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הסיורים פריחת
יהודים של mmערביים ביישובים

3*8

אפלבאו□ הומר צילום: האימאם אמר העמים", בין בעילום טמון "העתיר באחרונה. עינפתח הזהב, כיפת ע□ בג׳לג׳וליה, הגדול ראודה אל מסגד

גלעד משה

 גר הוא גדול. אביבי תל בבנק בכיר תפקיד ממלא אברריא איד
 במשר כולם. את מכיר והוא אותו מכירים שם כולם בג׳לג׳וליה.

אנשים, 39 שמנתה קבוצה הוביל אבו־ריא כאשר שעות, ארבע
לב ג׳לג׳וליה מתושבי רבים עצרו העיירה, ברחבי יהודים, כולם

 חלקם בידיהם, נופפו אנשים צפרו, מכוניות המטיילים. ואותנו, אותו רך
 במהלך ברחוב. מאוד בלטנו צחקו. כמה הבנתי. שלא בערבית דברים צעקו

 צעירים כמה לנו הציעו במיוחד, חם צהריים אחר במשך שנערך הסיור,
 לרחוב וכוסות בקבוקים עם יצאו הם קרים. מים ביתם מרפסת על שישבו

שנשתה. בנו והפצירו
 ומעולם מג׳לג׳וליה נסיעה שעה רבע במרחק חיי כל גר אני מביך. זה

 העתיקים היישובים אחד היא אבו־ריא, הסביר ג׳לג׳וליה, בה. ביקרתי לא
 3,000כ- הברונזה, תקופת עד המגיעים שרידים עם בישראל, והמעניינים

 דרך על והחשובות הגדולות הערים אחת היתה היא בעבר לפנה״ם. שנה
 מקומית מועצה זו כיום לטורקיה. מצרים בין שחיברה ההיסטורית, הים
 ליד עמדנו כאשר נאמרו האלה הפתיחה דברי תושבים. 10,000כ- ובה

 של העתיק בגרעין שוטטנו כך אחר אבן. בנוי ומרשים, עתיק חאן שרידי
 באחרונה. שנפתח והענק החדש למסגד השני, לקצה נסענו ואו הכפר,

 טמון ושהעתיד שבאנו שמח שהוא ואמר אותנו בירך המקומי האימאם
העמים. בין בשלום

 שלובות" "דרכים ענזותת בידי שאורגן לסיור נרשמו הקבוצה חברי
 של בביתו ערב ארוחת כלל המחיר לאדם. שקלים 135 תמורתו ושילמו

 לשולחנות האוכל את הגישו ילדיו ואמו. אשתו הכינו אותה אבו־ריא,
 שיחה. התנהלה הארוחה אחרי טעים. היה הבית. בחצר שהוצבו הארוכים

 שאל ואז האורחים והכנסת ההדרכה על לאבו־ריא הודו מהנוכחים כמה
לצבא?" הולכים לא אתם למה בעצם "אז הקבוצה: מחברי מישהו

שקט.
 יד הניח לידו ניצב הנבוך וכשהנער 18ה- בן שלו לבן קרא אבו־ריא

 אם - לו ואמרתי מחשבים ללימודי עכשיו נרשם ״הוא ואמר: כתפו על
 דודה לו יש אבל עבודה. למצוא יותר קל לך היה 8200ל- הולך היית

 מהמבוכה משהו הביתה. ונסענו אבטיח אכלנו כך אחר בעיה". בשכם.
הכביש. במורד איתנו ריחף

משוכנעים המשכנעים
 שמארגן מי כל עכשיו. פורחים ערבים אצל יהודים קבוצות של סיורים

 גדול הביקוש במהירות. מתמלאות שהקבוצות לי הסביר כאלה סיורים
חברות צבאיות, קדם מכינות של - סגורות קבוצות יש מההיצע.

