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שמירג'ואריש־רמתקועלרמלה:

אלף08 תושבים:מספר
%52מוסלמים,%07יהודים אוכלוסייה:הרכב

שקלמיליון007 שנתי:תקציב %5ונוצרים
01מתוך סוציו־אקונומי:דירוג

שככו,המהומותאם"גם
המחיריםהמעורבותבשכונות
אומרזהב–%01–%51.יירדו
מציאות"יהיוהקצרשבטווח
חריגות,בעוצמותהנוכחיתבמערכההתפוצץהמעורבותבעריםהערבי־יהודיהמתח
לנדל"ןוביקושתיירותיפיתוחכלכליות,השקעותסביבשאלהסימניוהציב
שסבוריםמיוישולעזובלארוזכברשבחרומיישובחיפהבעכוביפו,בלוד,ברמלה,

דראלויעלחורשהדרכהן,עדי קרהזהשכלנשכחשבקרוב

ל"ןנד

רי/מקסזכייןארבל,מולי
הקצרבטווח"אוליברמלה:
לרכוששחוששיםאנשיםיש
המחיריםאבלבעיר,דירהכעת
האזורזהלרדת.יכוליםלא
שעודדןגושבקרבתהיחיד
דירותבולקנותאפשר
שקל"ממיליוןבפחות

אפלבאוםותומרשלושרמימילרוד,מוטיצילומים: זמן"מאודהרבהייקחפהשנבנהמהאת"לשקםברמלה.ג'וארישבשכונתשהוצתהומכוניתשנבזזבעכועכותיקהמלון(מימין),ביפופרעות
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לטמיון?יירדוההשקעותהאם
מלונותביפומלונות
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הדתמי

The SetaiHotel

שקלמיליון

הדוארבית
האוסמרקס

שקלמיליון

מרכוזה
מלונאות

בעג׳נזעממית

ידועלא

שקלמיליון20שכירותלשבהשקלמיליון1.4השקעה:

תאגידכמנהלהנוכחיתעבודתובעקבותנדדלשם

האזורי.הביוב

הןבעירההתפרעויותכישסבוריםלרביםבניגוד
יהיולאואחווה"שלוםטוען:שטרנברגשיחלוף,גל

כאן.האוכלוסיותסוגישניביןלהפרידחייביםכאן.
הקרקעלפנימתחתכאןרוחשהזמןשכלמשהויש

לנהלשיודעמישהוואיןפתרוןלושאיןקונפליקט
הנדרשים".וברגישותבחוכמהאותו

למ־מחירשכונותשלהאימתנייםהמגדליםלצד

שתכן,

$TS1$,למשתכן$TS1$

$DN2$,למשתכן$DN2$בעיר,ביותרהמפורסמתהשכונהבגאוןניצבת
המחסומיםכייחשובאולילמקוםשיזדמןמיג׳ואריש.

שלדרכםאתלחסוםניסיוןהםהשכונהאתהחוצים

המ־כילהסבירממהרשטיינברגאךהמשטרה,כוחות

חסומים

$TS1$המחסומים$TS1$

$DN2$המחסומים$DN2$החמולותביןהדמיםסכסוכיבעקבותהוקמו
בפשיעה.גםמעורבותשחלקןבשכונה,השולטות

טר־הקודמים:הלילותסימניניכריםזהבאזורגם

מעלהשעדייןאשפהמכלהכבישממרכזדוחףקטורון
שנסללחדש,כבישנגלההשכונהשלהשנימהצדעשן.

עבורבמיוחדשנסללכביש"זהחודשים.כמהלפנירק

מבלימהשכונהלצאתשיוכלוכדיג׳רושי,משפחת

שטרנברג,אומרהיריבות",החמולותבשטחילעבור
רמתהחדשההשכונהלתוךהיישרמובילהוא"אבל

ומעשיהתפרצויותמתופעותסובלתכךשגםשמיר,

נפ־מאזתכפושהאירועיםטועניםהתושביםונדליזם.

