
 "ֲאַנְחנ� לֹא ְצִריִכי� ְלַרֵ�ל ְ
ִמְצַרִי�"

ַהַחְקָלא�ת ַהִ#ְ"ְרֵאִלי� ְמַלְ�ִדי� ֶאת ַהִ�ְצִרי� ַחְקָלא�ת ְולֹא ְצִריִכי� ִלְלמ�ד ָ�ָבר ַעל "

 ִ�יְ)ל�ָמִטי� ִיְ"ְרֵאִלי� א�ְמִרי� ֶ&ַהִ�ְצִרי� ִהְמִציא� ֶאת .א�ְמִרי� ְ
ִיְ"ָרֵאל, "ַהִ�ְצִרית

ִיְ"ְרֵאִלי ֶ&ָ#ַ&ב ,  ָעָזא� ָעָזא�.ִסי)�ר ָהִרי��ל ִ
ְגַלל הְ
ָעי�ת הְ)ִניִמ#�ת ֶ&ֵ#& ָלֶה�

ַהִ�ְצִרי� ְסָת� . ֶזה ַמְזִ,יר ֶאת ַהִ�ְקֶרה ֶ&ִ.י: "א�ֵמר, ִ�ְצִרי ְ
ִלי ִסיָ
הְ
ָעָבר ַ
ֶ,ֶלא ַה

  ."ַמֲאִ&יִמי� ֲאָנִ&י� ְ/ִמיִמי�

  

  

  עזאם עזאם לאחר שחזר מהכלא המצרי

‡˜„ˆ Ï‡‚È ˙‡Ó  

ַהִ#ְ"ְרֵאִלי� . "ַהִ�ְצִרי� א�ְמִרי� ֶ&ֵה� ָ/ְפס� ֶאְזָרח ִמְצִרי ֶ&ִריֵ�ל ִ
ְ&ִביל ִיְ"ָרֵאל

ָהֶאְזָרח ַהִ�ְצִרי ה�ָדה . א�ְמִרי� ַהִ�ְצִרי�, "ר�ִצי� ָלַדַעת ְ�ָבִרי� ַעל ַהַחְקָלא�ת ֶ&ָ.נ�

ַהְרֵ
ה ֲאָנִ&י� ח�ְ&ִבי� ֶ&ַהִ�ְצִרי� ִהְכִריח� א�ת� , א�ָל�. ָרֵאלֶ&ה�א ִריֵ�ל ִ
ְ&ִביל ִיְ"

   .ְלה�ד�ת ָ
ִרי��ל

ַהִ�ְצִרי� א�ְמִרי� ֶ&ַהִ#ְ"ְרֵאִלי� ָרצ� ָלַדַעת ְ)ָרִטי� ַ�� ַעל ֶחְ&
�נ�ת ַ
ְנק ֶ&ל ֶאְזָרִחי� 

  .ִמְצִרִ#י�

  . א�ְמִרי� ַהִ�ְצִרי�, "ע�ֵבד ִ
ְ&ִביל 2ְנֵ&י מ�ָסד ִיְ"ְרֵאִלי�, ֶ&1ְִתַ)סַהְ�ַרֵ�ל "



ָהַרְעי�3 ֶ&ִ#ְ"ָרֵאל . "ְ
ִיְ"ָרֵאל א�ְמִרי� ֶ&ַהִ�ְצִרי� &�ב ַמֲאִ&יִמי� ֲאָנִ&י� ְ
ִלי ִסיָ
ה

ִיְ"ָרֵאל . "א�ְמִרי� ְ
ִיְ"ָרֵאל, "ַמְצִחיקְמַרֶ�ֶלת 2ֲחֵרי ַהַחְקָלא�ת ַהִ�ְצִרית ה�א מ�ָזר �

ְלִיְ"ָרֵאל ֵאי3 צ�ֶר4ְ ְלַרֵ�ל 2ֲחֵרי . ,�ֵלל ְ
ִמְצַרִי�, ְמַלֶ�ֶדת ַחְקָלא�ת ְ
ָכל ָהע�ָל�

   ".ַהַחְקָלא�ת ֶ&ל ַהִ�ְצִרי�

ֵאִלי ָ/ִמי� ֶ&7ְמ� ָעָזא� ָעָזא� ַהִ�ְצִרי� 6ְסר� ִלְפֵני ָ&ִני� ַר
�ת ֶאְזָרח ִיְ"ְר, ַ,5ָכ�ר

ַרק ִלְפֵני  ָעָזא� ָיַ&ב ַ
ֶ,ֶלא ַהִ�ְצִרי ְזַמ3 ַרב ְוָחַזר. ְ
2ְ&ַמת ִרי��ל ִ
ְ&ִביל ִיְ"ָרֵאל

ַהֶ�ְמָ&ָלה ַהִ�ְצִרית ע�ָ"ה ַה,�ל ְ,ֵדי ֶ&ָהֶאְזָרִחי� ֶ&ָ.8 ִיְ"ְנא� ֶאת . "ִ,ְ&ָנַתִיי�

ִמְצַרִי� ִהיא ְמִדיָנה . "א�ֵמר ָעָזא�, "ָלֵכ3 ִהיא ַמְמִצי6ה ִסי)�ִרי� ָ,ֵאֶ.ה. ְ"ָרֵאלִי

ֶ,ֶנת ְלִיְ"ָרֵאל 92 ַעל ִ)י ֶ&ָעִ"ינ� ִאָ/8 ָ&ל��   ".ְמס:

  

  

  - Egypteִמְצַרִים 

 - nous avons capturéָּתַפְסנּו 

  - citoyenֶאְזָרח 

  - a espionnéִריֵּגל 

  - pourִּבְׁשִביל 

  - a reconnuהֹוָדה 

  - Mossad (Service secret israélien)ּמֹוָסד 

  - agricultureַחְקָלאּות 

  - accusentַמֲאִׁשיִמים 

  - sans raisonְּבִלי ִסיָּבה 

  - ont inventéִהְמִציאּו 

  - problèmesְּבָעיֹות 



    internes–ְּפִניִמּיֹות 

 - rappelיר ַמְזִּכ

  - casִּמְקֶרה 

  - seulement, simplementְסָתם 

  - capturentּתֹוְפִסים 

  cependant –אּוָלם 

 - ont forcéִהְכִריחּו 

  - comptes bancairesֶחְׁשּבֹונֹות ַּבְנק 

  idée –ַרְעיֹון 

 - étrangeמּוָזר 

  drôle –ַמְצִחיק 

  y compris –ּכֹוֵלל 

  besoin –צֹוֶרְך 

   comme il est rappelé –ַּכָּזכּור 

  mis en prison –*ְסרּו 

  innocent –ָּתִמים 

   prison–ֶּכֶלא 

  - detesterִיְׂשְנאּו 

  - dangereuxְמֻסֶּכֶנת 

    bien que–.ף ַעל ִּפי 

 


