
במחסומים,
שלאעוצר

מגפהקשיים:שניעםעכשיומתמודדיםהאזרחיבמינהל

הפלסטיניתהרשותמצדהביטחוניהתיאוםוהפסקתמשתוללת,

שלוקחיםצעירים,קציניםמנווטיםהזוהמציאותבתוך
כמהעדמביניםלחומה,מעברלהנחיותמהציותדוגמהלפעמים

דחופיםהומניטרייםבמקריםומסייעיםנפיצה,שלהםהחלטהכל

עריקאתסאיבבענייןבהולהפנייהכשמתקבלתלמשל,

שאביעמיתצילום:ארליךיפעת

חייבת"אני

אמרהלשנס",

!הציגההאישה

לשחדיהכרשיס
שעות.48לעוד

שיפרההיא

שבעלהבדמעות
אותה.מכה

את"שירשרנו

המערכות",
שגןמשבירה

המבורגר,כנרת
האחרון"ברגע

האישוריםהגיעו

תמריאשהיא

מנתב"ג"

הקורונהבשיא
מתאםגינה

הפעולות
בששחים

ההשתהאת

שהשמיעו

בכירים

פלששינים,
שהיהודיםכאילו

בזדוןמפיצים
הנגיףאת

הרשות:בשעתי

חשדות"האמירות

שותרותהשחר

המציאות.את

להיותעלולות

השלכות"לכך

הועברהראשון,הקורונהגלפרוץ"עם

שנתרםרפואיציודאלנביגשרדרך

מספרהפלסטינית",לרשותמחו"ל

מפקדסגן,25בןפנטה,אקאלוסגן
מר־הקימו"הפלסטיניםאלנבי.גשר

כזי

$TS1$מרכזי$TS1$

$DN2$מרכזי$DN2$ישרא־רפואהצוותישלנוובתיאוםלנדבקיםבידוד

ליים
$TS1$ישראליים$TS1$

$DN2$ישראליים$DN2$השני,בגלעכשיוגםפלסטיניים.צוותיםהדריכו
הפל־בתושביםבעיקרשפוגעדברתיאום,שאיןלמרות

סטינים,

$TS1$,הפלסטינים$TS1$

$DN2$,הפלסטינים$DN2$בסופוכרגיל.לעבורממשיךהבינלאומיהסיוע

הבי־הסיועבעזרתהפלסטיני,הבריאותמערךדברשל

נלאומי,
$TS1$,הבינלאומי$TS1$

$DN2$,הבינלאומי$DN2$הנגיף".עםהיטבלהתמודדמצליח
עלההפלסטיניתברשותהקורונהמגפתשלמצבה
אשפוזובעקבותציבורידיוןועוררלכותרותהשבוע

ונמ־בקורונהשחלהעריקאת,סאיבהרשותבכירשל

צא

$TS1$ונמצא$TS1$

$DN2$ונמצא$DN2$עריקאתכרם.עיןהדסהחוליםבביתקשה,במצב
ביש־שאושפזהיחידהפלסטיניהקורונהחולההוא

ראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$הדרךבתחילתכברמקרובליוותהישראלאך
מעברביןסיורבמגפה.הפלסטיניתהרשותטיפולאת