תח

$TS1$נפתח$TS1$

$DN2$נפתח$DN2$,השכונות".שתיביןהתנועהעלשמקלהכביש

באמצ־ברמלהשולטוידל,מיכאלהעירייה,ראש

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ער־נציגיםארבעהגםהכוללתרחבהקואליציה

בים,

$TS1$,ערבים$TS1$

$DN2$,ערבים$DN2$עצמוהואהמשותפת.התנועהחברימהםשניים

כיטועןאךלשעבר,הכנסהמסופקידותיקליכודעסקן

)תב"ע(העירמתוכניתחלקהואלחלוטין,חוקי"הכביש
נוס־כניסהשתהיהשדרשההמשטרה,בהמלצתונבנה

פת

$TS1$נוספת$TS1$

$DN2$נוספת$DN2$."ביןיתרהקרבהבדברהטענותלדבריו,לג׳ואריש

מלוןבעלידוידסון,מאיר
בעכו:במהומותשנשרףעכותיקה,

אפשרותלנואיןהזאת"במדינה

שלנו.הקיוםזהדרקיוםאחרת

נלחםאניאבללעזוב,יכולתי

אםשלי.מהדירהיותרעלכאן

עכשיונזרקאנייהודישאניבגלל

גםכךבעכו,שליוהעסקמהבית

אליו"שאלךהבאמהמקוםאזרק

מצדסרקטענתאלאאינןשמירנאותלשכונתגו׳אריש

השכו־שתישביןהריק"בשטההמקומית.האופוזיציה

נות

$TS1$השכונות$TS1$

$DN2$השכונות$DN2$יחידות700עםחרדיתשכונהלהיבנותמתוכננת

לד־קשהאךוירל,מבטיחהשכונות",ביןשתפרידדיור

עת

$TS1$לדעת$TS1$

$DN2$לדעת$DN2$החרדיתלאוכלוסייהייעודיתלשכונההבטחהאם

ברמלה.לדירותהביקושאתתקדםלעירבכניסה

נאותבשכונתבמרץהבונותהגדולותההברותאחת

חייםהחברה,שמנכ"לאלאפרשקובסקי,היאשמיר

"אניהאחרונות.מההתרחשויותמוטרדאינוקראדי,

מרוכשיטלפוניםקיבלתי"לאאומר.הואמודאג",לא

מב־בעקבותלהפך.העסקה,אתלבטלשרוציםדירות

צע

$TS1$מבצע$TS1$

$DN2$מבצע$DN2$מצדהביקושלהגדלתמצפיםאנחנוחומותשומר

ממ"ד".עםלדירהלעבורשמבקשיםרביםדיורמשפרי

בח־ברחוב,בעיקרברמלהנפגשיםויהודיםערבים

נויות

$TS1$בחנויות$TS1$

$DN2$בחנויות$DN2$המעור־השכונהשירותים.המספקיםובמוסדות

בת

$TS1$המעורבת$TS1$

$DN2$המעורבת$DN2$השכונה"עמישב".המטעההשםאתנושאתבאמת

וכ־היהודיםתושביהידיעלננטשתלשכברהיהודית

מעט

$TS1$וכמעט$TS1$

$DN2$וכמעט$DN2$ער־למשפחותנמכריםבההנמכריםהבתיםכל

ביות,

$TS1$,ערביות$TS1$

$DN2$,ערביות$DN2$הג־ידיעלשנרכשודירותעשרותכמהלמעט

רעין

$TS1$הגרעין$TS1$

$DN2$הגרעין$DN2$דירותעלמספרותבעירשמועותבעיר.התורני

רמלה.שלהוואקףהמוסלמי,ההקדשידיעלהנרכשות

דירהשאףלהבטיחיכולאניהוואקף,מועצת"כחבר

נחרצותאומרמיהודים",הוואקףידיעלנרכשהלא

אנחנו"להפך,העיר.מועצתחברסייף,אבוראיסעו"ד

בטוחסייףאבוליהודים".הוואקףשלנכסיםמשכירים

מקרבהואהחולףבשבועבעירשהיוהמהומותשמקור
מבחוץ.לעירשהגיעואנשים

ודיברנובעירהעימותיםזירותבכלעברנו"השבוע

וע־יהודיםשלשבתקבלתועשינווערבים,יהודיםעם

רבים

$TS1$וערבים$TS1$

$DN2$וערבים$DN2$רמלהבמהומות.כללנפגעשלאהכנסתביתליד

מבטיחעימותים",כאןיהיוולאדו־קיוםשלעירהיא

סייף.אבו
ישראלמקרקעירשותניסתההאחרונותבשנתיים

בג׳ואריש.רוויהבבנייהדירות132לבנייתמכרזלקדם

הבנייהלקידוםהגדולהגגמהסכםחלקהואהמכרז

דירותאלפישלהקמהלקדםהיתהשמטרתובעיר,

תוכניתלמשתכןמהירתוכניותבמסגרתחדשות

שלושההיהודית.האוכלוסייהעבורבעיקרהשנתפרה
מהלהביןוקשהזה,אחרבזהכשלושפורסמומכרזים

בבנייהדירותאמכור"למיהמכרז.הוגילעצמםחשבו

"משפחותהמכרז.אתשבחןיזםתוההבג׳ואריש?"רוויה

אציעמחירבאיזהחשובלאלשכונה,יגיעולאיהודיות

משו־בבתיםלגוררגיליםלאוהערביםהדירות,את

תפים".

