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HEBREU 
Chaque sujet d’étude proposé pour illustrer les quatre notions du programme est abordé à travers le prisme 
d’un ou de plusieurs domaines qui sont les suivants : 

 Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie) 

 Croyances et représentations 

 Histoire et géopolitique 

 Langue et langages 

 Littérature 

 Sciences et techniques 

 Sociologie et économie 

Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

1. Mythes et héros 
De la culture classique (Bible) à la contre-culture contemporaine, mythes et héros, parfois typiquement juifs ou 
israéliens, parfois universels, traversent le temps. On les retrouve aussi bien dans le domaine des arts que 
dans l’histoire, la tradition ou les représentations de la vie quotidienne.  

LES MYTHES ET LES HÉROS DE LA BIBLE ET DE L’HISTOIRE ANCIENNE  
La Bible est une source intarissable d’inspiration et une référence culturelle incontournable. Ecrivains et artistes 
y puisent matière à réflexion, développant et enrichissant ses thèmes.  

Comment certains récits et héros bibliques sont-ils devenus des mythes communs à diverses cultures ?   

Pour tous les sujets d’étude qui suivent, les professeurs pourront utiliser comme supports des reproductions de 
tableaux, gravures, sculptures, des héros bibliques ainsi que des extraits d’opéra ou de films. 

 La création du monde - Adam et Eve et le paradis perdu - Le déluge et l’arche de Noé - La tour 
de Babel 
Les mythes fondateurs, dont nombreux sont concentrés dans le Pentateuque, se retrouvent dans différentes 
cultures. Toutes les formes d’art les ont illustrés. 

www.daat.co.il     ך"ך ומגוון חומרי עזר ללימודי התנ" אתר המציג את התנ  

 spa.frontpage/pages/il.ac.cet.mikranet://http      ך לאנושות'' אילו נרטיבים מכוננים הוריש התנ–בראשית סיפורי  

  עם-אור, משחקים ושירים, תמונות, סרטונים, מצגות,  פרקים מנוקדים–סיפורי בראשית  

htm.1tora/homepage/cp/shazarch/il.gov.negev-edu.orianit.www  

       http://mikranet.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=52    שירה עברית בנושאים מקראיים   

  http://ivrit.berkeley.edu/index.php/list/l4     קטעים מהמחזה. ספר שהומחז, עם-אורהוצאת , בראשית,  מגד אהרון    

2003,  עם עובד,בראשית, ך בחרוזים" התנ,סידון אפרים  

.ניתן למצוא מבחר שירים המבוססים על גיבורי המקרא השונים. 2008שמיני  ההפקה והפצה התו, תקליטורים5, ך''שירת התנ   

 Le roi David - Samson - Jonas  

Trois personnages bibliques complexes, à la fois héros et antihéros, qui ont inspiré un grand nombre d’auteurs 
jusque dans la littérature israélienne la plus récente. 

http://www.daat.co.il/
http://mikranet.cet.ac.il/pages/frontpage.asp
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/shazarch/cp/homepage/tora1.htm
http://mikranet.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=52
http://ivrit.berkeley.edu/index.php/list/l4
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אומנות ושירה, יצירות, אוסף של מאמרים:  יונה     

www.mikranet.org.il/cgi-bin/mikranet/show_program.pl?act=show_material&Subject=5          

)ניתן להקליד מילות מפתח ולמצוא את העמודים המתאימים (2010  הוצאת ראובן מסשמשון הלך אחר עיניו ,אמינוף עירית   

www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95979666&sSelectedTab=tdSearchInBook&sSearchText=%D
7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F#1.0.4.fitwidth 

, את שערו של שמשון, אהבת שמשון ,בדף הקישורים הבא תמצאו את מחזור שירי שמשון של לאה גולדברג    

...עוד רבים אחריםשירו של אמיר גלבוע ו,את שמשון הגיבור ,  שירו של נתן זך  

https://sites.google.com/site/midrashchol/home/shimshon/shira  

2006 ,הוצאת ידיעות אחרונות, דבש האריות סיפור שמשון, גרוסמן דויד  

2005,  עם עובד,שופטים, יהושוע, ך בחרוזים"התנ, סידון אפרים  

) יונה ( קום לך אל ננוה ,יורם טהר לב   

1994, כל השירים, שמשון הגיבור, גלבוע אמיר   

259' עמ, 1962, הוצאת שוקן, ירושלים,1962–1948 שירים  מתוךשמשון ,עמיחי יהודה    

 Les Maccabées - Bar Kochba    

Ces personnages emblématiques de l’histoire d’Israël se sont illustrés dans la lutte contre l’hellénisation et 
l’occupation romaine, afin de sauvegarder le judaïsme. 

http://go.ynet.co.il/InteractiveClass/Projects.aspx?Project=1177&cat=1061 החשמונאים                 

 http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=761   אתרים הקשורים לחשמונאים וסיורים באיזור מודיעין  

www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/hagim/hagim.htm )ג בעומר''ל( אגדת בר כוכבא    

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3434      בולים/  מרד בר כוכבא   

http://zemer.co.il/song.asp?id=225          שיר על בר כוכבא    

1979,  הוצאת מלוא,המסע המופלא אל לוחמי בר כוכבא, בצר עודד  

2008, מודן הוצאת, הזמן מנהרת סדרת ,החשמונאים מרד,  גלילהעמית פדר רון  

HADAS-LEBEL M., La révolte des Maccabées, 167-142 av. J-C, Illustoria, 2012 

LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITE DE LA SOCIETE ISRAELIENNE : LES FIGURES 

HEROIQUES DE L’HISTOIRE MODERNE 
En quoi l’attitude héroïque de certaines figures d’Israël  a-t-elle marqué l’histoire du Pays et contribué à la 
construction de l’identité israélienne ? 

 Trumpeldor 

Héros de l’organisation d’autodéfense des colonies agricoles en Galilée, il fut tué à Tel Haï en 1920.  

www.ilschool.org/lomdim/TRUMPELDOR/yt.asp   ולאגדהחייו ומותו הפכו לסמל/טרומפלדור והקרב על תל חי  

 http://kaye7.school.org.il/people2.htm#c28     יוסף טרומפלדור  מאגר קישורים בנושא 

www.kibbutz.org.il/video/kibbutz/120506_tel_yosef.htm  '' ידו של טרומפלדור''   

                                                              http://noal.org.il/8112106/articles/162664 פלדורשירים על יוסף טרומ    

2010 ,הוצאת דני ספרים ,גיבור החידה ,אוריאל  אופק   

1978,דן הוצאת מו ,חי-גבורת תל , גלילהעמית פדר רון                 

 Hanna Sénesh 

Installée en Palestine en 1939, elle choisit de rejoindre l’armée britannique pour participer au sauvetage des 
Juifs d’Europe. Elle est parachutée en Croatie de l’époque, arrêtée, torturée et fusillée en 1944. 

  S&678=ID?asp.Sc/il.org.hannahsenesh.www=21 נה שירים וקטעים מיומ, סיפור חייה 

     21c#htm.2people/il.org.school.7kaye://http  מאגר קישורים בנושא 

1999 ,הוצאת שרברק ,הצנחנית שלא שבהבצר עודד   

  1994, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ערך משה ברסלבסקי, שירים ועדויות, יומנים, חנה סנש 

   1989, עם- אורהוצאת, חנה סנש, מגד אהרון

2005, מודן, מנהרת הזמן שלושים, הצנחנית הנועזת, רון פדר עמית גלילה  

http://www.mikranet.org.il/cgi-bin/mikranet/show_program.pl?act=show_material&Subject=5
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95979666&sSelectedTab=tdSearchInBook&sSearchText=%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F#1.0.4.fitwidth
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95979666&sSelectedTab=tdSearchInBook&sSearchText=%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F#1.0.4.fitwidth
https://sites.google.com/site/midrashchol/home/shimshon/shira
http://go.ynet.co.il/InteractiveClass/Projects.aspx?Project=1177&cat=1061
http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=761
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/hagim/hagim.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3434
http://www.ilschool.org/lomdim/TRUMPELDOR/yt.asp
http://kaye7.school.org.il/people2.htm#c28
http://www.kibbutz.org.il/video/kibbutz/120506_tel_yosef.htm
http://noal.org.il/8112106/articles/162664
http://www.hannahsenesh.org.il/Sc.asp?ID=678&S=21
http://kaye7.school.org.il/people2.htm#c21
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 Les groupes de résistance 
Créés au départ pour s’auto-protéger, ces groupes dirigent ensuite leurs actions contre le Mandat Britannique.  

י"ל ולח"אצ ,)ח''הפלמ (ההגנה –מחתרות    

www.snunit.k12.il/cgi-bin/galim/concepts/show_concept.pl?act=show_concept&Id=32      

   www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5425&itemType=0    ח''פלמאתר ה

.קטעי עדויות/ ד בעבר בהווה ובעתי סיפורי האנשים שבונים את המדינה -סיפורי ארץ ישראל    

http://story-of-israel.blogspot.com/2005/12/blog-post_113394692962879713.html          

.ח''הפלמ,י"לח, ל"אצ, "הגנה"סרט הסברה במוזיאון אסירי המחתרות ה       
www.mod.gov.il/pages/heritage/machtarotYm.asp         

י''לחעדותה של  לוחמת -סרטון    

                          http://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=History/Toldot/BenDov2_mdi.xml 

www.nostalgia.org.il/amuta/album_details.asp?id=55  ח''שירי הפלמ   

  2010, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, חסמבה, וסינזון יגאלמ  

  1995,  הוצאת כתר,פנתר במרתף,   עוז עמוס

  1980, סף שרברקהוצאת יו, לאהוב עד מוות, עומר דבורה  

, הוצאת מודן, מנהרת הזמן , ח''אנו אנו הפלמ,    רון פדר עמית גלילה 2002  

 David Ben Gourion - Golda Meïr - Moshé Dayan - Itshak Rabin 

Ces figures à la personnalité très forte, considérées comme des héros, ont occupé par la suite les postes les 
plus importants à la tête de l’Etat. 

      http://avot.cet.ac.il/      וחזותיים מילוליים מידע מקורות של מאגר דמות לכל -אתר האבות המייסדים  
. מכתב ששלח בן גוריון  לאביו, באתר זה ניתן למצוא בין היתר  http://toldot.cet.ac.il/     אתר ההיסטוריה–תולדוט   

www.bgh.org.il/info/hut/welcome.htm      בן גוריון   למורשתאתר  המכון   

     http://goldameir.org.il/archive/home/he/13/Q_icatE_13young.html    גולדה מאיר  האתר להנצחת זכרה של    

www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx     אתר יצחק רבין  

  . 235-237' עמ, א"תשכ, אביב תל, הקואופרציה ותיקי הוצאת ,הקואופרציה מרחביה ספר מתוך,למרחביה ממילווקי ,גולדהמאיר 

)סיפור חייו של דויד בן גוריון(1984, זמורה ביתן, ההר ראש אל ,דבורה עומר  

)סיפור חייו של יצחק רבין (2005, זמורה ביתן,נשבעתי אמונים ,דבורה עומר  

2011,  ידיעות אחרונותהוצאת, לבן גוריון וחזרה, קור זהבה  

1984, כתר, העמק מן הלוחם דיין משה, רון פדר עמית גלילה  

)גיבור הסיפור הוא יצחק רבין  (2002, ידיעות אחרונות, סכנות אורבות לנער, אורי  שטנדל   

LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE : LES REPRÉSENTATIONS 

COLLECTIVES  
En quoi le personnage du « Sabra », ce Juif « nouveau » ayant tourné le dos au passé, est-il constitutif de 
l’identité israélienne ?  

