
בגלל גילוי הדעת הרבני הזה וכמה תגובות קשות: רזי ברקאי 

ניצן  פישר. שאנחנו מקבלים אנחנו נדחה את השיחה אתם למחר

.שלום ניצן, באולפן

.רזי, בוקר טוב: ניצן פישר 

שלום לך, יונה יהב, ואתנו גם ראש עיריית חיפה:  רזי ברקאי 

.מר יהב

.חג שמח, שלום:  יונה יהב 

אחרי הימים הקשים שאתה עובר, תשמע, קי.או:  רזי ברקאי 

,עכשיו גילוי הדעת הזה שאני משייך ששמעת אותו, ועירך עוברת

חמישים רבני ערים אומרים חד משמעית אסור להשכיר ואסור

למכור דירות לערבים ואנחנו מעלים אותך משום שחיפה

אבל אני, אני פעם ראשונה שומע את זה, דקה, רגע:  יונה יהב 

.מניח שרבני חיפה לא חלק מזה

מה בוער
07/12/2010

10:52:41
ל"גלי צה

גילוי דעת: ראש עיריית חיפה- יונה יהב 
של רבנים קורא לא להשכיר לערבים

תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=3531667&CID=100276:לינק לקובץ
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,אבן יהודה, תן לי להסתכל מהר על הרשימה:  רזי ברקאי 

יש לי'' לשמחתך בח, חולון, הרצליה, הוד השרון, דימונה, אופקים

.אין לי את חיפה, את חולון ואת חצור

.זה לא יכול לקרות בכלל אצלנו, לא לשמחתי:  יונה יהב 

האמת היא שדיברתי במהלך האסון גם עם יהודים:  רזי ברקאי 

ובאמת, אחת מהערים המעורבות בארץ, וערבים שגרים בעיר חיפה

איך, יונה יהב, תגיד. דיברו בגאווה גדולה על דו קיום בעיר הזאת

?אתה רואה את גילוי הדעת הזה

אם מדברים על חילול. זה חילול השם אמיתי, מה:  יונה יהב 

מכיוון שזה זורע שנאה ופירוד בין אנשים, זה חילול השם, השם

,אנחנו החלטנו לגור כאן. שאנחנו החלטנו לחלק אתם את חיינו

אנחנו החלטנו שהשכנים שלנו זה לא בריטים או. לא בשווייץ

השכנים שלנו הם הפלסטינים ואם אנחנו לא נמצא. אמריקאים

מסילות אליהם אנחנו לא נחיה כאן בצורה שאנחנו באמת רוצים

.לחיות

הוא, שדיברתי איתו, אמר לי על זה שלמה אבינר:  רזי ברקאי 

,רב חשוב והוא חתום על גילוי הדעת, רב שמן הסתם אתה מכיר

צריך למצוא דרכים כדי לא לתת להם הרגשה, סליחה, הוא אומר

נותנים להם להשתרש בארץ, איך הוא אמר את זה, שאנחנו

זה אחת, ולא למכור להם דירות, ולא להשכיר להם דירות, ישראל
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אז אני רוצה לספר לך ותתיר לי בכמה דקות:  רזי ברקאי 

איך התארגנה אוכלוסייה ערבית בחיפה להשתתף במאמץ, לספר

זה היה חיזיון שאני כל פעם שאני. או מיגור השריפה, השריפה

,מכל שדרות הציבור הערבי.  מדבר עליו יש לי דמעות בעיניים

באו בהמוניהם עם, בין אם זה מנהיגות ובין אם זה סתם עמך

לא, עם מתנדבים בכמות בלתי נדלה, כמויות אוכל בלתי נדלות

היה ראש עיר ביישוב ערבי שלא פנה והתחנן שאנחנו נקבל ציוד

על מה הרבנים האלה בכלל. שיבואו המפונים ויגורו אצלם, ממנו

?את מי הם מייצגים בכלל? באיזה רשות הם מדברים? מדברים

?מה זה השנאה שהם מכניסים לתוך מעוננו? מה זה הדבר הזה

אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו את חיפה בלי שהיישוב הזה

אנחנו חיים ככה מעל? איך אנחנו נחיה. מעורב אחד בשני, מעורבב

נכון שאנחנו דוגמה יחידה. אנחנו חיים בשלום מלא. מאה שנה

וכאשר יכון שלום במזרח התיכון ואני. אבל זאת הדוגמה, בארץ

.המודל שלו יהיה מודל חיפה, מאמין שהוא יכון

אני חושב שזה מקום מתאים לשים בו, יונה יהב:  רזי ברקאי 

.אני מאד מודה לך על הדברים האלה, ראש עיריית חיפה, נקודה

.ביי ביי:  יונה יהב 
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