$TS1$."משותפים$TS1$

$DN2$."משותפים$DN2$התייאשו.לאישראלמקרקעיברשותואולם

הודווברשותשעבר,בחודשברביעיתפורסםהמכרז

תפורסםהמכרז"חוברתתנאיו.אתשובלשנותשנאלצו

מסרו.בזכייה",שיסתייםמקוויםואנוהקרוביםבימים

המקו־השוקשנדל"ניתמשוכנעמצדושטרנברג
מי

$TS1$המקומי$TS1$
$DN2$המקומי$DN2$ברור.זהכאן,יירדוהדירות"מחירייושפע.ברמלה

פהתהיהלאעודכללטובהלהשתנותהולךלאהמצב

אומר.הואאחרת",מנהיגות

אופ־בעיר,אנגלו־סכסוןסוכנותבעלואקנין,איציק

טימי

$TS1$אופטימי$TS1$

$DN2$אופטימי$DN2$.העיר,בתוךדירהלקנותשחשבשמי"ברוריותר

הואפעמיים",עכשיוחושבהמעורבות,בשכונותבעיקר

אבלמוחלט,ביטולסףעלעסקותעוצרים"אנשיםאומר.
לאהיארמלהכרגיל.הכללעירמחוץהחדשותבשכונות
יירגע".והכלביחדפהחייםאנשיםלוד.כמו

יע־ובבארבלודברמלה,רי/מקסזכייןארבל,מולי

קב,

$TS1$,יעקב$TS1$

$DN2$,יעקב$DN2$לקוחותמצדהגיעושספגהביטוליםשעיקראומר
הטיליםהתקפותנוכחאךישנה,דירהלקנותשביקשו

"אוליממ"ד.עםחדשותלדירותחיפושיהםאתמסבים

לאהמהיריםאבלשחוששים,כאלהישהקצרבטווח
שעודדןגושבקרבתהיחידהאזורזהלרדת.יכולים

שקל".ממיליוןבפחותדירותבולקנותאפשר
יחסית,יציבותלהפגיןהמבקשיםהמתווכיםמול

כהןשמוליקהמקרקעיןשמאיאחרת.שסבורמייש
יס־המעורבותשהעריםמעריךשמאותskמחברת

פגו

$TS1$יספגו$TS1$

$DN2$יספגו$DN2$:בטווחהמחיריםיירדוהמעורבות"בשכונותמכה

שככו.המהומותאםגםב-%51-%01,והבינוניהקצר

גםוישפיעו.האנשיםשלבמוחםיישמרוהאירועים

צפוייםהמעורבותבעריםמעורבותשאינןבשכונות

שהפכובאזוריםכיאםהקצר,בטווחלרדתהמחירים

זההגבוהים.המחיריםיישמרוביפו,כמויוקרה,לאזורי

מציאות".יהיוהקצרשבטווחאומר

דו־קיום?שלסמלענ1:

אוכלוסייה:הרכבמספרתוטבים:05אלף

סוציו־דירוגערבים31.8%יהודים,68.2%

אקונומי:

$TS1$:סוציואקונומי$TS1$

$DN2$:סוציואקונומי$DN2$10מתוך

התעוררותשלבעיצומההמאורעותתפסועכואת

ב-שפורסםבראיוןמשמעותית.ונרל"ניתתיירותית

ThcMarkerלנקרי,שמעוןהתגאההאחרוןבקיץ
שהמדינה"בזמןבתנופהשנה,18זההעירראש

וב־בכבודביחד,חייםאצלנוובפילוג,בשיסויעסוקה

שוויון,

$TS1$,ובשוויון$TS1$

$DN2$,ובשוויון$DN2$הזה",מהמרקםחלקהןבינינוהמחלוקותוגם
בההמתוכננותדיוריחידותאלפיעלופירטסיפר

