
 ִמַ�ה ֶ�ָ�ָרה ְ�ָעמ�ָנה ַהִ�ְ�ְרֵאִלי� ְמז�ְעָזִעי�

  מאת יגאל צדקא

(ֲחֵרי ָהֵאיר$ִעי� ֶ'ָהי$ ִ�ְזַמ" ַהֲהִריָסה ֶ'ל , ְ%צ$ִעי� ַרִ�י� ֲעַדִיי" ִנְמָצִאי� ְ�ָבֵ י ַהח�ִלי�

א�ְמִרי� , "ל ַהְ/ַמ" $ָפְצע$ א�ָתנ$ַה��ְטִרי� ִה,$ א�ָתנ$ ָ,. "ָ�ִ י� ַ�ִ�י�$ב ָעמ�ָנה

  .ַהִ�ְתַנֲחִלי�

ַהִ�ְתַנֲחִלי� ָזְרק$ ָעֵלינ$ ֲאָבִני� . "ֲאָבל ְ�ָבֵ י ַהח�ִלי� ֵי' �0ַ ַ,ָ�ה ַעְ�ר�ת '�ְטִרי� ְ%צ$ִעי�

ֵמע�ָל� לֹא ָרִאינ$ 3ָָבר . ַעְצֵמנ$ָהִיינ$ ַחָ�יִבי� ְלָהֵג" ַעל . "2ְמר$ ַה��ְטִרי�" ְוִה,$ א�ָתנ$

  ".ָ,ֶזה

ִ,י ה$א ָ�נ$י ַעל ֶ'8ַח , ֵ�ית ַהִ�ְ'ָ%ט ֶהְחִליט ֶ'7ִָרי6ְ ַלֲהר�ס ַ,ָ�ה ָ�ִ י� ַ�ִ�י$5ב ָעמ�ָנה

ֶאת ַהֶ�ַטח ַלְ�ָעִלי� ָהָיה צ�ֶר6ְ ַלֲהר�ס ֶאת ַהָ�ִ י� $ְלַהְחִזיר , ָלֵכ". ֶ'ל ֲאָנִ'י� ְ%ָרִטִ�י�

�:'ֶ.  

ֵאה$ד א�ְלֶמְרט ח�ֵ'ב ַעל ַהְ�ִחיר�ת ְור�ֶצה . "ְ�ִמְפְלג�ת ַהָ�ִמי" ,�ֲעִסי� ַעל ַהֶ�ְמָ'ָלה

  ".ָעמ�ָנה ָהְייָתה ִנְ'ֶאֶרת ְ'ֵלָמה, ִא� לֹא ָהי$ ְ�ִחיר�ת. "ֵה� א�ְמִרי�, "ְלַהְרא�ת ֶ'ה$א ָחָזק

2ַמר ֶ'ֵ�ית ַהִ�ְ'ָ%ט ֶהְחִליט ַלֲהר�ס ֶאת , ְמַמֵ:א ְמק�� רֹא' ַהֶ�ְמָ'ָלה, ד א�ְלֶמְרטֵאה$

2ַמר , "ֲאַנְחנ$ ַחָ�יִבי� ִלְ'מ�ר ַעל ַהח�ק. "ַהָ�ִ י� ָהֵאֶ:ה ְ,ָבר ִלְפֵני ְ'מ�ָנה ח�ָדִ'י�

  ".�0ַע ְ�'�ְטִרי� א� ְ�ַחָ�יִלי�2ס$ר ָלנ$ ָלֵתת ְלִמיֶ'ה$ ִלְפ. "א�ְלֶמְרט

ֵה� ח�ְ'ִבי� ֶ'ָהָיה ֶאְפָ'ר ִלְמנ�ַע ֶאת ַמה . ַהְ מ$נ�ת ֵמָעמ�ָנה ִזְעְזע$ ִיְ�ְרֵאִלי� ַרִ�י�

3ְָבִרי� ְ�ִלי ָהָיה ֶאְפָ'ר ְלַה0ִיַע ִלְפָ'ָרה ִע� ַהִ�ְ'ָטָרה ְוַלֲע��ת ֶאת ַה. "ֶ�ָ�ָרה ָ'�

  ".(ִ:ימ$ת

  ".ִאי ֶאְפָ'ר ְלַה0ִיַע ִלְפָ'ָרה ִע� ֲאָנִ'י� ֶ'ע�ְבִרי� ַעל ַהח�ק: "ַהִ�ְ'ָטָרה א�ֶמֶרת



ִ�ִ�י�=ֵ�ית ַהִ�ְ'ָ%ט ֶהְחִליט ֶ'7ִָרי6ְ ְלַפ>�ת ַ,ָ�ה ִיי�$ִבי� לֹא, ֵ�יְנַתִיי� ַהִ�ְ�ְרֵאִלי� . ח�

ְד2ִג  ? ַהִא� �0ַ 2ז ִ ְהֶיה (ִ:ימ$ת–י� מ�

  - courtֵ�ית ִ�ְ'ָ%ט 

 - a décidéֶהְחִליט 

  - démolirַלֲהר�ס 

  - colonieִ�י�$ב 

  - colons  ִמְתַנֲחִלי�

  - ont essayéִני@$ 

  - empêcherִלְמנ�ַע 

  - résultats �ָצ2ה 

  - horrifiésְמז�ְעָזִעי� 

  - civilsֶאְזָרִחי� 

  - policiers'�ְטִרי� 

  - événementsֵאיר$ִעי� 

  - frappé ִה,$ 

  - blessésָ%ְצע$ 

  -dizaines deַעְ�ר�ת 

  - ont jetéָזְרק$ 

  - pierresֲאָבִני� 

  - défendreְלָהֵג" 

  - jamaisֵמע�ָל� 

  - construitָ�נ$י 

  - terre, propriétéֶ'8ַח 

  - privésְ%ָרִטִ�י� 

  - rendre, restituerְחִזיר ְלַה



  - propriétairesְ�ָעִלי� 

 - parti politiquesִמְפְלג�ת 

  - droiteָ�ִמי" 

  - sont en colère,�ֲעִסי� 

  - montrerְלַהְרא�ת 

  - fortָחָזק 

  - resteִנְ'ֶאֶרת 

  - substitutְמַמֵ:א ְמק�� 

 - Premier Ministreרֹא' ַהֶ�ְמָ'ָלה 

  - garder, protégerר ִלְ'מ�

  - loiח�ק 

  - compromisְ%ָ'ָרה 

  - violence(ִ:ימ$ת 

  - entre-tempsֵ�יְנַתִיי� 

ִ�ִ�י� =לֹא  - illégalח�

ְד2ִגי�   - inquietsמ�

 


