ָמ ְט ָ"ל ָח ָד ַע ְכ ָיו.
ַחנ ְצ ִר ִיכי  avons besoinר ַ
ַצ ַה"לֲ :אנ ְ
יכל ְל ַחֵק ֶ renforcerאת ַה ָ' ָבא ֵמ ָח ָד ִזְ ַמָ $ק ָצרֶ .אז ְָר ִחי
 ְ ַנִי ַ
ַי ְ
ֲמינִי ֶ   ִ
ְ ַצ ַה"ל ַמא ִ
ֲקירָה ַעל ִמ ְל ֶח ֶמת ְל ָבנ*ַ $ה ְִ /נָ.יה
ֲדת ַהח ִ
 ְ ַנִי ַעד ֶַוע ַ
י+ח*ְ $ל ַח*ת ִע ַה ִ)י0י ֶל ְ
ְמ ַב ְִ -י ִמ ַ,ר ַה ִ ָ
א*מ ִרי ֶ ֵאיְ $ז ַמְ $ל ַח*ת.
ְַ 3פ ְר ֵס ֶ publieraאת ַה ַ) ְס ָקנ*ת ַ ְ .4 ָ ֶ conclusionsצ ַה"ל ְ
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מאת יגאל צדקא
י+ח*,$
בע ֶ ָע ַברִ ,ה ְת ִחיל ַ:ר ַה ִ ָ
*דָ $8ָ ,חלִ ,7ה ְת ַ+ֵ 9ר ַ /ָ ַ a démissionné ֲחרֵי ֶ ָה ָר ַמ ְט ָ"ל ַה ֵ
ט*ביְ .ס*פ* ֶל
ֲמ ִדי ִ candidats
ָע ִמיר ֶֶ 9רְ ,7ל ַח ֵָ :9ר ַמ ְט ָ"ל ָח ָדַ .ל ְַ 3פ ִקיד ָ fonctionהי ַה ְר ֵה <מע ָ
 ְ ַנִיַ ,ל ְַ 3פ ִקיד.
ַי ְ
איִ  ,
ָָ 8ברֶ ,ה ְח ִליט ֶֶ 9רְ 7ל ַמ*0ת ֶאת ָה  ְ ִמי ִ
 ְ ַנִי ָהיָה ְמ ַפ ֵ-ד " ָ
ְ
ַ ָה forces terrestres
*לנִי" ִ ְז ַמַ $ה ֵ/ירת ַה ְ' ָב ִאי ֶ * .הא ַמ ִיר ֶאת *ח*ת ַהָ .
יכל ְל ַחֵק ֶאת ַה ָ' ָבא ִ ְז ַמָ $ק ָצר.
 ְ ַנִי ַ
יטבְ .ל ַד ַעת  ְנ ֵי ָצ ָבא ַר ִיְ ,
ֵה ֵ
א*מ ִרי ַהַ ְ *.צ ַה"לָ $8ָ " .חל 7הא
ָמ ְט ָ"ל ֶ ָא ֵמ ֵחיל ָה ֲאוִויר"ְ ,
ְיתה ָטעת ְל ַמ*0ת  nommerר ַ
"ז* ָהי ָ
ַ ָה".
יכי *ח*ת ַהָ .
ֲבל הא ִאי ֵחיל ָה ֲאוִויר ,ו ְָלכֵ $הא לֹא יָכ*ל ָהיָה ְל ָה ִביַ $מה ְ' ִר ִ
ִאי <מ ְכ ָר ,א ָ
אלַ ,ל ִ)י0י ֶל ְ
ָ
ָמי ֵא 
 ְ ַנִי ֵי ַ ִמ ְתנ ְַ ִדי ְ ,opposantsו ֵה ְמ ַב ְִ -י ְל ַח*ת ִע ַה ִ)י0יְ " .י ִ
ֲדה י ְִת ְַ 9ר ְסמ ְ ָקר*ב .יָכ*ל
א*מ ִרי ַה ִ) ְתנ ְַ ִדיַ " .ה ַ) ְס ָקנ*ת ֶל ַהַוע ָ
ֲקירָה"ְ ,
ֲדת ח ִ
ֲקירָה ֶל ַוע ַ
ע*בר ח ִ
ַצ ַה"ל ֵ
י> ְ ִמ ְל ֶח ֶמת ְל ָבנ*ַ $ה ְִ /נָ.יה".
 ְ ַנִי לֹא ַָ 9על ְמ* ֶ ָ' ִר ְ
ִל ְהי*ת ֶ ַהַו ֲע ָדה ְִ 3מ ָצא ֶַ ְ
ְל <ע ַ)ת זֹאתַ ְ ,צ ַה"ל ְמ ַב ְִ -י ְל ַה ְכנִיס ֶאת ָה ָר ַמ ְט ָ"ל ֶה ָח ָד ַל ְַ 3פ ִקיד ַמ ֵהר ְ ָכל ָה ֶא ְפ ָרֵ " .איָ $לנ ְז ַמ$
א*מ ִרי.
ל ָה ִכיֶ $את ַע ְצמ* ֶל ָע ִתיד"ֵ ,ה ְ
ְל ַח*תַ .ה ָ' ָבא ָצ ִר ְי> ְל ִה ְת ַחֵק ְ

