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לסבב נוסף .אז בשביל מה כלהבלגן הזה? פירוז עזה
יכול ה־הלהיעשות בהסכם מדיני ,אבל אם החלטתם
לעשות זאתבמלחמה ,אז שיהיו לכם מספיק ביצים
התשה״ ,אמד ,״וכסוף תצא עם
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גם ראש מועצת חוףאשקלון,
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ולשמור על שרירותו
הליכוד,
בימים הקרובים צפוי יו״ר מרכז
דנון,לכנס את מרכז המפלגה כדילהביך את נתניהו.
״למרות המ־־ר הכבד לא הכרענו את חמאס״ ,אמר.
"מדיניות ההבלגה וההיסוס פגעהביכולת ההרתעה
של מדינתישראל ,והסבב הבא הוא רקעניין שלזמן״.
אפילו באופוזיציה תקפו את ראש הממשלה ואת
החלטתו להסכים להפסקת אשבלי הישגים כלשהם.
״הסכם בלי פירוז הוא כמו לרשוםבלו״ז את סבב
הלחימה הבא״ ,אמר ח״כאלי ישי(ש״ם) .״זה רק ייתן
לחימה״.
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