
Tr a d u c t i o n  s i m u l t a n é e  e n  h é b re u  e t  e n  f r a n ç a i s ׀  ת  ובצרפתי תרגום סימולטני בעברית 

d
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין 

 החוג לצרפתית 
בשיתוף עם מרכז קיפ לחקר הספרות והתרבות העברית והמכון להיסטוריה 

ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

האירוע בחסות המכון הצרפתי בתל־אביב וביה"ס למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר, אוניברסיטת תל־אביב 
Avec le soutien de l‘Institut Français de Tel-Aviv et l‘Ecole des Etudes Culturelles Shirley et Leslie Porter, TAU.  

Université de tel-Aviv
Faculté des sciences Humaines lester et sally entin
Le Département de Français  
en collaboration avec le Centre Laura Schwarz Kipp de Littérature hébraïque et de 
Culture et l'Institut Cohen d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Idées  

במסגרת חודש הפרנקופוניה העולמי
לרגל מאה שנה להולדתו של הפילוסוף והסופר אלברט קאמי

 שמחים להזמין להרצאת אורח מלווה בדיון עם 
הפילוסוף והסופר מישל אונפרה 

בנושא

 הסדר 
החופשי

 החיים הפילוסופיים של 
אלברט קאמי  

Dans le cadre du mois international de la Francophonie 
A l’occasion du centenaire de la naissance d’Albert Camus

Conférence et Débat avec  
le philosophe et écrivain 
Michel Onfray

L’ordre 
LibertAire
la vie philosophique  
d’Albert Camus

תוכנית האירוע

התכנסות  15:15–15:00

דברי פתיחה   15:30–15:15
פרופ' מישל בוקובזה קאהן   

ראש החוג לצרפתית, אוניברסיטת תל־אביב
פרופ' נילי כהן   

רקטורית לשעבר של אוניברסיטת תל־אביב
מר קריסטוף ביגו   

שגריר צרפת בישראל 

הצגת יצירתו של מישל אונפרה   16:00–15:30
פרופ' מרטין טורנס פרנג'י   

אוניברסיטת סלמנקה, ספרד 
"מספר חלוקי אבן ביער"  

מישל אונפרה   17:30–16:00
"הסדר החופשי, החיים הפילוסופיים    

של אלברט קאמי"

הפסקה  17:45–17:30

דיון בהנחייתה של אבירמה גולן )סופרת ומנהלת   18:30–17:45
המרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית בבת־ים(

Programme

15:00–15:15 Accueil

15:15–15:30 Allocutions d’ouverture
 Prof. Michèle Bokobza Kahan 

Directrice du Département de Français, TAU
 Prof. Nili Cohen 

Ancienne Rectrice de l’Université de Tel-Aviv
 M. Christophe Bigot 

Ambassadeur de France en Israël

15:30–16:00 Présentation de l’œuvre de Michel Onfray
 Prof. Martine Torrens Frandji 

Université de Salamanque, Espagne
 “Quelques cailloux dans une forêt”

16:00–17:30 Michel Onfray
 “L’ordre Libertaire: la vie philosophique  

d’Albert Camus”

17:30–17:45 Pause

17:45–18:30 Entretien avec Avirama Golan (écrivaine et directrice du 
Centre d’Urbanisme et de Culture Méditerranéenne de Bat-Yam) 

 ביום ה', 14 במרץ 2013
בבניין ווב, אולם 001, אוניברסיטת תל־אביב, רמת־אביב

Jeudi 14 Mars 2013
Web, salle 001, Université de Tel-Aviv, Ramat-Aviv 

Maison d’édition, Flammarion