 Le « Sabra » ou la rupture avec l’image du Juif diasporique  

Le terme de « Sabra » désigne la plupart du temps un Juif né en Israël et qui s’est construit en opposition aux 
Juifs de la Diaspora, victimes des persécutions. Ses valeurs sont le sionisme, la construction du Pays et un 
idéal socialiste. 

www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/man/Uzzi/uzzi2.htm      עוזי חיטמן, ארץ הצברשיר    מילות ה

www.beit-zvi.com/?CategoryID=11&mt=&Page=5       ''ילדי הצל''מתוך , 58-59'  מונולוג של הלנקה  עמ  

www.beit-zvi.com/?CategoryID=11&ArticleID=299       ''הצל ילדי''מתוך , 23'    עמיורםמונולוג של    

http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-8830-46587,00.html קטעים מתוך פרקים , 3חסמבה דור       

. מאת דוששרוליקתמונות     

                http://portal.herzliya.k12.il/sites/bengurion-library-students/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=10 

1998, הוצאת כתר, למה לא באת לפני המלחמה, דורון ליזי  

1969,  עמיחיהוצאת, אורי,  וורצל אסתר-שטרייט  

http://www.snunit.k12.il/cgi-bin/galim/concepts/show_concept.pl?act=show_concept&Id=32
http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38612&itemId=5425&itemType=0
http://story-of-israel.blogspot.com/2005/12/blog-post_113394692962879713.html
http://www.mod.gov.il/pages/heritage/machtarotYm.asp
http://video.cet.ac.il/VideoPlayer.aspx?xmlConfigPath=History/Toldot/BenDov2_mdi.xml
http://www.nostalgia.org.il/amuta/album_details.asp?id=55
http://avot.cet.ac.il/
http://www.bgh.org.il/info/hut/welcome.htm
http://goldameir.org.il/archive/home/he/13/Q_icatE_13young.html
http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/man/Uzzi/uzzi2.htm
http://www.beit-zvi.com/?CategoryID=11&mt=&Page=5
http://www.beit-zvi.com/?CategoryID=11&ArticleID=299
http://hot.ynet.co.il/home/0,7340,L-8830-46587,00.html
http://portal.herzliya.k12.il/sites/bengurion-library-students/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=10
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1981, הקיבוץ המאוחד, איתי מלבנוןמתוך גלגלי העולם , שמוש אמנון  

1979, הוצאת מסדה,  קנמוןוקנה מתוך הקובץ  ,העממי הספר מבית תמונות, שמוש אמנון  

1963, הוצאת עמיקם, ילדי הצל, ציון-תומר בן  

)במאי יואל זילברג( 1971, חסמבה ונערי ההפקר, יגאל מוסינזון     

     1978 ,הלהקה,   נשר אבי

LE KIBBOUTZ : MYTHE OU UTOPIE ?   
Depuis sa création, le kibboutz a connu de nombreux avatars ainsi qu’une grave crise économique dans les 
années quatre-vingt. Qu’en est-il aujourd’hui ? Qu’est devenu l’idéal des fondateurs ?  

 La création des premiers kibboutz 

Des groupes de pionniers venus d’Europe orientale décident de mettre en pratique leur idéologie socialiste 
dans le travail de la terre et la vie en communauté. 

    www.degania.org.il/degania/ דגניה אם הקבוצות  

וכןמהווי הקבוצה והקיבוץ , מכתבים וצילומים, עדויות, ניתן למצוא פסיפס של סיפורים, דה הישראליתתנועת העבובאתר    

   .1981, חדהוצאת הקיבוץ המאו  - כאן על פני אדמה ,ספרו של צור מוקיקטעים אחדים מ

http://tnuathaavoda.info/zope/home/6/ruach_adama1/  

ווה ושלומיקחדקטעים אחדים מהסדרה  בידיעות אחרונות      

Mots clés sur moteur de recherche :   שנה40כבר , ללכת כי כולם הולכים: ריאיון/   תרבות ובידור

מתוך האתר אדם בגליל/ המטפלת הראשונה בדגניה ,מרים זינגר   

www.bet-alon.co.il/info/people_details.php?people_id=4  

.הווי בקיבוציםלאישים ותמונות הקשורים לתרבות ו, מושגים, סיפורים, בין היתר, ניתן למצוא, באתר שלעיל     

www.kibbutz.org.il/scandir/scandir13.htm        כל סרטוני הקיבוצים    

  סיפורי הקיבוצים הראשונים – 2009, ספרים ידיעות ,הביתה, ףס אענברי

1954 , הקיבוץ המאוחד ,ואני חדווה ,אהרון מגד  

 Le kibboutz : succès et déclin, état des lieux 

Après avoir constitué un apport considérable à la vie sociale et économique d’Israël, le kibboutz a connu une 
période de crise idéologique et financière qui n’est toujours pas terminée. 

   www.kibbutz.org.il/kibutzim/     אתר הקיבוצים     

www.abayit-books.com/?p=3591 2011מרץ , מגזין גלובס, על ילדותם בקיבוץ,  נאמן ואחיה יוחאייעל ן שלראיו   

1978 ,ן הוצאת זמורה בית,ילדת חוץ,  זרחי נורית  

2002, הוצאת כתר, המקום טוב ללילמתוך ,  קיבוץ,ליברכט סביון  

2011, בית אחוזת הוצאת, העתיד היינו ,יעל נאמן  

2012, כתר, בין חברים, עוז עמוס  

  1959,  הוצאת  עמיחי,יומנה של תמר גל מקיבוץ רימון ,דפי תמר, עומר דבורה

1988, הוצאת מלוא ,סיפורו של ילד עזוב, אל עצמי מתוך ,ילד חוץ, רון פדר עמית גלילה  

2011, דוקומנטרי סרט ,השמש ילדי,  רן טל     

  1999, מבצע סבתא, שאול דרור   

כל פרקי הסדרה , חדווה ושלומיק    DVD   

LES LIEUX CHARGES D’HISTOIRE ET DE SYMBOLE 
Comment l’histoire plurimillénaire d’Israël se reflète-t-elle dans les paysages naturels et construits du pays ? 

 Jérusalem et Tel-Aviv  

Face à la tradition représentée par Jérusalem, Tel-Aviv, la ville blanche, première ville construite au début du 
20ème siècle, incarne le symbole de toutes les formes de la modernité. 

 www.white-city.co.il/hebrew/index.htm         יפו-אביב-תל עיריית של ''הלבנה העיר'' אתר.   

)ניתן להקליד שם מקום או נושא (ישבותיסיפורם של שבעים בתים בתולדות ההת     

         www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=25638071#6.6533.4.fitwidth 

http://www.degania.org.il/degania/
http://tnuathaavoda.info/zope/home/6/ruach_adama1/
http://www.bet-alon.co.il/info/people_details.php?people_id=4
http://www.kibbutz.org.il/scandir/scandir13.htm
http://www.kibbutz.org.il/kibutzim/
http://www.abayit-books.com/?p=3591
http://www.white-city.co.il/hebrew/index.htm
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=25638071#6.6533.4.fitwidth
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מאת יעקב'' שכונת מונטיפיורי'' או גוףינ מאת מאיר דיז''סוסתי''כמו למשל הסיפור , א''ת תיסיפורים מראש, א שלי''באתר ת     
www.mytelaviv.co.il/page_sub.asp?topic2_id=588&topic_id=318  מרקל  

       2000,החדשה הספריה ,ירושליםברחובות סיפורים רוקדים , בירשטיין יוסל

)א''ת( 1959,  הוצאת דביר,עיר קטנה ואנשים בה מעט,1958, צאת יבנההו, שביל קליפות התפוזים, גוטמן נחום  

2000, הקיבוץ המאוחד, )העלילה מתרחשת בירושלים( שהו לרוץ איתו ימ, גרוסמן דויד  

2011 ,הוצאת כתר, ואולי לא היו, לפיד שולמית  

1976, עם עובד, הר העצה הרעה ,1967, עובד עם , מיכאל שלי,עוז עמוס  

1974, בגולה  ולתרבות לחינוך המחלקה, ארבעה סיפורי ירושלים: על החלומות , שחר דויד  

  2006, ףבבימויו של דוידו ,שהו לרוץ איתוימ, דויד גרוסמן

  2007, מדוזות,   אתגר קרת ושירה גפן

2009 יוני ,פונקול ,2009 -1909, א''מאה שנה לת, א הקטנה'' תמתוך,   תקליטורים4 -א ב''מיטב השירים והמשוררים של ת   

 Le désert de Judée, un lieu riche de sites mythiques (Mer morte, Qumran, Massada)  

C’est dans le désert de Judée que furent découverts les Manuscrits de la Mer Morte. On y trouve également de 
nombreuses richesses naturelles et archéologiques. 

החפירות ותולדות כת האיסיים  , לות הגנוזותמאמרים על המגי:    מערות קומראן  

http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=7784&rel=1 

    2003,  ידיעות אחרונותהוצאת, ןאקומר, אבקסיס אלייט

)גדי של סוף ימי הבית השני-נערה מעין (1995, עם עובד, וןילדת האפרסמ,  גבעתי רוני  

1982, הוצאת מסדה, אני זוכר את מצדה, פדר עמית גלילה רון  

 DVD vidéo Doko, Masada  

בביצועים שונים, עין גדי, פרץ איתן     

LA RENAISSANCE DE L’HEBREU : 
Comment une « langue morte » a-t-elle pu redevenir une langue vivante, parlée au quotidien ? 

