה  ביאליק  של  המעמיק  ממסעו 

ואוניברסלית. 

פסטיבל הסרטים הצרפתי שהפך כבר למסורת יתקיים השנה בתאריכים 17 עד 31 במרץ, 
אבל עוד קודם לכן יוזמן הצופה הישראלי להשתתף בפסטיבל קולנוע צרפתי מבלי לקום 
בישראל  הצרפתי  המכון  ידי  על  שהוקם    Myfrenchfilmfestival.comבאתר מהכסא. 
סרטים  עשר  באחד  לצפות  יהיה  ניתן   )Unifrance( צרפת  של  המסחרית  והנספחות 
צרפתיים באורך מלא ובשנים עשר סרטים קצרים, כולם בליווי כתוביות בעברית, ברוסית 
או בערבית, לפי בחירתכם. הצפייה הישירה תהיה פתוחה מ-12 בינואר ועד 1 בפברואר 
 La-עם דני פודלידס ו ,fois debout 8 ,עם לאה סיידו ,Belle Epine :2012. בין הסרטים
Reine des pommes, עם ואלרי דונזלי. באתר יהיה ניתן גם לכתוב ביקורות על הסרטים 
ולהצביע בעד הסרט האהוב עליכם. הפסטיבל האינטרנטי יושק בערב יוצא דופן שיתקיים 

בכל מרכזי תרבות צרפת בארץ. 

במסגרת פרויקט לשיתוף פעולה בין-תרבותי 
סדנאות  שבע  בבאר  הצרפתי  המכון  פתח 
מהמגזר  נוער  לבני  המיועדות  תיאטרון 
 2011 באוקטובר  נפתחו  הסדנאות  הבדואי. 
ומשתתפים בהן חמישה עשר בני נוער מהכפר 
חורה בגילאי 15 עד 19, בהנחייתו של במאי 
אמסלם.  יעקב  צרפתי  ממוצא  התיאטרון 
ובסופן  חודשים  שמונה  תימשכנה  הסדנאות 
יעלו הנערים את המחזה "גם הוא באצילים" 
הארץ.  ברחבי  איתו  וינדדו  מולייר  של 
הצרפתי  המכון  מבקש  הפרויקט  באמצעות 
להרחיב את שיתוף הפעולה שלו  בבאר שבע 
ברוח  הארץ,  בדרום  התרבות  מוסדות  עם 
בין-קהילתי.  דיאלוג  ושל  תרבותיות  רב  של 

 פסטיבל קולנוע צרפתי 
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 Lors de sa visite en Israël en janvier 2011, Éric Besson,  ministre  de 
l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique, avait proposé d’organiser 
la première Journée franco-israélienne de l’Innovation, en partenariat avec 
Shalom Simhon, ministre israélien de l’Industrie, du Commerce et de l’Emploi. 
 C’est ainsi que le 5 décembre dernier, la première journée de l’Innovation
 France-Israël a été ouverte à Paris par MM. Eric Besson et Shalom Simhon,
en présence de 334 entreprises françaises et de 116 entreprises israéliennes.
Cette initiative répond au souhait des deux pays d’intensifier leurs échanges 
économiques. Elle est l’œuvre d’une association entre le secteur privé, porteur 
de partenariats fructueux, et les gouvernements, qui mettent à sa disposition le 
soutien des dispositifs publics d’aide à l’innovation, à l’investissement et à l’export.
 L’objectif de cette journée de l’Innovation était d’encourager un accroissement
 significatif de la coopération et des relations d’affaires entre les entreprises françaises
 et israéliennes. Les participants ont appris à mieux connaître les outils dont peuvent
 bénéficier les entreprises françaises et israéliennes pour financer leurs projets
 conjoints. Ils ont également assisté à une présentation des politiques nationales
 de l’innovation, et à une description des dispositifs franco-israéliens en faveur de
  la coopération technologique, de l’investissement et du développement de la R&D.

JOURNÉE DE L’INNOVATION
 UBIFRANCE vient d’organiser en 
Israël la sixième édition de l’atelier annuel 
d’ATOUT FRANCE pour promouvoir la France 
auprès des acteurs israéliens du tourisme.
Vingt-trois participants français ont fait le déplacement 
pour présenter leur offre touristique. Parmi eux, on 
comptait des responsables d’offices du tourisme, de 
stations de sport d’hiver, de compagnies aériennes 
et ferroviaires, d’aéroports, ou encore d’hôtels et de 
résidences hôtelières de renom. Cette manifestation 
a été précédée la veille par une journée de 
démarchage auprès de tours opérateurs de Haïfa.
Plus d’une centaine de professionnels israéliens ont 
participé à cet évènement organisé à l’hôtel Sheraton de 
Tel-Aviv, et ont pu prendre des contacts personnalisés 
avec les exposants français. La journée s’est close par 
la signature d’un contrat avec l’une des entreprises 
françaises présentes. A cette occasion, l’ambassadeur de 
France, Christophe Bigot, a remis la médaille du Tourisme 
au journaliste Moshe Gilad, du quotidien Haaretz.

