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הצטרפו:

רשת :בית הספר למקצועות הטלוויזיה
הירשמו עכשיו ובואו להשתלב בתעשייה

תוכניות

חדשות ערוץ 2

פורומים

VOD

לוח שידורים

סלולר

מתקדם
הפוך לדף הבית | המייל האדום | מזג האוויר

 | 06/01/12יום שישי י"א טבת תשע"ב

חדשות  < 2בארץ < בארץ

קריית מלאכי :אין כניסה לאתיופים " -יש להם
ריח של פצצת אטום"
כמעט קשה להאמין ,אבל בישראל של
ראשית  2012נאסר להשכיר או למכור דירות
לאזרחים  -רק בגלל צבע עורם .הסכם סודי
שנחשף בין ועד שכונת בר-יהודה ובין
התושבים כולל התחייבות שלא לאפשר
ליוצאי אתיופיה להשתכן במקום" .בגללם
ערך הבית יורד" ,הסביר אחד מהם

עוד בבארץ

יוסי זילברמן | | 18:48 | 04.1.12
גזענות בקרית מלאכי :המשטרה חוקרת
תמיר סטיינמן ,כתב בדרום | | 20:47 | 04.1.12
צפו :נהג מציע שוחד לשוטר תנועה
משה נוסבאום ,כתב משטרה | | 20:59 | 04.1.12

תמיר סטיינמן ,כתב בדרום | | 03.1.12

21:15
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הקרב הבא של ברק :על  420שקלים
חדשות | 06:07 | 05.1.12 | 2

שיתוף

בראש החדשות
בלוגר ישראלי :חשפתי את "עומאר"
עידו סולומון ,כתב טכנולוגיה ,הייטק וסלולר |
19:08 | 06.1.12
בכיר נוצרי נדקר למוות ביפו
גלעד שלמור ועזרי עמרם | | 06.1.12

19:57

הליגה הערבית לחמאס :סייעו בסוריה
סוכנויות הידיעות | | 06.1.12

18:25

אם הטביעה בתה  -החבר צפה בסקייפ
חדשות | 06.1.12 | 2

19:45

עדכון אחרון:
20:24

בלוגר ישראלי חשף את דמותו של ההאקר
"עומאר"
אין כניסה לאתיופים ,קרדיט :חדשות 2

בזמן שהעיסוק בהדרת הנשים נמשך ,חושפת תופעה אחרת פנים מכוערות למדי של
החברה הישראלית בראשית  - 2012שנגועה ,כך מתברר ,בלא מעט גזענות .כל
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נהג מונית נשדד בסמוך לכפר עילבון שבצפון
ההאקר הסעודי שתל "סוס טרויאני" בתוך
רשימה של כרטיסי אשראי
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דיירי שכונת בר-יהודה שבקריית מלאכי חתומים על מה שהיה עד הערב הסכם סודי
עם ועד התושבים ,שלפיו נאסר עליהם למכור או להשכיר דירות ליוצאי אתיופיה.
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הצי האמריקני הציל  13מלחים אירנים
שנלקחו כבני ערובה
צ'כיה העניקה מקלט מדיני לבעלה של נשיאת
אוקראינה לשעבר

שכונת בר-יהודה מורכבת מארבעה בניינים שבהם מתגוררות יותר מ 120-משפחות.
ואכן ,עשרות מבין התושבים הצהירו שבהתאם להסכם  -לא ישכירו דירות לאתיופים
ולא יימכרו אותן להם .בשיחה עם אחד הדיירים שמעוניין למכור את ביתו הוא אמר
בבירור" :אני לא מוכר לאתיופים .אתיופי טוב זה אתיופי בקבר .אתיופי הוא יותר
כבר צפיתם ברמיקס ''שלא
שלמערבי".
גרוע
תדעו מטומאה'' בכיכובם

האם יעל בר זוהר מתחזקת?
השחקניתנשלח
"החייל המתערטל" שרץ עירום בטקס
מדברת בשבחה

טום ואדל? היכנסו עכשיו!
אחרי מסכת ההשמצות והגזענות ,המשיך אותו הדייר לגולל את המניע להתנהגותו -
בהסבר צורם במיוחד" .כשיגור לידך אתיופי אתה תראה איזה ריח ותבין מה
אמרתי" ,הוא אמר למצלמה  -והוסיף" :יש להם ריח כמו של פצצת אטום".

