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כל כתבות (כתבות שקשורות ליחס הישראלי והפלשתינאי כלפי תהליך השלום  1נספח 
 )YNETלקוחות מתוך האתר 

 :הצד הישראלי

 נושא ההקפאה בהקפאה: נתניהו בליכוד

הוא גם ". כרגע לא מדברים על זה"ראש הממשלה נשאל בדיון בסיעה על המגעים עם האמריקנים ואמר ש
 צדדית על מדינה יהיו מחירים-להצהרה חד: הפלסטינים הזהיר שוב את
 אטילה שומפלבי

  
נשאל בנימין ) 'יום ב(בישיבת סיעת הליכוד שנערכה בצהריים  .כרגע בעצם כלום, לפי ראש הממשלה? מה קורה בזירה המדינית

. שלעת עתה אין הצעה אמריקנית קונקרטית על השולחןוהשיב , נתניהו על האפשרות לחידוש הקפאת הבנייה בשטחים
 .הוא אמר, "נושא ההקפאה בהקפאה"

 
צדדי על -יכריזו באופן חד חברת הכנסת ציפי חוטובלי שאלה את ראש הממשלה לגבי האפשרות שהפלסטינים

: והדגיש, נתניהו ענה שכרגע אין הצעה אמריקנית על תמורה להמשך הקפאה. וכן על האפשרות להקפאה נוספת ,המדינ
 ."כרגע לא מדברים על זה"

 
כביכול שטחים מהמדינה  ישראל תחכירגם חבר הכנסת דני דנון שאל על סוגיית ההקפאה וכן בנושא הפרסומים על כך ש

בפועל יש : "ראש הממשלה הוסיף בנושא ההקפאה. הדגיש נתניהו, "אין לזה שחר. "בבקעת הירדן, הפלסטינית העתידית
 ."הקפאה בעיסוק בנושא הקפאת הבנייה

 
 ,"לזה מחירים משני הצדדים יהיו"מאזן ואמר ש-ראש הממשלה שלח אזהרה נוספת לאבו, לגבי הכרזה חד צדדית

 
כל ניסיון לעקוף "אז ציין כי  ,מאשר בסוף השבוע שעבר נתניהו נשמע תקיף יותר. וצעד שכזה לא יקדם את הפתרון

 ."לא יקדם את תהליך השלום האמיתי, את השיחות הישירות על ידי הליכה לגופים בינלאומיים
 

, שר המודיעין המצרי. דים לשיחות הישירותעל קידום המאמץ המצרי להחזיר את הצד-ynet פורסם ב מוקדם יותר היום
 .שמעון פרס, ונשיא המדינה, בנימין נתניהו, יגיע השבוע לישראל וייפגש עם ראש הממשלה, עומר סולימאן

 

 מ לא תקדם שלום"עקיפת המו: נתניהו על איומי הפלסטינים

  
כל ניסיון של הפלסטינים לעקוף את השיחות הישירות על ידי "אמר כי , בנימין נתניהו, ראש הממשלה

 ."פנייה לגופים בינלאומיים לא יקדם את תהליך השלום האמיתי
 

אנו מצפים : "אמר נתניהו, לפיהם יפעל להכריז על עצמאות באופן חד צדדי, אבו מאזן, בתגובה לדבריו של הנשיא הפלסטיני
שלום יציב ובטוח יושג . בתום לב וללא תנאים מוקדמים, מהפלסטינים לקיים את התחייבותם לניהול המשא ומתן ברצינות

 ."ואני מקווה שנחזור לנתיב במלוא העוצמה בקרוב, אך ורק בדרך זו
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 "אני התגמשתי: "מ מגלגל את הכדור לרשות"רה

לא , יודעים שבנייה מתונה ומרוסנת בשנה הקרובהכולם "בשיחות סגורות עם יועציו אמר נתניהו כי 
". לכן הקהילה הבינלאומית צריכה לקרוא לפלסטינים להישאר בשיחות. תשפיע במאומה על מפת השלום

 ב"בכירים בליכוד מאותתים שיסכימו להקפיא שוב את הבנייה בתמורה לתמריצים מארה, בינתיים
 אטילה שומפלבי

  
עמדתי בכל " .ראש הממשלה מגלגל אחריות לפתחם של הפלסטינים, אחרי יום ארוך של מאמצים להציל את המשא ומתן