 En novembre dernier, l’Institut français 
d’Israël et Ubifrance ont organisé à Tel Aviv, le France 
Israel Music Forum, une plateforme de rencontres 
et de débats permettant aux professionnels 
des deux pays d’échanger et de développer 
des projets dans le domaine de la musique.
Invité d’honneur de ce Forum, Patrick Zelnik, 
PDG du label de musique français Naïve et 
président de la Gaîté lyrique depuis 2008, a 
donné lors de la cérémonie d’ouverture un aperçu 
des grands enjeux de l’industrie musicale en 
présence de l’adjoint au maire de Tel Aviv chargé 
de la jeunesse, Assaf Zamir. Le chanteur franco-
israélien Michael Greilsammer a donné un 
concert privé dans une ambiance world et folk.  
  

La délégation d’entreprises a participé à des groupes 
de discussion avec des professionnels israéliens afin 
d’initier de nouveaux projets entre les industries des deux 
pays. Des contacts ont été pris afin de programmer des 
artistes français dans le cadre de festivals israéliens. 
Le Forum a aussi été l’occasion d’un important 
travail avec les radios françaises et israéliennes. 

L’ambassadeur de France, Christophe Bigot, saluant Shlomi Shaban
lors du concert de clôture du France Israel Music Forum.

© Tomer Appelbaum

ATOUT FRANCE

 השגריר כריסטוף ביגו מברך את הזמר שלומי שבן
במופע הסיום של פורום המוזיקה הצרפתי-ישראלי

Plusieurs émissions de radio ont été enregistrées à l’occasion du Forum : Hors Champ 
de France Culture, PUDDING de Radio Nova ou Ville monde de France Culture.
Ce Forum a également assuré la promotion de la jeune scène française à l’occasion 
du Festival « Bonsoir Tel Aviv ! ». Au programme, les concerts de Lilly Wood and 
the Prick et d’Hindi Zahra, précédés d’une première partie israélienne : le groupe 
rock Umlala et Riff Cohen. Succès au rendez-vous. Le public, essentiellement 
israélien, jeune et nombreux, a été immédiatement conquis par ces découvertes.

    FRANCE ISRAËL 
    MUSIC FORUM
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Economieלכלהכ

 פורום המוזיקה
הישראלי צרפתי

 הסדנה השנתית
לתיירות בצרפת

 

 כנס צרפת-ישראל
לחדשנות טכנולוגית

Yaniv Grady, ACUM
יניב גריידי מאקו"ם

נערך בתל אביב  "פורום המוזיקה הישראלי-צרפתי" 
בישראל  הצרפתי  המכון  ביוזמת  נובמבר  בחודש 
 .)UBIFRANCE( צרפת  של  המסחרית  והנספחות 
שמטרתה  ולדיונים  למפגשים  בפלטפורמה  מדובר 
לאפשר לאנשי תעשיית המוזיקה משתי המדינות להכיר 
משותפים.  פרויקטים  ולפתח  לשוחח  אלה,  את  אלה 

מנכ"ל  זלניק,  פטריק  היה  הפורום  של  הכבוד  אורח 
ונשיא מרכז   )NAÏVE( נאיב לייבל המוזיקה הצרפתי 
 .GAÎTÉ LYRIQUE בשם  פריז  עיריית  של  מוזיקה 
עיריית  ראש  סגן  בנוכחות  שנערך  הפתיחה,  במושב 
תל אביב לנוער אסף זמיר, סקר זלניק את האתגרים 
המוזיקה,  תעשיית  בפני  שעומדים  המרכזיים 
גריילסהאמר  מיכאל  הישראלי-צרפתי  והזמר 
ופולק.  עולם  מוזיקת  בסגנון  פרטית  הופעה  נתן 

המשלחת מצרפת השתתפה בדיונים עם אנשי מקצוע 
מישראל במטרה ליזום פרויקטי שיתוף פעולה חדשים 
בין תעשיות המוזיקה משתי המדינות. מגעים התקיימו 
מצרפת  אמנים  של  הופעות  לשבץ  במטרה  גם 
בפורום  התקיימה  בנוסף  בישראל.  בפסטיבלים 
ומספר  פעילות ערה של ערוצי רדיו משתי המדינות, 
 FRANCE CULTURE )כמו  צרפתיות  רדיו  תחנות 
ו-RADIO NOVA( הקליטו בו תוכניות מוכרות שלהן. 

