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למסלולם.
על רגיעה והשבת החיים ברצועת עזה
כמו כן ,סוכם על איזור דיג מורחבשיתחיל ב-
צמצום
מיילים ויסתיים ב12 -מיילים ,וכן על
איזור החיץ בין רצועת עזה לישראל מ300 -
ל 100 -מטרים .עיקרי
הצדדים

נחשפו כבר

$DN2$אליעזר$DN2$שולמן
עזר

החיילים.
שום הסדר בלי החזרת גופות
למדינת ישראללחתום על הסכם שלאכולל
החזרת הגופות .אםהמחבלים לא מבינים את
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בשבוע שעבר על ידיאלי־
$TS1$אליעזר$TS1$
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במבצע,ליברמן מתח בי־
$TS1$ביקורת$TS1$

קורת
$DN2$ביקורת $DN2$חריפה על
הוא
וכסף״,
את
״גם
אמר.
הווע־
$TS1$הוועדה$TS1$
העולם :צביעות

בשעה שבה נכתבות שורותאלה,רביעי בערב,

דה
$DN2$הוועדה$DN2$

יושבות שתי המשלחות זו מול זו כשביניהן פע־
$TS1$פערים$TS1$

הארגון .״שני דברים מניעים

הזאת

היא צביעות .אסורלנו לשתף

איתם

פעולה ,הם עוכריישראל.
$DN2$פערים$DN2$בלתי פתורים .למעשה הם אינם יושבים זה
רים
לגיטימציה
לאיראן״.
מול זה ,שליחים מצריים עוברים מחדר לחדר
המתווה המצרילפתרון מדבר על כך שתחילה
ומתווכים בין שתיהמשלחות .הצעות נבחנות,
תסיר ישראל באופן הדרגתי את הסגר המוטל
הצעות פשרה .עדלרגע כתיבת השורות טרם
על רצועת עזה ,ישראל גם
תצמצם את רצועת
ידוע לאיש האם הם
יצליחו אולא.
הביטחון הצמודהלגדר הביטחון שתגיע עד 500
בישובי רצועת עזה נערכו אתמוללסיום הפ־
$TS1$הפסקת$TS1$
משםובמקביל תפורז הרצועה כולה כפי
מטר
$DN2$הפסקת $DN2$האש .אם זו לא תוארך ,מעריכים תושבי
סקת
דרישת ישראל ויקומו בהנמלי ים ואויר.
המקום ,תתחיל שוב אש וגופרית מומטרתלעבר
בכיר המשלחתהפלסטינית סאיב עריקאת
ישובי עוטף עזה ,חדרי הביטחון ערוכים ומוכ־
$TS1$ומוכנים$TS1$
אמש כי ״כל מה
אמר
שהמסמך המצרי מציע
משפחות רבות
$DN2$ומוכנים$DN2$לקלוט את המשפחות ,אולם
נים
ישראליים-פלםטיניים קוד־
$TS1$קודמים״$TS1$.
בהסכמים
כבר סוכם
מיטלטליהןויעזבו בבהלה צפונה ,שם
יארזו את
׳אל-מיאדיך אמר
הלבנוני
מים״.
$DN2$קודמים״ $DN2$.בריאיוןלערוץ
ישהו עד יעבור זעם.
חמאס
עריקאת כי״ישראלמפעילהלחצים על
קיבוצים רבים כמו זיקים ,כפר עזה ,עין הש־
$TS1$השלשה$TS1$,
משא
ומשתמשת בשפה של תכתיבים ולא של
$DN2$השלשה $DN2$,נתיב העשרה ,נחלעוז היו נטושים ימים
לשה,
ומתן״ ,וטען כי אין ערובה לכך שישראל תעמוד
לחזור ,אך החזרה
רבים ,מקצת מהחברים החלו
בהסכמים.
נעצרה תוך כדי המו״מ .למשפחות רבות אין
ראש
בבוקר שבה המשלחת בראשותו של
היכן להתאכסן עוד ,וחלק מהן כבר אינו מוכן
במשך
השב״כ יורם כהןלקהיר להמשך המו״מ.
וליהנות מחסדי זרים ,אלא מעדיףלחזור
לנדוד
כל יוםרביעי ,הרחק מעיני התקשורת ,התנהל
המשפחות נותרו בצ־
$TS1$בצפון$TS1$.
על אף הסכנות ,אבל רוב
והפלסטיניות.
המו״מ בין המשלחותהישראליות
החמאם,
פון.
$DN2$בצפון $DN2$.אם ישראל לא תגיע להסדרה עם
ממש בשעות אלה שבהן נכתבתהידיעה ,דנות
יצטרכו ישובים אלהלהתארגן מחדש.
שתי המשלחות במגוון של שאלות
שהועלו על
כך למשל מתנגד שר האוצר יאירלפיד לכל
ידי שרי הקבינט ביחד עם כל המעורבים במו״מ.
הסדר שלא יעניק פתרון מלאלסוגיה העזתית
המשכורותלפקידי
כך למשל סוגיית העברת
הפסקות
בכללה כדי שלא נחזור שוב ושוב על
המשכורות
הממשל של החמאס ,האם העברת
אש זמניות .השרנפתלי בנט מתנגדלהעברת
ותאפשר לישראל לפקח על המש־
$TS1$המשכורות$TS1$
תהיה ישירה
משכורותלפקידי החמאס גם דרך גוף שלישי
המשכורות
ומקבליהן או שמא תעביר את
כורות
$DN2$המשכורות$DN2$
כפי שדובר בהסכם .גם שר החוץ אביגדורלי־
$TS1$ליברמן$TS1$
מדינהשלישית .השר בנט למשל מתנגד בכל
משא ומתן שהוא,
$DN2$ליברמן $DN2$מתנגד בכל תוקף לכל
ברמן
תוקףלהעברת משכורות דרך מדינהשלישית.
עלינולהיכנס
וטוען כי
לעזה .השרגלעד ארדן
מתווכחות עתה
סוגיה רגישה נוספת שעליה
הוא אפואלשון המאוזנים בהכרעה.
שני
של
גופותיהם
חיילי
שתי המשלחות היא
ליברמן ביקר במועצה האזורית ׳חוף
אביגדור
גולדין הי״ד.
צה״ל סמ״ר אורון שאול וסגן הדר
אשקלון׳ ,שם נשא דברים בפני חברי המועצה
החמאס שחרור
תמורת החזרת גופות אלה דורש
לסוגיית הגופות של
שפגשו אותו .הוא התייחס
מחבלים.
חיילי צה״ל ואמר כדרכו :״אני וחבריי לאנקבל
ראש הוועדה נתן

