I.

VERSION

השיחות עם הסורים
ביום רביעי שעבר היה צריך להיפתח בארצות הברית הסיבוב השני של
 זאת אחרי שהסוריה, השיחות לא נפתחו.השיחות בין ישראל לסואיה
 לפני שישראל תודיע כי- הודיעו שהם לו יחדשו את השיחות עם ישראל
 בארצות הברית ובישראל.1967  ביוני4 היא מוכנה לחזור לגבול של
, ללחוץ על ישראל:רואים בהודעה הסורית תרגיל שיש לו שתי מטרות
.ולהראות לדעת הקהל בסוריה כי סוריה חזקה ואינה מוותרת לישראל
 ברור שרוש הממשלה.בישראל לא התרגשו מההודעה הסורית
 ואינם,והמשלחת הישראלית אינם יכולים לקבל את הדרישה הסורית
 בלי לדעת מה יהיו- יכולים להסכים לתנאים מוקדמים בעניין הגבולות
 איזה שלום יהיה בין שתי,סידורי הביטחון בין ישראל לסוריה
. ועוד,המדינות
 ובממשל האמריקני,גם האמריקנים לא התרגשו מההודעת הסורית
 הם בטוחים שהשיחות יתחדשו,אמרו כי למרות ההודעה הסורית
 שרת החוץ של ארצות הברית הזמנים מומחים מסוריה.בקרוב
 לבירור על פרטים שונים הנוגעים,ומישראל לבוא השבוע לארה"ב
. ישראל וסוריה קיבלו את ההצעה.לחידוש שיחות השלום
2000  בינואר25 ,1079  גיליון- שער למתחיל
II.

THÈME

Six générations séparent Moïse d’Abraham. Le fils d’Abraham et de Sarah,
Isaac, engendre Jacob, qui recevra de Dieu lui-même le nom d’Israël et sera, à
son tour, le père des douze tribus d’Israël. Jacob s’installe sur la terre de
Goshen, qui appartient à l’Egypte, et ses descendants se multiplient. Deux
siècles plus tard, l’Egypte les rejette et Pharaon ordonne la mise à mort de tous
les fils nouveau-nés des Hébreux. C’est dans ce contexte que se situe la
naissance de Moïse, confié au Nil par sa mère, recueilli par la fille du pharaon et
élevé dans la culture égyptienne. Nous sommes au XIIIème siècle avant J.C. :
les hébreux quittent l’Egypte et vont recevoir sur le mont Sinaï, de Dieu luimême, la Torah. C’est en ce point de leur histoire qu’ils deviennent
véritablement un peuple uni autour de la Loi.
Après la mort de Moïse, Josué conduit le peuple hébreu. Il conquiert la terre de
Canaan contre tous ses occupants et y installe ses tribus. Josué transmet la Torah
aux Anciens, qui dotent leur peuple d’une royauté qui durera quatre siècles.
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III.

ESSAI

Les candidats sont priés d’indiquer le nombre de mots employés (225 à 275)

? מהן הסיבות בעד או נגד הנסיגה מהגולן ומה דעתך על כך

