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היינו מרגישים אם היו אומרים לא למכור  איך: ""מ בנימין נתניהו בעניין המכתב ואמר"התבטא רה, יותר הערב מוקדם
לא , שדברים כאלה ייאמרו אסור. ואנחנו מתקוממים כשאומרים זאת במחוזות שכנים, מתקוממים היינו, דירה ליהודים

ובמיוחד לא במדינה יהודית ודמוקרטית , בשום מדינה דמוקרטית אסור שהם ייאמרו. על יהודים ולא על ערבים
 ". הדברים הללו על הסף מדינת ישראל דוחה את, על כן. ך"את המוסר של מורשת ישראל והתנ שמכבדת

 

סער  גדעון, י הרצוג ושר החינוך'בוז, גם שר הרווחה, בצמרת הפוליטית מ לא הייתה היחידה"התבטאותו של רה
  .ך שהתקיים בירושלים"במהלך חידון התנ, התבטאו בנושא

 

הרב לא מביע תמיכה במכתבם של הרבנים וזאת  כי' בחדרי חרדים'הרב מצגר נמסר הערב ל, מלשכת הרב הראשי
  .היבטים רבים מלבד ההיבט ההלכתי וכי חייבים לתת עליהם את הדעת בגלל הסיבה כי לנושא יש
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info@bhol.co.il 
  

 תגובות 35   לחבר שלח   הדפס   1880 'עם המילה בחדרי למס smsשלחו , בבחדרי חרדים מהסלולר לגלישה 

   התגובות פתח את כל   תגובה הוסף

 )ת”ל( .להתבולל, לפגע, להם י קנייתם להשתלט על ארץ לא"מקום יהודים לא איימו ע מ לזכור שבאף"רה' על כב
   08/12/2010 03:17 .ד

  

  !לשווא כל כולו סיכון עם ישראל והגברת האנטישמיות! הזה אין הסבר למעשה המשונה
nav 03:21 08/12/2010   

  

  !!!מזויפות  חלק מהחתימות על המכתב
   08/12/2010 03:48 בני גולומב

  

  מכתב מה שעצוב זה שצריך כזה
   08/12/2010 03:50 חילוני

  

  !!!ההזוי בתים לערבים לא יעזור כלום לשמאל כל גדולי ישראל נגד מכירת
   08/12/2010 04:15 חסיד 

  

 ??? .באום אל פאחם האם יהודי יכול לקנות דירה

   08/12/2010 04:25 שם ודר

  

  .שנים 5לפני , קרליץ נ"הגר, מ לפקוביץ"הגרי, ח קנייבסקי"הגר, ישראל על מכתב דומה חתמו גדולי
 04:26 08/12/2010   
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