בנימין נתניהו בשיחות ) 'ו(אמר היום , "הממשל האמריקני והקהילה הבינלאומית, ההתחייבויות שלי כלפי הפלסטינים
 ."מישות ולהישאר בשיחותעכשיו אני מצפה מהפלסטינים לגלות ג. "סגורות עם יועציו

 
ושוחח בטלפון עם  ,קתרין אשטון ועם שרת החוץ האירופית מיטשל' ורג'ג נתניהו נפגש היום עם השליח האמריקני

במסגרת המאמצים למצוא פיתרון יצירתי שיאפשר את המשך השיחות עם הפלסטינים , מון-באן קי, ם"ל האו"מזכ
 .בהתנחלויות חידוש הבנייה למרות

 
אבל עמדתי בכל התחייבויותינו כלפי , זה לא היה קל עבורנו להקפיא את הבנייה החדשה ביהודה ושומרון לעשרה חודשים"

לתת לאבו מאזן מרחב עשינו זאת כדי ", טען נתניהו באוזני יועציו, "הממשל האמריקני והקהילה הבינלאומית, הפלסטינים
 ."עכשיו אני מצפה מהפלסטינים לגלות גמישות ולהישאר בשיחות. כניסה למשא ומתן ישיר ללא תנאים מוקדמים

 "ברק הופך הממשלה לשלום עכשיו: "ישראל ביתנו

הוא משחק "הקריאות לפטרו ודברי שר הביטחון כי , ם"בעקבות הסערה סביב נאום שר החוץ ליברמן באו
". הגיע הזמן להחליף את העבודה בקדימה"מגיב בכיר בישראל ביתנו ואומר כי , "יריבי ישראללידי 

אנחנו : "בקדימה דחו את היוזמה". הממשלה צריכה להתמקד בנושאי פנים. ברק גורר שמאלה", לדבריו
 "האלטרנטיבה
 אטילה שומפלבי

  
הברית התייחסה אליו בביטול -נימין נתניהו הבהיר כי הדברים שאמר אינם על דעתו וארצותראש הממשלה ב, שרים קראו לפטרו

של  ובייחוד לזו שהגיעה מצידו, כעת במפלגתו של שר החוץ אביגדור ליברמן עונים להתקפות .וטענה כי אינה משוחחת איתו
הגיע הזמן להחליף את , ברק גורר את הממשלה שמאלה"כי ) 'ד(בכיר בישראל ביתנו אמר הבוקר . אהוד ברק, שר הביטחון

 ."העבודה בקדימה
 

בתגובה ". ומשחקים לידי יריבי ישראל"את עמדת הממשלה  ם אינם משקפים"כי דבריו של ליברמן באו ברק אמר אמש
יש להחליף את העבודה ולהכניס . ברק גורר הופך את הממשלה לממשלת שלום עכשיו"אמר בכיר בישראל ביתנו כי , לכך

 ."כפי שהבטיחה לפני הבחירות, כדי שהממשלה תוכל להתמקד בנושאי פנים, את קדימה

 

 "ם רק תרצהא, הסדר אפשרי: "לבני לנתניהו

היא אמרה כי מתחילה התפכחות בציבור וביקשה ". שנה רעה"בסיומה של , ר האופוזיציה הרימה כוסית"יו
 "אל תשללו מאזרחי ישראל את התקווה לשלום: "מהשרים

 אטילה שומפלבי
  

, איחלה לממשלת נתניהו הצלחה בתהליך השלום, לבניציפי , ר האופוזיציה"יו ."יש לא רוצה, אין לא יכול, ראש הממשלה"
 ."לא לשלול את התקווה לשלום מאזרחי המדינה"ודרשה מהשרים 

 
. מתחילה התפכחות בציבור"אמרה לבני כי , בנוכחות מאות פעילים, בטקס הרמת כוסית של מפלגת קדימה בפתח תקווה

לשרים אני . הוא אפשרי אם רק תרצה, שמסיים את הסכסוךהסדר , הסדר עם סידורי ביטחון -אני אומרת לראש הממשלה 
 ."יש רוב ציבורי ופוליטי להסדר. אין לכם את הזכות לקחת את התקווה לשלום מאזרחי המדינה -אומרת 
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 :הצד הערבי

מצרים מקדמת ועידה בינלאומית לשמירה על התהליך : דיווח
 המדיני

  
כך מסר מקור מצרי רם דרג ". לשמירה על התהליך המדיני"בינלאומית מצרים מקיימת מגעים לקיום ועידה 

