
 ִיְ�ָרֵאל ��ֶמֶרת ַ�� ַעל ַהִ	ְסָ�ִדי�

ְסְלִמי� ָעִמיר ,   ַ�ר ַהִ�יָ�ח� .א�ְמִרי� ְ�ִמְ�ַרד ַהח�� ַעל ַהְ�ָענ�ת ֶ�ל ַה	�

  ֵאה�ד א�ְלֶמְרט (�ֵעס .ִ�יֵ)� ֵמרֹא� ַהֶ	ְמָ�ָלה ְלַהְפִסיק ֶאת ָהֲעב�ד�ת, ֶ"ֶר�

�ר   .ַעל ַ�ר ַהִ�יָ�ח� �רֹא� ִעיִרַ-ית ְיר�ָ�ַלִי� ְמַנֶ,ה ְלַהְרִ�יַע ֶאת ַהִ+י

ְסְלִמי   .ַה	�

  

  שוטרי� בהר הבית

  מאת יגאל צדקא

.  ח�ְפִרי� ְלַיד 4ַחד ַה3ְַעִרי� ֶ�ל ַהר ַהַ�ִית2ְַח"�ִרי�. ַהֶ	ַתח ִ�יר�ָ�ַלִי� ָ�ד�ל

ְסְלִמי�, 5ַ�ֲֶע��ת ִמח�� ְלֶ�ַטח ַהר ַהַ�ִית, ָהֲעב�ד�ת ֵה� . ַמְרִ�יז�ת ֶאת ַה	�

�י�� ִ�י3ִי . ח�ְ�ִבי� ֶ�ָהֲעב�ד�ת ְמַסְ(נ�ת ֶאת ַהִ	ְסָ�ִדי� ַעל ַהר ַהַ�ִיתְ

�  .ְוַכָ	ה ��ְטִרי� �ַמְפִ�יִני� ִנְפְצע�,  ַהְפָ�נ�תָה4ֲחר�  ָהי

�ר �רֹא� ִעיִרַ-ית ְיר�ָ�ַלִי� א�ִרי ל�"�ִלי4ְנְסִקי ְמַנֶ,ה ְלַהְרִ�יַע ֶאת ַהִ+י

ְסְלִמי ְסְלִמי� ְצִריִכי� ְלָהִבי  . ֲאִני ר�ֶצה ֶ�ִ-ְהֶיה ֶ�ֶקט ִ�יר�ָ�ַלִי�. "ַה	� ַה	�

  .ה�א א�ֵמר, "94 ֶאָחד לֹא ר�ֶצה ִלְפג�ַע ַ�ִ	ְסָ�ִדי� ְ�ַהר ַהַ�ִיתֶ�



�יֵ)ר ַ�ָ	ק�� ֶ��� ע�ְבִדי� ַה2ְַח"�ִרי�, ֲאִבי 2ִיְכֶטר, ַהַ:ר ְלִביָ�ח�  ְ"ִני�ִ .

ֲאַנְחנ� ְצִריִכי� . "�ה�א ִ�יֵ)� ֵמַהִ	ְ�ָטָרה ְלַהְ�ִאיר ��ְטִרי� ַרִ�י� ִ�יר�ָ�ַלִי

  .;ַמר ַהַ:ר, "ִלְ�מ�ר ַעל ַהֵ,ֶדר ָ�ִעיר

�יר�ָ�ַלִי�ִ �ַהֶ	ְמָ�ָלה ה�ִדיָעה ֶ�ִהיא ַ=ְמִ�יְ> ֶאת , ַלְמר�ת ַהַהְפָ�נ�ת ֶ�ָהי

  .ָהֲעב�ד�ת ִמח�� ְלַהר ַהַ�ִית

ַ	ת זֹאת רֹא� . ָרא ְלַהְפִסיק ֶאת ָהֲעב�ד�תָק, ָעִמיר ֶ"ֶר�, ַ�ר ַהִ�יָ�ח� , ְלע�

 �ַהֶ	ְמָ�ָלה ֵאה�ד א�ְלֶמְרט לֹא ְמַקֵ�ל ֶאת ַה2ְָבִרי� ֶ�ל ַ�ר ַהִ�יָ�ח�  ַוֲאִפי<

