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  2018במאי  30
  :הודעה לעיתונות

 מעונה של שגרירת צרפת בישראל  הגב'הלן לה גל מסיבת עתונאים ב

 !מתחילהצרפת -ישראל המשולבת העונה

  ת בישראל.ארועי תרבות, מדע וחדשנו 120-עונה מגוונת עם כ

 .2018במאי עד סוף נובמבר  31-החל מה

אחריות ושאיפות משותפות. יש להן אחריות להתגבר על ההווה  לשתי המדינות יש"

נתינות במהלכים להיות ולא  לקחת חלק פעיל; השאיפה כדי לבנות את השלום

 ההיסטוריים; ליצור ולא להסתפק בלהיות צרכניות של החיים המודרניים." 

 )מתוך דבריו של נשיא הרפובליקה הצרפתית עמנואל מקרון (   

, אירועיםשת שנה ליחסים הבילטרליים בין צרפת לישראל, מתקיימת בשתי המדינות, במקביל, עונה גדו 70לציון 

שעיקרה העצמת הדיאלוג בין שתי המדינות, בין שני העמים, מתוך הנחה שקשרים בתחומי האמנות, התרבות 

 לחוויה אחרת, לצמיחה ולהפרייה הדדית.  והמדע הם אבני היסוד להיכרות טובה יותר,

רון, מוסיקה, ספרות, בתחומים מגוונים: תיאט אירועים 120 -בששת החודשים הקרובים יתקיימו ברחבי הארץ כ

 מחול, קולנוע, אמנות עכשווית, חינוך, כלכלה, מדע וחדשנות. 

סרטים צרפתים בסינמטקים ובפסטיבלים ברחבי הארץ, מבחר קונצרטים ומופעי מוסיקה, מנצחים גדולים מצרפת 

ים בנושאי יגיעו לנצח על קונצרטים קלאסיים, תערוכות של אמנים צרפתים במוזיאונים ברחבי הארץ, פורומ

רפואה גנומית, חדשנות, כלכלה ועוד...רשימה מפורטת בהמשך.
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לקהל הרחב  אפשרתמשנה עונות תרבות בעשרות מדינות ברחבי העולם, ובכך  30-צרפת מארגנת במשך כ

מחוץ לגבולותיה.  תהיצירתיוהמתחדשת  ושל צרפתלהכיר את הגיוון התרבותי והדינמיות של המדינה המארחת, 

  תופי פעולה בילטרליים ייחודיים בעולם, המשקפים את האסטרטגיה הצרפתית להפצת התרבות.מדובר בשי

  בכל מדינה וכן בצרפת עצמה ממונה אוצר עבור העונה.

 צרפת: -שני אוצרים מונו ליצירת העונה המשולבת ישראל

 עמנואל הלפרין  –בצרפת עבור ישראל 

 רובר-ססיל קאיו –בישראל עבור צרפת 
 

 דברי האוצרים

וגלויה לעין: לשתי הארצות היסטוריה ענפה, שני העמים משמרים את  "הזיקה בין צרפת לישראל הינה ברורה

הזיכרון, שתי התרבויות נושאות פנים לאוניברסליות. מזה שבעים שנה שתי המדינות משתפות פעולה במגוון 

טרסים לעתים מנוגדים. העונה רחב של תחומים מעולם התרבות והמדעים, על אף תהפוכות מדיניות ואינ

 המשולבת שלנו צריכה להאיר, להרחיב ולהעמיק את יחסי הגומלין שכבר היום נושאים פרי.

השפעתה של צרפת בשדה התרבות הישראלי לא החלה היום, והיא נהנית מנוכחותה של קהילת דוברי צרפתית 
ר להכרה ולהערכה בצרפת. כמו מדינות גדולה בישראל. התרבות הישראלית ואמניה, מצדם, זוכים יותר ויות

רבות, ישראל וצרפת מתמודדות עם גלובליזציה תרבותית ומחויבות לשמר את הייחודיות שלהן ולהיאבק 
 באחידות.

הנכסים העיקרים שעומדים לרשותנו בהתמודדות הזאת הם תרבות וחדשנות. בישראל, היצירתיות ורוח היזמות 
פ. בצרפת, המדיניות התרבותית טיפחה יצירתיות וחופש מחשבה והולידה א-מגולמים במודל של אומת הסטארט

 כמה מהיוזמות המוכרות ביותר בעולם.
 

כדי לחגוג את המפגש המשותף, ברור היה שיש לבנות תכנית שתתמקד ביצירה עכשווית ובחדשנות, ולהזמין את 
נוער היא שתעצב את עתידם של הצעירים של שתי המדינות להשתתף בה באופן פעיל. אכן, מעורבותו של ה

היחסים בינינו. דרך שיתוף פעולה בין בתי ספר לאמנויות ולעיצוב, בתי ספר למשחק  או אירועי מחול ותיאטרון, 
 ישראל מזמינה מאות צעירים להיפגש, להכיר זה את זה ולהקים פרויקטים משותפים.-עונת צרפת

 
יותר מארבע מאות אירועים תרבותיים ומדעיים, מפגשים  היא גם תכנית שאפתנית של 2018ישראל -עונת צרפת

 .2018מקצועיים ופורומים שיתקיימו בצרפת ובישראל בין יוני לנובמבר 
 

תחומית. החל באמנות עכשווית, דרך מוסיקה, מחול, תיאטרון וקולנוע, היא מציגה אמנים -העונה שלנו מגוונת ורב
ארט' צרפתים -גם מקום חשוב לאמני רחוב וקבוצות 'סטריט בעלי שם עולמי ואמנים פורצים. העונה מציעה

 יון, בתל אביב, בחיפה ובמקומות נוספים.אוישראלים שיציגו במקומות שונים ובפסטיבלים בפריז, בטולוז, בב
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שבע" ותזמורת ירושלים "מזרח מערב", שני הרכבים מזהירים -בצרפת, שני אירועים מרכזיים: להקת "בת
ותית שלהם והוירטואוזיות של המבצעים. בישראל, שני מאורעות תרבות צרפתיים יגיעו בעוצמת השפה האמנ

 בפעם הראשונה: ה'פקנרופולי של לה רושל' ו"היום המשוגע" של נאנט.
 

בעונה משולבת שהחדשנות במרכזה, חשוב גם להציג את הדברים שמעצבים את תעשיות התרבות: סדרות 
צריכים גם לחגוג את קשרינו המדעיים ולציין את המפגש בין פרס 'נובל'  הטלוויזיה ומשחקי הווידאו. אנחנו

 ומדליית 'פילד' והענקת מקום של כבוד לתכנית החלל האזרחית הישראלית שפותחה בשיתוף צרפתי.
 

לא שכחנו כמובן גם את השפה, את משענתה של התרבות, את הבסיס למחשבה ולדיאלוג: כמה אירועים יוקדשו 
שני פסטיבלים יפים: "ספרים על הבמה" בישראל במסגרת השותפות עם ה"קומדי פרנסז", ו"ספרות לה, כמו גם 

 ישראל" בצרפת.
 את העונה התרבותית הזאת יחתמו, בצרפת ובישראל, קולותיהם של שני אמנים הנושאים מסר של פיוס.

מפעל –תוכננים, לתרום למפעל הדיאלוג בין שתי המדינות שלנו הוא פורה. אנו מקווים, באמצעות האירועים המ
 העתיד. בתקווה שהגיוון והאיכות של בחירותנו יתרמו לכך."

רובר-ססיל קאיוועמנואל הלפרין 
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 נשיא הרפובליקה הצרפתית, עמנואל מקרון דבר

את היא יש קשרי ידידות שאינם יכולים להיפגע משינויים חברתיים עמוקים או מתנודותיה של ההיסטוריה. כז
 החברות בין ישראל וצרפת: יציבה ובטוחה. זהותה קבועה בעולם הנמצא בתנועה מתמדת.

ידידות זאת חייבת הרבה לקהילה היהודית בצרפת, אחת מהגדולות בעולם, שחבריה נעים בקביעות בין שתי 
ענת על המדינות, יוצרים תהודה, ומשפיעים על הנושאים הרבים המשותפים לצרפת וישראל. היא גם נש

נמרצותה של קהילת דוברי הצרפתית בישראל, שנושאים את הירושה של יהדות צרפת הגדולה, את הזיכרון של 
 קהילות יהודיות רבות, שבמשך שנים רבות בגלות אימצו את שפתנו.

השילוב בין השאיפה לאוניברסליות והטלת עוגן בהיסטוריה משותף לישראלים ולצרפתים . זה בא לידי ביטוי 
 גמות הלאומיות המשלבות את עוצמת הזהות ואת תנופת האידיאל ההומאני.במ

איזו מדינה יכולה לספר על הטרגדיה האנושית טוב יותר מישראל? איזה עם נושא על כתפיו את משקל הרדיפות 
 ולכן את החובה להילחם בברבריות יותר מהעם היהודי?

חוותה על אדמה את ההרס שזרעו שתי מלחמות  איזו אומה, יורשת תנועת "האורות" והמהפכה הצרפתית,
העולם, את ההשפלה שבכיבוש הגרמני, שמכירה את מחיר המלחמה ומבינה מה זאת עצמאות, מהי חרות, יותר 

 מהאומה הצרפתית?
למדינות שלנו אחריות ושאיפות משותפות. יש להן אחריות להתגבר על ההווה כדי לבנות את השלום והשאיפה 

 ולא נתינות במהלכים ההיסטוריים; ליצור ולא להסתפק בלהיות צרכניות של החיים המודרניים.להיות שחקניות 
השיתוף הרוחני הזה, האחווה הזאת מחייבות אותנו. פרט לפן היומיומי, לצרפת יש מחויבות מוחלטת לקיומה 

ן האזורי, להתגייס ולביטחונה של ישראל. אבל היא גם משוכנעת שישראל צריכה, עבורה ועבור השלום והביטחו
 בכל כוחותיה להצלחת המשא ומתן עם הפלסטינים שיביא הסדר ראוי, צודק והוגן לסכסוך שנוגס באזור.

צרפת מצידה, מגינה באופן בלתי נלאה על פתרון של שלום אבל גם לוחמת בחירוף נפש ומגנה את כל גילויי 
 התפשט באירופה ובעולם לעתים תחת מעטה אחר.האנטישמיות הנאלחים על כל צורותיו,  גילויים  שממשיכים ל

 באופן זה ישראל וצרפת, הישראלים והצרפתים, נשארים נאמנים להיסטוריה שלהם ולחובתם לשימור הזיכרון.
העונה המשולבת שלנו היא ההזדמנות הטובה ביותר לחגוג את הנחישות לשלום ולעיצוב העתיד. מטרתה של 

לים, למדענים, ליזמים, להידבר זה עם זה בחופשיות. שחקנים בעולם העונה לאפשר לאמנים, לאינטלקטוא
 המודרני, מקור השראה לחירות, לכושר המצאה, יכולת לחדשנות.

עבור ישראל, העונה הזאת תהיה הזדמנות לגלות לצרפת את העושר של תרבותה העכשווית שהציבור הרחב 
ה להדגיש את הדינמיות של כישרונותיה הצעירים ואת עדיין לא מכיר אותו לעומק. אשר לצרפת, העונה תאפשר ל

 מרקמה הכלכלי של המדינה.
 French -אפ" ומה-העונה המשולבת תהיה רגעים של הדברות יקרת ערך בין נשים וגברים מ"אומת הסטארפ

Tech כהבטחות לשיתוף פעולה עתידי  שמחדשים וממציאים את עולם המחר. היא תחזק את יחסי הגומלין
ת גדולות. מכיוון שמדינותינו שותפות למחויבות הדמוקרטית, היא תהווה מקום מצוין לאינטלקטואלים ולתגליו

 ולדיון ציבורי.
קיום, סובלנות -ישראל מביאה עמה את ערכי השלום והחירות, כבוד האדם והתקדמותו, דו-עונת צרפת

 נינו עוד דרך, שיעור באופטימיות ובתקווה.ודמוקרטיה. היא צריכה להיות, גם אם חיי היומיום מזכירים לנו שיש לפ
על ידי הבאת הכוחות היצירתיים של שתי המדינות שלנו, העונה המשולבת הזאת תזכיר לצרפתים ולישראלים 
את המקום הייחודי שהיסטוריה המשותפת שלנו מעניקה לידידות בינינו. על ידי חידוש האופן שבו שני העמים 

את עוצמת הקשר בינינו, בשנה זו של יום השנה השבעים להקמתה של מדינת  רואים זה את זה, העונה תאשרר
 ישראל.
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 ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו דבר

נה אבן דרך משמעותית ביחסים בין ילעצמאות ישראל, ה 70-", המתקיימת בשנת ה2018צרפת -"עונת ישראל
לחגוג את הברית האיתנה בין שתי מדינותינו  מדינת ישראל והרפובליקה הצרפתית. אני מברך על הזדמנות זאת

 ברית המושתתת על ערכים משותפים וקשרים היסטוריים עמוקים.  –
 

ישראל וצרפת העניקו רבות לעולם בתחומי האמנות, התרבות, המדע והטכנולוגיה. תרומות אלה הן עדות 
 דם ודמוקרטיה. ליצירתיות של עמינו והן משקפות את מחויבותנו המשותפת לחירות, כבוד הא

 
הידידות העמוקה בין שתי מדינותינו מעוגנת במסורת רבת שנים של כבוד הדדי ושיתוף פעולה בין עמינו ובין 

, על כנפי המהפכה הצרפתית, הפכה צרפת לאומה האירופית הראשונה שהעניקה אזרחות 1791-מדינותינו. ב
רפתית. צרפת אף הייתה אחת האומות הראשונות מלאה ליהודים, ויהודים מצדם תרמו תרומה גדולה לחברה הצ

 שהכירו במדינת ישראל, והיא העניקה לישראל סיוע שלא יסולא בפז במהלך שנותיה הראשונות של המדינה. 
 

כיום, השותפות בין ישראל וצרפת מעולם לא הייתה חזקה יותר. שיתוף הפעולה התרבותי, טכנולוגי ומדעי בינינו 
. מאז, הסחר בין שתי מדינותינו הלך ושגשג, וישנם מדי 1959-אליים שנחתמו עוד במבוסס על הסכמים בילטר

שנה ויותר ויותר תכניות מחקר משותפות ושיתופי פעולה תרבותיים. אנו אף משתפים פעולה באופן הדוק במאבק 
 סובלנות שאנו עדים להם היום בעולם. -בטרור ובגלים הגואים של קיצוניות, אנטישמיות ואי

 
" ע"י הנשיא מקרון. כולי ציפייה לקבל 2018צרפת -בוד הוא לי להיות מוזמן לפריז לרגל חנוכת "עונת ישראללכ

 את פניו בביקור גומלין בירושלים בהמשך השנה. 
 