לא־הצצהמספקאלנביוגשרירושליםעוטףקלנדיה,
תגרים

$TS1$לאתגרים$TS1$
$DN2$לאתגרים$DN2$עלשמותקפיםהצדדיםשניבפנישעומדים
אחד.נגיףידי

במינהלצעיריםקציניםמשלושהאחדהואאקאלו

12בגילמאתיופיהארצהעלההואשפגשנו.האזרחי

הוריו,עםיחדבגונדר,במחנההמתנהשלשניםאחרי

לפניעלתההיחידהאחותובנים.עשרהמביןהתשיעי
לימו־אתסייםאקאלובארץ.נפטרהאךהמשפחה,כל
די

$TS1$לימודי$TS1$
$DN2$לימודי$DN2$בחצוראורדימיןלמכינתהמשיךב"עתיד",התיכון

שנהכעבורצנחים.לפלס"רהתגייסומשםהגלילית

למי־פציעה.בגללהקרביהשירותאתלעזובנאלץ
נהל

$TS1$למינהל$TS1$
$DN2$למינהל$DN2$,מפקדתהמתפ"ששלהביצועיתהזרועהאזרחי(
לדעתבליהגיעבשטחים(,הממשלהפעולותתיאום
במבטאהשפהאתדוברהואהיוםאבלבערבית,מילה

מושלם.כמעט
ישכיהקורונהבגללעבודההרבהלנושאיןנראה"זה

לאשזההאמתאבלאלנבי,גשרעלתנועהפחותהרבה

סיפוריםיותרהרבהאבלעוברים,אנשיםפחותנכון.

"פלסטיניםמסביר.הואוייחודי",אישיטיפולצריכים

האינט־אתרדרךקשראיתנויוצריםבעולםשנתקעו

רנט

$TS1$האינטרנט$TS1$

$DN2$האינטרנט$DN2$,אנחנוהאפליקציה.אוהטלפוני,המוקדאושלנו

ואישורים".מסמכיםבהשגתמהםאחדכלמלווים

עובריםלישראלירדןשביןהזההגבולמעברדרך

במעברותיירים.פלסטיניםמיליוןכשלושהשנהבכל

מעט־הקירותאתידיים.רחביאולמותארבעההחדיש

רות

$TS1$מעטרות$TS1$

$DN2$מעטרות$DN2$לירדן,ישראלביןהשלוםהסכםמחתימתתמונות
המדבריללובןהמנוגדיםצבעונייםנופיםצילומילצד

שנייםכעתמאדם,האולמותהומיםבשגרהשבחוץ.

עםדלילה.התנועההפתוחיםובשנילגמרימושבתים

ופלס־ותייריםהגשראתירדןסגרההקורונהפרוץ
טינים

$TS1$ופלסטינים$TS1$
$DN2$ופלסטינים$DN2$קבוצותעשרותבארץ.לכודיםעצמםאתמצאו
עבורםואורגנהסיועבבקשתלישראלפנותיירים

הגשר,אתירדןפתחהבהמשךנתב"ג.דרךיציאה

כ־000,8דרכונכנסוהקורונהתחילתמאזהכלובסך
פלסטינים600עודלביתם.לשובשביקשופלסטינים

אלה"אתנתב"ג.דרךלהיכנסמיוחדאישורקיבלו

פיזיתמגיעהמתפ"ששלנציגכזה,אישורשמקבלים

עםמדבריםגםשלנוונציגיםהתעופה,בשדהלפגוש

מסבירהרשות",שטחילתוךאותםלהסיעשאמורהנהג

שלמרוכזותיציאותמארגניםאנחנו"בנוסףאקאלו.

בתיאוםאלנביגשרדרךסטודנטים,למשלפלסטינים,

ירדן".עם
הפלסטי־ברשותבקורונההנדבקיםמספרכהעד

נית

$TS1$הפלסטינית$TS1$
$DN2$הפלסטינית$DN2$עדפעילים.חולים4,332מתוכם43,673עלעומד
ברשות.חולים399הנגיףמןמתוהיום

חירוםבאירועאקאלוטיפלהקורונהפרוץערב

אחרילמעברהגיעמעזהסרטןחולהילדהומניטרי.