קיפאון.שלשניםלאחר
התפארשלנקריהמרקםהאחרוניםשבשבועייםאלא

הפ־לא"זומסוימים.באזוריםנשבראףואולינסדק,בו

עם

$TS1$הפעם$TS1$

$DN2$הפעם$DN2$אבלהלאומית,ברמהסוערתתקופהשישהראשונה

עכובודדים,מאורעותלמעטלעכו.יגיעשזהציפינולא

המשו־והתשתיתלמהומות,מחוץנשארהתמידכמעט

תפת

$TS1$המשותפת$TS1$

$DN2$המשותפת$DN2$מודהשנים",עשרותבתהיאבההתושביםשל

ונ־נבזזושחדריועכותיקה,מלוןבעלידוידסון,מאיר

שרפו

$TS1$ונשרפו$TS1$

$DN2$ונשרפו$DN2$פההיהודיםשלהעסקים"כלהפרעות.במהלך

שלהידעבודותחנותגםפחות.ומייותרמינפגעו,

מהנזקיםחלקעלכליל.נשרפההעתיקהבעיראשתי
משכורותהביזה,עלאבלרכוש,ממספיצוינקבלאמנם

ישלם".לאאחדאףההכנסותואובדןהעובדים

גלריהבעליאפוטה,משהמצטרףאלהלדברים
"אח־בפרעות:כןגםשנהרסההעתיקה,בעירלאמנות

רי

$TS1$אחרי"$TS1$

$DN2$אחרי"$DN2$מכההםהאחרוןהשבועשלהנזקיםהקורונה,שנת

וכמהמסעדהבעירלנוהיופה.עסקיםמעטללאאנושה

האחרונהבשנהכולןשנסגרוהטורקיבבזארגלריות

גלריהפתחנולהתפרנס,כדיהסגרים,ביןהמגפה.בגלל

אתבההציגואמניםשעשרותהעתיקה,בעירחדשה,

התק־בלילהשעבררביעיביוםואז,שלהם.העבודות
שרו

$TS1$התקשרו$TS1$
$DN2$התקשרו$DN2$עםאליהפרצופניםרעוליש-03וסיפרוהשכנים

שלהואשםשנוצרהנזקהכל.אתוהרסובזזופטישים,
פהשנבנהמהאתלשקםלפחות.שקליםאלפימאות

זמן".מאודהרבהייקח
משי־בהרבהרחבעכותידרששלוהשיקוםואולם

קומם

$TS1$משיקומם$TS1$

$DN2$משיקומם$DN2$הפופו־הפכההאחרוןבעשוררכוש.אומבניםשל

לריות
$TS1$הפופולריות$TS1$

$DN2$הפופולריות$DN2$העוגניםלאחדהעכואיתהתיירותשלהגוברת

המקומית.בתודעהחיובידימויעםלהיצרבלהשסייעו
"מההשגשוג?מאמציעלחורבןהטילוהמאורעותהאם

43בעמודהמשך
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45מעמודהמשך

ברורשנים.שלתהליךשעוצרתזוועהזובעכושקרה

אתשעשוקיצונייםצעיריםשלקטןגרעיןשזהלכולנו

לר־שניםייקחיצרשזההפצעאתועדיין,הבלאגן,כל

פא",

$TS1$,"לרפא$TS1$

$DN2$,"לרפא$DN2$כברהעיר.ילידלופו,גדיוהסופרהמשוררמודה"

שהיהודיםכלכליחרםעלבדיבוריםזהאתרואיםעכשיו

בפרנסהלפגועכדיבעיר,הערביםנגדלעשותרוצים

שלשניםאחריקורים,הדבריםשכךהבלנוראשלהם.

נהדר".ודו־קיוםשקט

מייהיואם"גםבאופטימיות:נאחזמצדודוידסון

בו־באחוזיםיסתכםשזהמאמיןאניהעיר,אתשיעזבו

דדים.

$TS1$.בודדים$TS1$

$DN2$.בודדים$DN2$במדינהאבלמורכבות,בעירעכשיוהתחושות

שלנו.הקיוםזהדו־קיוםאחרתאפשרותלנואיןהזאת

מהדירהיותרעלכאןנלחםאניאבללעזוב,גםיכולתי

והע־מהביתעכשיונזרקאנייהודישאניבגללאםשלי.