" מהווה הזדמנות לחזק את הקשרים בין שתי מדינותינו באמצעות מגוון אירועים 2018צרפת -"עונת ישראל
סקיים, אמנים, מדענים, חוקרים, אישי ציבור ואחרים. אני משוכנע שהפורומים הללו שמפגישים יחד מנהיגים ע

 יעודדו המשך שיח רעיוני על מנת שנוכל יחד לממש את ההבטחה של העתיד. 
 

תחי צרפת! תחי ישראל! תחי הידידות בין צרפת לישראל! 
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 אריה פאלק, יו"ר וועדת נותני החסות של העונה דבר

היא הזדמנות יוצאת דופן לחגוג את הקשרים החזקים המאחדים את שתי המדינות,  2018צרפת -עונת ישראל
את הרפובליקה הצרפתית ומדינת ישראל, את שתי הדמוקרטיות שלנו, הדמוקרטיה הצרפתית הוותיקה שהובילה 

ם רבי את הדרך לעמי אירופה ולדמוקרטיה הישראלית הצעירה העשירה בגיוון שלה, ואת שני העמים על קשריה
 השנים, העם הצרפתי והעם היהודי.

 
, 1942גוני, שקשה להצביע על היום בו התחיל. בחולות ביר חכים, ביוני -הסיפור המשותף שלנו הוא כל כך רב

נוצר המפגש המכריע בין צרפת החופשית, הנאבקת להשיב את כבודה, לבין המדינה היהודית בהתהוות. במשך 
מים של הבריגדה הראשונה הצרפתית החופשית, אחת מול עשר, להתקפות של עשר יום התנגדו אלפי לוח-שישה

הצבאות הנאציים והפשיסטיים לפני שהצליחו לפרוץ את כיתור הכוחות. במרחק של כמה קילומטרים מביר חכים, 
, 1942ביוני  12-מתנדבי הבריגדה היהודית של פלשתינה הבריטית, מילאו גם הם את תפקידם בהצלחה. ב  400

פייר קניג, לעשרות הלוחמים היהודים ששרדו ועמדו במדבר לוב לצד חייליו: -צרפת לשעבר, מארי-מר מרשלא
 "הדגל שלכם יונף במקום שהוא ראוי לו, ליד דגלנו, הניצחון הוא שלנו ביחד".

 
שבעים ושש  שנים חלפו מאז אותו מפגש. הרפובליקה הצרפתית השתקמה והפכה להיות המנוע של הבנייה 

ירופית, הכוח הכלכלי החמישי בגודלו בעולם ומגדלור לתרבות וליצירה עכשווית. מדינת ישראל הצעירה, הא
אפ החוגגת את יזמיה, את כשרון חוקריה ואת היצירתיות -תרבות שגדלה ומתפתחת, הפכה לאומת סטארט

 הבלתי מעורערת של אמניה.
 

-תפקיד יו"ר וועדת נותני החסות לעונת ישראל בהשפעת הסיפור הזה וברוח דברים אלה קיבלתי על עצמי את
עשרה חברות וקרנות נמנות על הוועדה וברצוני -צרפת המוקדשת לנוער, לחדשנות וליצירה עכשווית. חמש

 להודות להן על תמיכתן:

le groupe LVMH, la Fondation du Judaïsme Français,  Vivendi, Orange, Renault, EDF, Eren, 

Aéroports de la Côte d’Azur, Arianespace, le groupe ADP, Danone, 

InfraVia Capital Partners, Havas, Bpifrance et la Compagnie Financière du Lion. 

כל נותני החסות שלנו שותפים לאותו הרצון: לשאת את הצבעים של הרוח הצרפתית הזו שהופכת את תרבותנו 
 לעשייה יצירתית תוססת ופורייה.

בתמיכת נותני החסות, קרוב למאתיים אירועים בצרפת ובישראל, בתחומי התרבות, החינוך, המחקר והחדשנות, 
זמנית בשני המדינות. אנחנו להוטים לקדם פרויקטים, בצרפת -תחומית שתתפרש בו בו-ירכיבו את התוכנית הרב

 האמנות והתרבות.  ובישראל, השופכים אור על שיתופי הפעולה עם ישראל, ישנים כחדשים, דרך
בחרנו לתמוך באמנים ובאירועים צרפתיים מרכזיים בישראל, אך גם ללוות את היצירה הישראלית בצרפת כך 

צרפת -ישראל עונתשתזהר בכל רחבי מדינתנו ושהצרפתים יגלו דרכה את החברה הישראלית על כל גווניה. 
  Israel@lightsבתל אביב ובתערוכת   DLD-ד המבקשת גם להוות ציר בתחום החדשנות שיבוא לידי ביטוי בירי

 ב'גראנד פאלה בפריז המוקדשת לחדשנות ישראלית.
צרפת מפקידה בידי -בבחירתנו לקדם את השילוש השאפתני: נוער, יצירה עכשווית וחדשנות, העונה ישראל

 ד.הדורות הבאים יחסים בילטרליים עשירים עוד בעברם , קשרים אמיצים בהווה ושאיפות לעתי
 

מוצלחת 2018רפת צ-עונת ישראלאני מאחל לכולם 
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 זרקור על כמה מאירועי

המשולבת  העונה
2018צרפת -ישראל
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 לילה של פילוסופיה
מסע פילוסופי עשיר ומרתק לאורכו של הלילה, במקומות שונים סביב המכון הצרפתי שבשדרות רוטשילד 

, בעלי שם אחת לים צרפתים, גרמנים, אוסטרים וגם פילוסופית אמריקאיתבהשתתפות  פילוסופים ואינטלקטוא
 עמיתים ישראליים. 80-עולמי, יחד עם יותר מ

בלילה זה, יוכל הקהל הרחב להשתתף בפאנלים, שיחות והרצאות שידונו בשאלות ואתגרים שמעלים פילוסופים 
 במאי. 31הכניסה לכל אירועי  הלילה היא ללא תשלום.    בני זמננו. 

 
 

תערוכת רטרוספקטיבה של האמן כריסטיאן בולטנסקי  –"מסע חיים" 
 במוזיאון ישראל ירושלים

ועד היום, יצירתו  70-כריסטיאן בולטנסקי, מהאמנים המוערכים והחשובים בזירת האמנות העכשווית. משנות ה
בעבודתו האמנותית  חריו.עוסקת במנגנון ההנצחה ובוחנת את הזיכרון דרך חפצים ותצלומים שהאדם מותיר א

הוא בוחן טקסי זיכרון ושרידים מחברות ותרבויות שונות ומשלב אותם עם זיכרונותיו שלו, וכך מציב לפני הצופים 
מראה להתבונן בה ושאלות אוניוורסליות להגות בהן: האם ואיך אפשר לזכור? כיצד משפיע עולם הדימויים על 

 ?מלאכת ההנצחה או אולי הוא מחבל בה
מסע הרטרוספקטיבי שהמבקרים יוזמנו להצטרף אליו יתחיל ביצירות מוקדמות ומכוננות של האמן כגון: ה

"צללים", "מונומנט" ו"מזבח" דרך מיצבים גדולי ממדים מהשנים האחרונות וכן עבודות חדשות שיופקו במיוחד 
 לתערוכה

 ביוני.   1-אוצרות: לורנס סיגל ומירה לפידות. החל מה 
 
 

 מאת וואג'די מועוואד  –ם כולן הציפורי
המחזה " הציפורים כולן" מאת וואג'די מועוואד נולד מהצטלבות בין סיפורים. לאחר שכבר שאל בעבר על אחריותו 
האישית וזו של עמיתיו בסיפורים שעסקו במלחמת האזרחים בלבנון, כעת מועוואד מנסה לחצות את הקו האדום 

 מכאוביו של האויב.שתמיד הציב לעצמו, לכתוב את ועל 
מקורו של סיפור העלילה במחזה הציפורים כולן, מתחיל במפגש בין מחזאי ובמאי קנדי ממוצא לבנוני, החי ועובד 

בצרפת, לבין היסטוריונית יהודיה שבזכותה פורסם סיפורו של דיפלומט מוסלמי אשר התנצר בכפייה ואיפשר 
 ץ מולדתו. ליבשת שלמה לגלות כיצד אדם אפריקאי רואה את אר

סיפורו האינטימי של איתן, מדען גרמני צעיר ממוצא ישראלי המתמודד עם עברו המסוכסך והאלים של אביו, 
 מראה כיצד, במאבקי אחים, שום מציאות, אינה יכולה לשלוט באחרת. 

 שעות 4משך המופע: 
 כתיבה ובימוי: וואג'די מועוואד

 המופע בערבית, עברית, אנגלית וגרמנית
 התיאטרון הלאומי לה קולין, פריז, צרפתהפקה: 

 בתמיכת מחלקת התרבות בשגרירות ישראל בצרפת 
 בתמיכת תיאטרון הקאמרי בתל אביב

 , תיאטרון הקאמרי2018בנובמבר,  23-30
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 הדב הנרגן / לוריס גראו
האלפיים; הוא  ( הוא מהבולטים באמני צרפת בני הדור שהחל לפעול בשנות1979; נ' Loris Gréaudלוריס גראו )

זכה להכרה נרחבת ולהערכה רבה הודות לפרויקטים שאפתניים ומורכבים שיצר, בהתאמה לחללים שבהם הציג. 
כך גם עבור תערוכתו הראשונה בארץ יצר גראו פרויקט העושה שימוש באדריכלות של מוזיאון תל אביב לאמנות, 

אחת הגלריות והצבה במפל האור. התערוכה  תוצג ומורכב משני חלקים המוצגים בחללים שונים: סרט שמוקרן ב
 במשך כארבעה חודשים בשני חללים מרכזיים בבניין ע"ש שמואל והרטה עמיר במוזיאון תל אביב לאמנות. 

 ., מוזיאון תל אביב לאמנות2019מרץ - 2018בנובמבר  8

 
 היום המשוגע 

בעיר נאנט, וכיום הפסטיבל הגדול ביותר  1995-על פי מודל של פסטיבל מוסיקה קלאסית שיצר רנה מרטין ב
ביניהם: ריו דה ז'נרו, טוקיו , ורשה ,מדריד הזה מודל את הלמוסיקה קלאסית בצרפת. ערים רבות בעולם אמצו 

 30-תוקדש לנושא  "הרמונית העמים" והיא תכלול יותר מ "השנה הראשונה של "היום המשוגע ובילבאו.
 ונצרטים, בגלריות ובגנים של מרכז אלמא.קונצרטים באודיטוריום, באולמות הק

 אלמא מרכז אמנויות, זכרון יעקב ,  2018באוקטובר  11-13
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תערוכה של האמנית טטיאנה  –"האטלס הגדול של הדיסאוריינטציה" 
 טרובה במוזיאון פתח תקווה

חושת על בסיס לוחות האמנית תציג סדרה של עבודות פיסול חדשות העשויות יציקות של ברונזה, אלומיניום ונ
התערוכה תיפרש על שני אולמות התצוגה הראשיים של  אוצרת התערוכה: הדס מאור. .קרטון משומשים

הנוכח והנעדר, העבר והעתיד, טרנספורמציה שנוצרת במעבר ממצב אחד לאחר ומנקודת זמן אחת  .המוזיאון
צא איטלקי, אחת היוצרות המפורסמות אמנית ממו לאחרת, אלה נושאי העיסוק העיקריים של טטיאנה טרובה,

בעולם האמנות העכשווית. עבודותיה הוצגו ברחבי העולם, בין היתר בביאנלה של ונציה, בפאלה דה טוקיו 
 ובתערוכת יחיד במרכז פומפידו.  

 ספציפית לחלל. הציבהעבודות פיסול חדשות ייעשו במיוחד לרגל התערוכה ועבודה גדולה נוספת שהיא 
 במוזיאון פתח תקווה לאמנות., 7.6-29.9
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 במסגרת פסטיבל ישראל פוקוס מחול צרפתי
 

 טינו סגל( / 2000)ללא כותרת( ) .1
שנים לאחר שעלה  18סולו המחול של האמן טינו סגל, המסמן נקודת מפנה בקריירה שלו, חוזר לבמה 
שסגל גם יצר לבמה וגם  לראשונה. היצירה נחקקה בזיכרון התרבותי כ"מוזיאון למחול", והיתה האחרונה

 ."רקד, רגע לפני שהחל ליצור בשדה האמנות הפלסטית וכונן צורה אמנותית חדשה המכונה "סיטואציות חיות
סגל מקים בגופו של הרקדן "היכל מוזיאלי" ובו הוא אוצר ציטוטים תנועתיים מעבודות מחול שיצרו 

 ..20-כוריאוגרפים אייקוניים במאה ה
 פרנק ווילנס :אינטרפרטציה וביצוע

 המופע בעירום מלא.*המרכז הלאומי לכוריאוגרפיה ברן בניהולו של בוריס שרמץ. :הפקה
 אולם מיקרו, תיאטרון ירושלים 2018ביוני,  7-8

 
  

 בוריס שרמץמחוות / 10000 .2
מחוות'. יש ביצירה הזאת משהו בלתי נמנע  10000'-תחושה של תנופה בלתי ניתנת לעצירה אוחזת ב"

 The Guardian, 2017      ".אופן עמוקשמרגש ב
גוף שהתנועות הן המרכיב -המחול כז'אנר מבוסס –מחוות עומדת ההיעלמות  10000בבסיס היצירה:  

הבסיסי שלו, ולכן נידון לעד להיעלמות סימבולית. שרמץ מכנה זאת "המתנה של עולם המחול". לצלילי 
דת תאורה שמשנה את התמונה בן רגע ממפעל לאגם הרקוויאם של מוצרט, בתלבושות אוונגרדיות ובעבו

קסום של השתקפויות, הרקדנים של שרמץ מייצרים בביצוע אינטנסיבי ומעורר השתאות מאגר בלתי נתפס 
 .מחוות, ומערערים את האופן שבו אנו תופסים מחול 10000של 