ישבהואבערך.שמונהבן"ילדבירדן.טיפוליםשעבר

מידרדר.שמצבולבשמנוופתאוםגלגליםכיסאעל

המשפ־המעבר.תהליךכלאתוזירזנוחובשהזעקתי

חה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$אלאבישראל,חוליםלביתאותולפנותרצתהלא

אמרהחובשהילד.אתשמכיריםלרופאיםלעזהלהגיע

עזה.עדלהגיעיצליחשהואסיכויאיןחמצןבלוןשבלי
שהילדכדיהמסוףשלהחמצןבלוןאתשניתןהחלטתי

שעשיתיהאחרונהבבדיקהארז.מעברעדאיתוייסע

חי".השם,ברוךהילד,

־niv'zהפסדמחיר

בימים

$TS1$בימיםz'vin$TS1$

$DN2$בימיםz'vin$DN2$חו־באופןלצאתהפלסטיניםיכוליםשבשגרה

פשי

$TS1$חופשי$TS1$

$DN2$חופשי$DN2$הממלכההקורונהבתקופתאבלירדן,דרךלחו"ל

הח־המציאותשמיה.אתלחלוטיןכמעטכאמור,סגרה,

דשה

$TS1$החדשה$TS1$

$DN2$החדשה$DN2$מקריםעםהצעיריםהמתפ"שקציניאתהפגישה
צמוד.טיפולשדרשוחריגים,הומניטריים

עבה,בזכוכיתהמשורייןהקהל,קבלתלחלוןמבעד
ידעההמבורגרכנרתסגן.30כבתאישהשלפניהנגלו

לטוסחייבת"אנימבוהלות.בפניםשמדוברלאבחן

שבשומרון,אייללמעברשהגיעההאישהאמרהלחו"ל",
וביקשהשעות,48לעודלשוודיהטיסהכרטיסהציגה
נתב"ג.דרךיציאהאישור

אתלדובבניסתהאייל,נציבותמפקדסגניתהקצינה,

באופןלצאתעליהמדועלהסבירסירבהזואךהאישה,
תוךאישוריםהנפקתתהליךולסייםלהתחילמיידי.
חלוןאתעזבהכנרתבהחלט.גבוליתמשימהזויומיים
גםשםפנים,אלפניםהאישהעםלדברויצאההזכוכית

לדברהחלהכשהפלסטיניתהרה.שהיאבכךהבחינה

האםבשפתשתדברשמוטבכנרתלההבהירהבאנגלית,

הק־עםאמצעיתהבלתיהשיחהערבית.מבינההיאשלה,

הערה
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פתחהלמסכה,מבערגםמחייכותשפניהה־02בתצינה

אךשוודית,אזרחותלהשישהתבררהאישה.אתאט־אט

בלישנהחציבתתינוקתגםלהוישבתוקף,לאדרכון

הפ־בתםואתאותהמכהשבעלהסיפרהבדמעותדרכון.

עוטה

$TS1$הפעוטה$TS1$

$DN2$הפעוטה$DN2$לט־התחלנוהרגע"מאותולברוח.החליטהולכן
רטר

$TS1$לטרטר$TS1$
$DN2$לטרטר$DN2$האישורים",אתלהלהנפיקכדיהמערכותכלאת
הגור־ולשארהשוודיתלשגרירות"פנינוכנרת.מספרת

מים

$TS1$הגורמים$TS1$

$DN2$הגורמים$DN2$.ביוםבערב.חמישיביוםהייתההטיסההרלוונטיים

היום,כלבווישבהאייללמעברבאההיאבבוקרחמישי
המע־בחמשמהשגרירות.מסמכיםהגיעולאעדייןאבל

בר

$TS1$המעבר$TS1$

$DN2$המעבר$DN2$.למסמכים.להכותלבד,איתהלשבתנשארתינסגר
לטיסה,ותתארגןהביתהשתיסעלהאמרתימסויםבשלב
האחרוןברגעולעדכן.להתקשרהבטיחוומהשגרירות

