
עם חיזבאללה יתבצע 

בעוד ארבעה , לישראל ביום חמישי
העסקה , על פי הדיווח. סוכנות הידיעות הפלסטינית מען

ישראל את סמיר קונטאר ותקבל לידיה את 

, שיחל שישה ימים לאחר השלב הראשון
השלב השלישי. זיקה בידיהשהיא מח

.גופות של פלסטינים

של חללי אויב בית העלמין המכריז על 
הסביר גורם , "חילופי השבויים

ברגע שתינתן הנחייה לדרג המדיני יוצאו החללים של החזיבאללה מהאדמה על 
הצלב האדום ומשם ימסרו לידי אנשי 

reviendront

en parallèle: במקביל 

échange de prisonniers

עם חיזבאללה יתבצע  עסקההשלב הראשון ב
.ביום חמישי

  החיילים החטופים אלדד רגב ואהוד גולדווסר

לישראל ביום חמישי יחזרואודי גולדווסר ואלדד רגב  
סוכנות הידיעות הפלסטינית מען) 'א(הערב   

ישראל את סמיר קונטאר ותקבל לידיה את  תשחררכשבראשון , שלבים

שיחל שישה ימים לאחר השלב הראשון, גורם פלסטיני סיפר לסוכנות כי בשלב השני
שהיא מח גופותתחזיר ישראל ללבנון כמה  שיתקיים כמה ימים  ,

גופות של פלסטינים 150בהם , גופות של מחבלים 199החזרת 

המכריז על  צואלוף פיקוד צפון גדי אייזנקטו חתם על 
חילופי השבוייםזהו עוד שלב לפני ביצוע עסקת . "כעל שטח צבאי סגור

ברגע שתינתן הנחייה לדרג המדיני יוצאו החללים של החזיבאללה מהאדמה על 
ומשם ימסרו לידי אנשי ארונות קבורה יועברו ל, ידי אנשי הרבנות הצבאית

''.במעבר ראש הנקרה

deal, opération  , חטוף :capturé, kidnappé  , יחזרו :reviendront

sera réalisé  , גופות :corps  , יכלול :comportera  , במקביל

échange de prisonniers: חילופי השבויים ,  cimetière: בית העלמין 

cercueils  , הצלב האדום :croix rouge   

השלב הראשון ב: דיווח
ביום חמישי

החיילים החטופים אלדד רגב ואהוד גולדווסר                

 חטופיםהחיילים ה
 כך מדווחת -ימים 

שלביםבשלושה  תתבצע
.שני החטופים

גורם פלסטיני סיפר לסוכנות כי בשלב השני
שיתקיים כמה ימים 

החזרת  יכלוללאחר מכן 

אלוף פיקוד צפון גדי אייזנקטו חתם על , במקביל
כעל שטח צבאי סגור

ברגע שתינתן הנחייה לדרג המדיני יוצאו החללים של החזיבאללה מהאדמה על . "ביטחוני
ידי אנשי הרבנות הצבאית

במעבר ראש הנקרה

deal, opération: עסקה 

sera réalisé: תתבצע 

בית העלמין ,  ordre: צו 

cercueils: ארונות קבורה 


