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  יש כאלו...

  
יש כאלו שיודעים להסית, כך שישכנע את אלו עם הפאות בחוץ שרותחים על 

אלו שעיניהם  .).עדיין לא עצורים במגרש הרוסים.. הזלזול בגדולי ישראל (והם
לפני שלש שנים לגדולי ישראל. תמיד תמיד שמרו על מ ..נשואות מאז ומעולם.

  כבודם וצייתו ללא עוררין לגדולי הדור.

מרוב דבקות בגדולי ישראל, הם היו חייבים להשתחרר קצת ולהקים כשרות נפרדת 
ועיתון נפרד, אמנם זה קרס אחרי תקופה קצרה, אבל כמו שאמרנו המטרה היתה 

  להתאוורר קצת...
לכן תמיד בכל נושא הם רק תקעו אהבו את השקפתם של גדולי הדור,  הם כ"כ

  וס כל מה שיכלו.מקלות בגלגלים... והתאפקו בכח לא להר
  

כן, יש כאלו שכואב להם ממש שעושים עסק מבחור שטייל באילת.. וטענתם בפיהם 
ת אישית. אבל במועדון , זה לא נורא, מהיכרונו ,הזה אם הוא היה במועדון מילא'

הם  גמרי.ל יה במועדון כל שהוא). והם צודקים.וי...' (לא שחלילה הוא ה הזה.. אוי
  ושלא יספרו להם סיפורים.מכירים טוב טוב את אילת 

וזה באמת כואב להם, כי תמיד הם פוגשים שם בחורים אשכנזים מישיבות 
מובחרות (לדאבון כל לב), אבל לפגוש שם בחור ספרדי? מנתניה? זה כבר יותר 

  מדי...
  

אי אפשר לומר שהמסיתים לא מקצוענים, הם הטביעו את המושג 'נוער הזנבות', 
  תודו שזה טוב...

כל היום בהפגנות של  כולים לסבול את החשוכים האלו שמתעסקיםהם לא י
  מצאו להם על מה להפגין... ...'מסירות נפש' על היהדות בדורינו

משעמם לכם? אם כבר ? על מה המהומהחסר על מה להפגין? ' ?איך הם זועקים
ס"ה  באים להרוס בנין לא חוקי? ,מהם לא יכולים למצוא סיבה טובה? את ,הפגנה

   מחלנים אותנו, על זה לצאת?
  ים...תנו, תבואו להפגנות עם סכינשולפים עליכם אקדחים? תלמדו מא

חנו באמת מתנצלים שלא עשינו כלום כששוטר שלף נא' ' הם מוסיפים,בהזדמנות זו'
מה  אקדח בהפגנה שלכם, פשוט יש אחוזים גבוהים שהשולף משלנו, ומה נעשה אז?

גרי עורכי הדין בו -  י המפלגהריגידו הפלג הצבאי ביהדות התורה? מה יגידו חב
  כבר מזמן דואג שהם ילכו וירבו עוד ועוד. 'ועד הישיבות'הצבא? הם לא מעטים... 

מזה, צריך ללמד את העציצים האלו לקח, אחת ולתמיד, לנו נמאס 'תשמעו, 
  להראות להם שהעולם לא הפקר. יש כאן מדינה שצריך לכבד את החוקים שלה. 

לחינם בחורינו היקרים  ?לא מבינים רמזיםתם א .'ניסינו לרמוז לכם, לא הבנתם
הטריחו עצמם להפגנות שלכם כדי לנפנף בדגל ישראל? אתם לא מבינים שאנחנו 

  'דגל' בכל מחיר?! 
... חד מהרב שךאשל המדינה ו די ימי עצמאות, אחזה לא סתם, אנחנו חוגגים שנ'

  שתים שהם אחד...
 שריפה יש להם ריאקציה מכללים לעשות מנגל, שלא יכוכאלו בינינו  אמנם יש'

הם אוהבים עד  .לחלוטין עם פחי אשפה ומה שבתוכם שמזדהים האלההם  .שהיא
כלות את הסוסים, זנבותיהם ורוכביהם. עושה להם רע להיזכר בשריפת הפחים של 

  .אה.. סליחה, של הקנאיםוולפסון, 
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זה שהילדים שלהם לאחרונה זורקים אבנים באופן יומיומי על מכבי אש, זה מסיבות 
אחרות לחלוטין. מדובר הרי בילדים עדינים להפליא... מדובר בילדי נורבגיה שלוחת 
קרית ספר, כאלו שאבא שלהם וחבריו תולשים זקנים ומנפצים ראשים... כאלו 

גרת טיול מורות בבית ספר... שהאמא שלהם וחברותיה נסעו על אופנוע ים במס
  למנוע מאברכים לעבור...  גדר חיה''כאלו שאולי זה האמא שלהם ששימשה כ

   ילדים טהורים וקדושים אלו, למה זורקים אבנים?
, שהרסו לוחמי האש''נורא על חוצפתם של  , הם פשוט כועסיםהסיבה לא זו ולא זו

אמרו להם הוריהם ומוריהם, הם אלו ששומרים  - לוחמים''. לוחמים''את המושג 
עלינו, אלה שאנחנו שותפים איתם כתף אל כתף, 'חייל על הסטנדר וחייל בשדה 