מנתב"ג.תמריאשהיאהאישוריםהגיעו

מרגי־שאנילמהרוגמההואאבלקטן,אחדסיפור"זה

שה

$TS1$מרגישה$TS1$

$DN2$מרגישה$DN2$מדינתשלהעשייהבחזיתהואשלישהשירותיום,כל

כלהאזור.תושבישלהחייםמרקםעלבשמירהישראל,

מנפיקה,שאניבישראלמסחרהיתראותעסוקהרישיון
יכולשהואממהארבעהפילהרוויחלפלסטינימאפשר

משפיעבהכרחזההפלסטינית,הרשותבתוךלהרוויח
הביטחוני".המצבעללטובה

עלוהוריהבבית־שמש.דתיתבמשפחהגדלהכנרת
הלי־אתשסיימהאחריאחים.שלושהלהוישמאנגליה
מודים

$TS1$הלימודים$TS1$
$DN2$הלימודים$DN2$בארהקהילתיתבמדרשהלמדהאמי"תבאולפנת

והייתההמדרשותשלנה"ללגרעיןהצטרפהבאשדוד,

חי־"אבלהחינוך.לחילהבנותיתרכמולהתגייסאמורה

פשתי

$TS1$חיפשתי$TS1$

$DN2$חיפשתי$DN2$התייעצתיהמוכרת.מהסביבהאותישיוציאמשהו

שלמש"קיםלקורסיצאתיוכךשלי,המדרשהראשעם

לקצונה".המשכתישנהותוךהמתפ"ש,
להתגייס?אםהתלבטותלךהייתהבדתייה,

השירותבעיניימדים.לובשתעצמיאתראיתי"תמיד

המוןישהישראלית.להברההכניסהכרטיסהואבצה"ל

חשובהכילדעתיאבלהישראלית,לחברהלתרוםדרכים

לע־מאפשרבמתפ"שהשירותהמדינה.לביטחוןלתרום
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$מיוחדשעודמהאורחי.כליםארגזבאמצעותזהאת

במתפ"שבחרתיאנשיה.שלהמגווןהרקעהואביחידה

היחי־הדתייהשאהיהלהיותשיכולשידעתיבגללדווקא

דה

$TS1$היחידה$TS1$

$DN2$היחידה$DN2$."בפלוגה

היחידה?באמתואת

בגדולאבלחיילים,כמהועודדתי,שליהמפקד"דווקא
ידיים".בשתיביחידההדתייםאתלספוראפשר

היש־לסכסוךהתייחסותהאתשינההשטחעםהמפגש

ראלי־פלסטיני.
$TS1$.הישראליפלסטיני$TS1$

$DN2$.הישראליפלסטיני$DN2$אנשיםשחשבתי.ממהיותרמורכב"זה

בשטח.קורהמהיודעיםשהםבליבאוויראמירותזורקים

עלעברתיהמינהלשלהציבורבפניותחיילתכשהייתי
לאאחדשאףזהאיךעצמי,אתשאלתיואזאוסלוהסכמי
חתמהשישראלהאלה,הקטניםהסעיפיםכלאתמכיר

לקצו־בהשלמהשלמדתיערבית,ללימודמעברעליהם.
נה,

$TS1$,לקצונה$TS1$
$DN2$,לקצונה$DN2$בגזרה.הרוחהלכיואתהתרבותאתלהכירלומדתאני

אתיותרטובלהביןלנומאפשרתהזאתהרחבההתמונה

שלנו.המסריםאתיותרטובלהםולהעבירהפלסטינים,
אותישלקחמשהולאזהאבלחדשים,דבריםהמוןלמדתי

שזהמביניםהזאת,בסוגיהכשמתעמקיםלשמאל.מימין

מאפש־איךביקורתמימיןישפוליטי.אירועבהכרחלא

רים

$TS1$מאפשרים$TS1$

$DN2$מאפשרים$DN2$78זהבעינייאבלבישראל.לעבודפלסטיניםאלףל־

האלה.האישוריםאתלהנפיקשמאלניאוימנימעשהלא
לטרורמייצריםאנחנומובהק,ביטחוניאינטרספהיש
הפסה".מחיר

במעברהעמוסהקהלקבלתלאולםנכנסיםאנחנו

מסמנתהממתינים,ביןעוברתהנמרצתכנרתקלנדיה.