סק

$TS1$והעסק$TS1$

$DN2$והעסק$DN2$אליו".שאלךהבאמהמקוםאזרקגםכךבעכו,שלי

אנגלו־סכסוןסניףשלבעליםמנצור,פרדילדברי
היתהב-8002פהשפרצוהמהומותאחרי"גםבעיר,

קפאו.והמחיריםבעיר,נדל"ןבעסקותלתקופההאטה

שהסי־מאמיןואניהתאזןזהמאודמהרזאת,עם

טואציה

$TS1$שהסיטואציה$TS1$

$DN2$שהסיטואציה$DN2$רקאלייפנהבינתייםרומה.תהיההנוכחית

בגללמעסקהשנרתעלעיר,מחוץמשקיעאחד,לקוח

לראותמחכהאבלהעסקה,אתמבטללאהואהמצב.

ביןפהשהשכנותיודעפהשחימיהולכים.הדבריםלאן

שבוע־שעודמאמיןואנימצוינת,היאליהודיםערבים

שבועיים

$TS1$שבועשבועיים$TS1$

$DN2$שבועשבועיים$DN2$יחד".חומוסלנגבנחזורכבר

שווה.במידהבכולםמכהלאוהאופטימיותהאחווה

ההתפרצותכיסבוריםהערביםעכומתושבירבים

ייעלםשלאפצעופתחהשניםבמשךנצברההנוכחית
בעירשראינוהאלימותמהתגובות"הרבהבמהירות.

וזהו-1967,3791מ-8491,עברממטעניתוצאההן

באוכלוסייהאי־טיפולאפליה,עלשנים;שלתסכול

בתוךגםוהדרהלוקה,חינוךשלה,והצרכיםהערבית
בתוכה",מסוימיםפלגיםכלפיעצמההערביתהחברה
בעכו.דרךומורההברתיפעילתושב,מתא,עבדוטוען

דו־קיום,שלסמלהיאשעכושאומריםשנים"כבר
יהד,לחיותזהדו־קיוםכזה.מוצרבאמתאיןבשטחאבל
מותרמהיודעיםזה;לצדזהחייםוכאןהפרדותבלי

הכל.וזהשקט,ועלהדדיכבודעלשומריםלא,ומה

מרגישאניגר,אנישבהמעכו,בחלקיםשגםהיאעובדה

כאן.שאהיהענייןאיןשלתושביםלי.מנוכרתשהעיר

עוברתערביתכשמשפחהאבליחד,חייםעלמדברים

שמשקיעמירובבינתיים,צונחים.המחיריםלבניין

מעיינםשבראשוערביםיהודיםשלקבוצותהןבעכו

הםמהםרביםאינטגרציה.ולאהנדל"נית,ההשקעה

נראהלערבים.שמשכיריםאביבמתלכסףעםאנשים

לאט־לאטוכךהעיר,שלהציוניתהזהותאתמפחידשזה
מבודלות,שכונותשלמנותקותבועותעורבהצומחות
זמןשייקחלנוברורומתחזקת.שהולכתוקוטביות
אתאתאחדנחזקיחד,הפצעיםאתנלקקאנחנואבל

לעכו".והנד"לניתהתיירותיתהפריחהאתונחזירהשני

השדהבשוליקטנהשריפהווז9ה:

אוכלוסייה:הרכבאלף285תוטבים:מספר

11.5%וערבים88.5%יהודים

10מתוךסוציו־אקונומי:דירוג

נראוהדו־קיום,אתדגלהעלשחרטההעירבחיפה,

פל־ודגלינשקיםמניפיםפניםרעולישעברבשבוע

סטין,

$TS1$,פלסטין$TS1$

$DN2$,פלסטין$DN2$הג־המושבהברחובותפרועהבנסיעהחולפים

רמנית.

