
- בנתניה קדירו־־צאו! החרדית בשכונת

ל ניתן בלתי הוא שלגו סכל ,ך*
׳ /  בדוש. תיקווה מספרת תיאור,״ י /
 שלנו המישפחה אפשרי. בלתי כבר ״זה
 אנשים איך רעבים. זאבים בין כיבשה היא

 עלינו עשו רעים? כך כל להיות יכולים
 אחד ואף איתנו, מדבר לא אחד אף חרם.

 מבית- זרקו בעלי את עלינו. מסתכל לא
 בכל מתערבים הם הקריה. של הכנסת

 לרעתנו. והכל — עושים שאנחנו דבר
ש כדי ביריונים, בהבאת עלינו מאיימים
_ נסתלק.״ ___________
אפ של קורבנותיה — ובעלה תיקווה

מת — '80ה־ שנות בנוסח עדתית ליה
ב שכונה'חרדית צאנז, בקריית גוררים
 מיש־ 400כ־ כיום מתגוררות בקריה נתניה.
 מיש־ 15וכ* אשכנזים, חסידים של פחות
ספרדי. ממוצא פחות

 בקריית האשכנזית החרדית הקהילה
 יעקוב חיים הקריה מנהל בראשות צאנז,

מ השכונה את ״לסהר״ מנסה ארנפלד,
לע חוקית דרך שאין מכיוון אך ספרדים.

ה אמצעי. בשום בוחלים לא זאת, שות
 בין בעיות שתתעוררנה ממתינים חרדים

 כעילה בהן להשתמש כדי העדות, שתי
 מי יש בעיה, אין ואם הספרדים. לסילוק
אותה. ליצור שדואג

 — הכל //אהרוס
,,שתעזבו עד

ש טוענים האשכנזים הקריה ושבי
 יורד ובגללם מסריחים ״המרוקאים ■ י

מנהל עם אחת יד עושים הם הדירות״. ערך

בדוש מישפחת של ההרוס הבית
!״לספרדים רק ״הורסים

בדוש ומאיר מיימון
!״עלינו ״מאיימים

ומזכירו (מימיו) ארנפלד מנהל־קרייה
מכאן!״ ״הסתלקו

 מ״זרים״. אותה ״לטהר״ במאמציו הקריה,
המטרה.׳ את משרתים וכוח מילולית גסות

 הזוג בני הגישו פברואר בחודש
ש המקומית, לוועדה בקשה בדוש

 המיש־ בדירתם. נוסף חדר בניית תאשר
 מצטופפים והם נפשות שבע מונה פחה

 בקומת ממוקמת הדירה חדרים. בשלושה
 טכני קושי שום שאין להם והוסבר קרקע

חדר. עוד להוסיף
ש מאחר אך ניתן, לא אמנם האישור

ובני בלבד, פורמלי בעיקוב הוסבר העניין

 מוסיפים אחרים ששכנים ראו בדוש הזוג
 של הראשון בשלב בבניה. החלו חדרים,
 יעקוב חיים המנהל, במקום הופיע הבניה

 לעיתים עצמו מטריח שאינו ארנפלד,
 הוא הקריה. תושבי אצל לבקר מזומנות

 :בתקיפות בדוש ולמשה לתיקווה פנה
 וכמה הקריה, את שתעזבו רוצה ״אני

עלי איים הזוג בני לדברי מהר.״ שיותר
להו כדי בדיונים, בהבאת ארנפלד הם

מהדירה. בכוח ציאם
ך ש מ ה ד ( מו ע )57 ב
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