השמוטה.המסכהאתפניהעללהריםלאישהבעדינות

המכו־הפלסטינימהצדעובריםעצמו,למעברנכנסים

נה

$TS1$המכונה$TS1$

$DN2$המכונה$DN2$,האחרונות"בשניםהירוק.הישראליהצדאלאדום

המעברים.בשיפוץשקלמיליוןמ"003למעלההושקעו

מגנטייםכרטיסיםלהנפקתשירותמרכזינפתחובמקביל

אנשים"היוםכנרת.אומרתמהיר",מעברשמאפשרים

לצאתכדיבוקרלפנותמשלושבתורעומדיםלאכבר
עדההליךכלעצמו,למעברנכנסיםשהםמרגעלישראל.

דקות".שבעבממוצעהואליציאה
אומרבשטה,המציאותאכןזואםמברריםכשאנחנו

שהיציאהבישראל,עופותבמפעלשעובדאוסאמה,לנו

ישהעומס"בשעותוחצי.לשעהשעהחציביןלוקחת

שבעזהשנכנסיםמהרגעאבללמעבר,הכניסהלפניתור

המעבריםאתלהשוותמה"איןכנרת.מסבירהדקות",
קודם".כאןשהיהלמההחדשים

עופתייםבמת"ק

בי־עבודההיתרישפלסטיניםאלףל־78שגרהבימי

שראל,
$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$53עםבהתנחלויות.לעבודהיתרנוספיםאלףול־

הרמטיסגרהפלסטיניתהרשותהטילההקורונה,פרוץ

העובדיםמעבראתעצרהמצידהוישראלתושביהעל

המריניהדרגשלההלטהבעקבותבהמשך,הפלסטינים.

אךלעבור,פלסטיניםפועליםיצאוהמתפ"ש,בהמלצת
קיב־מהםאלףוכ־04בישראל,ממושכתללינהנדרשו
לו

$TS1$קיבלו$TS1$
$DN2$קיבלו$DN2$אוגוסט,בסוףחזרויומיותשללמתכונתכזה.אישור
גםעובדים,אלףכ־07יוםמדיוהחריםיוצאיםוכיום

תעופה,שדהאווירתקלנדיהבמעברהשני.הסגרבמהלך

רקומזגנים.פזוריםמסכיםלנתב"ג,דומותעמדותעם
להולכיגשרנבנההיציאהלפתחבסמוךחסר.הדיוטי־פרי

האוטובוסים.לחנייתישירותהפועליםאתשמוליךרגל,

שמתעופפת.ריקהשקיתמנפחתהחמההרוה

כקציןביחידה,משרתממע׳אר24בןעזאםאיילסגןגם
שלושה,מביןהבכורירושלים.עוטףשלתשתיותתיאום
אחרימורה.ואמורימוניםכלאמנהלאביו

התי־ס כרםהדרוזיתהקדם־צבאיתבמכינהשנהלמדכון

הערה




שעלהסגולההכומתהאל.
השיאתמסגירהכתפו
בגבעתי.עשההסדיררות
החלמ"כשהייתי"אחרי
קציניםלקורסלצאתטתי
מספרלמתפ"ש"ולעבור
הכרתיהמתפ"ש"אתאייל.
כחיילהמבצעיתמהפעילות
מפניבשומרוןקושעשה
אתמלוויםמתפ"ששנציגי
לייששונות.בפעולותהכוח
ביחידהששירתוחבריםגם
היחידהשמפקדזהוכמובן
וראשאבורוקוןכמילאלוף
משפיעדרוזיםהםעליאןרסאןתתאלוףהאזרחיהמינהל
כמוני".דרוזיםצעיריםעל