 שכן טוב
קרוב

 יהודים של קבוצות של סיורים
 פורחים ערביים ביישובים

 העתיקה מהעיירה - באחרונה
 משפחות בתי דרך ג׳לרוליה,
 מזרח ועד יפו של האצולה

 מהסיורים חלק ירושלים.
 וחברתיים, תרבותיים רק הם

 כולם אך פוליטיים, חלקם
 המציאות בהבנת עסוקים

בישראל. המורכבת
 שבו תע היה זאת, ובכל

מביכה שתיקה השתררה

 פתוחות, קבוצות ויש - שונים וארגונים ספר בתי מכללות, מסחריות,
בג׳לג׳וליה. הצטרפתי שאליה זו כמו

 שמטרתו יהודי־ערבי ארגון הוא הסיור, את שארגן שלובות", "דרכים
 של חברתית תיירות מציעים אנשיו ואיתנה". משותפת חברה "קידום
 הערבים ישראל אזרחי בין "לקרב שנועדה ערביים, ביישובים יהודים

 על ומבוססת קדונזות דעות נטולת משותפת חברה קידום תוך והיהודים,
 את לחשוף היא הכוונה כי עוד כתוב הארגון באתר הדדי". וכבוד היכרות

 התרבותי לעושר הערבית, החברה של להיסטוריה גם המטיילים קהל
היום". בפניה הניצבים ו״לאתגרים שלה

 אבו־ כמו שמספרים, מקומיים, מדריכים בידי מודרכים הסיורים כל
 גם סיורים הארגון מקיים ג׳לג׳וליה מלבד האישי. סיפורם את גם ריא,

ובסח׳נין. בטייבה בשפרעם, בטירה, קאסם, בכפר
שה ל״הארץ" בשיחה הסביר שלובות", "דרכים מנכ״ל קנדל, אורי
 לביתם, סמוך מקום להכיר שכנים לתושבים הזדמנות מעניקים סיורים
 מחשש. כלל בדרך להיכנס? נמנעים למה מלהיכנס. ננזנעים הם שאליו

 הן ובישראל קוגניטיבית, ונזפה גיאוגרפית מפה "יש מוכר. הלא מן פחד
 גם להשתנות יכולה הקוגניטיבית "המפה קנדל. אומר לחלוטין", נפרדות

 ואין לדבריו, פוליטי, אופי בעלי אינם הסיורים שעתיים". שנמשך בסיור
שמאל. מצביעי שאינם משתתפים גם בהם שיש ספק לו

 יגיעו לא שיהודים מקומות הכלל: פי על נעשית היישובים בחירת
 אותנו צריך "לא בחיפה. או ביפו סיורים ייזום לא הארגון כלומר, אליהם.

 מפת על שאינם יישובים בוחרים "אנחנו קנדל. מסביר לשם", להיכנס כדי
 את שמדריכים אלה השטח, אנשי הם חשוב הכי והמרכיב התיירות
 של גדולה שקבוצה "העובדה דו-צדדית. היא לדבריו, התועלת, הסיורים.

 משמחת מצוין, מוניטין לה שאין בג׳לג׳וליה, לבקר מרצונה באה אנשים
 אותם. מכבדים לפתע מקומית. גאווה יוצרת להם. ומחמיאה התושבים את
 מנסים לא אנחנו בו. חיים שהם במקום תרבותי נכס שיש מבינים הס

 וכנאפה חומוס תיירות לא זו אותה. לשקף אלא המציאות את לייפות
היכרות". זו פוליטית. תיירות ולא

 בשרון הסיורים את שלובות"(שמנהלת מ״דרכים הרמתי אילנית
 מצוי לסיורים הנרשמים שמספר הסבירה בג׳לג׳וליה), בסיור והשתתפה

 הצד את פוגשים "אנחנו גוברת. רק הסקרנות ולדעתה מתמדת בעלייה
 תיירות לפתח כדי לדבריה, בישראל". יהודים־ערבים יחסי של האופטימי

 תיירות "זו גדולה. וההשפעה קטנה, בהשקעה צורך יש זה מסוג חברתית
 כזה סיור כל מונומנטים. צריך לא אבנים. על ולא אנשים על שמבוססת

התרומות שלו. מהעלות חצי מממן הסיור מחיר שכן מתרומות, מסובסד
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