הלילה

בחצות

תסתיים

הפסקת

בדרום

האש

נתניהו

עדיין

לא

גיבש

רוב

בקבינט

לאישור

ההסכם

החמאם רר
ררר\־

עם

ויסמן

הפסקת אש או חידושירי nrapi
^״ לילה בחצות תגיע
האש בת 72

הפסקת

השעות

שקיים עם

ראשי יישובים

במועצה האזורית

חוף אשקלון

אמרליברמן כי ״אי

הגיליון
לסיומה ,עם סגירת
להתקדם לשום הסדר מניח את
עדיין לא ברוך אם לראש
הדעת בלי שניפטר מחמאס,
הממשלה ,בנימין נתניהו ,יהיה
אסורלסיים את המבצע הזהבלי
רוב בקרב שרי הקבינט לאישור
שגופותהחיילים יוחזרו למדינת
המתווה המוצע ,ככל הנראה ,אם
ישראל״,
לא ייסגרו הפערים ער לשעה
ליברמן אמר עוד כי ״אם
12בלילה ,תחודש הלחימה בין
המחבלים מהצד השני לא
הצדדים.
מבינים את זה

הנהגת
שר החוץ,
התנה את

אביגדורליברמן,

תמיכתו

בהסכם

בהשבת גופותיהם שלהחיילים
גולדין ואותןשאול.
הדר
הבוקר אמר שר החוץ שאם לא
ותתחדש
יגיעו הצדדים להסכם
חייבת
הלחימה ,ישראל
להגיע

להכרעה

משמעות,

בפגישה

במקביל,
יאירלפיד,
בקבינט

בחזרה גופות

הניה ושל כל

ברצועתעזה״.

הצהיר שר האוצר,
כי גם

בהסכם

נתניהו.

מחפש

תמיכה

לפיד.

ליברמן.

מתנדנד?

ליבני.

TAinn

תומכת

הם חייבים

להבין שהםיקבלו
של מוחמר דף ,של
החמאס

אפשר

התמיכה שלו
המתגבש אינה
הסכם

בטוחה.״אצביע רק בעד
שנותן פתרון אמתי לתושבי
הדרום .אני חושש שבלי ועידה
בינלאומית שאותה הצגנו כבר,
זה מהלך שרקיוביללעוד סיבוב

לחימה בעור שישה חודשים או להגיע לגדההמערבית״,
החזרת גופותיהם של שניחיילי
פנים ,יצחקאהרונוביץ׳.
לפיד ,״כעת היא תהיה כלי
שנה״ ,אמר.
צה״ל ,אורון שאול והדרגולדין
מנגד ,צפוי נתניהולזכות
ל״ניו יורק
לגדה המערביתלהגיע
לעזה״.
בראיון שהעניק
לדברילפיד ,היוזמה הוצגה
טייטס״ אמרלפיד ,כי כל הסכם
בתמיכתם של יו״ר התנועה ציפי תידון במועד מאוחר יותר .עוד
כולל ההסדר הסכמה כי ישראל
לשרי הממשלה ו״יש לה תגובות לבני ,ושר הביטחון ,משה בוגי
שהשקט ישמר
חייבלגרום לכך
תפסיק אתהחיסולים והתקיפות
לאורך זמן .בראיון התייחס
יעלון.
מעניינותבעולםהערבי״.
ובהדרגתיות יוקטן
מהאוויר,
על פי הדיווחים,יכלול
המתנגדים להסכם הפסקת
בין
לפידלהעברת השליטה ברצועה
המתגבש את הסרת
ההסכם
האש במתווה הנוכחי אפשר
לרשותהפלסטינית והסביר כי
גם אזור החיץבגבול הרצועה
שעומר כעת על  500מטר.
הסגר על עזה באופן חלקי
למנות גם את יו״ר הבית היהודי,
ופוליטית,
חמאם נחלש צבאית
הפערים בנושא הקמת נמל ימי
בלבד ולאיכלול את נושא
נפתלי בנט ,שאתמול הגדיר את
״בעבר חששנו שהעברת
עדייןגדולים.
פירוז הרצועה .הנושא יידון,
ההסכם המגבש כ״מכבםת מילים
השליטה תהיה כלי לחמאס
אמר

של
לביטחון

מימון טרור״ ,וכן

השר

אם בכלל,

בעתיד .גם סוגיית