לאאיילאזרחימינהללקציןמלוחםהמעבררגעאת
בפאבודיסבכפרמאוחרתלילהבשעתקרהישכח.
תיאוםמינהלתמת"קכקציןאליהשיצאהראשונהעולה
כספילהחריםנשלחקרבייםחייליםשלכוחוקישור.
הואהחשודהביתבעלעםמגעשיוצר"הראשוןטרור.
הפעולה.הצלחתעלאדירההשפעהלזהוישהמת"קקצין
הסבשוק.דיהדלתאתפתחוהואהביתבעלהערנו
החיפושיתבצעואיךהפעולהמטרתמהברוגעלוברתי
כמוהוא.חדרובאיזהוהנשיםהילדיםישהוחדרבאיזה
להצלחתמאודסייעבערביתאיתולדברשיכולתיזהבן
מידעפישעלדולריםאלפיכמהאיתרהכוחהפעולה.
לימדואחריהורבותהזאתהפעולהלטרור.יועדומודיעני
אזרחייםבכליםלהשפיעיכולמת"קקציןכמהעדאותי
הפעולה.הצלחתעל

באמצעותלפתוראפשרדבריםשהרבהמביןאני"היום
פרויקטיםבקידוםעוסקאניתשתיותתיאוםכקציןשיח.

אנממשלתיים.ומשרדיםהחשמלחברתמול בשטחי
נושאיםועודסביבהאיכותחשמלבמיםעוסקים

מולאזרחייםהםשבמהותם
ומולהפלסטיניתהאוכלוסייה
המתיישבים".

לסיוראותנולוקחאייל
אתבגאווהמציגהואבשטח.
שלמשנהתחנתעטרותתחמ"ש
כרגעש"מספקתהחשמלחברת

רמאללהלדרוםמגהואט
ובהמשךירושליםעוטףוכפרי
זהמגהואט.002לספקתוכל
עליולעבודשהתחילופרויקט
החשמלחברתבמימוןב4102
החששבועייםלפניוהמתפ"ש.
לזרום".התחילמל

מובנתאיננההחשמלזרימת

ביןזרימהאיןכאשרמאליה

משברשלבשיאולרשות.ראל

פוליטי.משברגםפרץהקורונה

החליהמאהעסקתהצגת

התיאוםאתלהפסיקהרשותטה

האירועשלבשיאוישראל.עם

אבוכמילאלוףבשטחיםהממשלהפעולותמתאםהוציא

פלסטיניםבכיריםשהשמיעוההסתהלדבריגינוירוקון

מפיציםצה"לוחייליישראלמדינתשהיהודיםכאילו

השחרחסרות"האמירותהרשות.בשטחיהקורונהאתדון

לסייעהישראליתההירתמותואתהמציאותאתסותרות

אנוהמגפה.התפשטותלבלימתהאזורייםבמאמצים

להנהגהקוראאניאדום.קוחצייתהללובהאשמותרואים

לכךלהיותעלולותכיומתריעבהלחזורהפלסטינית

שונים".תחומיםעלהשלכות

יצירתיותלגייס

שידרוהפלסטיניתוהרשותישראלהראשוןבגלאבל
יוםהיהזהבמארס.אתהיטבזוכר"אניהתדר.אותועל

משימותמעטוהיוחמישי
סיכויאפילושישחשבתי
הבימוקדםלצאתשאוכל
סגןנזכרהשבוע"לסוףתה
רמת"קאטיאסאסףאלוף
וקיתיאוםמינהלתראש
בתשע"ואזרמאללה.שור
צילצלהטלפוןבבוקרוחצי
אוטובוסעלדיווחוהתקבל
שנחשפובביתלחםתיירים
המקמולפעלנולקורונה.
ואיתברשותשלנובילים
שהיההאוטובוסאתיחדרנו
הוחזרהואליריחו.בדרך