 המופע כולל קטעי עירום. *  בוריס שרמץ :כוריאוגרפיה
 רון ירושליםתיאט, 2018ביוני,  9
 
 

   ויאן ג'יזל/  שירים על מות ילדים .3
 הפסקה. ללא דק'( 75) ורבע שעהמשך המופע: , 21:45 שעה: חמישי יום

 Out, Time 2014  ".בעבר שראיתם דבר לשום דומה שאינה נוף תמונת ]…[ רדוף מופע"
יאוגרפית ג'יזל ויאן שני בתוך תמונת נוף ציורית, בעלת אסתטיקה רומנטית וקרירה, מציבה הבימאית והכור

מטאל והאמביינט האפל. שלג -הרכב הדום – KTL נערים מתבגרים, בובות בגודל אדם, רקדנים ואת חברי
 .ואפלה עוטפים את הבמה, ואנחנו צוללים למבוך רגשי סוער שבו מטשטשים הגבולות שבין מציאות לבדיה

שירים על מות ילדים, שקרוי על שם מחרוזת  העלילה מתריסה כנגד אידיאלים הקשורים למוסר ולמיניות. 
שירים שהלחין גוסטב מאהלר, הוא מופע/מיצב המשלב בין תיאטרון, בובנאות, מחול ומוזיקה, ומייצר שפה 

 ופיטר או'מלי סטפן :מוזיקה קופר, ניסה: דטקסט ודרמטורגי ,ויאן ג'יזל  יוצרתבימתית ייחודית.   
 ויאן, ג'יזל פולק,-ויאן דורות'י רובנס, רפאל: בובות ,ויאן אלכסנדר: בוטיםרו ,ריו פטריק: תאורה ,(KTL)רכברג

 קוסלר. מקס: מסכות עץ מז'סטר, מנואל עוזר
 ומעלה. 16 מגיל לצפייה ומתאים עירום, כולל המופע * 

 ירושלים תיאטרון ,2018 ביוני 7
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 מרכז סוזן דלל בתל אביב –דאנס פראנס 
 

 מוד לה פלאדק "פרופסור" / .1
וד לה פלאדק, מזמינה אותנו להתנסות בחוויה מהפנטת חושים ולצלול עמוק אל תוך המוזיקה. מקור ההשראה מ

 מאת המלחין פאוסטו רומיטלי. ”Professor Bad Trip“ היא היצירה האלקטרונית, לכוראוגרפיה ב"פרופסור"
 .כוריאוגרפיה הלאומי בעיר אורליאןמוד לה פלאדק מנהלת את מרכז ה

בניהולה של  ,במרכז לכוריאוגרפיה במונפלייה Ex.c.r.ce--ק למדה מחול עכשווי במסגרת תכנית הלה פלאד
מטילד מונייה. כרקדנית, לה פלאדק השתתפה ביצירות מאת כוריאוגרפים רבים ומפורסמים. לה פלאדק נוהגת 

יקה של פאוסטו רומיטלי. )שירה( הן חלק מדיפטיך למוז Poetry -לשתף פעולה עם מלחינים. יצירותיה פרופסור ו
 . כיום, ממשיכה לה פלאדק לעבוד על פרויקט 2010עם "פרופסור", זכתה בפרס תגלית הכוריאוגרפיה לשנת 

Borderline באוקטובר 22-23  .יחד עם הבמאי הבלגי גי קסירס 
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 צרפת, מרכז סוזן דלל תל אביב –פאפ -יובל פיק, המרכז הלאומי לכוראוגרפיה ריליו לה .2
 Acta Est Fabulaסופה של מערכה  

הקולקטיב נמצא במרכז העיסוק הכוראוגרפי של יובל פיק, כמי שנולד בישראל  וחי בצרפת הוא מקדיש 
 תשומת לב מיוחדת לרעיון של שייכות למקום, לקהילה. בצרפת.

, משהו "ביצירה זו ניסיתי, יחד עם חמשת הרקדנים שלי, ליצור משהו שמאחד אותנו בתור קבוצת רקדנים
בצלמנו, המאפשר בתוכו לחיות את הייחוד של כל אחד. היצירה היא מעין מניפסט של רקדנים השואב את 

 השראתו מהפרקטיקה היומיומית שלנו המחייבת אותנו לרקוד יחד וביוניסון. 
כיוון שהאמרה הזו פירושה סוף של משהו. אווירת סוף. סוף של  Acta Est Fabula :בחרתי בשם העבודה

 ."קופה. סוף הנעורים. של אדם. של מקוםת
 .סוזן דללמרכז   באוקטובר,  19-20

 היפיפייה הנמה / /להקת הבלט של האופרה הלאומית של ריין .3
ידי אמנים בעלי שם עולמי. ביצירה זו, שואפת להקת הבלט של האופרה הלאומית של ריין -יצירה שעוצבה על

פייה הנמה היא הכוריאוגרפיה הראשונה בסדרת היצירות לטפח את הקשר בין נוער מתבגר ומחול. היפי
ז'אנר ספרותי אהוב מאוד משני צידי נהר הריין. היוצרת הלן בלקבורן מוקסמת מהרגע  -המבוססות על אגדות 

שבו הילדות מתפרצת אל הנעורים, כאשר גיל ההתבגרות משנה את מערכת היחסים של האדם הצעיר עם 
, לעתים מכאיב ומעורר חושים, המתבטא במסע נחוש דרך יער קוצני אל העולם סביבו בדרך טקס מעבר

הבגרות. הכוריאוגרפיה ליצירה ,המונה שנים עשרה רקדנים, נוצרה בהשראת היפיפייה הנרדמת של 
 צ'ייקובסקי. היפיפייה הנמה של הלן בלקבורן מבוססת על שפה כוריאוגרפית קלאסית ומפגן של תיאטרליות. 

 לן בלקבורן,מוסיקה ע"פ צ'ייקובסקי: מרטין טטריאולט. כוריאוגרפיה: ה
 באוקטובר, מרכז סוזן דלל 26-27

 



 

17 

 מוסיקת בארוק – פסטיבל מוסיקה "מפגש בגליל" בעכו העתיקה 
 מצרפת.                וויליאם כריסטיבניהולה של הגב' מוריאל חיים. בהשתתפות המנצח הנודע 

ביולי.  15ריסטי בתאריך בניצוחו של המנצח וויליאם כ ולם" מאת היידןהאורטוריה  "בריאת הע: 1קונצרט 
 ביולי.  16, בתאריך בניצוחו של ווילאם כריסטי -האופרה "אסיס וגליתאה" מאת הנדל: 2קונצרט 

 הארועים יתקיימו בחצר המצודה בעכו העתיקה.
 

 
 )בתמונה: המנצח וויליאם כריסטי(
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 פסטיבל הבובות ירושלים
. הפסטיבל מציג יצירות תיאטרון בובות ותיאטרון חזותי 27-בובות ירושלים חוגג את המהדורה הפסטיבל ה

באירוע  והשנה לכבוד העונה ישתתפו אמנים רבים מצרפת .עכשווי לילדים ומבוגרים, מישראל ומהעולם: 
שי  המשלבת שחקנים, בובות בגודל אנו PLEXUS POLAIREשל הקבוצה  ASHESהפתיחה תוצג העבודה 

והקרנה. העבודה מוצגת כמותחן הנע בין בדיה למציאות וזכתה לשבחים רבים ומופיעה בפסטיבלים ברחבי 
לקהל הילדים יוצגו שתי עבודות העוסקות ביכולות הנפשה של חומרים שונים ומחברות בין עולם המחול  העולם.

   NON NOVAשל תיאטרון  Afternoon of a Foehn  »Version 1הראשונה,   לעולם תיאטרון הדימויים.
של  WAXמציגה מחול של שקיות ניילון ההופכות, באמצעות מעגל מאווררים, ללהקת רקדנים באוויר. השנייה, 

הפסטיבל שמח לארח שני רבי אמן  חוקרת את חומר השעווה: כמשחק, כצורה, כמרקם וכדימוי. TJPתיאטרון 
 Jacques Templeraud, Charlot Lemoine  .Templeraudבתחום תיאטרון חפצים לסדנה לקהל מקצועי,  

 , לכל המשפחה. PARIS  BONJOUR 1979יציג את עבודתו המבריקה משנת 
 , תיאטרון הקרון, ירושלים.2018באוגוסט  9-16
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 ספרים על הבמה
לותו לשוני בכל-והפך לחלק בלתי נפרד מהסצנה התרבותית בישראל. דו 2011-פסטיבל ספרים על הבמה נוסד ב

והוא פונה לכל הקהלים. יותר מאלף צופים ממהרים כל שנה להתרגש, לדמיין ולחלום את הספרות הצרפתית 
והישראלית. הפסטיבל הוא פרי שיתוף פעולה עשיר ונלהב בין מוציאים לאור, סופרים ומתרגמים צרפתים 

י יצירותיהם של הסופרים ומקדם את יצירותיהם בקרב הקהל הישראלי; הוא מפיח חיים בתרגומ ,וישראלים
הישראלים והצרפתים. מיום הקמתו הציע הפסטיבל יותר ממאה הקראות על ידי כשישים שחקנים והשתתפו בו 

 סופרים צרפתים וישראלים רבים.
 ישראל ולה שני חלקים:-השנה תתקיים מהדורה מיוחדת לכבוד העונה המשולבת צרפת

 
 

 חלק ראשון
 הז'אנר:  לראשונה ישתתפו משוררים בפסטיבל: ספרים על הבמה פורץ את גבולות

 (בשיתוף עם פסטיבל השירה הבינלאומי "שער")
ערבי בחיפה, בהשתתפות תריסר -פתיחה בשירה על הבמה בבית הגפן, מרכז תרבות יהודי - "ותבחר בחיים"

 תית.רפמשוררים בשפה הערבית, העברית והצ
בלסקרי, מרלן ברסטר, מונה דהר, דלפין דוראן, הובר  בהשתתפות המשוררות והמשוררים: שמעון אדף, יחיא

 חדד, שיח'ה הלאווי, דורי מנור, רג'א נטור, אריק סרנר ועוד
 הקראות בערבית, צרפתית ועברית., הקראות, הופעות מוזיקאליות, ראיונות, כיתות אומןכן יתקיימו 
 בית הגפן בחיפה –בנובמבר 
 
  חלק שני

פרסומים אחרונים של סופרים צרפתים שתורגמו לעברית של רון הקאמרי הקראות ומופעים על בימת תיאט
 ולסופרים ישראלים שתורגמו לצרפתית.

מאליס דה קרנגל עם התרגום לספרה "לתקן את החיים", פיליפ בסון עם "די כבר עם השקרים שלך", איילת 
 בים.גונדר גושן עם "להעיר את האריות", איתמר אורלב עם "בנדיט" ועוד ספרים ר

 ערב הוקרה לסופר הישראלי הגדול אהרון אפלפלד בהשתתפות ולארי זנטי ואריק ג'נובז מה'קומדי פרנסז'.
 עיבוד לבמה בכמה קולות של ספרה האחרון של רונית מטלון שנפטרה בטרם עת "והכלה סגרה את הדלת".

בהשתתפות הסופר קאמי דה השקה לרומן הגרפי "הרצל, סיפור אירופאי" שאוייר על ידי אלכסנדר פבלנקו ו
 טולדו.

ציע לקהל הצעיר קריאה מוזיקלית של הנובלה יהפסנתרן ומנהל פסטיבל המוזיקה בָשיול, מיכאל דיאן, 
החדשה של ז'אן ג'ונו, "הילד הקטן שהיה זקוק למרחב". המופע נוצר במיוחד עבור שיול ובלחן מקורי של 

 ה בעברית.בנואה מני. מיכאל דיאן יגיע לבצעו וברקע הקרא
 משתתפי סדנת  התרגום "עברית" בעיר ארל שבצרפת יציגו את עבודותיהם על במת התיאטרון.

 בנובמבר )תכנית בהתהוות( 23-26
אטרון יהמכון הצרפתי בישראל בשיתוף הפסטיבל הבינלאומי לשירה שער, בית הגפן בחיפה ות בהפקת

 הקאמרי בתל אביב.
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 שבוע העיצוב ירושלים 2018
TALK / SHOW 

שיתוף פעולה בין שבוע העיצוב ירושלים לבין פורום העיצוב בפריז, אשר יתרכז בשלושה אירועים אשר נולדו 
מתוך מפגש בין שלושה זוגות מעורבים של יוצרים צרפתים וישראלים. האירועים יתקיימו במהלך שבוע העיצוב 

ור ושמרנות. כל זוג יתייחס לאספקט אחר של ויגיבו לתמה השנתית העוסקת בנושא שימ 2018בירושלים ביוני 
 .שימור וסביבה, שימור וחברה ושימור ותרבות, בצורת אירוע פרפורמטיבי פתוח לקהל -הנושא 

יתקיימו שלושה אירועים פרפורמטיביים במסגרת אירועי שבוע העיצוב בירושלים.  TALK / SHOWתחת השם 
 ישראלי וצרפתי.  -בעבודה משותפת של זוג יוצרים  כל אירוע הינו חד פעמי ונוצר במיוחד לפרויקט

הוגה. הדיי עפאים הינו מומחה קולינרי וחקלאי.  -שימור וסביבה הינו הנושא שאליו התבקש להגיב הצמד עפאיים 
דלפין הוגה הינה מעצבת צרפתייה המתמחה במיצבים ומיצגים אכילים. יחד הם בחרו לעסוק בתנאים האקלימים 

במהלך ערב אחד, יחשפו הדיי ודלפין לקהל שלוש תחנות קולינריות המייצגות  .אופיניים לירושליםוהגיאוגרפיים ה
 כל אחת מחווה לאחד מיסודות הסביבה ולעיר ירושלים.

