ְל ִפי ַה ְסּ ָק ִרים ָהאַחֲרוֹנִים:
גוֹד ָלהּ
יעית ְבּ ְ
ֲפוֹך ַל ִמּ ְפ ָלגָה ָה ְר ִב ִ
ַה" ִלּיכּוּד" ַיה ְ
מאת יגאל צדקא

ַסּקְ .ל ִפי ַה ְסּ ָק ִרים
ַה ְסּ ָק ִרים ָהאַחֲרוֹנִ ים ַמ ְר ִאים ֶשׁ ַה" ִלּיכּוּד" ִמ ְתר ֵ
ֲשׂרָה
ָה ֵא ֶלּהַ ,ה" ִלּיכּוּד" י ְַק ֵבּל ַבּ ְבּ ִחירוֹת ַה ְקּרוֹבוֹת רַק ע ָ
אַר ָבּ ִעים ַמנְ ָד ִטים.
יבּל ְ
קּוֹדמוֹת הוּא ִק ֵ
ַמנְ ָד ִטיםַ .בּ ְבּ ִחירוֹת ַה ְ
ַסּקוּת.
ֶך ְל ִה ְתר ְ
ֵפּירוּשׁ ַה ָדּ ָבר הוּא ֶשׁ ַה" ִלּיכּוּד" ַכּנִּ ְר ֶאה ַבּ ֶדּר ְ
יוֹד ִעים
ַחנוּ ְ
ַבּ" ִליכּוּד" לֹא ְמ ַק ְבּ ִלים ֶאת ַה ְסּ ָק ִרים ָה ֵא ֶלּהֲ " .אנ ְ
אוּלי ְמ ַל ְמּ ִדים ַעל
מוֹך ַעל ַה ְסּ ָק ִרים ָה ֵא ֶלּהֵ .הם ַ
ֶשׁ ִאיֶ -א ְפ ָשׁר ִל ְס ְ
ַמ ַצּב ַה ִמּ ְפ ָלגָה ְבּי ִ
ֲבל לֹא ְמ ַל ְמּ ִדים ַעל ַמה ֶשּׁיּ ְִהיֶה
ָמים ֵאלּוּ ,א ָ
ַחנוּ נ ְַר ֶאה
אוֹמ ִריםַ " .בּ ְבּ ִחירוֹת ֲאנ ְ
חוֹד ַשׁיִים"ֵ ,הם ְ
חוֹדשְׁ -
ְבּעוֹד ֶ
יעה"ַ .בּ" ִליכּוּד"
וּמ ְשׁ ִפּ ָ
דוֹלה ַ
ֲדיִין ִמ ְפ ָלגָה ְגּ ָ
ַחנוּ ע ַ
ֻלּם ֶשׁ ֲאנ ְ
ְלכ ָ
ְימ ִריז ) ְבּ ִחירוֹת ֻמ ְק ָדּמוֹת( ַה ְסּ ָק ִרים
ַמא ִ
ֲמינִים ֶשׁ ְכּ ָבר אַ ֲחרֵי ַה ְפּ ַרי ֶ
יוֹתר ַמנְ ָד ִטים.
י ְָראוּ ֶשׁ ֵהם ְמ ַק ְבּ ִלים ֵ
טוֹבהַ .ה ְפּ ִע ִילים לֹא
אוּלםַ ,בּ" ִליכּוּד" יֵשׁ ְבּ ָכל זֹאת אֲוִ וירָה לֹא ָ
ָ
ֲלים ְבּ ֶמרֶץ ְכּ ֵדי
ָאשׁי ַה ִמּ ְפ ָלגָה פּוֹע ִ
ַמ ִגּ ִ
יעים ַל ְפּ ִגישׁוֹת ,וְ רַק ר ֵ
ְימ ִריז.
ַצּ ַח ַבּ ְפּ ַרי ֶ
ְלנ ֵ
ֲפוֹך ַל ִמּ ְפ ָלגָה
תּוֹצאוֹת ַה ְסּ ָק ִרים ָה ֵא ֶלּה נְ כוֹנִ יםַ ,ה" ִלּיכּוּד" ַיה ְ
ִאם ְ
ֲבוֹדה"
ימה"ָ ,ה"ע ָ
גוֹד ָלהּ ָבּאָרֶץ ,אַ ֲחרֵי ִמ ְפ ֶלגֶת " ָק ִד ָ
יעית ְבּ ְ
ָה ְר ִב ִ
ֲפילּוּ ָשׁ"ס.
ַוא ִ

s’éffondre - ַסּק
ֵ ִמ ְתר
sondages - ְסּ ָק ִרים
montrent - ַמ ְר ִאים
parti politique - ִמּ ְפ ֶלגֶת
sièges, mandats - ַמנְ ָד ִטים
élections - ְבּ ִחירוֹת
on attend - ְמ ַח ִכּים
deviendra - ֲפוֹך
ְ ַיה
précédents (précédentes) - קּוֹדמוֹת
ְ
ce qui signifie - ֵפּירוּשׁ
acceptent - ְמ ַק ְבּ ִלים
compter sur - מוֹך
ְ ִל ְס
situation - ַמ ַצּב
nous montrerons - נ ְַר ֶאה
influe - יעה
ָ ַמ ְשׁ ִפּ
croient - ֲמינִים
ִ ַמא
atmosphère - אֲוִ וירָה
activistes - ְפּ ִע ִילים
arrivent - יעים
ִ ַמ ִגּ
rencontres - ְפּ ִגישׁוֹת
oeuvrent - ֲלים
ִ פּוֹע
vigueur - ֶמרֶץ
gagner- ַצּ ַח
ֵ ְלנ
résultats - תּוֹצאוֹת
ְ

