
 א�ְלֶמְרט ְמַתְכֵנ� ִ�י��ִיי� ַ
ֶ�ְמָ�ָלה

ַהְ
ָעָיה ַהְ$ד�ָלה ֶ�ל א�ְלֶמְרט ִהיא ָעִמיר ֶ#ֶר" ֶ�ָ!ַדַעת ַרִ
י� לֹא ַמְתִאי� ַלַ�ְפִקיד ַ�ר 

 ַלֲעז�ב ַיַעְזר� ל� ְלַ�ְכֵנַע ֶאת ֶ#ֶר"" ֲעב�ָדה"א�ְלֶמְרט ר�ֶצה ֶ�ְ
ִמְפֶלֶגת ָה* ַהִ
יָ&ח�� 


ִמְ�ַרד רֹא� ַהֶ�ְמָ�ָלה ְמַקִ�וי� ֶ�ַהִ.י
�ר יֹאַהב י�ֵתר ֶאת * ֶאת ִמְ�ַרד ַהִ
יָ&ח�� ְ

  *ַהֶ�ְמָ�ָלה ַהֲחָדָ�ה 

 

 

  

  

  

   יחסים לא טובים- ראש הממשלה ושר הביטחון 

  

 מאת יגאל צדקא

א�ְלֶמְרט ִקיָ�וה . ��ת ִ�י��ִיי� ַ
ֶ�ְמָ�ָלהְמַתְכֵנ� ַלֲע, ֵאה�ד א�ְלֶמְרט, רֹא� ַהֶ�ְמָ�ָלה

. ַיְחז�ר ַלֶ�ְמָ�ָלה ְוַיֲעֶ�ה ֶאת ַה4ִי��ִיי� ִא��, ַ�ר ַהִ�ְ�ָ#ִטי� ַה�3ֶד�, ֶ�ַח2ִי� ָרמ��

 ַ�ר ְ
ֶמְמֶ�ֶלת ְוה�א לֹא י�ַכל ַלְחז�ר ְוִלְהי�ת, ֵ
ית ַהִ�ְ�ָ#ט ִהְרִ�יַע ֶאת ָרמ��, א�ָל�

ָלֵכ� א�ְלֶמְרט ָצִרי5ְ ִלְמצ�א ַ�ר ָחָד� 2ִ�ְֶהֶיה ְ
ִמְ�ַרד ַהִ�ְ�ָ#ִטי� ִ
ְמק�מ� . ִיְ�ָרֵאל

  .ֶ�ל ַח2ִי� ָרמ��

א�ְלֶמְרט ְוַרִ
י� ֲאֵחִרי� . ָעִמיר ֶ#ֶר", ְ
ָעָיה 6ֶחֶרת ֶ�ל א�ְלֶמְרט ִהיא ַ�ר ַהִ
יָ&ח��

ַ$� ַהִ.י
�ר ְ
ִיְ�ָרֵאל ח�ֵ�ב ֶ�ֶ#ֶר" לֹא . ְ�ִבי� ֶ�ֶ#ֶר" ה�א ַ�ר ִ
יָ&ח�� לֹא ט�בח�

רֹא� ַהֶ�ְמָ�ָלה לֹא ָיכ�ל ְלַהֲעִביר ֶאת ֶ#ֶר" , א�ָל�. ַמְתִאי� ִלְהי�ת ַ�ר ַהִ
יָ&ח��



ִהיא " ֲעב�ָדה"ִמְפֶלֶגת ָה". ֲעב�ָדה" ָהֵמַהַ�ְפִקיד ִמְ#ֵני ֶ�ֶ#ֶר" ה�א רֹא� ִמְפֶלֶגת

ַהֲעָבָרת� ֶ�ל ֶ#ֶר" ְלַתְפִקיד 6ֵחר ֶ�!ֹא ֵמְרצ�נ� . ֲחֵבָרה ֲח��ָבה ְמא�ד ַ
7�3ִליְצָיה

  .ְיכ�ָלה ִלְגר�� ְלַמְ�ֵ
ר ָ$ד�ל ַ
ֶ�ְמָ�ָלה

ַלֲעז�ר ל� ְלַהֲעִביר " ֲעב�ָדה"ְמַנ9ֶה ְלַ�ְכֵנַע ָ�ִרי� ִמִ�ְפֶלֶגת ָהַ
8ְַמ� ָה6ֲחר�� א�ְלֶמְרט 

  .ֶאת ֶ#ֶר" ְלַתְפִקיד 6ֵחר

ַעד ַה�2� ֵאי� ַ�ר . 6ַחד ַהַ�ְפִקיִדי� ֶ�ֲעַדִיי� ִנ6�ְר ָ#נ�י ַ
ֶ�ְמָ�ָלה ה�א ַ�ר ָהְרָווָחה

  .ֵגַע ָ
ֲאָנִ�י� ָהֲעִנ2ִי� ַ
ְ�ִדיָנהְוַהָ:ָבר #�, ְרָווָחה ְ
ִיְ�ָרֵאל

ְיַ��� ֶאת ַהֵ:ָעה ֶ�ל , ְ
ִמְ�ַרד רֹא� ַהֶ�ְמָ�ָלה ְמַקִ�וי� ֶ�ַה4ִי��ִיי� 2ַ�ֲֶעֶ�ה א�ְלֶמְרט

  .ָ�ָלה ֶ�!�ַעל ִ#י ַה9ְָקִרי� ָ#ח�ת �ָפח�ת ֲאָנִ�י� ��ְמִכי� ַ
ֶ�ְמ. ַהִ.י
�ר ַעל ַהֶ�ְמָ�ָלה

  - prévoitְמַתְכֵנן 

 - changementsִׁשיּנּוִיים 

  - gouvernementֶּמְמָׁשָלה 

  - perduִהְפִסיד 

  - procèsִּמְׁשָּפט 

  - reconstruireִלְבנֹות ֵמָחָדׁש 

  - trouverִלְמצֹוא 

  - remplacerְלַהְחִליף 

  - Ministre de la Défenseַׂשר ִּביָּטחֹון 

  - selonְלַדַעת 

  - jobַּתְפִקיד 

  - convaincreְלַׁשְכֵנַע 

  quitter –ַלֲעזֹוב 

 - espèrentְמַקִּווים 



  - publicִּציּבּור 

  - Ministre de la Justiceַׂשר ִּמְׁשָּפִטים 

  - précédentּקֹוֶדם 

  mais, cependant –אּוָלם 

   tri–ֵּבית ַהִּמְׁשָּפט 

 a été condamné –ִהְרִׁשיַע 

  ministre –ַׂשר 

  c’est pourquoi –ָלֵכן 

  instead of –ִּבְמקֹומֹו 

  - problèmeְּבָעָיה 

  - ne convient pasלֹא ַמְתִאים 

  - transférerְלַהֲעִביר 

  leader –רֹאׁש 

 - membreֲחֵבָרה 

  - sa volontéְרצֹונֹו 

  - causerִלְגרֹום 

  - criseַמְׁשֵּבר 

  - libreָּפנּוי 

  -  Ministre du bien êtreַׂשר ְרָווָחה 

  - atteintּפֹוֵגַע 

  - gens pauvresֲעִנִּיים 

  - opinionֵּדָעה 

  - sondagesְּסָקִרים 

 - moins, peuָּפחֹות 