העוסק בעיצוב גרפי, וידאו ואנימציה חבר למוזיקאית והיוצרת הירושלמית שירה  h5הסטודיו הפריזאי המפורסם 
ושא שימור וחברה. כנקודת התיחסות לנושא, נבחר משחק הכדורגל, כספורט המייצג ז׳ כרמל באירוע הנוגע לנ

 התארגנות חברתית אוניברסלית, בעל השלכות פוליטיות וסוגיות הקשורות בזהות ושייכות מקומיות. 
תומא ונאר, המשמש כסגן מנהל בית הספר הצרפתי לתנ״ך וארכיאולוגיה במנזר סנט אטיין -האח אוליבייה

ים. הפרויקט המשותף נוצר יישתף פעולה עם קובי ווגמן וטל הרדה, יוצרי וידאו ואנימציה ירושלמ ,ליםבירוש
תומא, המאפשר קריאה רבת גרסאות לברית הישנה והחדשה -כתגובה לפרויקט מולטימדיה בהובלת אוליבייה

ו וסאונד מותאמת חלל, לצד אזכורים מתוך תולדות האמנות והתרבות הפופולרית. קובי וטל יצרו עבודת וידא
 המתייחסת לפריזמה כמטאפורה לטקסט התנ״כי אשר זכה לאורך השנים לפרשנויות שונות. 

העיצוב בפריז. בשלב השני של  הפרויקט הינו יוזמה מקורית ומשותפת של שבוע העיצוב ירושלים ופורום
 חלק מאירועי פורום העיצוב בפריז.הפרויקט, אשר יתקיים בחודש נובמבר, אותם צוותים יציגו אירועים דומים כ

 ביוני 7-14
 

  מוסיקה וסרטים בפסטיבל הקולנוע ירושלים

תכנית מיוחדת המוקדשת ליצירה המוסיקלית בקולנוע, דרך מספר אירועים לקהל הרחב לצד סדנאות מקצועיות, 
נים ועורכים בשיתוף פעולה עם פסטיבל הקולנוע של אובן בדרום צרפת והחברה הצרפתית ליוצרים, מלחי

 (.SACEMמוסיקליים )
פסטיבל הקולנוע ירושלים יפתח עם הקרנת קונצרט של הגרסה המשוחזרת של הסרט "עלובי החיים" משנת 

 .פרנסואה זיז'ל על הפסנתר-ין ז'אן, בליווי מוסיקלי של המלח1934
קה עם מלחין הפסקול , ואחריו יתקיים שיעור מוסי2017" משנת Ceasefireסרטו של עמנואל קורקול " הקרנת

 של הסרט, ז'רום למונייה. 
הצ'לנית סוניה וידר את'רטון תלווה, בקומפוזיציה מקורית שהלחינה, קטעי סרטים מיצירתה של הקולנוענית שנטל 

 אקרמן אשר הייתה בת זוגתה.
שו בימאים יפג ,בהן שישה מלחינים צעירים מצרפת ,בין האירועים המיועדים לאנשי המקצוע, יתקיימו סדנאות

יצרו יחד מוסיקה מקורית לסרטיהם, במסגרת שיתוף פעולה שמתקיים השנה בין פסטיבל יומפיקים ישראליים ו
( ופסטיבל הקולנוע של אובן בדרום SACEMירושלים לחברה הצרפתית ליוצרים, מלחינים ועורכים מוסיקליים )

 צרפת.
ים לקולנוע, עם השתתפותם יתלמידי בתי ספר ישראללצד הסדנאות, המלחינים הצרפתים יעבירו גם כיתות אמן ל

 פרנסואה זיז'ל וז'רום למונייה.-המיוחדת של ז'אן
 סינמטק ירושלים, 2018ביולי,  26-29
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Néo Muralis  /קולקטיב פריטימסס 
מבטים מצטלבים על אמנות אורבנית עכשווית בערים שונות בישראל ובצרפת.אמנות הרחוב היא תחום יצירה 

ומגוונות. מובילים אותו יוצרים שונים ומעוררי השראה המגבשים יחד תפיסה חדשה של אורבניות  בעל פנים רבות
והופכים את התחום לאחד הז'אנרים המרכזיים בעולם האמנות העכשווית, אשר הולך ותופס את מקומו בגלריות 

עולם כאחת המדינות ובמוזיאונים. בישראל הולך וצומח דור שלם של אמני רחוב, בעוד שצרפת כבר מוכרת ב
מציע מסע אמנותי שיעבור בין היתר בפריז, טולוז,  Néo Muralis, פרוייקט העונהבמסגרת  המובילות בתחום.

באיון, תל אביב ואופקים. אמני רחוב צרפתים וישראלים ישתפו פעולה באירועי יצירה ופרפורמנס יחודיים 
 ים מקוריות ויצירתיות לפרש את המרחב הציבורי.שיתקיימו במקומות מרכזיים בערים השונות ויציעו דרכ

 2018 ספטמבר
 

 בבית העיר   DA MENTAL VAPORZקולקטיב 
 םייקי םבמהלכ, העיר בתל אביב לשהות של שבועיים יגיע אל מוזיאון בית  Da Mental Vaporzקולקטיב 

ך נאמנות לדרכי פעולתם הם זו תהיה תערוכה מונוגרפית ראשונה בממסד, ומתו, תערוכה. עבור אמני הקולקטיב
ישתלטו על ארבע קומות המוזיאון, קירות, רצפה ותקרות בית העיר, יבנו מיצג ייחודי, מותאם במיוחד למוזיאון, 
 המורכב מציורים מבוססי משחקי מילים, ציורי קיר ענק, מיצבי ארכיטקטורה אבסטרקטית והקרנות וידאו ארט.

 רי פריז. בבפר 1999לקטיב אמנות רחוב צרפתי אשר הוקם בשנת הינו קו“ Da Mental Viporzקולקטיב ״
הקולקטיב מבדל את עצמו מקודי הגרפיטי  הקולקטיב מתרכז בציורי קיר ענקיים בערים שונות מחוץ לפריז.

המסורתיים, בהעדפה של אסתטיקה כהה, שילוב  של מיטב משלי השועלים המתחברים לחזונות תעתועים, 
קומפוזיציות דיגיטליות מצוירות ביד והומור שחור. חבריה השונים מוזמנים לארבע קצוות  טיפוגרפיות ברבריות,

 תבל, לבצע ציורי קיר ענקיים, מיצגים ארכיטקטוניים מופשטים ותערוכות קולקטיביות שאפתניות.
 , מוזיאון בית העיר2018במרץ,  19בנובמבר עד  8
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 באשדוד  Francofoliesפסטיבל 
 1985רושל במערב צרפת. הפסטיבל נוסד בשנת -מתקיים מדי שנה בעיר לה Francofoliesה פסטיבל המוסיק

לואי פולקייה, במטרה להעלות על נס את המוסיקה הצרפתית דרך תכנית אקלקטית ומגוונת הנותנת -ע"י ז'אן
אשדוד בעיר  יתקיים  , הפסטיבל 2018במה לכל הסגנונות המוסיקליים מכל הדורות. לרגל עונת ישראל צרפת 

 תכנית הופעות שתשלב בין מוסיקה ישראלית לצרפתית.ויכלול 
מתחם התרבות באשדוד כולל שלושה אולמות ואמפיתיאטרון פתוח, שיארחו מדי ערב אלפי חוגגים שיבואו 

לפסטיבל במהלך חול המועד סוכות. תכנית הפסטיבל עדיין בהכנה, אבל אפשר כבר לומר שהמופעים הישראלים 
יטב את קיבוץ הגלויות המוסיקלי ואת כל הסצנות השונות שפורחות בארץ, ממוסיקה מזרחית ועד יבטאו ה

אתיופית. מהצד הצרפתי, צפוייה להגיע משלחת עשירה ומגוונת שתכלול כמה מגדולי הכוכבים בעולם המוסיקה 
 דם גם כשרונות צעירים ומבטיחים.יהצרפתית, ולצ

 ות הבמה, המשכן לאמנוי2018בספטמבר,  25-27
 
 

 צרפת-( : חילופי מנהלי תכניות סינמטקים, ישראלreel-cineריל )-סינה
נובמבר יערכו שמונה סינמטקים בישראל ובצרפת תוכנית מיוחדת של חילופי מנהלי תוכניות, -בחודשים אוקטובר

את  במסגרתה מנהלי התוכניות ממדינה אחת ישתלטו על התוכניות של הסינמטקים במדינה השניה ויציגו
הסרטים הישראלים/צרפתים שהשפיעו על תרבות הקולנוע המקומית ככלל ועל הקו המנחה שלהם בסינמטקים 

 בפרט.
 ,  יגיעו לישראל מנהלי התוכניות של הסינמטקים מצרפת:2018אוקטובר חודש ב

 סינמטק טולוז  –פראנק לובט 
 מכון ז'אן ויגו, פרפיניאן  –פרדריק בורגיה 

 ניס  סינמטק –גיום פולט 
 סינמטק גרנובל  –פגי זייגמן 

סרטים צרפתים עם דברי הקדמה שלהם בסינמטקים של חולון, ירושלים, ת"א  12-האורחים יציגו תוכנית של כ
 .וחיפה

 
 , יסעו לצרפת ארבעה מנהלי תוכניות של הסינמטקים בישראל:2018נובמבר חודש ב

 סינמטק חולון –מיכל לביא 
 יםסינמטק ירושל –נבות ברנע 

 סינמטק ת"א –פיני שץ 
 סינמטק חיפה –ד"ר נוגית אלטשולר 

 סרטים ישראלים עם הקדמה משלהם בסינמטקים של טולוז, פרפיניאן, ניס וגרנובל.  12-ויציגו תוכנית של כ
 

 .אל הביקורים יתלוו במאי/ת מכל מדינה )זהות הבמאי תוחלט בהמשך(
כרח לחשיפה גבוהה והפצה במדינה השניה, עם תשומת לב יושם דגש על סרטים שלא זכו בה ,בסרטים שיוצגו

 לקלאסיקות, רסטורציות, סרטי ילדים, סרטים עדכניים עלילתיים ותעודיים וכיו"ב.
 ספטמבר-התוכנית המלאה תיחשף לקראת התוכנית בחודשים אוגוסט

 בישראל 22-29/11/2018
 הסינמטק ירושלים, סינמטק חולון, סינמטק תל אביב, סינמטק חיפ
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 rench TouchF 
התדר משתלטים על מוזיאון תל אביב ללילה אחד בהשתתפות אמנים, משוררים ומוסיקאים מישראל ומצרפת. 

 בתכנית: סרטים, קונצרטים, הרצאות, מחול, פרפורמנס, בר ומסיבה לאורך כל הלילה.
ת של הלילה. לאורך ועד השעות הקטנו 20:00-ערב ולילה במוזיאון תל אביב לאמנות במגע צרפתי, החל מ

הלילה יתקיימו שלל הרצאות עם מיטב המרצים בארץ, הקרנת סרטים )כולל סרט קאלט בחצות(, הופעות חיות 
במופעים מיוחדים ומרגשים. האירועים השונים  -מישראל ומצרפת  -של מיטב המוסיקאים ואמני מחול ופרפורמס 

קרים יגלו הפתעות רבות, החל מעבודות שנוצרו במיוחד יערכו בכל רחבי המוזיאון ובתוך הגלריות השונות המב
 לאירוע ועד להקרנות וידיאו שיתערבו בחלל המוזיאון.

 Onבנדיט ורומן גופיל שיציגו את סרטם "-צרפתים רבים ישתתפו באירוע, ובינהם גם דניאל כהןואורחים אמנים 
the Road in France68יובל לאירועי מאי " שהוקרן בפסטיבל קאן האחרון, במסגרת ציון ה. 

 מוזיאון תל אביב לאמנות ’03:00ועד  20:00 -בנובמבר, החל מ 15יום חמישי 
 
 

 פסטיבל הג'אז אילת
 בנמל אילת.. 32-פסטיבל הג'אז הבינלאומי המוערך יתקיים זו השנה ה

מנהל  הופעה מיוחדת של הפסנתרן אריק לגניני, שנבחר להופיע באילת על ידי -בתכנית הפסטיבל השנה 
פן ברביירה הצרפתית. במסגרת הסכם הערים התאומות בין אילת לאנטיב -לה-פסטיבל הג'אז של אנטיב ז'ואן

 2018באוגוסט,  26-28 .2018פן ולרגל עונת ישראל צרפת -לה-ז'ואן
 
 

   מפגשים בנושא סדרות טלויזיה בפסטיבל הסרטים חיפה -"בזהות בדויה" 
 Le Bureau desמפגש צמרת בין סדרת הטלוויזיה הצרפתית "הלשכה" ) יתקיים 34-במסגרת פסטיבל חיפה ה

Légendes לסדרה הישראלית המוערכת "פאודה". תחת הכותרת "בזהות בדויה", המפגשים ייערכו בין )
 בספטמבר ויכללו הקרנות פרקים במעמד היוצרים בפני הקהל הרחב ופאנלים מקצועיים. 23-24התאריכים 

שתי הסדרות הנצפות ביותר בצרפת ובישראל ושתיהן זוכות גם להצלחה בינלאומית  הן "פאודה"ו "הלשכה
, פסטיבל הסרטים 2018מסחררת, חוצות את גבולותיהן ומגיעות לקהלי צופים חדשים. לרגל עונת ישראל צרפת 

ת בזהות בדויה". התכנית כולל" בחיפה יארח מפגש מיוחד בין שתי הסדרות המובילות, תחת הכותרת 34-ה
הקרנה של מבחר פרקים משתי הסדרות במעמד היוצרים ואנשי ההפקה )שחקנים, מפיקים, במאים(, ויערכו 

בפסטיבל גם פאנלים מקצועיים בהשתתפות היוצרים והשחקנים בסדרות הלשכה ופאודה, לצד אנשי תעשיית 
  בספטמבר, פסטיבל חיפה 22-23הקולנוע והטלוויזיה בישראל. 
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 אירועים סביב שידורי הלווין "ונוס"
פרויקט הדגל של סוכנות החלל הישראלית במשרד  –הלוויין הישראלי הראשון למטרות חקר הסביבה  –ונוס" "

 110-הלוויין שוגר באוגוסט האחרון לחלל ומאז מצלם תמונות של כ   .(CNES)המדע וסוכנות החלל הצרפתית
 חבי העולם, תמונות שיעמדו בקרוב לשימוש החוקרים. אזורי טבע וחקלאות בר

יזום תכניות ימטרת הפעילות: פיתוח שיתוף פעולה ארוך טווח בתחומי החלל, המדע, הטכנולוגיה והחדשנות, 
חדשניות, קידום הנושאים המשותפים בתחום המדע בקרב הדור הצעיר, קידום הנושא בכלי התקשורת וברשתות 

החברתיות להגברת החשיפה בקרב הציבור הרחב. קידום פעילויות משותפות בסימן הפרויקט המשותף של 
 ת, שימור מקורות מים, שימור יערות.חקלאו  -הלוויין ונוס, בתכנים המתקשרים למשימה המדעית של הלוויין 