 L’hébreu était-il réellement une langue morte à la fin du 19ème siècle ? 

Les Juifs n’ont jamais cessé d’écrire des ouvrages religieux et philosophiques en hébreu. De même, ils 
correspondaient entre eux en hébreu. Au 18ème et au 19ème siècle, il existait déjà des méthodes 
d’apprentissage de la langue parlée. 

על כל רבדיה,  השפה על נורמטיבית ועוסק בתהליכים העוברים גישה עם תיאורטית גישה של כשילוב בנוי שלפניכם האתר   

  www.safa-ivrit.org/    בכל משלבי הלשון במילים או תופעות         ב.  

  אליעזר בן יהודה ופיתוחה של שיטת ההוראה

Mots clés sur moteur de recherche : מאמר מאת שלמה הרמתי   '', עברית בעברית''   

 Le mythe de la résurrection de l’hébreu par un seul homme : Eliezer Ben Yehouda - La création 
de l’Académie de la langue hébraïque 

On attribue à Ben Yehouda l’entreprise monumentale de réintroduction de l’hébreu comme langue d’usage ; or 
on sait qu’il n’a pas travaillé seul. A l’époque, de nombreux habitants du Yichouv n’étaient pas favorables à 
cette initiative et c’est sa volonté farouche et celle de quelques autres qui réussirent à imposer l’hébreu. Ben 
Yehouda est à l’origine de la fondation du Comité de la langue (Vaad Ha-lashon), devenu l’Académie de la 
langue hébraïque à la création de l’État d’Israël.             

 http://hebrew-academy.huji.ac.il/Pages/default.aspx        אתר האקדמיה ללשון העברית  

www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/man/Eliezer/Eliezer.htm אליעזר בן יהודה  פעילויות סביב   

http://benyehuda.org/by/haidan_harishon.html ם שבו ניתן למצוא מאמרים שוני,  מתוך פרוייקט בן יהודההחלום ושברו   

www.haaretz.co.il/misc/1.1492301    1901-2004  דולה בתו של אליעזר בן יהודה ומטפחת מורשתומאמר על 

www.malon.co.il/article.aspx?id=12521#.T9OUYZhUGSo   השכר ושברוסיפור מהחיים 

ביצוע מתי כספי/   ירון לונדון ,אליעזר בן יהודה ,מילות השיר  

http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=688&wrkid=306  

2008 ,הוצאת עם עובד ,י''הבכור לבית אבעומר דבורה   

http://www.mytelaviv.co.il/page_sub.asp?topic2_id=588&topic_id=318
http://www.safa-ivrit.org/
http://hebrew-academy.huji.ac.il/Pages/default.aspx
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/man/Eliezer/Eliezer.htm
http://benyehuda.org/by/haidan_harishon.html
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1492301
http://www.malon.co.il/article.aspx?id=12521#.T9OUYZhUGSo
http://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=688&wrkid=306
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MYTHES ET HEROS DANS LE DOMAINE ARTISTIQUE : 
La place occupée par certains artistes dépasse largement le cadre de leur domaine d’expression, au point qu’ils 
sont devenus des figures emblématiques dont l’influence se ressent au-delà des frontières d’Israël.  

 Les grandes figures de la littérature hébraïque moderne 

- Haïm Nahman Bialik, « le poète national». 

- Samuel Joseph Agnon, le premier Israélien récipiendaire du prix Nobel de littérature (1966). 

Leurs œuvres, largement étudiées dans les établissements scolaires, constituent le fondement même de la 
littérature hébraïque moderne. Bien que difficilement accessibles au grand public, ces écrivains sont devenus 
des figures mythiques pour tous les Israéliens.  

http://benyehuda.org/bialik/     אתר בן יהודה 

http://shironet.mako.co.il/artist?type=works&lang=1&prfid=400    אוסף שירים של ביאליק בשירונת   

  ניתן למצוא פעילויות שונות על שירי ביאליק28'  במרפד של ניצן עמ

www.yahalom-ashdod.co.il/nitzan_marpad/marpad_new_flash_ver.asp?pa=28 

www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/byalik/byalik.htm נ ביאליק  .פעילויות על ח   

http://kaye7.school.org.il/bialik.htm#c16 שירי ביאליק ופעילויות שונות    

www.agnonhouse.org.il/   בית ביאליק, תקליטור, ני תחת כנפךיהכניס, משירי חיים נחמן ביאליק 

1997הוצאת דביר , שירים-ביאליק, ביאליק  

1893 ,דבירהוצאת , ספר האגדה, ביאליק  

2012, הוצאת מודן, אומרים אהבה יש, עמית גלילה-פדר-רון   

www.agnonhouse.org.il/     יום שישי הקצר,  הסיפור אתניתן למצוא בין היתר, באתר בית עגנון

2008 ,הוצאת שוקן )קליפת תפוח זהבומעשה העז , מאויב לאוהב( שלושה סיפורים, קליפת תפוח זהב,  שיעגנון  

1953' כרך ב, 1941' כרך א,  הוצאת שוקן)המטפחת(קובץ סיפורים  ,אלו ואלו, עגנון שי  

1923,  שוקןהוצאת, כפות המנעול על הכרך מתוך פנים אחרות, סיפור קצר, עגנון שי  

 Quelques figures féminines emblématiques de la culture israélienne 
Certaines femmes ont marqué la culture cinématographique, théâtrale et musicale israélienne. Quel fut leur 
parcours et comment sont-elles perçues aujourd’hui ?  

- Hannah Rovina et l’histoire du premier théâtre israélien ; 

- Gila Almagor, première star du cinéma israélien ; 

- Naomi Shemer, l’incarnation du folklore israélien ; 

- Ronit Elkabetz et le cinéma contemporain. 

  תוכלו למצוא מחזות הצגות ומבחר מונולוגיםויות הבמה בית הספר לאמנ–בית צבי באתר 

www.beit-zvi.com/?CategoryID=11 

www.habima.co.il/ הלאומי       התיאטרון /  אתר הבימה  

http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=7 )  תיאטרון הבימה(במורשת  מושגים 100   

               http://23tv.co.il/620-he/habimah.aspx  סדרה העוסקת בדילמות שמאחורי הקמת התיאטרון הלאומי   

1998 , עם עובד,")בימה"רובינא וה (סעה באוטובוסהמלכה נ ,גיא כרמית  

)אהבתם הסוערת של השחקנית חנה רובינא והמשורר אלכסנדר פן סיפור( 2008 ,היה או לא היה, מחזה,  א עדנה''מזי  

 Mots clés sur moteur de recherche : אוטוביוגרפיה של גילה אלמגור - כוכבים יש רק בשמיים  

)אוטוביוגרפי(מבחר פרקים וטקסטים מתוך הספר , ספר וסרט, הקיץ של אביה    

http://ivrit.berkeley.edu/index.php/list/l4 

שליחותו של הממונה על, 1994,עץ הדומים תפוס 1973, הבית ברחוב שלוש, 1964 ,סאלח שבאתי(מסרטי גילה אלמגור     
)2010, משאבי אנוש  

.ובוסבית גל, שרים נעמי, כפול על נעמי שמר   DVD  

  משיריה היפים75 , תקליטורים4, סימני דרך,   נעמי שמר

...)2007 ,ביקור התזמורת, 2005, ולקחת לך אישה'', אוטוביוגרפי ''סרט( רונית אלקבץמסרטי   

Une histoire du cinéma israélien- coffret livre 2 DVD de Raphaël Nadjari  

http://benyehuda.org/bialik/
http://shironet.mako.co.il/artist?type=works&lang=1&prfid=400
http://www.yahalom-ashdod.co.il/nitzan_marpad/marpad_new_flash_ver.asp?pa=28
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/byalik/byalik.htm
http://kaye7.school.org.il/bialik.htm#c16
http://www.agnonhouse.org.il/
http://www.agnonhouse.org.il/
http://www.beit-zvi.com/?CategoryID=11
http://www.habima.co.il/
http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=7
http://23tv.co.il/620-he/habimah.aspx
http://ivrit.berkeley.edu/index.php/list/l4
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Approfondissement…  

 Les groupes de résistance 
 הזז חיים, בקולר אחד, עם עובד,1963

L’étude d’extraits de ce roman permet de croiser les notions “mythes et héros” et “lieux et formes du pouvoir”. 
Les deux protagonistes, qui appartiennent à des mouvements clandestins anti-britanniques ennemis, se 
retrouvent dans la même cellule d’une prison britannique et unissent leurs forces pour continuer à lutter contre 
la puissance mandataire. Condamnés à mort, ils refuseront de signer leur recours en grâce.        

 Le « Sabra » 
 דמות הצבר
1947,עם עובד, הוא הלך בשדות, שמיר  משה  

Le héros de Moshé Shamir constitue la première représentation du « Sabra » dans la littérature israélienne. Il 
est intéressant de la comparer à celles que l’on peut trouver dans des œuvres plus récentes.  

1967,הוא הלך בשדות, משה שמיר  
 שבירת מיתוס הצבר 

2000,  ביתןזמורהשואה שלנו , גוטפרוינד עמיר  
 הצבר תזה לילד-אנטי( 1986, כתר/ספרי סימן קריאה/הקיבוץ המאוחד" אהבה: " עיין ערך הספר מתוך, מומיק,  גרוסמן דויד

.)המצוי  
Alors que la première génération de « Sabras » s’est construite en opposition aux Juifs diasporiques, se 
coupant volontairement de ses racines, les jeunes héros de ces deux romans, bien que « Sabras » éprouvent 
un besoin vital de connaître et de comprendre ce qui s’est passé durant la Shoa. 

 Le kibboutz 
גור בתיה, לינה משותפת, רצח בקיבוץ, הוצאת כתר,1991 (מעבר לסיפור הבלשי, הרומן חושף את ההיבטים השונים של הקיבוץ, 

 באהבה, איבה וכעס, תוך ניפוצם של חלק מעקרונותיה הבסיסיים של האידאולוגיה הקיבוצית הציונית.)
L’étude d’extraits de ce roman policier, où l’on voit la contestation de certaines valeurs fondatrices du kibboutz, 
permet de croiser les notions “mythes et héros” et “l’idée de progrès”.   

 עוז עמוס, מקום אחר, 1966 ארצות התן, הוצאת עם עובד, 1965
L’étude de ces deux romans, plus anciens, d’Amos Oz, permet de voir comment la société et les valeurs du 
kibboutz ont évolué.  