$TS1$.הגרמנית$TS1$

$DN2$.הגרמנית$DN2$הבהאייםלגניםמתחתהמשתרעזה,באזור

בשניםהתמקדובעיר,התיירותעםכךכלוהמזוהה

הש־ויהודית,ערביתבבעלותרביםעסקיםהאחרונות

קעות

$TS1$השקעות$TS1$

$DN2$השקעות$DN2$חדשים.מלוןובתיעירוניות

המלוןבנייתאתנסייםחודשיםארבעה"בעוד
שבועלנושהיהספקאיןהגרמנית.במושבהשלנו

בוניםאנחנוממולאבלקשים.ימיםוכמהמתוח

יהודיםמעסיקאנינפגע.לארברושוםכנסת,בית

דירותמוכרשנים,כברבחיפהועוברחיוערבים,

עםישבתיהמתיחותאחריוגםוערבים,ליהודים

ערביםהםגםהפרויקטשלוהמנהליםהעובדים

נכוןהגרמנית.במושבהשולחןופתחנוויהודים
כתיקו־בימיםגםהתיירותבענייןבעייתיתשהיפה

נם,

$TS1$,כתיקונם$TS1$

$DN2$,כתיקונם$DN2$השטחאתלהבעיררצושבחיפההואהעיקראבל

חב־בעלשטרית,שלוםאומרפרטנרים",מצאוולא

רת

$TS1$חברת$TS1$

$DN2$חברת$DN2$בעיר.רביםמגוריםפרויקטיגםהמקימהשתית

לע־הרשוהפורעיםוביפוהעצמאותברחוב"אמנם
צמם,

$TS1$,לעצמם$TS1$
$DN2$,לעצמם$DN2$הראווה,חלונותאתלהןששברוחנויותוהיו
בשוליקטנהשריפהזואבללזה,מתכחשלאאני
לאשהואשאומרמיהשוליים.שלהשולייםהשדה.

יהודיםומטעה.טועהערביםעםבחיפהעסקיםיעשה

הזאת".הארץאתיהדבוניםוערבים

שטרית,שלמפיושנשמעכפיבחיפה,המצבתיאור
והפ־האלימותההפגנותלצדזאת,ובכלמינורי.נראה

רעות

$TS1$והפרעות$TS1$

$DN2$והפרעות$DN2$,אצלועוררובלינץ׳שנפגעמיגםהיהברחובות
תושבלמסלולם.ישובולאהחייםשמאהחששאתרבים

אליעזרקריתברחובותהותקף(50)סלמןבניחיפה
ופרויקטיעירוניתלהתחדשותהגדוליםהמוקדיםאחד

בעיר.למשתכןמחיר

שמכירבעירליכודפעילטקאטש,אושרעו"ד

אתניפצוהאחרוניםהאירועיםכיסבורסלמן,את

חב־ליהיו"תמידהמשותפים.החייםאשליית

רים

$TS1$חברים$TS1$

$DN2$חברים$DN2$,באגודתלמשפטיםהחוגנציגהייתיערבים

וסייעתיוייצגתיהיפהבאוניברסיטתהסטודנטים

המאורעותאבליחד,בילינוערביים,לסטודנטים

התעלמנושאולימשהוכאןקורהשינו.האלה
מנ־ליהודים.שנאהפהישאבלהשנים,כלממנו

סים

$TS1$מנסים$TS1$

$DN2$מנסים$DN2$שנמשיךלהבטיחכדידו־קיוםעללשמורפה
במהומותהעצוריםמרביתאבליחד,חומוסלנגב

לשכוחואסורחיפהתושביערביםהיובחיפה
בעצימותאםגםבעבר,אלימותמקריהיושכבר

עדןגןשזההתזהאתמקבללאאניאזנמוכה.
אומר.הואלגיהנום",הפךאחדשיום

ואבהגרמנית,המושבהתושב,(38)חגירעיסא

שתיתבחברתמועסקושנתיים,בניילדיםלשני

מחוץהפורעיםאתששמעומעידפרויקטכמנהל

כאןהיושבעברונכוןכאן"נולדתיביתו.לחלון
אנ־כזה.דברלאפעםאףאבלאירועים,ושםפה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$כאןוישוערבים,יהודיםבהרמוניה,כאןחיים

"מדבריםעפו:תושבמתא,עבדו

כשמשפחהאבליחד,חייםעל

המחיריםלבנייןעוברתערבית

הםבעכושמשקיעמיצונחים.

מעיינםשבראשוערביםיהודים

רביםהאינטגרציה.ולאההשקעה,

שמשכיריםאביביםתלהםמהם

אתמפחידשזהנראהלערבים.

העיר"שלהציוניתהזהות

ברורשנים.עשרותשלואמיתיתטובהשכנות

קרהזהזה,עלומדבריםחוששיםפהשאנשים
הילדיםעםבחושךישבנושלי,הביתמולממש

מה־ש-%99מעריךאניאבליעבור,שזהוחיכינו

פורעים

$TS1$מהפורעים$TS1$

$DN2$מהפורעים$DN2$הזהשהגלומשוכנעמחיפה,מגיעיםלא

המשותפים".לחייםתשובוחיפהיעבור

מלניצקיגיליהכתבה:בהכנתסייעה
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