 : ארועים מיוחדים
:  כנס מדעי ואקדמי שיערך בחודש נובמבר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, גוריון-כנס באוניברסיטת בן

בהשתתפותם של עשרים מרצים משתי המדינות וכן פרופסור ארנון קרניאל, המדען הראשי של פרוייקט הלווין 
ים ויוצגו בו התוצרים האחרונים שהתקבלו מהלוויין והוא פתוח לקהל הרחב שמתעניין ונוס. הכנס ימשך יומי

 בתחום החלל ומיועד במיוחד לסטודנטים, דוקטורנטים וחוקרים. 
 הרחב ולנוער במוזיאונים ברחבי הארץ. תערוכות חינוכיות לקהל

ל נתוני הלווין, קטעי וידאו, , הסברים עבחודש אוקטובר יערכו תערוכות הכוללות צילומים שהפיק הלווין
והתנסות חינוכית שבה ילמדו המשתתפים על הטכנולוגיה של ונוס.   התערוכות יתקיימו במדעטק בחיפה, מוזיאון 
המדע בירושלים, גן המדע ברחובות, פארק קרסו למדע בבאר שבע, מוזיאון אדם וסביבה.  בפתח תקווה יתקיימו 

 ר.מפגשים פדגוגיים עם תלמידי בתי ספ
איב לה גל, שר המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, ומנהל -ביוני נשיא סוכנות החלל הצרפתית, ז'אן 11-ב

לשאלות ותשובות על  סוכנות החלל הישראלית, אבי בלסברגר, ייפגשו עם תלמידי בתי ספר בראשון לציון
די שתי המדינות במסגרת פרוייקט ונוס, במטרה לחשוף בפני הקהל הצעיר את הטכנולוגיות שפותחו על י

 הפרוייקט. במקביל, תופץ גם ערכת הדרכה למורים שתכלול מערך שיעור בנושא הלוויין ונוס. 
ויצויין בירושלים, חיפה,  2018:   שבוע החלל העולמי יתקיים בישראל באוקטובר הרצאות בשבוע החלל העולמי

 בנושא הלוויין ונוס.  תל אביב ובאר שבע. בין האירועים השונים יערך פאנל הרצאות
איב לה גל, יקבל תואר דוקטור לשם כבוד מטעם הטכניון על פועלו -נשיא סוכנות החלל הצרפתית, מר ז'אן

 פארק קרסו למדע באר שבע. .2018ביוני  11למען הצלחת פרוייקט ונוס, בתאריך 
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 מפגשים והרצאות של האקדמיה למדעים 
יציינו יחד את שנת השבעים למדינת ישראל בשני כינוסים מדעיים  האקדמיה הצרפתית והאקדמיה הישראלית

בהשתתפות חתני פרס נובל הישראלים והצרפתים ומדענים מובילים נוספים. הכינוס הראשון יתקיים באמצע 
 חודש יוני בפריז והשני בנובמבר בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים. 

 ושים בקשת רחבה של תחומים מדעיים וכן הצצה לעולמו של המדען.החוקרים יציגו לקהל הרחב חיד
 רחובות, חיפה, תל אביב 2018בנובמבר  26-28

 
 

 !Choose Franceיריד 

 לבחור ללמוד בצרפת זה לבחור בלימודי מצוינות גבוהים במסגרת נעימה בלב לבה של אירופה.
 מוסדות ללימודים גבוהים בצרפת כדי לפגוש אתכם!, באוניברסיטת תל אביב, יגיעו נציגים מ2018בנובמבר  1-ב

צרפת היא המדינה הרביעית במספר הסטודנטים הזרים הגבוה ביותר, צרפת היא מדינה של תרבות והיסטוריה 
אסס, סיאנס פו, -ולה מוסדות חינוך יוקרתיים כמו הסורבון, הפוליטכניק, אקול דה לובר, אוניברסיטת פנתאון

, ורבים אחרים. מוסדות אלה מציעים לימודי מצוינות בתחומי האמנות, ניהול, INSEAD, HECפמיס, בוז'אר, 
 מדעים, יחסים בינלאומיים, הנדסה, היסטוריה, קולנוע, אופנה, גסטרונומיה ועוד.

צרפת היא גם חממת חדשנות עולמית, מחקר ברמה גבוהה וחברות מובילות בעולם שכמה מהן יגיעו ליריד 
Choose France ! 

מו כן, הידעתם שצרפתית היא השפה החמישית המדוברת בעולם? אתם מעדיפים ללמוד באנגלית? כ
 תכניות באנגלית! 1200-האוניברסיטאות הצרפתיות מציעות יותר מ

בין כל מסלולי הלימודים שיוצגו, מקצועות האמנות, העיצוב והחדשנות יקבלו מקום של כבוד. הרצאות, כיתות 
נוספות מחכות לכם.במקביל ליריד, נציגי המוסדות להשכלה גבוהה יפגשו עם מקביליהם  אמן, תחרויות והפתעות

 הישראלים על מנת לחזק את הקשרים האוניברסיטאיים בין ישראל לצרפת.
 , אוניברסיטת ת"א2018בנובמבר  1יום חמישי, 

 
 

 שפה צרפתית וחדשנות דיגיטלית  -"האקתון"  
דשני של השפה הצרפתית, ייערך ההאקתון הראשון "השפה הצרפתית במטרה לקדם את הדימוי הדינמי והח

שעות על פתרונות  28. צוותים מתחומים שונים יגיעו ויחשבו במשך 2018בספטמבר  6-7 -וחדשנות דיגיטלית" ב
חדשניים לשיפור לימוד השפה הצרפתית, בייחוד באמצעות הדיבור. מנטורים מומחים לניהול פרויקטים ילוו את 

הרעיון, התחומים המצטלבים ואת הצוותים שיעבדו במרוץ חדשנות אמתי "נגד השעון". הכוונה, מוצרים  גיבוש
 חדשים או אפילקציות ללומדי צרפתית ישראלים שיאפשרו שיפור הלמידה באמצעות הדיבור.

ע ייערך מטרת  האקתון "השפה הצרפתית וחדשנות דיגיטלית" היא  לימוד צרפתית בצורה יעילה ומושכת. הארו
 .2018בספטמבר  6-7 -( יריד החדשנות בתל אביב שייערך בDigital-Life-Design) DLD  -במהלך יריד ה

 ועדת מומחים שתבחר על ידי שגרירות צרפת בישראל תבחר ברעיונות המקוריים והחדשניים. 
צוע ב"איל דה פרנס", כרטיסי טיסה תל אביב/פריז כולל לינה כדי להציג את הפרויקט לאנשי מק 6 פרס ראשון:

: מימון בחממה בישראל פרס שניאזור המטרופולין של פריז. מימון בחממה בישראל למשך שלושה חודשים.
 למשך שלושה חודשים או שעות מנטור שוות ערך.

 , תל אביבMPACT LABS, 2018ספטמבר 
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 DLDהשתתפות צרפתית בפסטיבל 
א האירוע המרכזי לחדשנות בתל אביב! בכל שנה מחבר ( לחדשנות הוDigital Life Design) DLDפסטיבל 

טק למפגש בו מילת -אפ, חברות, משקיעים, יוצרים ויזמים מתחום ההיי-הפסטיבל לחדשנות בין חברות סטארט
 !!   networkingהמפתח היא 

ש לחדשנות בתל אביב, עם ביתן צרפתי רוח DLDשל פסטיבל  2018לרגל העונה תעמוד צרפת במרכז מהדורת 
וסדרת פעולות שמטרתן לקדם את צרפת, אזוריה השונים, אירועים המתקיימים בה, חברות  ,פעילות ללא הפסקה

סיסטם -תהווה הזדמנות להעלות על נס את קשרי מערכות האקו 2018מהדורת אפ והטכנולוגיה שלה. -הסטארט
 בפסטיבל החדשנות זה:הצרפתיות והישראליות לחדשנות ולקדם את החדשנות "מייד אין פרנס"! צרפת 

 דוכן טריקולור צרפתי במרכז הביתן הצרפתי• 
 בביתן הצרפתי, מפגשי הפנינג לקידום פיתוח הקשרים Happy hourסדרה של • 
ר, פתוחה לקהל המקצועי, בה ישתתפו כל חברי המשלחת ושותפיה, בבספטמ 5-ארוחת אח"מים חגיגית ב• 

 DLDיסד פסטיבל החדשנות פרנס בשיתוף עם מי-ידי ביזנס-מאורגנת על
( עם הופעות חיות של האמנים TEDERבספטמבר מאורגן בשיתוף הקולקטיב הישראלי תדר ) 5-ערב פתיחה ב• 

 קאזי למביסט.  DJ-הצרפתים קלואה ו
 

 

 GamelSשל  13-הכנס השנתי ה
 , עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל.GameISשל  13-הכנס השנתי ה

העיקריים בכנס: נבחרת של דוברים בינלאומיים, אורחי כבוד והמפתחים המובילים בעולם אשר בין האירועים 
יוצג בתערוכה  2017-18יכבדו את הכנס בהרצאות, סדנאות ומפגשים אישיים. בנוסף, הבציר הישראלי של 

פים העשרה המרכזית וכמו כן מבחר של הרצאות מקצועיות, בשלושה מסלולים שונים ומקבילים, יציעו למשתת
 מקצועית כמו גם הזדמנות ליצירת קשרים עסקיים.

, יינתן דגש מיוחד על מפתחי משחקים מצרפת, הן מפתחים עצמאיים 2018צרפת -השנה,  במסגרת עונת ישראל
והן נציגי חברות ענק. בעזרת המכון הצרפתי, הכנס יארח את אנשי התעשייה הבולטים הפועלים שם כיום, וינסה 

ונם ידע ותובנות עבור התעשייה הישראלית, כמו גם לכונן מערכות יחסים מקצועיות ועסקיות בין לשאוב מניסי
 העמיתים משתי המדינות.

10/10/2018 
 
 

 ישראל-יום החדשנות צרפת

בארגון משותף של  -  France-Israel Innovation Day -ישראל -מהדורה רביעית של יום החדשנות צרפת
והמחלקה הכלכלית של שגרירות צרפת בישראל, במטרה לעודד את החדשנות בין רשות החדשנות הישראלית 

 שתי המדינות. 
ישראל יפגשו יחד שחקנים מובילים, מהמגזר הפרטי והציבורי, בתחום החדשנות -במסגרת יום החדשנות צרפת

ימו סדנאות בשתי המדינות. היום יפתח עם כנס בהשתתפות דוברים בולטים בתחום החדשנות. לאחר מכן יתקי
נושאיות בין נציגי חברות, חוקרים ומומחים שונים אשר יעסקו במספר תחומים בעלי פוטנציאל גדול לשיתוף 

 ישראלי )בין היתר: תחבורה עתידית, בינה מלאכותית, פינטק, האינטרנט של הדברים(. -פעולה פרנקו
-ם פתיחת הפורום הראשון לתאגידים רבאפים, ע-דגש מיוחד יושם על שיתוף פעולה בין חברות גדולות וסטארט

 (, ביוזמת רשות החדשנות. French multinationals forumלאומיים מצרפת )
 , תל אביב2018סתיו 
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 Tropismeפסטיבל 
 מסיבה יצירתית בתחום האמנות והטכנולוגיה. 

 העונה,ולרגל " לתרבות פופ ודיגיטל נערך במונפלייה שבדרום צרפת מזה ארבע שנים, Tropismeסטיבל "פ
היא אחת מענקיות  Chloéמפינג ומוסיקה אלקטרונית.  -הפסטיבל נודד השנה לתל אביב לערב מיוחד של וידאו

הסצנה האלקטרונית בצרפת. המופע החי של קלואה מלא בוירטואוזיות נדירה, גם במישור המוסיקלי וגם במישור 
הוא אחת ההבטחות הגדולות בדור   Scale. , Kazy Lambist מפינג מאת הקולקטיב.-עם מיצג וידאו –הויזואלי 

. Les Inrockuptiblesמונפלייה.  התגלה לפני שלוש שנים על ידי המגאזין -אין-מייד-פופ-החדש של האלקטרו
הוא מייצג את חוד החנית במוסיקת הפופ העתידני הצרפתי. שני האמנים יופיעו בבית רומנו בערב מיוחד של 

 מנות דיגיטלית חדשנית. מוסיקה אלקטרונית וא
 בשיתוף פעולה עם המכון הצרפתי, משרד החוץ הישראלי, אורנג' ועיריית המטרופולין של מונפלייה.

 עד חצות בבית רומנו, בתל אביב.  20.00משעה  2018בספטמבר  5
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 מכלול אירועי העונה

-המשולבת ישראל

2018צרפת 
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 מחול
 

 ישראל, ירושליםמופעי מחול במסגרת פסטיבל 
פסטיבל ישראל הינו פסטיבל רב תחומי, בעל מוניטין ויוקרה בינלאומיים, המציג הפקות איכות בתחומי המחול, 
המוזיקה, התיאטרון והפרפורמנס מרחבי העולם, כמו גם הפקות מקור מישראל.  במסגרת שיתוף הפעולה עם 

ביוני(, סולו מחול של האמן טינו סגל,  7-8טינו סגל ) ( /2000)ללא כותרת( )עונת ישראל צרפת יועלו המופעים :
בוריס שרמץ מחוות /  10000שנים לאחר שעלה לראשונה.  18המסמן נקודת מפנה בקריירה שלו, חוזר לבמה 

רקדנים שלכל  18-ביוני( שרמץ, מהכוריאוגרפים הנועזים והמרגשים ביותר שפועלים כיום באירופה, ביצירה ל 9)
 .נועות סינגולרי, והוא לעולם אינו חוזר על אותה תנועה יותר מפעם אחתאחד מהם אוסף ת

 
 מרכז סוזן דלל, תל אביב –דאנס פראנס 

צרפת. כל היצירות תועלנה בחודש אוקטובר ויוצגו על ידי להקות -שלוש יצירות מחול בשותפות עם עונת ישראל
 :המחול העכשווי המובילות בצרפת

פאפ -יובל פיק, המרכז הלאומי לכוריאוגרפיה ריליו להמאת  -( Acta Est Fabula) סופה של מערכה .1
 )צרפת( כן תתקיים שיחה עם היוצרים. 