  2005, אדמה משוגעת ,דרור  שאול 

 Tel Aviv et Jérusalem 
     1998,עם עובד,דודאים מן הארץ הקדושה, מגד אהרון

   וגם ספרים אחרים1945, הוצאת שוקן, לשוםתמול ש, י"עגנון ש
 2002, הוצאת כתר, סיפור על אהבה וחושך, עוז עמוס
1987, הוצאת עם עובד, רביעיית רוזנדוף , שחם נתן  
.סיפורים ורומנים, שחר דויד  

A travers ces romans et nouvelles il est possible de voir la transformation de ces deux villes mythiques, si 
contrastées : Tel-Aviv, qui incarne la modernité et Jérusalem, tournée vers la tradition.  

2. Espaces et échanges 
L’Etat d’Israël apparaît comme un espace ouvert sur divers pays, avec lesquels il entretient des relations à 
plusieurs niveaux : politique, économique et culturel. De quelles façons échanges et influences s’exercent-ils 
d’Israël vers ces pays et réciproquement ?  

Comment la société israélienne trouve-t-elle sa cohésion dans la construction d’une identité entrant en relation 
avec d’autres cultures ?  

UN ESPACE D’ECHANGES DANS LA CITÉ 
Comment la société israélienne transforme-t-elle un banal centre commercial en un lieu de rencontres et 
d’échanges ? 

 Un espace singulier : le « kanyon » (« mall »)  
Le « kanyon » n’est pas seulement le lieu où l’on vient faire ses achats ; c’est aussi un lieu de socialisation : on 
s’y retrouve en famille ou entre amis pour partager un repas ou bien encore profiter des animations offertes aux 
consommateurs. 
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      Mots clés sur moteur de recherche :   והשפעתה על חיינו -תרבות הקניונים     

      Mots clés sur moteur de recherche : הקניון הוא פתרון לבילוי עם הילדים  

LES DÉPLACEMENTS VERS ISRAËL  
Les personnes qui se rendent en Israël ont des motivations bien différentes.  

 Le désir de découvrir le pays  

Sites archéologiques, paysages naturels, faune et flore attirent de nombreux touristes étrangers. Ce tourisme 
constitue un enjeu à la fois économique, social et politique.  

www.trip.co.il/ האתר הרשמי של התיירות בישראל  

www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/shira/tayarim.htm    תיירים/יהודה עמיחי  

  2011, עם עובד,  סלולאפל אופ ,בן דויד אמיר

1988, עם עובד, רומן  רוסי, 2006, עם עובד, יונה ונער, מאירשלו   
1987, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מה אכפת לציפור מתוך ארץ נפלאה, לוין חנוך  

 Le pèlerinage en Terre Sainte 

Moins important quantitativement que le précédent, ce tourisme représentait en 2010 31% du tourisme à 
destination d’Israël.  

,   התיירות בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי   
www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Book.aspx?nBookID=90875771         

2006 , הוצאת יד יצחק בן צבי,לתור את הארץ, הטב קובי-כהן     
          www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Book.aspx?nBookID=90875771          

www.israeltravels.co.il/?p=8    אטרקציות ישראליות לבני שלוש הדתות    
www.herzl.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=366   הביקור בארץ ישראל מן הרצל התרשמות  

1998, עם עובד,דודאים מן הארץ הקדושה,  מגד אהרון  

 La recherche d’un travail  
De nombreux travailleurs immigrés vivent en Israël, en provenance de Roumanie, des Philippines, de 
Thaïlande… 

2004 ,הספריה החדשה, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש. ב.יהושוע א  

2002, הוצאת כתר, ך קטלוגנשים מתו, ליברכט סביון  

  1997, הוצאת עם עובד, מחזיר אהבות קודמות, קנז יהושע

2003 ',רענן אלכסנדרוביץ בבימויו של ,הקודש לארץ יימס'ג מסעות   

2007, מדוזות,   אתגר קרת ושירה גפן  

2010, הקיבוץ המאוחד, שליחותו של הממונה על משאבי אנוש, ב .א עיהוש    

LA PLACE DES VOYAGES DANS LE QUOTIDIEN DES ISRAÉLIENS  
Avides de découvrir de nouveaux horizons, plus de deux millions d’Israéliens se sont rendus à l’étranger en 
2010. Leurs voyages sont souvent motivés par des raisons bien différentes. 

 La mobilité des Israéliens  

Nombreux sont les Israéliens qui voyagent à l’intérieur et à l’extérieur des frontières de leur petit pays.  

www.snunit.k12.il/seder/negev/activ5.htmlתיירות פנים    

        Mots clés sur moteur de recherche : להינות מחופשה בישראל  , כתבה מאת איתי זיו   

  http://news.galim.org.il/pages/5988   שביל ישראל בהליכה 

www.studioact.co.il/page.asp?id=144&show=photo&pn=439&ref=report     הטיול המאורגןמתוך מונולוג 

מציג את נופיה  ומדריך תיירים המסתובב בארץ ,  סימנטוב  

          Mots clés sur moteur de recherche : 4 עברית בסימנטוב  

1994, וצאת הקיבוץ המאוחדה, השיבה מהודו,  1982,  הקיבוץ המאוחדהוצאת, רושים מאוחריםיג, ב יהושע.א  

ל כדי להצליח אך חזר ''קרום נסע לחו(1975, ספרי סימן קריאה/הוצאת הקיבוץ המאוחד, סוחרי גומי ואחרים מתוך קרום, לוין חנוך
....)לארץ מאוכזב  

1994, ספרי סימן קריאה/הוצאת הקיבוץ המאוחד, יגולו מקונגו'הגמתוך הטיול המאורגן , לוין חנוך  

2006, נהר ספרים, זכרונות מעונה מתה, ןמירן ראוב  

http://www.trip.co.il/
http://www.haklai-ph.org.il/uploadfiles/haklai/ftp/sifrut/shira/tayarim.htm
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Book.aspx?nBookID=90875771
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Book.aspx?nBookID=90875771
http://www.israeltravels.co.il/?p=8
http://www.herzl.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=366
http://www.snunit.k12.il/seder/negev/activ5.html
http://news.galim.org.il/pages/5988
http://www.studioact.co.il/page.asp?id=144&show=photo&pn=439&ref=report
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2006, הקיבוץ המאוחד,  סיפורים קצרים,שלדגים, מירן ראובן  

2001, ידיעות אחרונות, לכל בית צריך מרפסת, פרנק מיטרני רינה  

) ניתן למצוא באתר שירונת( אהוד מנור -מילים) קח מקל קח תרמיל(, בוא איתי אל הגליל  

)רשת( חיים חפר -מילים , בדרך  לאילת   

 Les voyages des jeunes après leur service militaire : une nécessaire bouffée d’oxygène ?  

Après trois années de service militaire pour les garçons et deux pour les filles et avant d’entreprendre leurs 
études universitaires, beaucoup de jeunes Israéliens parcourent le monde. Après l’Extrême-Orient dans les 
années quatre-vingt, l’Amérique du Sud semble être actuellement leur destination privilégiée.  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14149    ילרוס מאת נסיה שפרן'ח עד המוצ"ממסעות הפלמ   
www.kachol.com/ContentPage.aspx?id=806       מאת נמרוד אורטיול של אחרי הצבא    

http://india.leadearth.org/2011/01/blog-post.html     רם אפרת?למה תרמילאים    

www.bac.org.il/ContentPage.aspx?id=452     ר חיים נוי''מאמר של ד, הישראלי הנודד  

             Mots clés sur moteur de recherche : כתבה מאת גילי חסקין תיירות ותרמילאות    

     

Mots clés sur moteur de recherche :   אחרי צבא עם אבא ואמאטיול  2סרטון מתוך ערוץ   

     http://tvland.ynet.co.il/show.asp?id=297    9  פרק 4עונה , אחרי הצבא-עדי אשכנזי בטיול של אחרי:  מטר הפקות

2004, זמורה ביתן ,ארבעה בתים וגעגוע, נבו אשכול  

 Les voyages « de mémoire » des Israéliens et le rapport aux communautés juives de la diaspora  

Un grand nombre d’Israéliens, nés dans le Pays, éprouvent le besoin de mieux connaître leurs racines et vont 
visiter les pays dont sont originaires leurs parents, voire leurs grands-parents.  

www.ppt.co.il/roots.htm   רדו-מסע שורשים תלת סיפור -לתיירות  מגזין גיאוגרפי   

2005, כתר, פולין ארץ ירוקה ,אפלפלד אהרון  

2009, ידיעות ספרים ,מזוודה על השלג ,גרויסמן אולה  

2007, כתר, התחלה של משהו יפה ,דורון ליזי   

2003, הוצאת מודן, המסע לשם ,רון פדר עמית גלילה  

ISRAEL, UN PAYS D’ALYA MAIS AUSSI DE YERIDA 
Si Israël est un pays qui, de tout temps, a accueilli et accueille toujours de nombreux immigrants, certains de 
ses habitants le quittent pour s’installer ailleurs.  

 Les Israéliens expatriés  

On estime à 800.000 le nombre d’Israéliens vivant à l’étranger (principalement aux Etats-Unis, au Canada, en 
France, en Angleterre et en Australie). Bien que ne résidant plus dans leur pays, ils ont tendance à se 
regrouper, comme à Londres ou à Paris où se sont ouvertes des « maisons israéliennes » à leur intention. Le 
ministère israélien de l’intégration a ouvert un site où sont détaillés les avantages dont ils peuvent bénéficier en 
cas de retour. 

  www.moia.gov.il       חוזרים לתושבים ההטבות תוכנית + לארץ לחזור הזמן הגיע    

             Mots clés sur moteur de recherche :  לחזור,לא בושה לעזוב ,כתבה על זוג מהגרים   

.עבר להווהבת למהגרים בין  ,מסעה של ורהרומן אוטוביוגרפי המתאר את . 2011,  הוצאת מטר,מסעותי עם ורה, זק אדית  

  1995, הוצאת כתר, צריך סוף לסיפור אהבהיניה מתוך 'פרה בשם וירג, ליברכט סביון

2010, ביתן-זמורה, כנרת/ספרי סימן קריאה/הוצאת הקיבוץ המאוחד, חיי חורף, בלום אורלי-קסטל  

LES ECHANGES ENTRE ISRAËL ET LE RESTE DU MONDE  
Ces échanges, qui s’exercent dans de multiples domaines, constituent-ils une ouverture ou un 
appauvrissement de la culture d’origine ?  