המוצא.לארצותהתייריםאתלהחזירדאגנוומשםלמלון
ביתעלסגרמידהטילומצבהערכתעשוהפלסטינים
נכנסיםשאנחנוהבנומכאןהמלון.עובדיאתובודדולחם
במחסועוצרבנגיףמשותףמאבקשללעידן
לההפלסטיניםההחלטההשניההתפרצותמים.
הפעולהשיתוףעלמקשהישראלעםהתיאוםאתפסיק
ככללבלוםהמאמציםאתלהובילממשיכההיחידהאבל
הישראהידעדברשלבסופוהנגיף.התפשטותהניתן
הראשוןבגלהפלסטינייםהרפואייםלצוותיםשהועברלי
הנוכחי".בגלגםהנגיףעםלהתמודדלרשותמסייע
עריקאת.שלאשפוזוסביבתיאוםהיההשבוע

פלמאותשלכניסתםיוםמדימתאמת"המתפ"ש
בישראלחייםמצילירפואייםטיפוליםלקבלתסטינים
הבריאותמערכתהקורונהבחוליהקורונה.בתקופתגם
התקבלההאחרוןבשבועבעצמה.מטפלתהפלסטינית
קורונהלחולהבטיפוללסייעפנייההראשונהבפעם
הפלסטיניתברשותבכירעריקאתסאיבסיכוןמקבוצת
פיאישרהשישראללאחרריאות.השתלתעבראשר
יציאתואתתיאמנוכרםעיןבהדסהרפואילטיפולנויו
החולים".לביתבאמבולנס

עלבהערכהמדבראטיאס
הצעיריםבקציניםהקנאהגבול
להם"ישבשטח.שנמצאים
אדירהואחריותרחבהכות
ביטחוניתמבחינהמורכבתביבה
הרבהמהםנדרשותואזרחית.
ויצירתיותמחשבתיתגמישות
הביאחדמצדלשמורכדי
החייםמרקםעלשניומצדטחון
מבחינתיבאזור.האוכלוסיותשל
ביוםבחזיתשעומדיםאלההם
בקורונה".במאבקובייחודיום

הצבאיתדרכואתשהחלכמי
שאטיאסנראהבמינהלכמת"ק
המשרדאתלעזובמתנגדהיהלא
השאלשטח.צעירכקציןולחזור
הצעיריםהקציניםהאםהיאלה
בסולםלעלותרוציםהיו
כמהעדאיתו.ולהתחלףרגות
ממשיכיםעצמםאתרואיםהם
במתפ"שהקרובותבשנים

מרוואניעליהםלפקדחייליםשבעהכרגע"יש
למלתרוםדרכיםהמוןכנרת.אומרתבזה"

באזרחות".אוהמדיםעלישראלדינת
שישומרגישכאןעתידיאתרואה"אניאייל
ייחודית.תרומהביחידהדרוזיםולקציניםלחיילים
והטוןהניבלפילזהותלנומאפשרתהערביתהאםשפת
יותרטובלהתחברוכךשמולנוהאדםמגיעמהיכן
לפנותיותרקליהיהלפלסטינידברשלבסופורבות.
יהודי".לקציןמאשרדרוזילקצין

להששליהתפקידאוהבמאוד"אניאקאלו
לתושביםמענהולתתמשמעותייםתהליכיםעלפיע
לישוןהולךכשאניערבכלבסוףוהערבים.היהודים
כאן".שמקומייודעעמוסאחרי

עזאםאיילסגן

דרוזים"לחיילים

תרומהישביחידה

שפתייחודית.

לנומאפשרתהאם

הניבלפילזהות

מגיעמהיכןוהטון

שמולנו.האדם

דברשלבסופו

יהיהלפלסטיני

לפנותיותרקל

דרוזי"לקצין

moc.liamg@1retafiy

אטיאס.אסףסא"ל
שהתקבל"אחרי

אתתיאמנוהאישור
עריקאתשלהיציאה

באמבולנס"

הערה



