
   

  ...למי שזוכר ...בניסן האחרון' לקח אישי מהתאריך ד

מה זה ועדת  ואל תשאל אותי... אני לא יודע פרטים... החסימות בפלאפון והוא... אותנו מאוד מאוד מעצבןשיש משהו 
מאיתנו יש את הקו המשפחתי הנחמד שלו לכל אחד   !!!!!זה מפוצץ... דבר אחד אני יודע  ...הרבנים לענייני תקשורת

זה נורא נורא שפתאום הם נחסמים ו או כל מיני קוים שימושיים... או את המיזה פון... שנסגר פתאום באופן שרירותי
  ... לך מה לשמוע ומה לא לך לתוך הפלאפון ומכתיב זה נותן תחושה כאילו מישהו נכנס... מרגיז

   ...ואני לא הולך להיות הדובר של זה !!!!מפוצץ זה!!! לא יעזור כלום!!! זה מרגיז

נפתח קו כשר במיוחד בשביל ... מוצאי יום הבחירות... בניסן' הגיע ה !!!!והנה... אבל אני אספר לך בנימה אישית
ה אחד ליל!!!! מדובר בלילה אחד בלבד ...)לצורך העניין" מניפי הדגל"אצל הליטאים קראו לזה (... לשמוע את תוצאות הבחירות

כל  עצמתי עיןלא  ...שלא תדע ...אל תשאל ???אתה יודע מה קרה לי באותו לילה!!!!! בלבד היה לי את הקו הזה
וגיליתי  ...כמה שיחות יוצאות היה לי רק לוואצפ הזה ובסוף הלילה ספרתי... כל חצי דקה התקשרתי לשם... הלילה

... דברואדון אז נ ??אתה קולט!!!!!  עמים בלילה אחדממאה חמישים פ למעלה יותרלא פחות ולא שהתקשרתי לשם 
אין לי שום ... לא שומע רדיו... יתהאני לא מכניס עיתונים הב... אדם שמכבד את עצמו ואמור לייקר את הזמן שלו

הרגשתי !!!! השתגעתי לגמרי ??תראה מה קרה לי... פאצרק לילה אחד בלבד היה לי בבית קו של וו... פאוואצלחיבור 
הם ביישו אותי ... מפעילי הקו הזה חייבים לי דמי בושת: אני אומר לך... כ לא נעים מעצמי"הרגשתי כ!!!! סר שליטהחו
... קשרו סביב הצוואר שלי וקשרו אותי לאיזה עמודשקושרים בו כלבים והם פשוט  הם פשוט לקחו חבל ...כ"כ

אני יודע שמי שכבר מכיר את זה ורגיל  !!!!ואני יודע  ...מחוסר בית... באותה תנוחה... והשאירו אותי לילה שלם ככה
... זה שהתרגלת לזה !!זה לא נורמלי!!!! שתדע לך שזה לא שפוי!!!! אז זהו ...כ מזועזע מעצמי"כ לא מבין מה אנילזה 

רגלו ילדים מוכים במדינה שלנו שעוברים אלימות פיזית ומילולית והם הת יש עשרות אלפי... זה לא אומר שזה שפוי
וכי בגלל שהם לא ... יש עשרות אלפי אנשים כפייתיים וסובלים משלל מחלות נפש?? ...לכן זה נורמלי?? לכן מה... לזה

... לילה אחד לטירוף הזה רק אני אומר לך ממקום של אדם שפוי שנחשף?? לכן זה נורמלי... יודעים שאפשר אחרת
לשבת מול קו ולהתקשר אליו מאה ששים !! ן אדם לא מן הישובבאותו לילה הייתי ב !!!!זה לא שפוי: אני אומר לך

  !!! זה לא חוקי!! ושלוש פעמים בלילה אחד זה לא תקין

זה לא .... אותי עצבןזה לא סתירה שזה מ!!! לא ...לענייני תקשורת את ועדת החסימותלהבין  תילואז פתאום התח
מאה שישים ושלוש  התקשרתישלילה שלם  שאחרי. ..ור לי כשמש בצהריםאבל דבר אחד בר... טענות סתירה שיש

פתאום נחה עלי רוח טהרה ?? שיחות 163-בלמה זה נעצר ?? תנחש למה לא התקשרתי עוד... פעמים לוואצפ הזה
המעצבנת הזו לענייני  פשוט הגיעה הועדה?? אלא מה קרה !!!מה פתאום!!!! לא??? תקתי את השיחהינו ממרום

מרי בריא בנפשו שבלילה לא לגשכמו בן אדם  בדיוק והתנהגתי... וקללתי... עצבנתיוהת... חסמו אותיתקשורת ו
... אבל אחרי שעה שעתיים נרגעתי... התעצבנתי כהוגן... כן... פעמים לקו הזה 163לא עצם עין והתקשר  האחרון