בעת ביקורו בישראל בינואר 2011 הציע שר התעשייה, האנרגיה 
ישראלי- כנס  לקיים  בסון  אריק  צרפת  של  הדיגיטלית  והכלכלה 

הישראלי,  מקבילו  עם  בשיתוף  טכנולוגית  לחדשנות  צרפתי 
הראשון  הכנס  שמחון.  שלום  והתעסוקה  המסחר  התעשייה,  שר 
השרים  שני  בנוכחות   2011 בדצמבר  ב-5  בפריז  נפתח  מסוגו 
ו-116 חברות מישראל.  נציגי 334 חברות מצרפת  ובהשתתפות 

להרחיב  המדינות  שתי  רצון  על  העונה  ביוזמה  מדובר 
שתי  חברו  שבמסגרתה  ביניהן,  הכלכליים  הקשרים  את 
הגופים  את  לרשותו  והעמידו  הפרטי  למגזר  הממשלות 
ובייצוא.  בהשקעות  טכנולוגית,  בחדשנות  התומכים  הציבוריים 

הפעולה  בשיתוף  משמעותי  גידול  לעודד  הייתה  הכנס  מטרת 
ובהיקף הסחר בין חברות ישראליות וצרפתיות. המשתתפים שיפרו 
את היכרותם עם הכלים העומדים לרשות חברות משתי המדינות 
מצגות  בפניהם  נערכו  כן  משותפים.  מיזמים  לממן  המעוניינות 
הטכנולוגית  החדשנות  בתחומי  וצרפת  ישראל  מדיניות  בנושא 
והמסגרות המשותפות להשקעות ולשיתוף פעולה טכנולוגי ומחקרי.

 )UBIFRANCE( הנספחות המסחרית של צרפת
קיימה זו השנה השישית סדנה לקידום התיירות 
 .)ATOUT FRANCE( לצרפת  מישראל 

עשרים ושלושה אנשי מקצוע מצרפת הגיעו לארץ 
משרדי  מנהלי  ביניהם  בסדנה,  להשתתף  כדי 
תעופה,  חברות  סקי,  אתרי  של  ונציגים  תיירות 
חברות רכבות, נמלי תעופה, מלונות ואתרי נופש 
ידועים. יום קודם לכן השתתפו האורחים מצרפת 
חיפה.  בעיר  נסיעות  סוכנויות  בקרב  שיווק  ביום 

מתחום  ישראלים  מקצוע  אנשי  ממאה  יותר 
במלון  שהתקיימה  בסדנה,  השתתפו  התיירות 
ליצור  מהזדמנות  ונהנו  אביב,  בתל  שרתון 
הצרפתים.  עמיתיהם  עם  מקצועיים  קשרים 
החברות  אחת  עם  חוזה  נחתם  האירוע  בתום 
עיטור  את  העניק  צרפת  ושגריר  מצרפת, 
"הארץ".  מעיתון  גלעד  משה  לעיתונאי  התיירות 

הפורום כלל גם הופעות של הרכבים מצרפת במסגרת פסטיבל "BONSOIR TEL AVIV" שנערך 
במועדון הבארבי בתל אביב. מצרפת הופיעו LILLY WOOD AND THE PRICK והזמרת הינדי 

זארה, ומישראל –  להקת "אומללה" והזמרת ריף כהן.



השחקנית חנה לסלאו

Kaléidoscopeקולאז'

Remise des insignes de Chevalier dans 
l'ordre des Arts et des Lettres. Michel 
Kishka, caricaturiste (8 novembre 2011)

הענקת עיטורי אביר במסדר האמנויות 
והספרות של ממשלת צרפת: המאייר 

והקריקטוריסט מישל קישקה )8.11.11(
Olivier Rubinstein, conseiller culturel 
et  Marie Schek, commissaire 
d’exposition
יועץ התרבות בשגרירות צרפת אוליבייה 
רובינשטיין עם אוצרת האמנות מארי שק

Jean Leonetti, Christophe Bigot et le 
maire d’Eilat Yitzhak Halevy (Assises 
de la coopération décentralisée)

Laure Adler à l’Institut Français de 
Tel Aviv

Richard Prasquier, à la tête d’une 
délégation du CRIF, en visite en 
Israël

Soirée de lancement de RFI en Israël: 
Olivier Rubinstein, conseiller culturel, 
Geneviève Goëtzinger, directrice 
déléguée de RFI et Nicolas Roche, 
Premier conseiller de l‘ambassade

סגן שר החוץ הצרפתי לענייני אירופה ז'אן 
לאונטי, השגריר כריסטוף ביגו וראש עיריית 

אילת יצחק הלוי בכנס לשיתוף פעולה בין 
רשויות מקומיות מצרפת ומישראל

אירוע ההשקה של רדיו RFI בישראל: יועץ 
 RFI התרבות אוליבייה רובינשטיין, סמנכ"לית
ז'נבייב גצינגר וסגן שגריר צרפת ניקולא רוש

נשיא הקרי"ף רישאר פרסקייה ביקר
 בארץ בראש משלחת מהקרי"ף

הסופרת והעיתונאית הצרפתייה לור 
אדלר במכון הצרפתי בתל אביב