 .היוצא לאור בלונדון" חיאת-אל"לעיתון 
 

בכך שתדגיש את ההחלטות הבינלאומיות " לשמור על זכויות הפלסטינים"מצרים מנסה בכך , לפי הדיווח
מוכרחים . "בתיאום עם ירדןאותו גורם מסר כי מגעים אלה מתקיימים . של התהליך" מקור הסמכות"המהוות 

, "במיוחד לאור קיומה של ממשלה ימנית קיצונית בישראל, למצוא מוצא ואלטרנטיבה מתאימה לתהליך השלום
 .אמר אותו גורם

 
 (רועי נחמיאס)

 אין כל סימן להתקדמות בתהליך השלום: נשיא סוריה

  
כך דיווחה סוכנות הידיעות . אמר כי אין כל סימן לכך שהשלום הולך ומתקרב למזרח התיכון, אסד-בשאר אל, נשיא סוריה

 .א"הסורית סאנ
 

בשיחה שניהל עם הסנאטור האמריקני ארלן ספקטר הוסיף הנשיא אסד כי הוא מעריך את נסיונותיו של הנשיא אובמה 
שדוחה את השלום ולא מאמינה , לנוכח ממשלת ישראל, ות בתהליך אינה נראיתההתקדמ"אך טען כי , להשיג שלום באזור

 ."בו
 

 האמנם". הפלסטינים אותם פלסטינים" ?

נפח הפיגועים קטן באופן משמעותי : דווקא חל מפנה בקרב הפלסטינים, בניגוד להצהרות בכירי הממשלה
מ יהיה לנו "מסתמן שגם בנושא המו. ב"וכוחות הביטחון של הרשות משתפים פעולה עם ישראל וארה

 למרות הכל, פרטנר
 נמרוד הורביץ

וראים ששרים בכירים בישראל חוזרים וקובעים שהפלסטינים אינם בשבועות האחרונים אנחנו ק
? האמנם. ואילו אחר מנבא שזה ייקח יותר מדור, מצהיר אחד, "עדיין אין לנו פרטנר. "בשלים להסכם

 .כדאי לראות מה קרה לפלסטינים בשנים האחרונות
 

 2009העוסק בפעילות הטרור נגד ישראל בשנת ח "דו. ומטעים -כ ייווכח מיד שהשרים הללו טועים "מי שייכנס לאתר השב
 .מצביע על ירידה ניכרת בנפח הפיגועים

 
, כך". פעילות מנגנוני הביטחון הפלסטיניים"פעילות כוחות הביטחון הישראלים ו: כ זוקף הישג זה לזכות שני גורמים"השב

תשעה נהרגו , 2009ההרוגים בשנת  15מקרב ; 2009בשנת  15-ל 2008בשנת  36-חלה ירידה במספר ההרוגים מ, למשל
 ."עופרת יצוקה"במבצע 

 
-מסתתר תהליך רב" מנגנוני הביטחון הפלסטיניים"כ כי הוא נעזר ב"משמעית של השב-מאחורי הקביעה התמציתית והחד

 .היקף ובעל חשיבות עצומה
 

המידע שמגיע מהם . ומי נגד החמאסי-כוחות הביטחון הפלסטיניים עובדים עם כוחות הביטחון הישראליים על בסיס יום, כיום
 .איכותי ומסייע במניעת פיגועים

 
ארצות הברית החליטה לערוך שינוי בכוחות הביטחון , ראשית. שיתוף פעולה זה הוא תוצאה של כמה שינויים מרחיקי לכת

חות אלה הביאו כו. ולמעלה מחמש שנים שהיא משקיעה כסף ומאמנת לוחמים פלסטינים המוצבים בערי הגדה, הפלסטיניים
 .לרגיעה פנימית בגדה ובמקביל מעבירים מידע לכוחותינו

 
-כולל את כוחות הביטחון שלהם, שנהג לשקר לישראלים ולהרוס כל חלקה טובה בקרב הפלסטינים, במקום ערפאת, ושנית
 .אבו מאזן מעוניין לבנות מדינה ובה כוחות ביטחון יעילים, עצמם

 
משום שהבין שאלימות , שהוא מתנגד למאבק אלים נגד ישראל, בר אמר זאת כמה פעמיםוכ, אבו מאזן מבין: חשוב מכך

