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לשנת  2010סבור כי ״אי אפשר
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בהסדרת הקצבאות
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בירושלים ובתו
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לעשות מעשה,ולקבל יותר את
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בפאנל כי ממשלת ישראל
עושה די כדי לטפל בבעיית

אינה

העוני ,שהיא חריפה בעיקר

בקרב הערבים והחרדים.לדבריו
המדיניות צריכהלהיות
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בפריפריה ובהשקעה רבה

בחינוך״.