 Les échanges de culture à culture : les festivals de musique, de danse  

De même qu’Israël accueille de nombreux artistes étrangers, de nombreux artistes israéliens se produisent à 
travers le monde. 

www.suzannedellal.org.il/?CategoryID=189         דלל חשיפה בינלאומית של המחול הישראלי במרכז סוזן  
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2363 לים    פסטיב–  התרבות בישראל   

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14149
http://www.kachol.com/ContentPage.aspx?id=806
http://india.leadearth.org/2011/01/blog-post.html
http://www.bac.org.il/ContentPage.aspx?id=452
http://tvland.ynet.co.il/show.asp?id=297
http://www.ppt.co.il/roots.htm
http://www.moia.gov.il/
http://www.suzannedellal.org.il/?CategoryID=189
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2363
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www.netoartnet.co.il/Magazine.asp?Article_Id=51    רקדני בית -האופרה מפריז משתתפים בפסטיבל כרמיאל  

www.jcmf.org.il/press.asp     )ניתן למצוא כתבות(  פסטיבל בינלאומי למוסיקה קאמרית 

 Les échanges de langue à langue 

L’hébreu a subi l’influence de langues étrangères comme l’anglais ou l’arabe. On en retrouve des traces dans 
tous les niveaux de langue : l’argot, la langue parlée et la langue écrite.  

מספר מה מתרחש בעולם הלשוני , מזכיר ביטויים נשכחים, רוביק רוזנטל מביא מילות סלנג חדשות: הזירה הלשונית   

.   בישראל ובתפוצות  

www.nrg.co.il/online/MORE/main.php?pForChannel=channel_tarbut/literature/private_column_folder/language&
pBox=1&page=1&pCreateFile=0&editFromCms=0 

http://tsurehrlich.blogspot.fr/2010/01/blog-post_8785.html   לשפה בנוגע צבעוני לאה את מראיין ארליך צור 

 Les échanges scientifiques et industriels : l’exportation des technologies de pointe et la recherche 
médicale  

Israël figure parmi les pays les plus innovants en matière de nouvelles technologies. Les exportations de 
produits technologiques sont en progression continue, essentiellement grâce à une main d’œuvre hautement 
qualifiée. 

    Mots clés sur moteur de recherche :   .המצאות ישראליות מפת הטכנולוגיה העולמית  

 www.weizmann.ac.il/pages/he    נודע הבלתי אל מרתקים מסעות: ויצמן   מכון  

http://davidson.weizmann.ac.il/school_of_contemporary_science      בית ספר למדע עכשווי לנוער   

    Mots clés sur moteur de recherche : ימקל וירטואל, ווריםמקל נחייה וירטואלי לע                   

ESPACES ET FRONTIÈRES  
Israël n’a pas de véritables frontières mais des lignes de démarcation. Comment cet état de fait se traduit-il 
dans la réalité ?  

 Les conflits et accords de paix : leurs conséquences sur l’espace géographique  

Israël a connu, depuis sa création, un certain nombre de conflits qui ont modifié sa superficie, notamment les 
guerres d’Indépendance (1948), des Six Jours (1967) et de Kippour (1973), à la suite de laquelle ont été signés 
les accords de Camp David (traité de paix avec l’Egypte), ainsi qu’un traité de paix avec la Jordanie. 

www.amalnet.k12.il/meida/history2/default.asp מאמרים מפות ואיורים  :  מדינה בצמיחה  אתר  

www.bazz.co.il/cat.phtml?leaf=1855      החבר הלימודי שלך  

http://go.ynet.co.il/InteractiveClass//Category.aspx?Cat=1058 ) הכיתה האינטראקטיבית(  כל מלחמות ישראל    

  . ממלחמת העצמאות ועד למלחמת לבנון השנייה-מידע על מלחמות ישראל ושירי המלחמות  -מלחמות ישראל באתר  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimLimudim/MikzootHoraa/Milchamot1.htm          

www.knesset.gov.il/library/heb/docs/sif027.htm    מפת הדרכים  

  הסכמי קמפ דויד

www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-20381-MjAzODFfMjg0NDY5NjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html 

http://ma.beersheva.biz/index.php?m=text&t=18902 '' האש עמוד "רקיפ  כל   

)מלחמת כיפור (1987,מזרחי. הוצאת מ, עשן כיסה את הגולן, אופק אריאל  

2002יד ושם /כתר, היתה פה פעם משפחה, דורון ליזי  

, המלחמה האחרונה, אבי היקר כשתעמוד על קברי, את ואני והמלחמה הבאה, כי גם במלחמה צודקת( מה אכפת לציפור, לוין חנוך
1987הקיבוץ המאוחד , ...)העקדה  

)מלחמת המפרץ( קטעים נבחרים ,1991 , הוצאת זמורה ביתן,שירת הסירנה,  עיריתלינור  

1999ספרי חמד , ידיעות אחרונות, ספר עלית הגג, תיאום כוונות, סבתו חיים  

1998שוקן , פתוח סגור פתוח, 1980שוקן , שאלות ותשובות: שלוה גדולה , 1974שוקן , 1962-1948שירים , עמיחי יהודה  

)מלחמת השחרור (1978 ,כתר, סומכי, 1995, כתר, פנתר במרתף, ז עמוסעו  

2001 הוצאת מודן ,פתאום ביום הכיפורים, רון פדר עמית גלילה  

) קטעים נבחרים (2000, כיפור,  גיתאי עמוס    

)נבחריםקטעים ( .1994 ,שירת הסירנה,  איתן פוקס   

1957, לספרות מחברות הוצאת ,היונה עיר שירי מתוך, שיח דו ,נתן אלתרמן     

http://www.netoartnet.co.il/Magazine.asp?Article_Id=51
http://www.jcmf.org.il/press.asp
http://www.nrg.co.il/online/MORE/main.php?pForChannel=channel_tarbut/literature/private_column_folder/language&pBox=1&page=1&pCreateFile=0&editFromCms=0
http://www.nrg.co.il/online/MORE/main.php?pForChannel=channel_tarbut/literature/private_column_folder/language&pBox=1&page=1&pCreateFile=0&editFromCms=0
http://tsurehrlich.blogspot.fr/2010/01/blog-post_8785.html
http://www.weizmann.ac.il/pages/he
http://davidson.weizmann.ac.il/school_of_contemporary_science
http://www.amalnet.k12.il/meida/history2/default.asp
http://www.bazz.co.il/cat.phtml?leaf=1855
http://go.ynet.co.il/InteractiveClass//Category.aspx?Cat=1058
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Staj/ThanimLimudim/MikzootHoraa/Milchamot1.htm
http://www.knesset.gov.il/library/heb/docs/sif027.htm
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-20381-MjAzODFfMjg0NDY5NjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html
http://ma.beersheva.biz/index.php?m=text&t=18902
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1973, את חיים חפר מהמלחמה האחרונה למילות השיר )1994 (שיר מחאה ,73חורף , הספרי שמואל   

   )שיר שנכתב אחרי הסכם השלום עם מצרים( , נולדתי לשלום   עוזי חיטמן 

    י אלונימיר: יאיר רוזנבלום ביצוע: לחן, שיר לשלום,ה 'יענקל  רוטבליט  

Approfondissement… 

 Les parents endeuillés 
Les parents ayant perdu un fils à l’armée occupent, dans la société israélienne, une place particulière, comme 
évoqué dans les trois œuvres ci-dessous : 

2002, הוצאת כתרמשפחה היתה פה פעם , דורון ליזי  
2011, הקיבוץ המאוחד, דרוש לחשן, 2005, אנתולוגיה של סיפורי צבא, מתוך הקשבמישהו נפל , ליניק חגי  
   2004, זמורה ביתן הוצאת , ארבעה בתים וגעגוע, נבו אשכול

 Guerres et accords de paix 
Comment vivre dans un pays où la guerre est omniprésente  et quelles sont les conséquences de cette 
situation sur la vie quotidienne, même en temps de paix ?  

1977 ,שוקן, המאהב, ב.יהושע א  
)ניתן לעיין בספר בקישור שלמטה (2001, הוצאת יד יצחק בן צבי , ח''ירושלים בתש, נאור מרדכי   

2002, כתר, סיפור של אהבה וחושךעוז עמוס   
)מלחמת ששת הימים (2005,עם עובד , יסמין, עמיר אלי  

, מלחמת העצמאות והקמת המדינה בעיניה של נערה אמריקאית (1998, רריקובר הוצאה לאו'צ ,םמכתבים מירושלי, פורת ציפורה
)שבאה ללמוד באוניברסיטת ירושלים כשפרצה מלחמת העצמאות  

www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=17422138#1.227.4.fitwidth  

  ותמונות מתקופת המנדט ועד מלחמת השחרורעדויות,ספרים, מאגר מידע
www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38796 

    :ן השירים נמצא שירו של נתן זךבי תשעים ותשעה שירי מחאה 2004-1984, שירת מחאה עברית: בעט ברזל 
 www.xargol.co.il/index.php?cat=2&name=all&book=1052&nav=1 שיר חללים קטן    

)מלחמת השחרור...(מעשה יונה, הרעות, גורי חיים משירי    

3. Lieux et formes du pouvoir 
Pouvoir et contre-pouvoir s’exercent dans tous les domaines et sous des formes diverses. Connaître les lieux 
d’exercice du pouvoir et les textes fondateurs aide à comprendre le fonctionnement de la société israélienne et 
son évolution depuis la création de l’Etat.  

Comment la société israélienne fonctionne-t-elle et comment a-t-elle évolué ? 

Qu’est ce qui, dans la sphère publique ou privée, met en jeu l’exercice d’un pouvoir ou la résistance à celui-ci ?  

LES IDEOLOGIES SIONISTES QUI ONT PRECEDÉ LA CREATION DE L’ETAT D’ISRAEL  
Dès le premier exil, l’idée du retour à Sion est prégnante dans le judaïsme. Mais c’est à la fin du 19ème siècle 
seulement que ces aspirations spirituelles se transforment en un projet politique. 

 L’exemple d’un sionisme religieux : Tzvi Hirsh Kalisher 

Pour ce rabbin du 19ème siècle, l’installation en Terre d’Israël devait s’accomplir de manière naturelle, grâce à 
la promotion du développement agricole, à l’étude et à la pratique religieuse.  

www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/ariyel-4.htm   הציונות הדתית  התנועה והאפיונים שלה שלייסוד 

  http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=7 בציונות ובדמוקרטיה    , מושגים במורשת  100     

 Ahad Haam 

S’opposant au sionisme politique de Théodore Herzl, il était favorable à la création d’un centre spirituel et 
culturel pour les juifs sur la Terre d’Israël. 

http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=6#,22656 העוסק בהתנגדות נחרצת לתוכנית אוגנדה העםקטע מתוך כתבי אחד   

   1950, הוצאת הקיבוץ המאוחד, חו המר של הגרניום רימתוך הלוויתו של אחד העם, תמוז בנימין

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=17422138�
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=17422138�
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=17422138#1.227.4.fitwidth
http://www.palmach.org.il/show_item.asp?levelId=38796
http://www.xargol.co.il/index.php?cat=2&name=all&book=1052&nav=1
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/ariyel-4.htm
http://lib.cet.ac.il/pages/articleitem.asp?item=7
http://avot.cet.ac.il/research.aspx?pid=6#,22656
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 Théodore Herzl  

Avec lui se fait jour pour la première fois l’idée d’un Etat juif. Fondateur du sionisme politique, il entreprend 
inlassablement des démarches afin que son projet d’un Etat juif aboutisse. 