 .איננה מקדמת את האינטרס הפלסטיני
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ארצות הברית תומכת בכוחות הביטחון הפלסטיניים במטרה לשלב את הרשות הפלסטינית בברית של משטרים התומכים 
חביבם , ורק כאשר מפינימים אותה מבינים מדוע הגנרל פטראוס ,זו נקודה קריטית. במערב ונלחמים נגד כוחות מוסלמיים

 .ישראלי פוגע באינטרסים האמריקאים-קבע שעצם קיומו של הסכסוך הפלסטיני, של הרפובליקנים
 

חייבים להצטרף לאותה ברית ולסייע ליתר  -ישראל והפלסטינים  -שני הצדדים המסוכסכים , למען אינטרסים אלה
הרי שהאמריקנים יתקשו לבנות בריתות מקומיות אחרות שיבלמו את התפשטות , אם לא יעשו כן. יםמערבי-המשטרים הפרו

 .המוסלמים הקיצוניים
 

כוחות הביטחון שלהם פועלים יחד עם כוחות . דווקא חל מפנה דרמטי בקרב הפלסטינים, בניגוד להצהרות השרים, אם כך
הרשות , יתרה מזאת. מנגנוני הביטחון הפלסטיניים את חייהםוייתכן שישראלים רבים חבים ל, הביטחון הישראליים

 ..מערביים בעולם הערבי והיא נתמכת על ידם-הצטרפה לציר הכוחות הפרו
ימצא את עצמו מתעמת עם , מי שייחשב לסרבן של תהליך השלום, לכן. לארצות הברית חשוב לטפח את הציר הזה

 .האמריקנים
 

ישראל לא תוכל . ם האלה מחוללים שינוי מרחיק לכת באזורכל השינויים הביטחוניים והמדיניי
הירדנים , האירופים, האמריקנים. להמשיך ולהתעלם משידוד המערכות המתרחש בגדה ובאזור כולו

 .וגם אנחנו נהנים מפירותיו, והמצרים מושקעים בו
 

ני משא ומתן יש לנו הרי שגם בעניי, כ"ח השב"אם בענייני ביטחון יש לנו פרטנר כפי שניתן להסיק מדו
הצהרותיהם של השרים המתכחשים להתפתחויות אלה רק יעלו את המחיר שנידרש לשלם . פרטנר

 .כאשר העולם יעמיד אותנו בפני עובדת הקמת מדינה פלסטינית בגדה
 
 המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון, ר נמרוד הורביץ"ד
 

 
 "בזעם הפלסטינים הציונים יושמדו: "אד'אחמדינג

הוא איים כי כל מתקפה של . הנשיא האיראני נאם לראשונה בביירות
וזכה לתשואות " רק תקצר את חייו של המשטר המזויף הזה"ישראל 

אד כי הוא 'נסראללה נשאר בבונקר ואמר לאחמדינג. מצד אלפים
 "משענת איתנה להתנגדות"

 כהןרועי נחמיאס ודודי 
  

 -אד קיבל את ההמונים לבדו 'אחמדינג, נסראללה לא יצא מהמחבוא
מחמוד  ,נשיא איראן .לא הרחק מגבולה הצפוני, ואיים על ישראל

במעוז הארגון ) 'יום ד(נאם הערב  -המבקר בלבנון , אד'אחמדינג
העצרת המרכזית שכינסו עבורו ארגוני ". דאחיה"רובע ה -בביירות 

שם התקבל , ל בלבנון נערכה באיצטדיון כדורגל מקומי"חיזבאללה ואמ
". ברוך הבא: "אד בקריאות קצובות מפי רבבות בפרסית'אחמדינג

 .אד נופף להם בחזרה'מדינגואח, ההמונים הניפו את דגלי איראן
 
. יהאד'לבנון היא בית הספר של ההתנגדות והאוניברסיטה של הג"

אמר , "הביקור כאן והפגישות עם המנהיגים הם כמו חלום מתוק עבורי
ולא חיכה הרבה עד שפתח  -אד בנאומו הראשון בארץ הארזים 'אחמדינג

, ני מפנה גדולהעולם שלנו עומד בפ. "באיומיו על ישראל ומדינות המערב
הגאוותנים השתמשו בכוח חומרי . שסממניו החלו להיראות באזורנו

הם לא שמו , ובאלימות כדי לפרוש את שליטתם והשפעתם על אזורנו
פרט לציות של כל האזור והעולם , לעצמם גבולות ולא שבעו משום דבר