בגוש עציון מברכים על מינוי סולברג:
"ההטרוגניות חשובה"

חדשות ערוץ
אולפן שישי

המהדורה המרכזית
חדשות סוף השבוע
מהדורה ראשונה
סדר עולמי
ערוץ החדשות
פגוש את העיתונות
שש עם
תכנית חיסכון

השגריר הטורקי שב לצרפת לאחר המחלוקת
בנוגע לשואת הארמנים
ל 30-ימי מאסר

תושב אחר הגדיל להציג הצדקה שונה להחלטה למנוע מאתיופים להתגורר בשכונה:
"כשאתה מביא לפה אתיופים ערך הבית יורד וגם ההשקעה שלו .זה סיפור איתם".
שכן קצין  -ואתיופי? "גם אם הוא יהיה רמטכ"ל  -לא"
על מה שייעלה בגורל תושב שלמרות
ההסכם ,יחליט למכור או להשכיר דירה
ליוצאי אתיופיה ,אמר אותו התושב
בנחישות" :אין .תובעים אותו .הוא חייב
לקבל אישור של הוועד כדי למכור את
הבית והוא לא יקבל" .הוא גם הדגיש כי
הסיבה להדרה נוגעת למוצא בלבד  -ואינה
פרטנית :כשנשאל מדוע נשלח לביתו קצין
צה"ל שהתעניין במגורים בשכונה השיב:
"גם אם הוא יהיה רמטכ"ל  -לא".

היום

השבוע

החודש

קריית מלאכי" :תג מחיר
אתיופי" על בניין העירייה
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הניסיונות להצדיק את האפליה הגזענית
לא נגעו רק לסוגיות נדל"ניות .חלק מהדיירים הביעו חשש כי הימצאותם של יוצאי
אתיופיה בין התושבים תביא להידרדרותם לתרבות רעה" .יש פה אתיופי שעובד
כגנן .ביקשו ממנו לא לדרוך פה" ,סיפר תושב המקום  -והמשיך להכפיש את בני
העדה" :הם אנשים גנבים שעושים רק נזקים .הם יכולים לפתוח פה אוהל באמצע
השכונה ולהתחיל לבשל ,לשחוט כאן פרות ולעשות את מה שהם עושים שם
)באתיופיה(.

קריית מלאכי :אין כניסה
לאתיופים " -יש להם ריח של
פצצת אטום"
ההרצאה האחרונה" :איך
נפרדים מהחיים"
יום אחרי מפגש הפרידה :פרופ'
גור-זאב הלך לעולמו
בשבוע הבא :שלג כבד בחרמון

ריח הגזענות העולה משכונת בר-יהודה בקריית מלאכי לא בא לידי ביטוי רק
בהצהרות ,אלא גם במעשים .א' ניסתה לרכוש דירה במתחם .הכל היה בסדר  -עד
לפגישה עם אנשי ועד הבית שבה "נחשף" צבע עורה" .הם נלחצים מזה שתהיה
להם דיירת אתיופית" ,היא סיפרה על השיחה עמם" .אחת אמרה לי את זה בפנים".
ראש העיר קריית מלאכי ,מוטי מלכה ,הגיב על הפרסום ומסר" :אני רואה זאת
בחומרה ומזועזע מהדברים .אם הם יוכחו כנכונים ,לא אהסס לתבוע את הדיירים
שחתמו על המסמך ולהגיש תלונה במשטרת ישראל".
הסיפור נחשף לראשונה במסגרת מהדורת החדשות של מכללת ספיר.
רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות  2בפייסבוק
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עוד בבארץ
י-ם :צעק "שיקסע" לאישה ונעצר
"מהדורת הצפון" ממכללת עמק יזרעאל
חנתה באפור ,חזרה וגילתה כחול-לבן
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לכתבה זו התפרסמו  30תגובות
מציג תגובות:

