
 

 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION 

ET DE LA MODERNISATION 
——— 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

——— 

 

Sous-direction de la Formation et des Concours 
——— 

Bureau des Concours et Examens professionnels 

RH4B 

 
 

 

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L’ACCÈS A L’EMPLOI DE 

SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES (CADRE D’ORIENT) 

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018 

 

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 

Jeudi 28 septembre 2017 

HEBREU 

Durée totale de l’épreuve : 3 heures 

Coefficient : 2 

Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. 

Barème de notation : composition en hébreu 12 points ; traduction en français 8 points 

 

 

 

TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Traduction en français d’un texte rédigé en hébreu. 
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 סקר ברוסיה: רוב הציבור תומך בפוטין אך מאוכזב מטיפולו בשחיתות 
 טלי קרופקין  
 21.06.2017  הארץ 

  
נשיא רוסיה   PEWאולם לפי סקר  ,בשבוע שעבר השתתפו עשרות אלפי רוסים בהפגנות נגד פוטין ברחבי המדינה

נהנה מתמיכה ומאמון של רוב אזרחיו. לפי הסקר, שפורסם היום, הרוסים מרוצים ממדיניות החוץ של פוטין, עדיין 
מהמעורבות הצבאית של רוסיה בסוריה ואף מהטיפול של הנשיא בסוגיות כלכליות, זאת למרות שהם סבורים כי 

מה שצריך להדאיג את הנשיא הוא  המחירים הגבוהים הם הבעיה העיקרית במדינה. על פי מרבית הנשאלים בסקר,
 .השחיתות, סוגיה שדרכה מקווה האופוזיציה לערער את תמיכת הרוסים בו

שתושאלו בחודשים פברואר עד אפריל. הסקר מראה כי התמיכה הגדולה ביותר  ,רוסים 1200בסקר השתתפו 
 58%מהרוסים סומכים על פוטין בכל הקשור למדיניות החוץ;  87%בנושאים של יחסי חוץ וכלכלה. בפוטין היא 

מהרוסים  20%, אז רק 2002הביעו ביטחון בכיוון הכללי של המדינה. נתון זה טיפס בהדרגה באופן קבוע מאז 
 .בדרך הנכונה חשבו שהמדינה נעה

סבורים שלרוסיה תפקיד חשוב יותר בזירה  59%יותר:  מרבית הרוסים מאמינים שהמדינה שלהם הפכה משפיעה
  . 2012-ב 16%סבורים שרוסיה מקבלת את הכבוד הראוי לה בעולם, לעומת  34%-העולמית, ו

מהנשאלים  71%הכלכלה, הפערים החברתיים והמחירים הם עדיין הנושאים שמדאיגים את הרוסים יותר מכל. 
 53%תעסוקה כבעיה חמורה; בהצביעו על המחסור  54%במדינה;  הצביעו על העלייה במחירים כבעיה החמורה

 […] .פשעהסבורים כי הבעיה היא  52%-סבורים שהפער בין העניים לעשירים הוא הבעיה ו

אלה, ולמרות הסנקציות מהמערב, אולם, רוב הרוסים אמרו כי הם מרוצים מהצורה שבה פוטין מטפל בסוגיות 
 2015-מהרוסים שחשבו ב 38%עתידם הכלכלי מאשר לפני שנתיים. לעומת הרוסים גם אופטימים יותר לגבי 

חושבים שהמצב הכלכלי שלהם צפוי להשתפר. לפי הסקר, רוסים  43%שמצבם הכלכלי ישתפר תוך שנתיים, כיום 
מהם אף אמרו כי מצבם  59%חושבים שהמצב ישתפר תוך שנה,  29-18מבני  48%צעירים אופטימים יותר: 

 .הכלכלי טוב

הצביעו  58%שחיתות היא הנושא היחיד בסקר שבו פוטין לא הצליח לזכות בתמיכה של מרבית הנשאלים. בעוד 
 ,שחיתותמהטיפול של פוטין במרוצים אמרו שהם  49%על שחיתות של פוליטיקאים כבעיה קשה ברוסיה, רק 

 . למרות שהאופוזיציה הרוסית תולה את תקוותה בצעירים שישתתפו2015-שהיו מרוצים מכך ב 62%לעומת 
מהנשאלים  46% -בהפגנות נגד פוטין, גם בסוגיית השחיתות הצעירים מרוצים יותר מהטיפול של פוטין בנושא 

שאמרו  29-18בקרב בני  57%ומת עויותר אמרו שהם שבעי רצון מהטיפול של הנשיא בשחיתות, ל 50בגילאי 
 .שהם מרוצים