:בשני האתרים הבאים ניתן למצוא מקורות העוסקים בשלושת האישים המצויינים לעיל    

            www.daat.ac.il/index.aspx  /  http://avot.cet.ac.il/default.aspx 

                 על, פתרונה לפי הרצליהודים בעולם ו על בעיית ה-)1896(של בנימין זאב הרצל " מדינת היהודים"על פרסום הספר 
                                                    http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6148  התגובות לתוכניתו ועל גלגולי הספר.      

)1896 -ההוצאה הראשונה ב (1978, ידיעות אחרונות, מדינת היהודים, הרצל בנימין זאב  

1998,  זמורה ביתן, דבורה עומר מספרת על הרצל, 1980, זמורה ביתן, קול קרא בחשיכה, עומר דבורה  

DES PREMIERES COLONIES JUIVES A LA CREATION DE L’ETAT 

 La Palestine avant Israël, le yishuv et les différentes vagues d’immigration 

Même si des Juifs (individuellement ou en groupes) se sont installés en Palestine dès le 16ème siècle, il faut 
attendre les années 1880 pour que l’immigration s’intensifie. Cette première vague d’immigration sera suivie de 
plusieurs autres.  

.העליות והמאורעות השונים עד להקמתה, המדינה הקמת טרם ישראל בארץ היישוב    

www.mkm-haifa.co.il/schools/ironig/history/hs10_shekef.htm 

http://benyehuda.org/gordon_ad/mixtav_1.html       מכתב ראשון מארץ ישראל   -ד גורדון.א     

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5462     1882-1903" (הראשונה העלייה"  :והתיישבות עלייה(    

http://benyehuda.org/rachel/ שירת רחל שירת החלוצים באתר בן יהודה  ,   

http://ma.beersheva.biz/index.php?m=text&t=18902   האש עמוד "פרקי כל"  

1974-1971, הוצאת עם עובד,  ארבעה כרכים,כרונותז, בן גוריון דויד  

  2006 , כתר,חוות העלמותלפיד שולמית 

1988 ,עם עובד, רומן רוסי, שלו מאיר  

1997 ,הוצאת זמורה ביתן, שבועת רחל, שלו מיכל  

1974'' דבר''הוצאת , שירת רחל  

2002, קדמה, גיתאי עמוס  

 Le Mandat Britannique - l’ambigüité de sa position vis-à-vis des populations juive et arabe 

Succédant à la domination ottomane, les Britanniques se voient confier un mandat sur la Palestine. C’est 
pendant cette période que sont mis en place les trois Livres Blancs (1922, 1930, 1939) qui visent à freiner 
l’immigration juive. En réaction, le Yichouv, avec l’aide de l’Agence Juive, organise progressivement 
l’immigration clandestine. 

L’ambigüité de la position des Britanniques à l’égard des populations juive et arabe sera la cause de nombreux 
troubles dans la région et aboutira à leur départ précipité à la veille de la création de l’Etat d’Israël.  

      Mots clés sur moteur de recherche :   ישראל – בארץ הבריטי המנדט   מטח   

חיים  משותפים  - : קולוניאלית מציאות או דואלית חברה : המנדטורית ישראל   ארץ  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16450          

,)1948 - 1923(ריטי המנדט הב      

     www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-238995-MjM4OTk1XzEzODM2OTAwNl8xNDg2ODcyMDAeq- 
FreeYaan,00.html  

http://23tv.co.il/684-he/kod100.aspx     מערכון קצר על המושג אקסודוס   

1960, אקסודוס, פרמינגר אוטו  

1950 ,טברסקי '  נ, חסמבה,מוסינזון יגאל  

1995 ,כתר ,ר במרתףפנת, עוז עמוס  

1961, הדר, הרפתקותיו של ריקי מעוז, שחר דוד  

1989, השומרת הניפה סמרטוט עברי 1998 , הוצאת מודן, 4 מנהרת הזמן ,מעפילים מגיעים לחופי הארץ, רון פדר עמית גלילה  

http://www.daat.ac.il/index.aspx
http://avot.cet.ac.il/default.aspx
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=6148
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ironig/history/hs10_shekef.htm
http://benyehuda.org/gordon_ad/mixtav_1.html
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5462
http://benyehuda.org/rachel/
http://ma.beersheva.biz/index.php?m=text&t=18902
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16450
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-238995-MjM4OTk1XzEzODM2OTAwNl8xNDg2ODcyMDAeq-%20FreeYaan,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-238995-MjM4OTk1XzEzODM2OTAwNl8xNDg2ODcyMDAeq-%20FreeYaan,00.html
http://23tv.co.il/684-he/kod100.aspx
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 Le vote à l’ONU, le 29 novembre 1947, du partage de la Palestine 

C’est au cours de ce vote qu’est adopté le plan de partage de la Palestine entre un Etat juif et un Etat arabe. 

  דפי מידע ואתרים מומלצים, ת עצרת האומות המאוחדות החלט-בנובמבר' כט   

  www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/November/November.htm     

  ללמידה הצעות - בנובמבר ט"כ 

KafTethBenovembe/ChomreyLemida/Mate/Pedagogit_Mazkirut/Units/EducationCMS/il.gov.education.cms://http
htm.r   

    החלטת החלוקה–הכיתה האינטראקטיבית      

http://go.ynet.co.il/InteractiveClass/Projects.aspx?Project=1100&cat=1058  

http://toldot.cet.ac.il/Common/CetFiles/FilePage.aspx?nFileID=741428  אומה במאבק 2 יחידה : 20- המאה ה  

  2002, הוצאת כתר, סיפור על אהבה וחושך, עוס עמוס

   2008, מודן, נית החלוקה תכ- 42הזמן  מנהרת ,רון פדר עמית גלילה

  1997, הוצאת זלמן שזר, אנתולוגיה לנוער לשנת החמישים למדינת ישראל, חצי מאה עברה, חובב לאה

LA CREATION DE L’ETAT D’ISRAEL 

 Israël, une démocratie sans constitution  - La déclaration d’Indépendance, les lois fondamentales  

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame la création de l’Etat d’Israël. 

www.amalnet.k12.il/meida/history2/bit.htm      1945-2000גבולות ישראל  
1948 במאי 14, ח"באייר תש' ה, הקלטה של הכרזת העצמאות מפי דוד בן גוריון ומגילת העצמאות   

    www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htm 

www.forum-morim.org/video-moreset/   המדינה הקמת של להוראת ההיסטוריהוטקסטים סרטונים  מאגר   

  1984זמורה ביתן , אל ראש ההר, עומר דבורה

)המדינה? מי. רק עכשיו נולדה( , 1991, עמיחי, נערי המחתרת וורצל אסתר -שטרייט  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/ZikaronVazmaut/Aztmaut/Sirim.htm משירי ארץ ישראל  

LES INSTITUTIONS EMBLÉMATIQUES D’UNE DÉMOCRATIE PARLEMENTAIRE  

 Les relations entre pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et la limite de chacun de ces pouvoirs 

Comment les rôles du Président de l’Etat et du Premier Ministre s’exercent-ils respectivement ? Le Président de 
l’Etat n’exerce qu’un rôle représentatif, le pouvoir étant détenu par le Premier Ministre (en hébreu « Chef du 
gouvernement »).  

La Knesset n’a-t-elle qu’une fonction législative ? Assemblée parlementaire de 120 membres, elle exerce 
également un pouvoir de contrôle sur le pouvoir exécutif.  

Comment le pouvoir judiciaire est-il réparti au sein des différentes cours de justice ? 

www.knesset.gov.il/       הכנסת, הרשות המחוקקת במדינת ישראל  

http://clickit.ort.org.il/files/txt/305780470/143104332.htm ל המשטר והפוליטיקה בישרא   

  היסודות החוקתיים של מדינת ישראל ,יסוד-חוקה וחוקי:   הכנסת כרשות מכוננת

 www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_hoka.htm 

www.knesset.gov.il/huka     ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת  

 L’influence d’un mode de scrutin  à la proportionnelle  

Les conséquences du mode de scrutin en vigueur en Israël sont nombreuses : multiplicité des partis politiques, 
importance disproportionnée des petits partis, gouvernements de coalition… 

http://courses.aviv.org.il/civil/scripts/lection.asp   נגד    בעד או:  הבחירות בישראל

www.mako.co.il/news-columns/Article-33400fe7c923731018.htm .   יש לשנות את שיטת הממשל בישראל  
http://savedem.org.il/?p=3695      ''הממשלה הזו גדולה מדי '': איתן   השר מיכאל 

http://www.mkm-haifa.co.il/schools/ofarim/ktiva/November/November.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/ChomreyLemida/KafTethBenovember.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/ChomreyLemida/KafTethBenovember.htm
http://go.ynet.co.il/InteractiveClass/Projects.aspx?Project=1100&cat=1058
http://toldot.cet.ac.il/Common/CetFiles/FilePage.aspx?nFileID=741428%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94
http://www.amalnet.k12.il/meida/history2/bit.htm
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/megilat.htm
http://www.forum-morim.org/video-moreset/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/ZikaronVazmaut/Aztmaut/Sirim.htm
http://www.knesset.gov.il/
http://clickit.ort.org.il/files/txt/305780470/143104332.htm
http://www.knesset.gov.il/description/heb/heb_mimshal_hoka.htm
http://www.knesset.gov.il/huka
http://courses.aviv.org.il/civil/scripts/lection.asp
http://www.mako.co.il/news-columns/Article-33400fe7c923731018.htm
http://savedem.org.il/?p=3695
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 Les pouvoirs locaux : un exemple, le rôle des maires  

En l’absence de décision officielle, la mairie de Tel-Aviv a pris l’initiative de proposer la circulation de minibus le 
samedi. 