 ".לרצונם
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 באזוראולי הערובה היחידה שתבטיח יציבות  -מ "המו: מלך ירדן

  
כי הארכה בת החודש שהעניקה הליגה , בנימין בן אליעזר, ת"אמר בפגישתו עם שר התמ, עבדאללה השני, מלך ירדן

הזדדמנות גדולה המחייבת את כל "הערבית לארצות הברית כדי לחדש את תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים הוא 
 ."הצדדים

 
השר ". הניצב בפני אתגרים קשים, היחידה שתבטיח את היציבות במזרח התיכוןהשיחות הן אולי הערובה "המלך הוסיף כי 

 ."ממשלת ישראל עושה מאמץ לחדש את השיחות בהקדם"בן אליעזר אמר בפגישה כי 
 

 הכדור אצל נתניהו: הפלסטינים מתעקשים

י מ נמצאים ביד"המפתחות להצלת המו, אבל מבחינת סאיב עריקאת, מ קרא לפלסטינים להתגמש"רה
מ "ף יאפשר חזרה למו"אש: ברשות מעריכים, עם זאת". קווים מקבילים -השלום וההתנחלויות : "נתניהו

 תחת פיקוח, אם ישראל תבנה רק בגושים
 עלי ואקד

  
מחר לדיון שיתכנס , ף"כי הוועד הפועל של אש ynet בשיחה עם) 'יום ו(גורמים ברשות הפלסטינית העריכו אמש 

בתנאי שתתגבש  -יאפשר לחזור למשא ומתן הישיר , באזור מיטשל' ורג'ג בהתפתחויות המדיניות בעקבות ביקור השליח
 .בהתנחלויות הקפאת הבנייה נוסחה להמשך

 
בתמורה , מיטשל מסר לפלסטינים כי יש נכונות ישראלית להקפיא את הבנייה בהתנחלויות המבודדות, לטענת הגורמים

יבות ההערכה היא שההנהגה הפלסטינית תדרוש התחי, כי לפי שעה ynet-מקור פלסטיני אמר ל. לבנייה מוסכמת בגושים
 .אמריקנית כי מנגנון פיקוח ילווה את הבנייה בגושים הגדולים ויוודא שלא תהיה בנייה ביישובים המבודדים

 
 

 (רויטרס: צילום ארכיון) האמריקנים מנסים למצוא פיתרון. מיטשל ואבו מאזן
 

אמר בתום פגישת מיטשל ואבו מאזן כי הפלסטינים מצפים שישראל תבחר , עריקאת סאיב, ף"מחזיק תיק המשא ומתן באש
 .הסביר, "מדובר בשני קווים מקבילים שלא יכולים להצטלב. "בדרך השלום ולא בדרך ההתנחלויות

 
הפסקת כל הפעילות בהתנחלויות כדי לתת הזדמנות להצלחת השיחות  -עריקאת ציין כי הדרישה הפלסטינית ברורה 

להשיג שלום , מול כל אחד מהצדדים, עריקאת אמר כי בפגישות עם מיטשל סוכם שהממשל ימשיך במאמציו. ישירותה
 .באזור על בסיס פתרון שתי מדינות לשני עמים

 התנחלויות או שלום -על ישראל לבחור : אבו מאזן

הפלסטיני להפסיק  ם דרש הנשיא"ובנאומו באו, ב עדיין מנסים להגיע לפתרון לפני תום ההקפאה"בארה
הצעדים והפעולות . ירושלים המזרחית היא בירת פלסטין העצמאית. "את כל הפעילות בהתנחלויות

 אמר, "חייבים לשים להם קץ -הישראליות הבלתי חוקיות 
 וושינגטון, חורין-יצחק בן

  
) שבת(נשא הערב , רגע לפני תום צו ההקפאה, עדיין מאיים על שיחות השלום הבנייה בהתנחלויות כשהוויכוח סביב

בירושלים " פשעים"הוא האשים את ישראל בביצוע . ם"הנשיא הפלסטיני אבו מאזן נאום תקיף בעצרת הכללית של האו
 .ובשטחים ודרש ממנה לבחור בין ההתנחלויות לשלום

 
אנחנו מוכנים להמשיך ולעשות כל מאמץ כדי שהשיחות הללו . ישראל צריכה להחליט בין שלום לבין המשך ההתנחלויות"

 אמר, "דרך התמודדות עם כל בעיות הליבה בנוסף לשחרור כל האסירים והמעוכבים, ישיגו את המטרות
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