
 : רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ֵאהּוד אֹוְלֶמְרט
   

  ְנִסיָגה ֵמָרַמת ַהּגֹוָלן ַהְפִסיקּו ְלַדֵּבר ַעל
  

אֹוְלֶמְרט ּכֹוֵעס ַעל ָׂשִרים ֶׁשִּדיְּברּו ַּבִּתְקׁשֹוֶרת ַעל ֶאְפָׁשרּות ֶׁשל ְנִסיָגה ֵמָרַמת 
ֹות ַהְּפִניִמּיֹות ֶׁשל ָצִריְך ְלַדֵּבר ַעל ָׁשלֹום ִעם סּוְרָיה ְּבִׂשיח* "ַהּגֹוָלן 

יֹוֵתר , ֵּביְנַתִיים* ָאַמר רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה , "ַהֶּמְמָׁשָלה ְולֹא ִעם ַהִּתְקׁשֹוֶרת
  *ְויֹוֵתר ִמְׁשָּפחֹות ִיְׂשְרֵאִלּיֹות עֹוְברֹות ָלגּור ְּבָרַמת ַהּגֹוָלן 

   

  מאת יגאל צדקא

 ְּבֶמְמֶׁשֶלת ִיְׂשָרֵאל ַלִּתְקׁשֹוֶרת ֶׁשָּצִריְך ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ָאְמרּו ַּכָּמה ָׂשִרים
ַּגם , ֻּכָּלם ִמִּמְפֶלֶגת ָהֲעבֹוָדה, ַהָּׂשִרים. ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהַּמָּׂשא ּוַמָּתן ִעם סּוְרָיה

  .ִּדיְּברּו ַעל ְנִסיָגה ֵמָרַמת ַהּגֹוָלן

ִאם ֵיׁש ַׂשר . " ֶׁשּלֹוּכֹוֵעס ַעל ַהָּׂשִרים, ֵאהּוד אֹוְלֶמְרט, רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה
הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות זֹאת ַּבְּפִגיׁשֹות ֶׁשל ַהֶּמְמָׁשָלה , ֶׁשרֹוֶצה ְלַדֵּבר ַעל ַהּנֹוֵׂשא

, ָרַמת ַהּגֹוָלן ַׁשֶּייֶכת ִלְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. "ָאַמר אֹוְלֶמְרט, "ְולֹא ַּבִּתְקׁשֹוֶרת
  .הֹוִסיף, "ן ִעם סּוְרָיהַוֲאַנְחנּו לֹא ְמַקְּייִמים ַמָּׂשא ּוַמָּת

ָּבָׁשאר , ַהּנֹוֵׂשא ַהֶּזה עֹוֶלה ַעְכָׁשיו ְלַאַחר ֶׁשַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ְנִׂשיא סּוְרָיה
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה . ָאַמר ֶׁשהּוא רֹוֶצה ְלַחֵּדׁש ֶאת ַהַּמָּׂשא ּוַמָּתן ִעם ִיְׂשָרֵאל, ָאָסד

  . ִויּכּוַח ָיָׁשן ְּבִיְׂשָרֵאל ַעל ָעִתיד ָרַמת ַהּגֹוָלןֶׁשל ְנִׂשיא סּוְרָיה ִהְתִחילּו

ֲאָבל ְּבִיְׂשָרֵאל ַּגם ָׂשמּו ֵלב ֶׁשַהּסּוִרים ְמִכיִנים ֶאת ַהָּצָבא ֶׁשָּלֶהם ְלִמְלָחָמה 
ים אֹוְמִר, "לֹא ִמְתּכֹוֵנן ְלִמְלָחָמה, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום. "ְּבִיְׂשָרֵאל
  .ְּבִיְׂשָרֵאל

ֻמְמִחים ֶׁשַּמִּכיִרים ֶאת ַהְּפָרִטים ֶׁשל ַהַּמָּׂשא ּוַמָּתן ֶׁשָהָיה ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ְלסּוְרָיה 
. אֹוְמִרים ֶׁשְּׁשֵּתי ַהְּמִדינֹות ִהִּגיעּו ְלַהְסָּכָמה ְלַגֵּבי רֹוב ַהּנֹוְׂשִאים, ֶּבָעָבר

ְלַדַעת ". ם ֶׁשֵהם לֹא ִהְסִּכימּו ְלַגֵּביֶהםִנְׁשֲארּו ַרק ְמַעט ְמאֹוד נֹוְׂשִאי"
  .ִיְׂשָרֵאל ְוסּוְרָיה ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות ָׁשלֹום ְּכָבר ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשִנים, ַהֻּמְמִחים

ְועֹוד ִמְׁשָּפחֹות ִיְׂשְרֵאִלּיֹות , ְּבָרַמת ַהּגֹוָלן ַמְמִׁשיִכים ִלְבנֹות ָּבִּתים, ֵּביְנַתִיים
ִיְׂשָרֵאל לֹא . "ֵהם אֹוְמִרים, "ֲאַנְחנּו לֹא ַנֲעזֹוב ֶאת ַהּגֹוָלן. "ּור ָׁשםַמִּגיעֹות ָלג

  !"ֶזה ְמֻסָּכן ִמַּדי. ְיכֹוָלה ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמּה ָלֵתת ַלּסּוִרים ֶאת ָרַמת ַהּגֹוָלן



  premier ministre -  רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה 

  cessez -ַהְפִסיקּו 

  retrait -ְנִסיָגה 

  en colère –ֵעס ּכֹו

   - ministresָׂשִרים 

  media -ִּתְקׁשֹוֶרת 

  possibilité -ֶאְפָׁשרּות 

  discussions –ִׂשיחֹות 

  internes –ְּפִניִמּיֹות 

    entre-tempsֵּביְנַתִיים 

  déménagent -עֹוְברֹות ָלגּור 

   négociations -ַמָּׂשא ּוַמָּתן 

  au même moment –ְּבאֹותֹו ְזַמן 

  préparent -ִכיִנים ְמ

  attaquer –ִלְתקֹוף 

   - expertsֻמְמִחים 

  dans le passéֶּבָעָבר 

   presqueִּכְמַעט 

    accord–ֶהְסֵּכם 

  renouveler –ְלַחֵּדׁש 

  rencontres -ְּפִגיׁשֹות 

    appartient–ַׁשֶּייֶכת 

    ajouterהֹוִסיף 

    débat–ִויּכּוַח 



  - futurָעִתיד 

  détails -ְּפָרִטים 

   la plupart, la majoritéרֹוב 

    continuentַמְמִׁשיִכים 

   se permettre –ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצָמּה 

 dangereux –ְמֻסָּכן 

   