La mairie de Tel-Aviv a décidé d’interdire, pour les magasins, l’usage d’enseignes comportant des termes 
étrangers ainsi qu’une écriture en caractères latins. Cette décision n’est pas appliquée uniformément. 

      Mots clés sur moteur de recherche     גם ביום שבתתחבורה       שעות24התחבורה  תפעל   

    מחייבת שילוט בעברית בלבד1992תקנה עירונית מ 

Mots clés sur moteur de recherche םא מסירה שלטי" עיריית ת    

 La Histadrout  

La Histadrout a été considérée dans le passé comme un Etat dans l’Etat. A-t-elle aujourd’hui le même prestige 
et le même pouvoir ? 

www.histadrut.org.il/    אתר ההסתדרות   

http://toldot.cet.ac.il/ ''    הסתדרות, '' מידע כללי שבו ניתן להקליד  

http://tnuathaavoda.info/zope/home/100/cover_page אתר היסטורי של תנועת העבודה   

1993, נבו, ההסתדרות מעל הכול  , לב גרינבר  

2011 ,הוצאת כתר, ואולי לא היו, לפיד שולמית  

1995,  הד ארצי–הוצאת מעריב ...)  ההסתדרותבניין(,  מערכונים58, אפרייםקישון   

1972 ,תוול התרנגולהשועל בל, אפריים  קישון   

LA LIMITATION DU POUVOIR ET LES INSTITUTIONS DE CONTRÔLE DU POUVOIR POLITIQUE  
Quelles sont, en Israël, les institutions qui permettent d’exercer un contrôle sur le pouvoir ?  

 Le contrôleur de l’Etat 

Ces dernières années, le rôle du contrôleur de l’Etat est devenu de plus en plus important, tant auprès de 
l’opinion publique qu’au sein du gouvernement. Les commissions d’enquête se sont multipliées ainsi que le 
nombre des rapports sur des sujets très variés. 

www.mevaker.gov.il/serve/homepage.asp    של מבקר המדינהאתר ראשי   

http://news.galim.org.il/pages/7234 ח מבקר המדינה על המשט לעזה '' דו  

:' מבקר המדינה בעד מחאת הקוטג   

www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-1669ce6d58ac531018.htm 

 Le conseiller juridique du gouvernement  

De quels moyens le conseiller juridique dispose-t-il pour garantir la protection de l’intérêt public face aux 
différentes institutions du pouvoir ? 

www.court.gov.il/heb/home.htm הרשות השופטת  

www.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/Odot.htm   סמכויות ותחומי עיסוק של היועץ המשפטי   

 La Cour suprême  

Composée de 15 membres, c’est à la fois l’organe de contrôle de la constitutionnalité des lois ainsi qu’une 
instance d’appel supérieure, qui traite toute question où la justice est en cause.  

www.court.gov.il/heb/home.htm הרשות השופטת  

.ממשלתית וסמכויותיה, ועדת חקירה ממלכתית     

                                                   www.idi.org.il/breakingnews/pages/breaking_the_news_1.aspx  

LA QUESTION RELIGIEUSE : LEGISLATION RELIGIEUSE ET VIE PUBLIQUE 
Quelle est l’influence du domaine religieux sur la vie quotidienne des Israéliens ? 

 Relations entre citoyens religieux et laïcs  

Laïcs et religieux composent la population de l’Etat d’Israël, dans lequel la religion juive est la religion officielle. 

Dans ce contexte, comment favoriser une cohabitation pacifique et éviter les tensions entre des groupes ayant 
des modes de vie différents ? 

http://www.histadrut.org.il/
http://toldot.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8
http://tnuathaavoda.info/zope/home/100/cover_page
http://www.mevaker.gov.il/serve/homepage.asp
http://news.galim.org.il/pages/7234
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast/Article-1669ce6d58ac531018.htm
http://www.court.gov.il/heb/home.htm
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/Odot.htm
http://www.court.gov.il/heb/home.htm
http://www.idi.org.il/breakingnews/pages/breaking_the_news_1.aspx
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http://he.wikibooks.org/wiki/ מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית  

)מאבקי הכוח בתוך העיתונות החרדית(מאמר של דבורה גינזבורג ,  שחור על גבי עיתון  

        www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/11180      

www.inn.co.il/News/Tag.aspx/5331   לדתיים וכתבות העוסקות במחלוקות   מפגשים בין חילוניים

  www.alt-arch.org/articles_heb.php?search=&cat=4      )ארכיון העיתונות החרדית( ל הסכסוךארכאולוגיה בצ 
www.tzavpius.org.il/ אירגון העוסק בשיח והידברות בין חילוניים ודתיים ,  צו פיוס  

L’ARMÉE  
Perçue comme une nécessité, un devoir ou une contrainte, l’armée peut être ou non un facteur d’intégration et 
un véritable réseau social  

 Quel(s) rôle(s) joue l’armée au sein de la société israélienne ? 

L’armée occupe une place essentielle, non seulement pour des raisons sécuritaires, mais aussi pour les 
multiples fonctions qu’elle remplit pour ces jeunes recrues : intégration sociale, promotion professionnelle, 
développement personnel… 

     www.idf.il/    ל''  אתר צה

    http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10839 ישראל   גוף צבאי ממלכתי ב- ל"צה: היסטוריה    

http://zone.walla.co.il/?w=//1808915 ? בעד או נגד שירות צבאי קרוב לבית   

http://ivrit.berkeley.edu/index.php/army קטעי וידאו וסרטים על הצבא   

2005, הוצאת כרמל ומשרד הביטחון )ולוגיה של סיפורי צבאאנת( !הקשב, אביטוב ירון ויגיל רן  

א דרך מקומו של הצב (2006 אקדמון ,חוברת ותקליטור,  משפחת ישראלי-שומעים עברית, רחל דניאל,גלי הומינר,רבקה בליבוים
)ראיון עם משפחת ישראלי  

  בבימויו של אסי דיין1976 -עונה סרט קומי מ אינה חלפון גבעת 

   2005, בבימויו של וידי בילו ודליה הגר,  קרוב לבית

ד חייל בוד, ןיגאל בש  

www.afterarmy.co.il/  אחרי השירות  

 Les dysfonctionnements au sein de l’armée  

Comment l’armée, qui se veut le creuset de l’intégration, engendre-t-elle parfois des dysfonctionnements, 
comme la discrimination, que l’on retrouve à plusieurs niveaux en fonction de l'origine, du sexe, et de l’unité 
plus ou moins prestigieuse ? 

www.aka.idf.il/yohalan/home/home.asp    ל'' הנשים בצה

Mots clés sur moteur de recherche : אפליה צבאית בין לוחמים לטייסים  פרש אפליה צבאית  

1991, יםידיעות ספר, ביום שבו ירו בראש הממשלה, וויל עוזי  

ARTS ET MEDIAS, POUVOIR OU CONTRE-POUVOIR ? 
Israël est une démocratie où la liberté d’expression est totale. Arts et médias y sont aussi bien au service du 
pouvoir en place que des contestataires.  

 Le théâtre et la littérature : un contre-pouvoir aussi puissant que certains médias 

L‘écrivain dans la cité : Un grand nombre d’écrivains prennent aussi la parole sur la scène politique. Aux yeux 
de beaucoup d’Israéliens, cette parole est légitime et ces écrivains ne sont pas renvoyés à leur art. Certains 
défendent des idées de gauche et prônent le dialogue avec les Palestiniens (David Grossman, Amos Oz, A.B. 
Yehoshua…) D’autres, comme Sayed Kashua, donnent un éclairage sur le point de vue des Arabes-Israéliens. 

1992, הקיבוץ המאוחד,נוכחים נפקדים. 1987, הקיבוץ המאוחד, הזמן הצהוב, רוסמן דודג  

.1980, שוקן, חמש מסות בשאלות הציונות,  בזכות הנורמליות,.ב.יהושע א  

  1983,עם עובד,התרשמויות ממסע שערך בארץ, ישראל -פה ושם בארץ, עוז עמוס

.2010, כתר, יחידגוף שני .  2004, כתר, ויהי בוקר , קשוע סייד  

1987, הוצאת הקיבוץ המאוחד) מלכת אמבטיהכולל את כל קטעי ( מה אכפת לציפור ,לוין חנוך  

http://he.wikibooks.org/wiki/
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/11180
http://www.inn.co.il/News/Tag.aspx/5331
http://www.alt-arch.org/articles_heb.php?search=&cat=4
http://www.tzavpius.org.il/
http://www.idf.il/
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10839
http://zone.walla.co.il/?w=//1808915
http://ivrit.berkeley.edu/index.php/army
http://www.afterarmy.co.il/
http://www.aka.idf.il/yohalan/home/home.asp
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 La place grandissante des minorités dans la littérature 
Comment des écrivains, originaires des pays arabes et s’inspirant des communautés dont ils sont issus, 
modifient-ils, grâce à leur écriture, l’attitude et les préjugés de la société israélienne sur ces communautés ? 

  2006,  כתר,אמא מתגעגעת למילים, בוסי דודו 

1999,  בבל,ילדה שחורה, ברדוגו סמי  

2011,  כתר,יולנדה, סקאל משה  

.2005,  עם עובד,שום גמדים לא יבואו, שילה שרה  

 Le rôle des médias dans la vie quotidienne : pouvoir ou contre-pouvoir ?  

Les Israéliens sont de grands lecteurs de journaux. Ils sont aussi très amateurs d’émissions politiques 
radiophoniques ou télévisées. Au sein des différents média, la frontière est souvent ténue entre pouvoir et 
contre-pouvoir.  

   כל פרקי הסדרה-החמישייה הקאמרית

www.tvo.co.il/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%
90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx 

)עדותו של אב(על ריטלין וכפייתו במערכת החינוך : תוכנית פוליטיקה    

www.cchr.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9
9%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%

D7%9A 

)המהפכה ברשות השידור (2010, המדריך למהפכה, צברי דורון   

DVD 2011,  מחודשת    רתמהדו.  1978-1998 תוכנית בידור ששודרה בין השנים -זהו זה 

LES RESEAUX SOCIAUX – UNE NOUVELLE FORME DE CONTRE-POUVOIR 

 La « contestation du cottage-cheese » et la révolte des tentes – les réseaux sociaux peuvent-ils être 
un substitut des médias ? 

Juillet 2011 a vu naître en Israël un mouvement de contestation sociale contre la cherté de la vie. A l’origine de 
cette grogne, l’augmentation très importante du fromage « cottage », base de la nourriture israélienne. 
Parallèlement, le boulevard Rothschild de Tel-Aviv s’est couvert de tentes, en signe de protestation contre la 
spéculation immobilière.  
Les réseaux sociaux ont permis à cette contestation populaire de s’exprimer avant d’être eux-mêmes relayés 
par les syndicats.  