>> > << < 30-6 | 19--5

הצג את כל התגובות ברצף

 30בסך הכל דיירים שמחפשים מעט צומייייי.....
 05/01/2012 23:17רוני

רוני אתה צודק
 06/01/2012 12:53אברהם

 29אחת שכועסת
 05/01/2012 15:04ל

 28לא שונאים אותכם בגלל הרח או הצבע,,,בגלל ההתנהגות
 04/01/2012 21:48שירי

שירי כנסי
 05/01/2012 01:01זאת האמת

אני איתיופי גאי
dnny 06/01/2012 12:42

 27לא להדרת אתיופים  -כן להתחשבות שלהם באנשים.
 04/01/2012 19:49אפרת

מה את רוצה שנתחיל לאכול גפילטא פיש???? )ל''ת(
 05/01/2012 01:02באמת מה את אומרת

 26אתיופים הם אחלה אנשים
 04/01/2012 19:05ספרדי לבן

) un-fucking-believable 25ל''ת(
 04/01/2012 17:16בן לניצולי שואה

 24גועל של נפש!!!!
 04/01/2012 17:01איפה ארץ זבת חלב ודבש עדיף כבר את הבית מהקש....

דפני ליף דואגת רק לאינטרסים של החונטה שלה )ל''ת(
 05/01/2012 01:04מה נראה לך

 23אני אתיופי גאה!
 04/01/2012 16:54אתיופי גאה!!

ננדפה שלא יכאב לך...הגזענים-הם בסך הכל אנשים חולים )ל''ת(
 05/01/2012 01:05לאתיופי גאה

 22גזענות בצורה מוגזמת !
 04/01/2012 15:27אתיופית גאה !!!!

המדינה הזאת נהייתה מגעילה בגלל שבאתם לפה בכמויות אדירות
והישחרתם את כל הארץ כמו מקקים
 04/01/2012 23:54דני

 21ק.מלאכי
 04/01/2012 13:58ניסים המזרחי

 20רוב התגובות זה של האתיופית,המכנה את עצמה מסריחה
 04/01/2012 13:10שירן

 19למה על זה אף אחד לא מראים את הקול
04/01/2012 12:58

 18פיגוע יהייה להם
2 04/01/2012 11:43

 17מה אתם מתרגשים.זה כולה עדות המיזרח.
 04/01/2012 11:28אתיופי

לאתיופי -תגובה מעולה אתה גדול
 05/01/2012 08:52מוסקוביץ

 16פשוט מדינה חרא ! שימךךך שמםם וזכרםם של כל מי שאחראי לזה) ..ל''ת(
 04/01/2012 11:21ממש לא משנה.

 15חחחחחחחחח
 04/01/2012 01:33אנונימי

עצווב פשוט לקרוא את התגובות פה !
05/01/2012 00:28

השואה התחילה מזה ש...
 05/01/2012 00:59תחשוב על זה

 14שנאת חינם
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 13עדה משובחת ביותר !!
 04/01/2012 00:07רחלוש

):
 04/01/2012 16:25שרה

 12הישראלים האמיתיים,מרוקאים,תמנים,תוניסאים,ערקים,וכו
 03/01/2012 23:53דורון

גועל נפש !!
 04/01/2012 11:25בתאל

באמת שלא יכולת לכתוב תגובה טיפשית יותר) ...ל''ת(
 04/01/2012 20:26אני ורק אני

תת רמה !
05/01/2012 00:25

דווורון לא מתאים !
 06/01/2012 11:22הודיה איוב

 11ואתם בוכים שהיתה שואה...
 03/01/2012 23:32אתיופית גאה

 10הרג אותי.זה שאומר שיש להם ריח של פצצת אטום
 03/01/2012 22:51סיון

לילדה הטיפשה..
 04/01/2012 16:04טלי

 9כל כתבי חדשות  2שמולנים וגזענים,ושלא ישחקו אותה יפה נפש )ל''ת(
 03/01/2012 22:48איצק

 8טפווו על הגזענים !
03/01/2012 22:46

 7שיעשו להם ככה בכל הארץ עד שיעופו מפה
 03/01/2012 22:45רוני

את כבר תקבלי את שכרך על דברייך )ל''ת(
 03/01/2012 23:36י

קרית מלאכי עיר דוחה....רק רשע ופשע
03/01/2012 23:37

י
 04/01/2012 16:07טלי

גועל נפש!!
 04/01/2012 11:27בתאל

חיייי בסרטטטטט!
 04/01/2012 19:29סיגל

איכככס !
05/01/2012 00:22

מה יששש
 06/01/2012 15:57טוקור אמבסה

 6שי� )ל''ת(
 03/01/2012 22:45רוני
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