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דיאז ושלומי ברנר דני

 הצליח איך בודקים בצה״ל ►»
 מעל לדלג 25 בן ירדני אזרח

 המפרידה האלקטרונית המערכת גדר
 מפריע באין ולהגיע המדינות שתי בין

 קילומטרים כשני המרוחק ,90 לכביש
חצה. שאותה הגבול מגדר

 כי עולה צה״ל של ראשוני מתחקור
 את חצה בנפשו, מעורער צעיר החשוד,
 הוא בבוקר. שישי ביום לישראל הגבול
שחל פרטית מכונית על אבנים יירה

 אהרוני רותם בידי נהוגה במקום, פה
 הגולן, שברמת נס חד מהיישוב )23(

איב הצעירה לעבודה. בדרכה שהיתה
 קלות התנגשה מכוניתה שליטה, דה

נפ והיא הדרך, בצד הבטיחות במעקה
מאוד. קל צעה

לח כדי אותה תקף הירדני האזרח
 הדבר אבל מכוניתה, את ממנה טוף
 ונהג התנגדה, הצעירה בידו. עלה לא

 הירדני, את הבריח לעזרתה שנחלץ
 לכביש, הסמוכים בננות למטעי שנמלט

 קיבוץ של הבננות ענף ברכז פגש שם
 ניסה ממנו וגם מאוחד, יעקב אשרות
שלו. המכונית את לחטוף

linn הימלשת
 התנגד, הרכב נהג זה במקרה גם

 הירדני והאזרח כשל, החטיפה ניסיון
 והחל שלו ההימלטות במסע המשיך
 בעת שעה, כחצי בחלוף צפונה. לצעוד

כבר למקום שהוזעקו משטרה שכוחות

 לרפת הירדני הגיע אחריו, לחפש החלו
 יניב לו המתין שם ב׳, דגניה קיבוץ של

 שוטף ביטחון (רכז הרבש״צ טייכנר,
 לעצור. לו והורה הקיבוץ, של צבאי)

בר ואז באוויר טייכנר ירה משסירב,
 מהפציעה נרתע שלא הירדני, של גלו

 נוספת פעם נורה ואז לאיים, והמשיך
 פינה ירדן מד״א של אמבולנס בבטן.
פוריה. החולים לבית בינוני במצב אותו

 היא אף פונתה שנפצעה הצעירה
ושוח פוריה החולים בבית לטיפול

 "אני ספורות. שעות בחלוף לביתה ררה
 הגיש באירוע, לי שסייע מי לכל מודה

המ כוחות את והזעיק ותמיכה עזרה לי
אהרוני. אמרה שטרה",
אזורית מועצה ראש גרינבאום, עירן

 מכך מודאגים "אנחנו אמר: הירדן, עמק
 והסתובב הגבול את חצה ירדני שאזרח
מצ אנחנו הירדן. עמק ברחבי חופשי

 ושנקבל לעומק ייבדק הנושא כי פים
בהקדם". תשובות
 הוסיף: הירדן בעמק ביטחוני גורם

אזרחים חדירת של מקרים בעבר "היו

פוריה בביה״רו אהרוני
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בנ לוקים חלקם לישראל, מירדן זרים
נתפ הם בעבר הזה. במקרה כמו פשם

 מערכת בזכות החדירה אחרי מייד סו
 צבא כוחות שהקפיצה בגדר, ההתרעה
 לכוננות. להיכנס ליישובים ואיפשרה

 החדירה מדוע לבדוק צריך הזה במקרה
דווחה". לא
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