      Mots clés sur moteur de recherche : בנזין' קוטג   כתבה על החרמת מוצרי מזון   
www.mako.co.il/Tagit&tagName=מחאה+חברתית&tag=מחאה חברתית, מבחר כתבות  

שנה לאחר המחאה הראשונה, צריך לחזור לרחובות   

2011,  באתר של ידיעות אחרונות''השוטר, ''כתבה על הסרט ,השוטר, נדב לפיד   

Approfondissement…  

 Le mandat britannique 
   1994, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ערך משה ברסלבסקי, שירים ועדויות, יומנים, חנה סנש

 1989, עם-הוצאת אור, חנה סנש, מגד אהרון

L’étude d’extraits du journal de Hanna Sénech permet de croiser les notions “mythes et héros” et “lieux et 
formes du pouvoir” et d’apporter un éclairage différent sur la complexité du rôle joué par les Britanniques à 
l’époque du Mandat. Elle permet aussi de mieux appréhender la position des membres de la Brigade Juive ou 
d’autres membres du yichouv par rapport aux Britanniques.  

   חיים משותפים:חברה דואלית או מציאות קולוניאלית : ארץ ישראל המנדטורית 

Dans ce roman, sorte de microcosme de l’armée israélienne, sont exacérbés les effets positifs ou négatifs du 
service militaire sur de jeunes recrues issues de tous les milieux socio-culturels. L’étude de quelques extraits 
permet de croiser les notions “lieux et formes du pouvoir”, “mythes et héros” et “espaces et échanges”.   

 1988 , הוצאת עם עובד,התגנבות יחידים, קנז יהושוע

http://www.tvo.co.il/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.tvo.co.il/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.cchr.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.cchr.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.cchr.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://www.mako.co.il/Tagit&tagName=%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94+%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA&tag
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4. L’idée de progrès 

PROGRES CULTUREL ET PROGRES SOCIAL 

 La Haskala 

En quoi ce mouvement intellectuel inspiré des «Lumières» a-t-il contribué à l’ouverture de la culture juive au 
monde occidental ? Quelle influence a-t-il eu sur l’évolution de la société juive et en quoi a-t-il constitué un 
progrès ? 

    item?asp.item/pages/il.ac.cet.lib://http=3454  תנועת ההשכלה

  )שניתן למצוא באתר פרוייקט בן יהודה לבדי , השיר אומאחורי הגדר, לדוגמה הסיפור( חיים נחמן ביאליק 

  ...)העגלה הטובעת בבוץ, העורב והשועל, הקיצה עמי ( 1973 ,וקןהוצאת ש, שירי עלילה, משלים, שירי הגיון, ל . גורדון י

  ''אפולו פסל לנוכח '' הפואמה'', לביבות ''האידיליה: עובד עם הוצאת: אביב תל, כתבי טשרניחובסקי,  שאולטשרניחובסקי

  2006, א''ת, הקיבוץ המאוחד, 19-כתבי נשים משכילות במאה ה, קול עלמה עברייה, שמואל פיינר, טובה כהן

  1998מטח , ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו, קם מתיה

 Le kibboutz  

Quel progrès le kibboutz, symbole de l’idéal d’une société juste et égalitaire, a-t-il constitué ? 

2011, בית אחוזת הוצאת, העתיד היינו, יעל נאמן  

2012, הוצאת כתר, בין חברים, 1965,  הוצאת כתרארצות התן, 1966הוצאת כתר , מקום אחר, עוז עמוס  

2009, ספרים ידיעות, הביתה, אסף ענברי  

LES NOUVELLES FORMES DE COMMUNICATION : PROGRES OU DANGER ? 

 Les nouvelles technologies de la communication  

Quelle place occupent-elles dans la vie quotidienne des Israéliens et comment peut-on éduquer les jeunes à 
leur utilisation sûre et modérée ? 

53פרק , 1עונה ,  בסאטירה על האינטרנט– החמישיה הקאמרית    

www.tvo.co.il/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%
90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx 

www.doctors.co.il/ar/3537/   האינטרנט על ילדים מתבגרים השפעת

Un face book typiquement israélien www.hevre.co.il/  ה מהעבר'כדי למצוא את כל החבר(ה ' אתר חבר(   

www.havaos.co.il/node/48 :?  יותר בודדים להיות לנו גורמות החברתיות הרשתות  האם   

) באינטרנטניתן למצוא את הכתבה (20-34' עמ) 2008 (4' גליון מס. מידעת, בוכניק דן  

2009, הוצאת דיאלוג, רומן סמס, גור תירוש ואורית דולגין  

LA CONTESTATION DE L’IDÉE DE PROGRÈS PAR LES ÉCOLOGISTES 

 La défense des sites naturels menacés  

Quelles actions certains mouvements écologistes mènent-ils pour attirer l’attention sur la menace que 
constituent l’industrialisation et l’urbanisation de sites mythiques tels que la Mer Morte ou le Lac de Tibériade ? 

120-122' עמ, 1 גיליון 2012 ריאיון עם עמוס עוז פברואר -בית ומדבר  
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=230 

www.nrg.co.il/online/1/ART2/373/859.html ''המלון שיחריב את שונית האלמוגים באילת ''  

http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/blueplanet/publications/kineret.html    ?''האם איכות מי הכינרת בסכנה''

 La défense des villes défigurées par l’urbanisation à outrance 

Comment préserver les caractéristiques architecturales de villes comme Jérusalem et Tel-Aviv menacées par la 
construction d’immeubles de très haute taille ? 

Mots clés sur moteur de recherche :   הירוקים מתנגדים לגשר מחאת הגרינפיס- גשר בירושלים  

Mots clés sur moteur de recherche :     נייםאופ מתקני או ציבורי שטח: עקירת צמחייה לטובת מתקנים

Mots clés sur moteur de recherche :    וןירושלים בטמאבק   ,נגד הבנייה בירושליםבעד החברה להגנת הטבע  

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3454
http://www.tvo.co.il/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.tvo.co.il/%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%94%20%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.doctors.co.il/ar/3537/
http://www.hevre.co.il/
http://www.havaos.co.il/node/48
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=230
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/373/859.html
http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/blueplanet/publications/kineret.html


L’INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES : UN EXEMPLE DE PROGRES OÙ ISRAEL 

FAIT FIGURE DE PRECURSEUR  
Israël compte près de 500.000 personnes handicapées. Une série de lois leur octroie des aides financières, 
tend à réduire les discriminations dont ils sont victimes et à faciliter leur vie quotidienne (accessibilité, 
aménagement des locaux). 
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 Le droit au travail des personnes handicapées  

   Mots clés sur moteur de recherche :      מאמר מאת מיכל פישר שילוב  נכים בעבודה  

 Mots clés sur moteur de recherche :   הכנסת מעודדת את הנכים יציאת נכים לעבודה   
LE DEVELOPPEMENT SANS PRECEDENT DES INFRASTRUCTURES : UN PROGRES 
INDENIABLE POUR LES USAGERS ? 

 Un réseau de communication en plein essor 

On constate que, comparativement à la taille du pays, le réseau routier et les moyens de transport se sont 
considérablement développés : nouvelles autoroutes, nouvel aéroport, nouvelles lignes de train qui mettent fin 
au monopole de la compagnie Egged, nouvelles gares routières, tramway de Jérusalem. Certaines de ces 
innovations ne rencontrent pas l’adhésion du public.  

ותיעוד ברכבת  ברחוב יפ הרכבת הקלה בירושלים יוצאת לדרך              Mots clés sur moteur de recherche :      

      www.jtmt.gov.il/?CategoryID=206  מאמרים וצילומים

     Mots clés sur moteur de recherche   ג''אור יהודה נגד נתב  תושבים מתנגדים לפרוייקט אלפיים 

AVANT-GARDE ET MODERNITE DANS LES ARTS  

 Quelques exemples d’une architecture novatrice 

Le Bauhaus, courant artistique multidisciplinaire dont l’influence en Israël est limitée à l’architecture (style 
dépouillé, sobriété et rationalité des formes). 

www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7463 )   חיפה, ירושלים, א‘'ת( בבתי המגורים בישראל סגנון הבאוהאוס   

www.white-city.co.il/hebrew/index.htm א '' ארכיטקטורה בת  

)153-156'  עמהבאוהאוס סגנון( 2002  ,כתר הוצאת, ללילה טוב מקום ,ליברכט סביון   

CIVA  ,2005, ירושלים,  א''ת, חיפה, בעקבות המודרניזם
Des bâtiments à l’architecture symbolique : La Cour suprême - Le sanctuaire du livre au Musée d’Israël. 

Les architectes qui ont construit ces deux bâtiments ont essayé de refléter de manière symbolique soit l’histoire 
et les valeurs de l’institution, soit les objets qui y sont présentés. 

www.jtmt.gov.il/?CategoryID=215    וצילומים מאמרים 

Xnet:  s sur moteur de rechercheots cléM     עם יזכור בישראל ההנצחה תרבות 

  Mots clés sur moteur de recherche :   הספר היכל מתחם  
L’architecture futuriste :  

le pont suspendu, en forme de harpe, à Jérusalem (œuvre d’un architecte espagnol) en constitue un exemple. 

   דוד קרויאנקר     –ם בירושלים המודרנית פיסוליי-על פרויקטים ארכיטקטוניים
Mots clés sur moteur de recherche : שלום לך ירושלים קרויאנקר 

Approfondissement… 

 Le kibboutz 
Comment la société du kibboutz a-t-elle dû s’adapter aux conditions de vie moderne et surtout à la désertion 
d’une partie de ses membres ? Qu’est devenue la « société idéale » telle qu’on la présentait au début de la 
création du kibboutz ? 

Du fait de graves problèmes économiques et de la désertion d’une partie de ses membres, attirés par ce 
qu’offrait la ville, le kibboutz a été obligé de se transformer graduellement et de renoncer à certains de ses 
principes. Cette situation est-elle contradictoire avec l’idée de progrès social qu’il incarnait au tout début ?  

Cette problématique permet de croiser les notions « mythes et héros » et « l’idée de progrès ». 

  1991, הוצאת כתר,רצח בקיבוץ, לינה משותפת, גור בתיה

http://www.jtmt.gov.il/?CategoryID=206
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7463
http://www.white-city.co.il/hebrew/index.htm
http://www.jtmt.gov.il/?CategoryID=215
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  2010, הוצאת זמורה ביתן, לוח חלק, שחם נתן
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