;ַמר , "ַ�ר ַהִ�יָ�ח�  ע�ֵזר ְלֵאֶ<ה ֶ�ר�ִצי� ִלְפג�ַע ְ�ִיְ�ָרֵאל. "(�ֵעס ָעָליו

  .א�ְלֶמְרט

ְיר�ָ�ַלִי� ַ�ֶ-יֶכת . "ְ�ִמְ�ַרד ַהח�� א�ְמִרי� ֶ�<ֹא ָצִריְ> ְלַהְפִסיק ֶאת ָהֲעב�ד�ת

, ֲאַנְחנ� ��ְמִרי� ַעל (�ָ<�. ְוִהיא 4ֲחָרִאית ְלַמה ֶ�ּ)�ֶרה ָ��, ִלְמִדיַנת ִיְ�ָרֵאל

ְסְלִמי�   ".ַ�� ַעל ַה	�

, ַעל ִ"י ַהָ	ס�ֶרת. ה ְלַיְר2ֵ  ֵמרֹא� ַעל ָהֲעב�ד�תְנַצֵ-י  ֶ�ִ-ְ�ָרֵאל ה�ִדיָע

  .ַהַ-ְר2ִֵני� 4ֲחָרִאִיי� ַעל ַהר ַהַ�ִית ְוַעל ַהִ	ְסָ�ִדי� ֶ�ַעל ַהַהר

ֲאַנְחנ� ר�ִצי� . "ִיְ�ָרֵאל ִמְתַ(ֶ�וֶנת ָלִ�י� ַמְצֵלמ�ת ִאיְנֶטְרֶנט ְ�ֵאז�ר ָהֲעב�ד�ת

�א�ְמִרי� ְ�ִמְ�ַרד , "ע�ָל� י�ַכל ִלְרא�ת ַמה ֶ�ֱאֶמת ק�ֶרה ַ�ָ	ק��ֶ�ָ(ל ֶאָחד ָ

    .רֹא� ַהֶ	ְמָ�ָלה

   



  - nous continueronsַנְמִ�יְ> 

 - travauxֲעב�ד�ת 

 ��  - Ministre des affaires étrangèresִמְ�ַרד ַהח

  - appartiennentַ�ֶ-יֶכת 

  - 4responsablesֲחָרִאי� 

  - ��preserventְמִרי� 

  - mosquéesִ	ְסָ�ִדי� 

  - ��policiersְטִרי� 

 �  - être blessésִנְפְצע

  - pierresֲאָבִני� 

 �  - Aָont jetésְרק

  - manifestantsַמְפִ�יִני� 

  - maintenirִלְ�מ�ר 

  - ordreֵ,ֶדר 

  - a annoncéה�ִדיָעה 

  - par avanceֵמרֹא� 

  - réclamationsְ�ָענ�ת 

  - Ministre de la défenseַ�ר ַהִ�יָ�ח�  

 - arrêterְלַהְפִסיק 



  - colère(�ֵעס 

  - maireרֹא� ִעיִרַ-ית 

  - ont essayéְמַנֶ,ה 

  - calmerְלַהְרִ�יַע 

�ר �  - publicִ+י

 - tensionֶ	ַתח 

  - 2ַbulldozersְח"�ִרי� 

  - creusentח�ְפִרי� 

   - 3ְportesַעִרי�

 �� - en dehorsִמח

  - secteur, domaineֶ�ַטח 

  - Mont du Templeַהר ַהַ�ִית 

  - énerventַמְרִ�יז�ת 

  - mettent en dangerְמַסְ(נ�ת 

  - manifestationsַהְפָ�נ�ת 

  - hurterִלְפג�ַע 

�יָ�ח�  ְ"ִני� ִsécurité intérieure -  

� - a visitéיֵ)ר ִ

   - malgréַלְמר�ת 



 - a annoncéה�ִדיָעה 

  -  contrairement ְלע�ַ	ת זֹאת

 �  - mêmeֲאִפי<

  - aideע�ֵזר 

  - mentionnerְנַצֵ-י  

  - traditionָ	ס�ֶרת 

  - a l’intentionִמְתַ(ֶ�וֶנת 

  - camérasַמְצֵלמ�ת 

  - avoir lieuק�ֶרה 

 


