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שרון לבית הלבן :ישראל
תגיב להתקפה מצד עיראק
שׁרוֹן,
שָׁלהֲ ,אִריֵאל ָ
ראשׁ ַה ֶמְּמ ָ
ֹ
שׂיא ַאְרצוֹת ַה ְבִּרית
הוִֹדיַע ְלָנ ִ
שָׂרֵאל
 ,USAג'ורג' בושִ ,כּי יִ ְ
ָתִּגיב ְבִּמְקֶרה en cas de
שׁל ַהְתָקָפה ִמַצּד ִעיַראק.
ֶ
ָהִעתּוֹן "ניו יורק טיימס" ְמַדֵוַּח
ֶזה
ִכּי ֶמֶסר message
שׁל
ָהֳעַבר ְלגוְֹרִמים ַבּ ִמְּמ ָ
שּׁבוּעוֹת
ַבּ ָ
ָהָאֶמִריָקִני
ָהַאֲחרוִֹנים.

ְבִּאיְנֶטְרֶנט,
ַהפּוֹפּוָּלִרִיּים
שֶׁחְברוֹת
ֶ
שְׁכַנַעת
ְמ ֻ
שִׁח ְסּלוּ
ַה ַתְּקִליִטים ֶ disques
ֶאת נאפסטר יַַעְזבוּ אוָֹתהּ
ְבִּנגּוּד
ַהסּוֹד:
שֶׁקט.
ְבּ ֶ
שֵׁבי
שׁר ֵבּין ַמְח ְ
לנאפסטרַ ,הֶקּ ֶ
שׁים les internautes
ַהגּוְֹל ִ
שׁירוֹת ְולֹא ֶדֶּרְך
ִמְת ַבֵּצַּע יְ ִ
שׁל ַהֶחְבָרה
שָׁרִתים ֶמְרָכִּזִיּים ֶ
ָ
שׁ ֵמִּסיר ִמ ֶמָּנּה ַאֲחָריוּת
 ַמה ֶַלְקָּבִצים ַה ִפּיָרִטִיּים.
שמיניסטים לשרון :נסרב
לשרת בצבא כיבוש

חשש :המיתון במשק יעמיק
 מספר המובטלים יגדלשׁים
שִׁ
שָׁלה חוֹ ְ
שְׂרֵדי ַה ֶמְּמ ָ
ְבִּמ ְ
ֵ on craintמַהֲעָמַקת ַה ִמּתּוּן
שׁק ַבּ ְתּקוָּפה ַהְקּרוָֹבה.
ַבּ ֶמּ ֶ
:les
raisons
ַה ִסּבּוֹת
שֶׁרת ַה ִפּגּוִּעים les
שְׁר ֶ
ַ
ָהַאֲחרוָֹנה,
attentats
aggravation
ַהַהְסָלָמה
שָּׁטִחים
ַבּ ַמָּצּב ַה ִבְּטחוִֹני ַבּ ְ
ְוַה ְסִּבירוּת ַהְגּבוָֹהה ְלִמְלָחָמה
ְבִּעיַראק.
לא יהרגו את iMesh

"ְיִדיעוֹת ַאֲחרוֹנוֹת" ְמַדֵוַּח
ָ : annonceהֵחל à partir
חֶדשׁ ַה ָבּא ַיִגּיעוּ ַאְלֵפי
ֵמַה ֹ
ַתְּלִמיֵדי י"א ְלֵבית ַהחוִֹלים
שְׁמעוּ ִספּוִּרים
שּׁקּוִּמי ְויִ ְ
ַה ִ
ְתּאוּנוֹת
ִמ ְפּצוֵּעי
שִׁיּים
ִאי ִ
ֵבּית לוינשטיין
ַהְדָּרִכים.
שׁיר  a forméעוְֹבִדים
ִהְכ ִ
רב
"ֹ
ַה ְמּיָֻחד:
ַל ְפּרוֶֹיְקט
שׁ ָפִּזים hospitalisés
ַה ְמֻּא ְ
שֵׁלּם ֶאת ְמִחיר
מוָּכִנים ְל ַ
שׂיָפה la mise au jour
ַהֲח ִ
ְכֵּדי ְלַהְר ִתּיַע ֶאת ְבֵּני ִגּיָלם"
לבנון :נמשיך לנצל את
זכותנו למי הווזאני

שׁה ֶנֶגד
ֲעצוָּמה ֲ pétitionחָד ָ
שָּׁטִחיםַ :החוְֹתִמים,
שּׁרוּת ַבּ ְ
ַה ֵ
la plupart
ַמְר ִבּיָתם
שִׁמיִניְסִטים
ְ d'entre eux
שׁרוּת ְצָבִאי ,כּוְֹתִבים
ִלְפֵני ֵ
שָׁלהְ" :מִדיַנת
ראשׁ ַה ֶמְּמ ָ
ְל ֹ
שֵׁעי
ִפּ ְ
ְמַבַצַּעת
שָׂרֵאל
יִ ְ
ִמְלָחָמה crimes de guerre
ְורוֶֹמֶסת ְזֻכיּוֹת ָאָדם ,תּוְֹך
ְבּיִשּׁוִּבים
ֶהֶרס
ְזִריַעת
ָפַלְסִטיִנִיּים"
Pour écouter la lecture des
articles :
http://www.morim.com/59.pdf

שְׂרֵאִלית,
הִ ְ
ֶחְבַרת  ַ iMeshיּ
שּׁרוֵּתי
ַה ַמְּפִעיָלה ֶאת ֶאָחד ִמ ֵ
שׁתּוּף ַהְקָּבִצים fichiers
ִ

תלמידים ייפגשו עם נכים
מבית לוינשטיין

שֶׁלת ְלָבנוֹן ויו"ר
ראשׁ ֶמְמ ֶ
ֹ
שְׁלָּבנוֹן
ַה ַפְּרָלֶמְנט הוִֹדיעוּ ֶ
כל ִט ַפּת
ְזקוָּקה ְ a besoinל ֹ
שׁ ַתּ ֵמּשׁ
שׁיְך ְלִה ְ
ַמִים ְוָלֵכן ַתְּמ ִ
ְ utiliserבֵּמי הווזאניַ ,לְמרוֹת
שָׂרֵאל ִאְיָּמה a menacé
שִׁ ְ
ֶיּ
ִכּי ְמֻד ַבּר ב"ִעָלּה ְלִמְלָחָמה"
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