לכוריאוגרפיה אורליאן )צרפת(, גם כאן תתקיים שיחה עם  מוד לה פלאדק, המרכז הלאומימאת  פרופסור  .2
 היוצרים .

 וריאוגרפיה: הלן בלקבורןהיפיפייה הנמה בביצוע להקת הבלט של האופרה הלאומית של ריין. כ .3
 

 שורשים״ להקת המחול אקרוראפ, צרפת
הופ יוצאי דופן, המעלים סיפורים אישים מתוך -גברים, רקדני היפ 11היא הרפתקת מחול מסעירה של  "שורשים" 

  זיכרונות תנועתיים, לצלילי מוסיקה אקלקטית מברהמס ובטהובן עד לבוסה נובה ואלקטרו.  מאת הכוריאוגרף
הועלה בביאנלה של ליון  ROOTS .אטו, מייסד להקת קאפיג, בית היוצר של המופעים ״פיקסל״ ו״אגווה״ קאדר

 .ומאז הוצג בהצלחה בפסטיבלים יוקרתיים ברחבי העולם 2013בשנת 
 

 נפגשים במרחב הציבורי  G.U.I.D- מארח את "המסלול
יפו יחד -להכשרת רקדנים" של עיריית תל אביב"המסלול  -חברו יחד שני גופי מחול מהמובילים בארצם לעונה זו 

הצרפתית מלהקתו של אנז'לאן פרלז'וקאז'.יחד הם יופיעו בפרויקט ייחודי במרחב הציבורי  G.U.I.Dעם קבוצת ה 
 יפו עם קטעי מחול של הכוריאוגרף אנז'לאן פרלז'וקאז', מהכוריאוגרפים החשובים כיום בעולם.-בתל אביב

 ניהול אמנותי: נעמי פרלוב, אופיר דגן, יפו-תֿלאביב - "המסלול להכשרת רקדנים"
 

 / פיליפ ז'אמה ככה אנחנו חיים
 פסטיבל הפרינג' הבינלאומי באר שבעבמסגרת 

פיליפ ז'אמה הוא כוראוגרף ואמן וידאו צרפתי בלתי שגרתי, וביצירה "ככה אנחנו חיים" הוא יוצא לחקור את 
ות. זוהי תנועה של שוטטות, לתוכה הוא משלב פורטרטים שצילם עם משמעות המגורים דרך תמונות ותנועות שונ

התושבים בנואזי לה סק )צרפת( ובבאר שבע, יחד תנועותיהן של שתי הרקדניות, וכך נבנה לו מעין בית אינטימי 
ומלא רגש. הרקדניות מקיימות דיאלוג עם דיוקנאות הוידאו, הן מנסחות צורת מחול חדשה תוך עימות עם 

ות שלהן, ומנסות לתפור את השמים עם הארץ. המופע יועלה בישראל במסגרת פסטיבל הפרינג' בבאר הפנימי
 .2018ביולי  24-27שבע, בין התאריכים 
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 / יובל פיק גשרים
 פרויקט גשרים נולד במטרה לעודד דיאלוג, שיתוף פעולה ויצירה משותפת בין צעירים מתרבויות, מדינות ודתות

 לרקוד. -קה משותפת שונות, החולקים תשו
שלושים צעירים, רקדנים חובבים, ישראלים, יהודים וערבים מקבוצת "גשרים", וצרפתים מקבוצת "לרקוד ללא 
גבולות", יעבדו יחד על יצירה מחולית משותפת במטרה לאפשר מפגש, יצירה ושיתוף פעולה מתוך תשוקתם 

 המשותפת למחול.
 פאפ.-לה-ש המרכז הכוראוגרפי של ריויובל פיק, העומד בראמנהל הפרויקט הוא 

בעיר התחתית  2018ביולי  -עשרה חודשים של הכנות וחזרות בצרפת ובישראל יגיעו לשיאם בהופעות משותפות 
 במסגרת הביאנלה של המחול בליון. 2018בחיפה ובספטמבר 

 
SKINקולקטיב אנקדוט / 

עים ומושפעים בזמן אמת מהתנועה. שתי הרקדניות ״סקין״ הוא מופע מחול אינטרקטיבי, עם וידאו וסאונד המשפי
מצוידות בחיישנים המעבירים את המידע התנועתי ומתרגמים אותו לשינויים ויזואליים וקוליים. בוידאו, שצולם 

בוילה בדרום צרפת, הרקדניות חושפות בפני הצופה את התהליך האינטימי שמאחורי הקלעים של בניית הריקוד 
 , מרכז כלים בת ים 2.8-ו 26.7והעולם הבימתי. 

 

 אמנות
 

 כריסטיאן בולטנסקי במוזיאון ישראל
תערוכה רטרוספקטיבית לאמן הצרפתי כריסטיאן בולטנסקי, מהאמנים המוערכים והחשובים בזירת האמנות 

ועד היום, יצירתו עוסקת במנגנון ההנצחה ובוחנת את הזיכרון דרך חפצים ותצלומים  70-העכשווית. משנות ה
דם מותיר אחריו. בעבודתו האמנותית הוא בוחן טקסי זיכרון ושרידים מחברות ותרבויות שונות ומשלב אותם שהא

 עם זיכרונותיו שלו. 
 אוצרות: לורנס סיגל ומירה לפידות

 
 היכרות עם תכשטינות עכשווית

,  Saumurבעיר -Institut de Bijouterieהפרויקט ייפתח בסדנה בשם "תכשיט בשני קולות" שתתקיים ב 
מכללת שנקר. בסדנה ישתתפו סטודנטים ישראלים וצרפתים. מטרת הסדנה היא לבדוק את בבאקדמיה בצלאל ו

 Château -הדואליות הנוצרת בתהליך ההיכרות המתרחש בין הסטודנטים העובדים כצמד. התכשיטים יוצגו ב 
de Saumur אופנה בבצלאל והמחלקה לעיצוב תוך דיאלוג עם עבודותיהם של סטודנטים מהמחלקה לצורפות ו

 Institut deתכשיטים בשנקר, אשר עבדו בשיתוף פעולה עבור פרויקט זה. לצידם יציגו סטודנטים מה 
Bijouterie  בSaumur ."את העבודות שנוצרו במהלך הסדנה "תכשיט בשני קולות 

 
 ובהתערוכת יחיד לאמנית הצרפתיה טטיאנה טר -האטלס הגדול של הדיסאוריינטציה 

תערוכת יחיד מקיפה של האמנית הצרפתיה ממוצא איטלקי טטיאנה טרובה. התערוכה תיפרש על שני אולמות 
התצוגה הראשיים של המוזיאון ותכלול עבודות פיסול חדשות שיעשו במיוחד לרגל התערוכה ועבודה גדולה 

 נוספת שהיא הצבה ספציפית לחלל .
 קוה לאמנותמוזיאון פתח ת, אוצרת התערוכה: הדס מאור
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 קונרד למטרה -לנשום: עבודות וידיאו מאוסף איזבל וז'אן
( על ידי מארי שק, אוצרת Lemaitreתשע עבודות וידאו מרחבי העולם שנבחרו במיוחד מתוך אוסף  למטרה )

והיסטוריונית של האמנות מארי שק, במוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. היצירות עוסקות בחיי ההווה שלנו 
 יוונים שונים, מנסות להשהות אותו ולהבין אותו אחרת. מכ

 מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, אוצרת: מרי שק
 רפליקה / תערוכת יחיד של לורן מונטרון

בתערוכת היחיד הראשונה שלו בישראל, יציג מונטרון שתי עבודות קיימות ושתי עבודות חדשות: מיצב שיקופיות 
 -ד עבור תערוכה זו והופקו בידי המרכז לאמנות עכשווית. לורן מונטרון יגיע לישראל בוסרט וידיאו שנְהגּו במיוח

 להקמת התערוכה וביום הפתיחה תתקיים במרכז "שיחת אמן" בה הוא ידבר על עבודותיו. 28.5
 

 לוריס גראו: הדב הנרגן
ה להכרה נרחבת ולהערכה מהבולטים באמני צרפת בני הדור שהחל לפעול בשנות האלפיים; הוא זכ ,לוריס גראו

 4-רבה הודות לפרויקטים שאפתניים ומורכבים שיצר, בהתאמה לחללים שבהם הציג. התערוכה  תוצג במשך כ
חודשים בשני חללים מרכזיים במוזיאון תל אביב לאמנות. לוריס גראו עושה שימוש באדריכלות של הבניין כדי 

 מופע קולנועי, מיתי, טכנולוגי ועתידני. לייצר התרחשות דרמטית ודינמית שהופכת את הגשם ל
 

 לב-קווים, נופי מלחמה: מאז'ינו, בר
התייחסויות של אמנים עכשוויים למגוון רחב של קווי הגנה, נושא אקטואלי משחר ההיסטוריה ועד ימינו אנו. 

חותם כיום אינה בתערוכה מגוון עבודות המתייחסות לקווי הגנה היסטוריים ועכשוויים בארץ וברחבי העולם, שנוכ
מעלה שאלות טקטיקות צבאיות אלא כאלה העוסקות בארכיטקטורה של מלחמה, בעיצוב מבני מלחמה והיבטים 

 ארט, כתבות עיתונאיות מצולמות ומיצב מרכזי. -צילומים, עבודות וידאומורכבת מאמנותיים שלהם. התערוכה 
 גליה גור זאב אוצרים ראשיים: גליה גור זאב וספי הנדלר. אוצרת התערוכה:

 אוניברסיטת תל אביב, הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר ויד מישל 
 

 בבית העיר  DA MENTAL VAPORZקולקטיב
יגיע אל מוזיאון בית העיר בתל אביב לשהות של שבועיים במהלכן יקיימו תערוכה   Da Mental Vaporzקולקטיב 

ך נאמנות לדרכי פעולתם הם ישתלטו על ארבע קומות מונוגרפית ראשונה עבורם שתועלה בממסד, ומתו
רסיבי וייחודי, מותאם במיוחד למוזיאון, המורכב פהמוזיאון, קירות, רצפה ותקרות בית העיר, יבנו מיצג אימ

 מציורים מבוססי משחקי מילים, ציורי קיר ענק, מיצבי ארכיטקטורה אבסטרקטית והקרנות וידאו ארט.
 

Album & Papers Joseph Dadoune, Family 
 .,ישראלי ז'וזף דדון בתל אביב-תערוכה כפולה של האמן הפרנקו

ז'וזף דדון נולד בניס שבדרום צרפת ובגיל שש עלה עם אמו לישראל והתיישב באופקים. מאז, ז'וזף נדד הרבה בין 
מקום  –הלובי ישראל וצרפת, שם השתקע לאחרונה. דדון הוזמן להציג בקונסוליה הכללית של צרפת ובגלריית 

לאמנות בתל אביב, ולצורך הפרוייקט הוא צלל לתוך הארכיון האישי שלו והתערב בו. מסמכי הגירה ותצלומים 
משפחתיים מהווים את נקודת המוצא וחומרי הגלם לסדרת יצירות שמחיות מחדש את ילדותו, בצרפת ובישראל, 

 סביב נקודת המפנה של העלייה.
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 ralis Néo Muאמנות עכשווית 
מציע מסע אמנותי שיעבור בין היתר בפריז, טולוז, באיון, תל אביב ואופקים. אמני רחוב  Néo Muralisפרוייקט 

צרפתים וישראלים ישתפו פעולה באירועי יצירה ופרפורמנס יחודיים שיתקיימו במקומות מרכזיים בערים השונות 
 תדר תל אביב י.ויציעו דרכים מקוריות ויצירתיות לפרש את המרחב הציבור

 
 תערוכת צילום שוניות אלמוגים

תערוכת צילומי שוניות אלמוגים, בהפקה משותפת בין מוזיאון הטבע בפריז ומוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט 
באוניברסיטת תל אביב. התערוכה תוצג בפריז ובתל אביב ובמקביל יתקיימו בשני המוזיאונים מפגשים שילוו את 

ענים העוסקים בביולוגיה של שוניות האלמוגים ובשמירת הסביבה הטבעית שלהן וכן התערוכה, בהשתתפות מד
 ימי. -צלמים המתמחים בצילום תת

 מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב 2018נובמבר -יולי

 
 

 יפו-תרומת פסל של אלפרד דרייפוס לעיריית תל אביב
בולטות בהיסטוריה הצרפתית אשר השפיע עמוקות גם על תנועת מחווה לקפטן אלפרד דרייפוס, אחת הדמויות ה

 TIMיפו תקבל במתנה העתק של הפסל שיצר אמן הקריקטורות -הציונות. במסגרת המחווה, עיריית תל אביב
( ובתמיכת משרד התרבות הצרפתי, קרן CNAP)לואי מיטלברג(. בהסכמת המרכז הלאומי לאמנויות שימושיות )

 רפתית לזכר השואה, מכון אלן רוטשילד, קרן בייטלר )ארה"ב( ועיריית פריז.דוד חדידה, הקרן הצ
 2018ספטמבר 

Réparer le future "לתקן את העתיד"  
 ENSAPCסרז'י -שיתוף פעולה בין בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות בפריז 

, סטודנטים לאמנות משני הנדסה, עיצוב ואמנות. במסגרת סדנאות שיתקיימו בפריז ובתל אביב -ומכללת שנקר 
המוסדות יתחלקו לזוגות ויעבדו יחד לפי תחומי היצירה שלהם )אמנות חזותית, סרטים, פרפורמנס, כתיבה(, 

בפרוייקט יצירה שיעסוק בעיר, גוף וגבולות, בהמשך ל"מפעל הפסאז'ים", יצירתו המונומנטלית הבלתי גמורה של 
 פורסמו ברשת באופן מתמשך ויוצגו בצרפת ובישראל. וולטר בנימין. העבודות ואירועי הסדנאות י

 
 

 דעמ
 

 מסיכון לסיכוי מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד ירושלים
22.6.2018-10.12.2018 

את  2018מוזיאון המדע בירושלים יארח את תערוכת "מסיכון לסיכוי" והמוזיאון בפריז יארח במהלך שנת 
 בנתה בירושלים.תערוכת "אשליות, מבלבלים את המח" שפותחה ונ

 
  בצרפת: המוביל המחקר מכון בשיתוף גנומית רפואה בנושא בינלאומי כלכלי -רפואי פורום

GENOPOLE  
 מענה. ללא רבות שאלות עדיין נותרו הרפואי, למרחב חדרה כבר שהיא ולמרות קיימת כבר הגנומית הרפואה

וריאל מ מנהלת: תשובות. כמה  לספק אףשו וכן האפשר ככל ברורה בצורה הללו השאלות את מציג זה פורום
 יעקב זכרון אלמא, מלון. חיים
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 Choose Franceיריד ! 
, באוניברסיטת תל אביב, יגיעו נציגים ממוסדות ללימודים גבוהים בצרפת כדי לפגוש 2018בנובמבר  1-ב

 סטונדטים ויציגו בפניהם את האפשרויות ללמוד בצרפת. 
ר הסטודנטים הזרים הגבוה ביותר ולה מוסדות חינוך המציעים לימודי מצוינות צרפת היא המדינה הרביעית במספ

בתחומים רבים.ביריד יוצגו אפשרויות למציאת מקורות מימון,  לארגון השהות בצרפת ולאתר את המסלול שיענה 
 על הצרכים. 