הקרב', הם אלו מהמבצעים של 'אלף למטה', אלו שאנחנו תופרים להם ציציות 
ין וח"ו לא אוכלים את ההכשרים ירוקות, אלו שאוכלים רק מהדרין מין המהדר

 . חצופים מכבי האש, זה לוחמים'משמרת'שומרי ההפשוטים שלנו, אלו שנקראים 
   ? יאללה אבנים...זה

מצות היום, את חגיגת  גם מי שסולד ממנגלים, מקיים את למעשה, אל דאגה,
  ..דר.יים מאורגנת עם כל ילדי החיבעמידה דום, או באמירת תהיל נוהחופש בארצ

כן, הם צריכים לראות את זה מגיל אפס, צריכים לראות מה זה דמעות.. מה זה 
  תנין... ואיך תנין בוכה?!

וכל כך למה? כי אנחנו בעד לבכות באופן עקרוני, הרי אספנו את כל נוער המפלגה, 
ות! שבוע ? לבכבאו , כולם כולם באו. למהכל החבר'ה עם הפטריות והאייפונים

  שלם!
ולא רק לבכות, גם לאיים, להיות חזקים, לעמוד על עקרונות שלא ידרכו סתם כך 

יצליח.  Ï‡ש'אשר' יעשה ם קודש.... להראות לחסידים מה קורה כעל ראשי ע

   חוצפה!
בא נראה אותם ם? שנכבד אותם? למה, הם חב"ד? ם חושבים לעצמחסידימה ה

מביאים כסף לכוללים שלנו כמו חב"ד, ואז נפגש איתם בכבוד מלכים כמו עם 
  חב"ד....

אויר, שיש ס במדי חיל הר'עגם לא טייסים... מלבד כמה גערהם לא, הם לא חב"ד, ו
לנו כבוד להגינות הזו.. כל השאר אין להם יושר ואין להם הגינות... מה הם 

יש רק אחד ומיוחד,  עולם התורה? שישכחו מזה. עשו משהו למעןחושבים? שהם 
  את עולם התורה. ומציל בן ברית אהוב, חבר יקר, איש צדיק וישר, רק הוא הציל 

  בוגי יעלון.אחד. רק 
עוטו, ילהיזכר בשמו הטוב. הוא לא הרע במ איזו ערגה רק אוי בוגי זה משהו אחר.

  הוא הטוב בהתגלמותו.
רק הוא הסיבה לקידושים האדירים שעשינו לרגל ביטול החשש הרחוק למראית 

חה.. למי שבאמת יודע העין של ניסיון הסרק הזה שיש מכנים אותו 'גזיירת הגיוס'. (
היה לנו את איילת ור' תמיד  ,ה אפי' לא סרך גזירה, הרי למי שיודעמעולם לא הי

  יגאל....)
החלפנו נתיים י. בולהדעשינו את התיקון הניסי של התשועה גהרי רק בגלל בוגי 

  מהסטנדר... קחלבשולחנות... כדי שאף בחור לא יאת כל הסטנדרים  בישיבות
וכל ימי חייו עד נשימתו האחרונה יהיה  זה היה לנו ברור תמיד, בוגי יחיה לעולם...

  אין מה לדאוג. שר הביטחון...
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ור עומדים עלינו לכלותינו והועדה למען כבוד בקיצור, תהיו רגועים בכל דור וד
  מידם. תנומצילרבותינו 

ון שיינתן מהשב"ס ומהביון הצרפתי, יתכנסו הוועדה ואכן תקוותינו שבאישור הראש

להציל אותנו דחוף, מהחצופים האלה שכל מוסד שהם פותחים, הם סוגרים לנו את 
  שלנו, או שמשאירים אותנו עם הזיבורית. נמאס כבר שהם יותר טובים בהכל.

שתהיה בירושלים  ‡Á˙עכשיו גם גייסנו את כל שאריות הפעילים, שיפתחו ישיב"ק 

  באמת! למורונון ורבונון... כפופה באמת
 ??כל שאר המוסדות? רוב מנין?מה עם מה עם כל השאר? ואם ישאל השואל, 

!ÔÈ�·!! ‰·Â˘˙‰ ‰Ê כולם בעצם מה שמעניין אותם באמת זה בניין, קומה אחת גם .

 מרי מספיק שגליק ימשיך את התרומות הקבועות...בדיעבד לג תספיק לפעמים...
  זה לא מה שאנחנו צריכים....אח... 

... כאלו שיגנבו עיתונים כשהם ילדים... ינפנפו אמתייםאנחנו צריכים חיילים 
, חלקם יתנו מכות לרבנים, וחלקם יעברו כשיגדלו עוד קצתגלים כשהם נערים... בד

שלא ידאגו הם יתקבלו תמיד בחום כיאה לחיילי  .לטיפול של גליקמן וחבורתו..
אי.. אי.. אם רק היה לנו אותם הרוגי לוד...  הםלוד... סליחה לחיילים שחברים של

לפני כמה שנים, לא היינו צריכים לפקד בעצמנו על מאפיונרים שיפנו פנימיות 
מקצועיים, היינו צבא  יד... היינו יכולים לתת את זה למפקויעיפו בחורים מהחלונות

  שולחים אותם לפנות מיד אחרי הסיום על מסכת מכות...