 
 האקתון "השפה הצרפתית וחדשנות דיגיטלית"

טרה לפתח את "השפה הצרפתית וחדשנות דיגיטלית". האקתון שעות רצופות במ 28האקתון הוא מרתון של 
(, יריד החדשנות בתל אביב במטרה לקדם את הדימוי הדינמי Digital-Life-Design) DLD -ייערך במהלך יריד ה

שעות על פתרונות חדשניים  28והחדשני של השפה הצרפתית. צוותים מתחומים שונים יגיעו ויחשבו במשך 
כרטיסי טיסה לפריז כולל לינה כדי  6ה הצרפתית, בעיקר באמצעות הדיבור. פרס ראשון: לשיפור לימוד השפ

להציג את הפרויקט לאנשי מקצוע ב"איל דה פרנס", אזור המטרופולין של פריז. מימון בחממה בישראל למשך 
 שלושה חודשים. 

 
 השקת תכנית לארכאולוגיה ניסויית

מחקר בו צרפת מובילה במיוחד, תיפתח באוניברסיטה העברית תכנית חדשה לארכאולוגיה ניסויית, תחום 
(. מטרת הפרוייקט היא להעניק CRFJבירושלים, בשיתוף פעולה עם המרכז הצרפתי למחקר בירושלים )

לסטודנטים ולחוקרים מקום להכשרה )עם תוצרים אקספרימנטליים חשובים( ולניסויים בכל התחומים )קרמיקה, 
בנוכחות נציגים מהאוניברסיטה, משגרירות צרפת בישראל ומהמרכז תתקיים ההשקה  צור, עצמות או אבנים(.

 הצרפתי למחקר בירושלים.
 , האוניברסיטה העברית ירושלים2018ביוני,  14 
 

Business France 
קצב התפתחות החדשנות המהיר בתחום הרפואה ברחבי העולם כולו מלמד על נחיצות יצירת הקשרים וקרבה 

סיסטם הישראליות והצרפתיות, המשלימות מאוד זו את זו. זוהי המהדורה השלישית של -האקו  בין מערכות
אפ המתמחות בתחומי המכשור הרפואי, הביוטכנולוגיה, והרפואה -התוכנית אליה ייבחרו חברות סטארט

תכלול ישראלי. החברות יזכו בתמיכה למשך שלושה חודשים ש-ידי חבר שופטים מומחה צרפתי-הדיגיטלית על
 . ICI - Innovation in Cardiovascularבנובמבר, בסמוך לכנס  25-30גם שבוע חשיפה בתל אביב בתאריכים 

 , 2018נובמבר, 
 

 דיונים והרצאות
 

 במאי 31לילה של פילוסופיה 
מסע פילוסופי עשיר ומרתק לאורכו של הלילה, במקומות שונים סביב המכון הצרפתי שבשדרות רוטשילד 

פילוסופים ואינטלקטואלים צרפתים, גרמנים, אוסטרים וגם פילוסופית אמריקאית, בעלי שם  18  בהשתתפות
 עמיתים ישראליים. 80-עולמי, יחד עם יותר מ

בלילה זה, יוכל הקהל הרחב להשתתף בפאנלים, שיחות והרצאות שידונו בשאלות ואתגרים שמעלים פילוסופים  
 ללא תשלום.  היא  בני זמננו. הכניסה לכל אירועי  הלילה
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 סיקה קלאסיתמו
 

 היום המשוגע בישראל
תחילת -בעיר נאנט וחל כל שנה בסוף חודש ינואר 1995-הוא פסטיבל מוזיקה קלאסית שנוסד ב "היום המשוגע"

יוצר הפסטיבל ומפיקו הוא רנה מרטן והקונספט מיובא היום לערים רבות ברחבי העולם. במסגרת .פברואר
דקות במחירי כרטיסים השווים לכל  45קונצרטים קצרים שאורכם לא עולה על  30-יותר מ הפסטיבל יתקיימו

 אלמא מרכז אמנויות, זכרון יעקב נפש. 
 

 סימפוזיון בנושא מוסיקת הבארוק הצרפתית והשפעתה 
. בפורום זה, ידובר על 21-ותחילת המאה ה  20-מוסיקת הבארוק זוכה לפריחה מחודשת בשלהי המאה ה

של המוסיקה הצרפתית בתחומים שונים. בפורום  יתארחו שני מנצחים צרפתיים מהחשובים בעולם,  השפעתה
 ולנטין טורנה. כן ישתתפו פרופ' רות הכהן, ד"ר אלון שב. מנחה: ד"ר יוסי מורי. -וויליאם כריסטי ו

 
 הפסטיבל הבינלאומי למוסיקה "מפגש בגליל"  

יתקיים זו השנה השנייה בהפקתה ובניהולה   של ד"ר מוריאל חיים.  פסטיבל המוסיקה הבינלאומי "מפגש בגליל"
 . 2018ביולי,  15-17הפסטיבל יתקיים בעכו העתיקה בתאריכים 

מטרת הפסטיבל "מפגש בגליל" היא להביא לעיר עכו,  עיר של דו קיום ועיר בעלת רבדי היסטוריה מגוונים, קהל 
המנצחים  2המוסיקה משמשת  כגשר לתרבות. השנה ישתתפו  חובב מוסיקה ואופרה , מהארץ ומחו"ל , כאשר

בעלי השם: וויליאם כריסטי וולנטיין טורנה מצרפת. היצירות שיבוצעו בפסטיבל: "בריאת העולם" מאת היידן, 
 האופרה "אסיס וגליתאה"  "המתיאוס פאסיון" מאת באך.

 

 ספרות
 

 2018בנובמבר  26-21-ספרים על הבמה השישי מה
לשוני בכללותו -והפך לחלק בלתי נפרד מהסצנה התרבותית בישראל. דו 2011-פרים על הבמה נוסד בפסטיבל ס 

הקראות ומופעים על בימת בחלק השני   לראשונה ישתתפו משוררים בפסטיבל. השנה  והוא פונה לכל הקהלים
עברית ולסופרים תיאטרון הקאמרי ויתנו מקום של כבוד לפרסומים אחרונים של סופרים צרפתים שתורגמו ל

ערב הוקרה לסופר הישראלי הגדול אהרון אפלפלד בהשתתפות  ישראלים שתורגמו לצרפתית. בין האירועים: 
ולארי זנטי ואריק ג'נובז מה'קומדי פרנסז', עיבוד לבמה בכמה קולות של ספרה האחרון של רונית מטלון שנפטרה 

 ועוד ועוד. ""והכלה סגרה את הדלת ,בטרם עת
 
 

 פעיםמו
 

 פסטיבל הבובות ירושלים
המשלבת שחקנים, בובות בגודל  PLEXUS POLAIREשל הקבוצה  ASHESבאירוע הפתיחה תוצג העבודה 

 NONשל תיאטרון  Afternoon of a Foehn  »Version 1אנושי  והקרנה. לקהל הילדים יוצגו שתי עבודות: 
NOVA   ,והשנייהWAX  של תיאטרוןTJP . 

 רבי אמן בתחום תיאטרון חפצים לסדנה לקהל מקצועי.   כן יארח הפסטיבל שני
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Adishatz / Adieu -Capdevielle  Jonathan 
מופע לאמן עם מקהלה של חמישה זמרים. במרכז המופע עומדת יכולת החיקוי של . במסגרת פסטיבל צוללן
סיקה פופולרית. שילוב במהלך המופע עולה לבמה מקהלת גברים המשלבת שירי עם ומו האמן, ג׳ונתן קפדווייל.

 זה בין המקומי והבינלאומי משמש את קאפדוויי לבחון את ההיסטוריה הפרטית שלו. 
 , ת"אמרכז ענבל

 
 סקין / קולקטיב אנקדוט

״סקין״ הוא מופע מחול אינטרקטיבי, עם וידאו וסאונד המשפיעים ומושפעים בזמן אמת מהתנועה. שתי הרקדניות 
את המידע התנועתי ומתרגמים אותו לשינויים ויזואליים וקוליים. בוידאו, שצולם  מצוידות בחיישנים המעבירים

בוילה בדרום צרפת, הרקדניות חושפות בפני הצופה את התהליך האינטימי שמאחורי הקלעים של בניית הריקוד 
 והעולם הבימתי. 
 מחול שלם ירושלים , מרכז כלים בת ים

 
French touch 

ן תל אביב ללילה אחד בהשתתפות אמנים, משוררים ומוסיקאים מישראל ומצרפת. התדר משתלטים על מוזיאו
ועד השעות  20:00-בתכנית: סרטים, קונצרטים, הרצאות, מחול, פרפורמנס, בר ומסיבה לאורך כל הלילה. החל מ

ציגו את בנדיט ורומן גופיל שי-הקטנות של הלילה. אמנים צרפתים רבים ישתתפו באירוע, ובינהם גם דניאל כהן
 .68" שהוקרן בפסטיבל קאן האחרון, במסגרת ציון היובל לאירועי מאי On the Road in Franceסרטם "

 מוזיאון תל אביב לאמנות
 
 

 סיקה, חדשנותמו
 

 "Tropismeפסטיבל "
 העונה" לתרבות פופ ודיגיטל נערך במונפלייה שבדרום צרפת מזה ארבע שנים, ולרגל Tropismeפסטיבל "
היא אחת  Chloéמפינג ומוסיקה אלקטרונית.-נודד השנה לתדר בתל אביב לערב מיוחד של וידאוהפסטיבל 

-הוא אחת ההבטחות הגדולות בדור החדש של האלקטרו Kazy Lambist ,מענקיות הסצנה האלקטרונית בצרפת
אמנות דיגיטלית מונפלייה. שני האמנים יופיעו בבית רומנו בערב מיוחד של מוסיקה אלקטרונית ו-אין-מייד-פופ

 בית רומנו חדשנית. 
 

 
 כלכלה, חדשנות

 
 בכורה תערוכה בירושלים  -טרום -פוקוס על משחקי וידאו עצמאיים 
)עמותת תעשיית פיתוח המשחקים הדיגיטליים בישראל( נפתחת   GameISתערוכת משחקי האינדי של עמותת

דופן של משחקים עצמאיים )"משחקי  השנה לקהל הרחב, והפעם במיקוד על תצוגה אינטראקטיבית יוצאת
 אינדי"( מקוריים מצרפת, לצד מבחר משחקים ישראלים בולטים.
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Safe&Smart City Conference 
כנס "עיר בטוחה וחכמה" הינו שותפות יוצאת דופן עם העיר ירושלים, העיר ניס, המטרופולין של ניס קוט ד'אזור 

די עבור קובעי המדיניות המובילים באירופה ובישראל )נשיאי . הוא מהווה מקום מפגש ייחוPACA-ואזור ה
אזורים, ראשי ערים, נשיאי מטרופולין, חברי פרלמנט, חברי ממשלה ועוד.(, מומחים לחדשנות, יזמים וחברות 

  אפ ומטרתו לדמיין, לתכנן ולאפשר את העיר החכמה של מחר.-סטארט
 מלון וולדורף אסטוריה ירושלים

 
 DLDבפסטיבל  השתתפות צרפתית

( לחדשנות הוא האירוע המרכזי לחדשנות בתל אביב! בכל שנה מחבר Digital Life Design) DLDפסטיבל 
טק למפגש בו מילת -אפ, חברות, משקיעים, יוצרים ויזמים מתחום ההיי-הפסטיבל לחדשנות בין חברות סטארט

 !!   networkingהמפתח היא 
לחדשנות בתל אביב, עם ביתן צרפתי רוחש  DLDשל פסטיבל  2018ת לרגל העונה תעמוד צרפת במרכז מהדור

פעילות ללא הפסקה וסדרת פעולות שמטרתן לקדם את צרפת, אזוריה השונים, אירועים המתקיימים בה, חברות 
 אפ והטכנולוגיה שלה. -הסטארט

 
 

 אופרה
 

 האופרה "דוד ויהונתן'' מאת שרפנטייה
ישראל, המתמחה בנגינת מוסיקת בארוק בכלים אותנטיים, וההרכב שיתוף פעולה בין תזמורת בארוקדה מ

הצרפתי "לה פולי פרנסז" ומנצחו פטריק כהן אקנין, שיבצעו יחד בפעם הראשונה בישראל את האופרה "דוד 
 שרפנטייה. 17-ויהונתן" מאת המלחין הצרפתי בן המאה ה

 
 

 חינוך, מחקר
 

 צרפתי ונוס-ראליפעילויות ואירועים אודות לוויין הסביבה היש
מגוון יציגו  CNESסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע והטכנולוגיה,  בשיתוף סוכנות החלל הצרפתית   

פעילויות בתחום המדע בשתי המדינות ובמיוחד בתחום החלל. משרד המדע והטכנולוגיה יזם בשיתוף עם צרפת 
ה שפותח ונבנה בשיתוף פעולה בין סוכנות החלל לוויין לחקר הסביב –מגוון פעילויות סביב הלוויין "ונוס" 

 גוריון-כנס באוניברסיטת בןהישראלית במשרד המדע לבין סוכנות החלל הצרפתית. במסגרת האירועים: 
בהשתתפותם של עשרים מרצים משתי המדינות וכן פרופסור ארנון קרניאל, המדען הראשי של פרוייקט הלווין 

במדעטק בחיפה, מוזיאון המדע  רחב ולנוער במוזיאונים ברחבי הארץתערוכות חינוכיות לקהל הונוס,  
מפגשים בירושלים, גן המדע ברחובות, פארק קרסו למדע בבאר שבע, מוזיאון אדם וסביבה פתח תקווה, 

איב לה גל, שר המדע והטכנולוגיה, -עם נשיא סוכנות החלל הצרפתית, ז'אן פדגוגיים עם תלמידי בתי ספר
ומנהל סוכנות החלל הישראלית, אבי בלסברגר, במטרה לחשוף בפני הקהל הצעיר את אופיר אקוניס, 

   הרצאות בשבוע החלל העולמי.הטכנולוגיות שפותחו על ידי שתי המדינות במסגרת הפרוייקט, 
איב לה גל, יקבל תואר דוקטור לשם כבוד -עוד במסגרת העונה המשולבת, נשיא סוכנות החלל הצרפתית, מר ז'אן

 הטכניון על פועלו למען הצלחת פרוייקט ונוס. מטעם
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 לאומיות-השוק הישראלי לקופרודוקציות אנימציה בין -  #2אנימרקט 
לאומיות של סרטי אנימציה. במסגרת -השוק הראשון מסוגו לקופרודוקציות בין –מהדורה שניה של אנימרקט 

משלחת רבת משתתפים של מפיקים  , יושם דגש מיוחד השנה על התעשייה הצרפתית וצפויה להגיעהעונה
 ומפיצים מתעשיית האנימציה. סינמטק ירושלים

 

 כנסים
 

 ליניון, הכפר שהוגדר חסיד אומות העולם-סור-כנס בנושא סופרים והוגי דעות באזור שמבון
 ליניון בצרפת, שתושביו הצילו יהודים רבים במהלך מלחמת העולם השנייה,-סור-כנס מיוחד במחווה לכפר שמבון

ולימים הכפר כולו קיבל תעודת כבוד והכרה יוצאת דופן של "חסידי אומות עולם" מטעם יד ושם. בכנס ישתתפו 
-סור-מומחים בעלי שם מישראל ומצרפת, ויציגו את האינטלקטואלים היהודיים הנודעים שמצאו מקלט בשמבון

 אוניברסיטת תל אביב  ליניון ובסביבותיה בזמן המלחמה.
 

 16-וה 15-: התחלה, בראשית ויצירה באמנות המאות הרנסנס המקורות
פנתיאון( ובתל אביב )אוניברסיטת תל אביב( יציע נקודות מבט -כנס בינלאומי שייערך בפריז )אוניברסיטת סורבון

 שונות על יצירות אמנות הקשורות לשאלת המקור והבריאה. 
את השאלה שהיא בראש ובראשונה  בכנס ישתתפו כשלושים מומחים, ברובם צרפתים וישראלים ויבחנו

 היסטורית אך העיסוק בה מהדהד עד ימינו אנו. 
 ון סורבון , פנתיאאוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת פריז

 
 כינוס מדעי משותף לשתי האקדמיות

האקדמיה הצרפתית והאקדמיה הישראלית יציינו יחד את שנת השבעים למדינת ישראל בשני כינוסים מדעיים 
ת חתני פרס נובל הישראלים והצרפתים ומדענים מובילים נוספים. הכינוס הראשון יתקיים באמצע בהשתתפו

חודש יוני בפריז והשני בנובמבר בבית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים. החוקרים יציגו לקהל 
 הרחב חידושים בקשת רחבה של תחומים מדעיים וכן הצצה לעולמו של המדען.

 
 GameISשל  13-תי ההכנס השנ

 , עמותת תעשיית המשחקים הדיגיטליים בישראל.GameISשל  13-הכנס השנתי ה
יתנו הרצאות וכן יששתפו נבחרת של דוברים בינלאומיים, אורחי כבוד והמפתחים המובילים בעולם אשר 

ע למשתתפיו הכנס יצי 2017-18הבציר הישראלי של תערוכה מרכזית שתציג את מפגשים אישיים. בסדנאות וב
 העשרה מקצועית כמו גם הזדמנות ליצירת קשרים עסקיים.

 

 
 בית הספר הפוליטכני "בחזית מדע הלייזרים" -כנס מכון ויצמן 

מכון ויצמן למדע, מהחשובים במכוני המחקר בישראל, ובית הספר הפוליטכני, מוסד הוראה ומחקר מצטיין 
א "בחזית מדע הלייזרים". המפגש יתמקד בקו התפר שבין מפגש בן יומיים בנוש יקיימומהיוקרתיים בצרפת, 

אופטיקה, פיסיקה של לייזרים ושימושיהם בחקר מדעי החיים. המפגש נועד לקדם את הקשרים בין מכון ויצמן 
למדע וה"אקול פוליטכניק" בתחום מומחיות ייחודי זה. בנוסף, חתימתו של הסכם שיתוף פעולה בין מכון ויצמן 

 ( צפויה בתום האירוע.CNRSכז הלאומי למחקר מדעי בצרפת )למדע לבין המר
 ביוני, מכון ויצמן למדע 27-28
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 קולנוע
 

   #4פסטיבל קומדיות צרפתיות  –או לה לה 
פסטיבל הקומדיות הצרפתיות "או לה לה" יתקיים בסינמטקים ברחבי הארץ. הפסטיבל נוצר על ידי חברת 

, במטרה להביא לאקרנים בארץ את מיטב 2015בשנת  (www.edencinema.comההפצה עדן סינמה )
הקומדיות הצרפתיות מהתקופה האחרונה, ולחשוף את המגוון היצירתי הגדול של הקולנוע הצרפתי בתוך הז'אנר 

 הזה: קומדיות לכל המשפחה, קומדיות דרמטיות, קומדיות רומנטיות ועוד. 
את הבימאים המובילים בצרפת וגם כמה כשרונות עשר סרטים עכשויים מ-מבחר של ארבע -בתכנית הפסטיבל 

 צעירים מהדור החדש, יחד עם ארבע קלאסיקות שיוקרנו במחווה מיוחדת. 
 

 מוסיקה וסרטים בפסטיבל הקולנוע ירושלים
תכנית מיוחדת המוקדשת ליצירה המוסיקלית בקולנוע, דרך מספר אירועים לקהל הרחב לצד סדנאות מקצועיות, 

פסטיבל הקולנוע של אובן בדרום צרפת והחברה הצרפתית ליוצרים, מלחינים ועורכים בשיתוף פעולה עם 
 סינמטק ירושלים יתות אמן.כ(. הקרנות סרטים, סדנאות לאנשי התעשייה וSACEMמוסיקליים )

 
Reel-Cine צרפת-ישראל ,ריל : חילופי מנהלי תוכניות סינמטקים-סינה 

נמטקים בישראל ובצרפת תוכנית מיוחדת של חילופי מנהלי תוכניות, בחודשים אוקטובר נובמבר יערכו שמונה סי
על התוכניות של הסינמטקים במדינה השניה ויציגו את  "ישתלטו"במסגרתה מנהלי התוכניות ממדינה אחת 

הסרטים הישראלים/צרפתים שהשפיעו על תרבות הקולנוע המקומית ככלל ועל הקו המנחה שלהם בסינמטקים 
 בפרט.

 ושלים, סינמטק חולון, סינמטק תל אביב, סינמטק חיפהסינמטק יר
 צרפת: סינמטק טולוז, מכון ז'אן ויגו פרפיניאן, סינמטק ניס, סינמטק גרנובל

 
 
  מפגשי סדרות טלוויזיה בפסטיבל הסרטים חיפה - בזהות בדויה""
צלחה בינלאומית הן שתי הסדרות הנצפות ביותר בצרפת ובישראל ושתיהן זוכות גם לה "פאודה"ו "הלשכה"

בחיפה יארח  34-, פסטיבל הסרטים ההעונהמסחררת, חוצות את גבולותיהן ומגיעות לקהלי צופים חדשים. לרגל 
התכנית כוללת הקרנה של מבחר  ."בזהות בדויה"מפגש מיוחד בין שתי הסדרות המובילות, תחת הכותרת 

קים, במאים(, ויערכו בפסטיבל גם פאנלים פרקים משתי הסדרות במעמד היוצרים ואנשי ההפקה )שחקנים, מפי
מקצועיים בהשתתפות היוצרים והשחקנים בסדרות הלשכה ופאודה, לצד אנשי תעשיית הקולנוע והטלוויזיה 

 פסטיבל חיפהבישראל. 
 

 עיצוב
 

 2018שבוע העיצוב ירושלם 
TALK / SHOW 

צרים צרפתים וישראלים. האירועים שלושה אירועים אשר נולדו מתוך מפגש בין שלושה זוגות מעורבים של יו
ויגיבו לתמה השנתית העוסקת בנושא שימור ושמרנות. כל  2018יתקיימו במהלך שבוע העיצוב בירושלים ביוני 

שימור וסביבה, שימור וחברה ושימור ותרבות, בצורת אירוע פרפורמטיבי  -זוג יתייחס לאספקט אחר של הנושא 
  פתוח לקהל.

 בית הנסן, ירושלים
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Israel-tionLAb FranceNa 
היא יוזמה מחקרית מעשית שנוצרה בשיתוף פעולה בין ביה"ס שנקר לביה"ס הגבוה   NationLabמעבדת 

. Whartonשל ביה"ס  Best Countries-בפריז. המעבדה מבוססת על מחקר ה EnsADלאמנות דקורטיבית 
תפיסות הקיימות, אמיתיות ומוטעות. במסגרת זו מרצים וסטודנטים משתי האוניברסיטאות יתבוננו מחדש ב

 מטרת המעבדה היא להשתמש בכלים מעולם העיצוב כדי להבין כיצד בני אומות שונות מתבוננים אחד על השני. 
 .אמנות ,עיצוב ,הנדסהלשנקר בי"ס גבוה 

 

 דיונים והרצאות
 

 ישראלי על התנדבות "הנוער מתגייס"-פורום פרנקו
דבות צעירים, בארגון האגודה להתנדבות, יחד עם הארגונים השותפים לה ישראלי בנושא התנ-פורום צרפתי

)ארגון לשירות  VISA-.  )ארגון לקידום דיאלוג בין דתי( וC.I.E.U.X)ארגון סיוע לילדים(    OSEבצרפת: 
 .התנדבותי בינלאומי( 

תרום לחיזוק החברה הפורום מבקש להוקיר את פעילותם של מתנדבים צרפתים וישראלים אשר דרך מחויבותם ל
 האזרחית יוצרים גשרים בין התרבויות ובכך מקדמים הבנה וחיים משותפים בתוך כל חברה. מכללת דעת אריאל

 
Early Modern Conversations " היסטוריה מודרנית, דיאלוגים מצטלבים "- זוגות   

ומישראל, יציגו את תחומיהם,  דיאלוג בין היסטוריונים של העת החדשה: שמונה זוגות היסטוריונים, מצרפת
מחקריהם ושאלותיהם, בחילופים ודיאלוגים סביב נושאים משותפים או שנויים במחלוקות. המפגשים נערכים 

 בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר אילן, הדיונים יתקיימו בצרפתית ובאנגלית.
  המכרז הצרפתי למחקר בירושלים,  2018ביולי  9-10

 

 סיקהמו
 

 באשדוד ancofolies Frפסטיבל 
 1985רושל במערב צרפת. הפסטיבל נוסד בשנת -מתקיים מדי שנה בעיר לה Francofoliesפסטיבל המוסיקה 

לואי פולקייה, במטרה להעלות על נס את המוסיקה הצרפתית דרך תכנית אקלקטית ומגוונת הנותנת -ע"י ז'אן
עם תכנית הופעות שתשלב  ,לאשדודנודד הפסטיבל , העונהבמה לכל הסגנונות המוסיקליים מכל הדורות. לרגל 

 בין מוסיקה ישראלית לצרפתית.
 

 Red sea jazz festival –פסטיבל הג'אז אילת 
 בנמל אילת.. 32-פסטיבל הג'אז הבינלאומי המוערך יתקיים זו השנה ה

ידי מנהל  הופעה מיוחדת של הפסנתרן אריק לגניני, שנבחר להופיע באילת על -בתכנית הפסטיבל השנה 
פן ברביירה הצרפתית. במסגרת הסכם הערים התאומות בין אילת לאנטיב -לה-פסטיבל הג'אז של אנטיב ז'ואן

 2018באוגוסט,  26-28 .2018פן ולרגל עונת ישראל צרפת -לה-ז'ואן
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 תיאטרון
 

 מאת וואג'די מועוואד -הציפורים כולן 
לד מהצטלבות בין סיפורים. לאחר שכבר שאל בעבר על אחריותו המחזה " הציפורים כולן" מאת וואג'די מועוואד נו

האישית וזו של עמיתיו בסיפורים שעסקו במלחמת האזרחים בלבנון, כעת מועוואד מנסה לחצות את הקו האדום 
שתמיד הציב לעצמו, לכתוב את ועל מכאוביו של האויב.זהו מפגש ייחודי של האחד עם הרעיון המוחלט של 

 האחר. 
האינטימי של איתן, מדען גרמני צעיר ממוצא ישראלי המתמודד עם עברו המסוכסך והאלים של אביו, סיפורו 

 מראה כיצד, במאבקי אחים, שום מציאות, אינה יכולה לשלוט באחרת. 
 תיאטרון הקאמרי, המופע בערבית, עברית, אנגלית וגרמנית, כתיבה ובימוי: וואג'די מועוואד
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 0182פת צר-עונת ישראל מארגני
  

משרד החוץ הישראלי, משרד ראש הממשלה, משרד התרבות, משרד  ישראל:ב
החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד לעניינים אסטרטגיים, 

משרד ירושלים ומורשת, משרד התיירות, משרד המדע והטכנולוגיה ושגרירות 
 .: עמנואל הלפריןאירועים ישראליים בצרפתאוצר . ישראל

  

המכון הצרפתי, בתמיכת משרד החוץ וענייני אירופה, משרד התרבות,  בצרפת:
משרד הכלכלה והאוצר, משרד החינוך הלאומי, המשרד להשכלה גבוהה, מחקר 

-: ססיל קאיוישראלבאירועים צרפתיים אוצרת  וחדשנות, ושגרירות צרפת בישראל.
  רובר.
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 יחסי ציבור ותקשורת

 יחסי ציבור –ר גליקמן עמליה אייל ואלינו

 054-6623408, 03-5617760עמליה אייל: 

 050-7978700, 03-5617758אלינור גליקמן: 

amaliaeyal@gmail.com 
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