ות אינני יודע לאן זה שבעת כתיבת השור(לאור ההתפתחויות האחרונות !!! וכיום... ונגל'ום קלטתי שחזרתי מהגופתא
  ???מה היה קורה אם הם לא היו מנתקים אותי: עומד ושואל את עצמיאני  )עוד יגיע

במשך הלילה הזה זיהיתי את הכשרון היחודי שיש לאנשים !!! דבר אחד ברור לי כשמש בצהרים??? מה היה קורה
לימה שיש להם מספיק כשרון שיושבים שם והתפקיד שלהם להכניס אותי לדרמה ואני מאמין בהם באמונה ש

הם היו מצליחים לסחוב אותי עד ... באופן שאם לא הייתי מתנתק מיד למחרת... להמשיך להכניס אותי לדרמה הזו
כי כל חצי שעה הם היו מצליחים להביא עוד איזה התפתחות דרמטית בקשר !!! עד רגעים אלו ממש!!!! עכשיו

לתפוס אותי באזניים ולקחת לי את החודש והם היו מצליחים ... כהוכ... להרכבת הקואליציה שכעת מסתמן שככה
 !!!!יותר מארבעים יום?? כמה זמן עבר מאז התוצאות של הבחירות עד עכשיו: ואני תופס את הראש ואומר... וחצי הזה

תאר  ..)ותכמו כל יהודי שעושה מה שצריך לעש(... כ הרבה דברים טובים"בארבעים יום האלו הספקתי לעשות כ: ע"רבש
ולספק לי כל שעה ... מצליחים לרתק אותי אני בטוח שהם היו... ל הוואצפ המטופש הזהלעצמך שהייתי נשאר מרוח ע

 שעתיים מידע חדש וחשיפה חדשה ותאר לעצמך שאת הארבעים יום האלו הייתי ממשיך לשרוף כמו אותו לילה
אני קורא לזה אשפוז  !!!שעשו לי אשפוז כפוישורת אני פשוט מודה מעומק לב לאותה ועדה לענייני תק... מטופש

אבל אתה מבין לבד שאשפוז כפוי עושים ... זה מחזה מאוד לא סימפטי... אשפוז כפוי זה אף פעם לא נעיםכי ... כפוי
  ... ואני כמעט בטוח שלא יכולתי לעזור לעצמי... למי שלא יכול לעזור לעצמו

   !!!!!אשתי?? ועדה לענייני תקשורתאתה יודע מי היה יכול לעזור לי חוץ מה

ואז מי יודע לאן  יום אחד היא מתפוצצת... ומקשיב ומקשיב ומקשיב לכמה צפרדעים אשה שרואה את בעלה מקשיב
 נכון שנורא מרגיז אתכן שלקחו לכם את הוואצפ המשפחתי הנחמד... נשות ישראל הצדקניות: אז בבקשה... זה מגיע
אבל ... הבעיה בזה ובשבילכם באמת מה ...לא עוברות על ביטול תורה לא בעיה ואתןונכון שאצלכם זה ... והחביב

האם : אשת אברך נכבדהכ "וא... גם לבעל שלכם יש וואצפ אז ...וואצפ ותבינו שברגע שלכן יש... תפתחו ראש גדול
ויקשיב לקווי  תיםבשירו הוא ישב שעה וחצי... בבית ספר ובשעה שאת עובדת קשה... את רוצה שבעלך ילך לכולל

אם את רוצה בעל שהזמן שלו בכולל !!! אז זהו שזה לא עובד למחצה שליש ולרביע ...לא היית רוצה!! לא??? הנייעס
להיות חצי כן  יכול לא טכנית זה... כי מי שקצת מבין עניין... כי.. ה נקי מוואצפצריך שגם הבית כולו יהי... נקי מוואצפ

ואני אומר לך שהשבוע ... ושים את זה בצורה ברוטאלית ונכון שזה מעצבן ומפוצץעהם אז נכון ש   ...חצי לא
אבל אני רק יכול להעיד על ... לא הולך להיות העורך דין שלהם מודיע לך בפירוש שאני ואני...  התעצבנתי עליהם

תעמידו ... ים ומקטריםלפני שאתם מקלל... אז בבקשה!!!! עזר אשפוז כפויבמקרה הזה רק  לי באופן אישי-ש... עצמי
ותבינו שבשורה התחתונה הם עושים את העבודה השחורה !!!! דבר ראשון את האינטרס האישי שלכם מול העיניים

 כי... כי... שה נאלצת לעשות לבעלה את מה שהועדה לענייני תקשורת עושהשהא... אני לא מקנא בזוג נשוי... במקומנו
האיש כולנו נשמח שמישהו אחר יקח את תפקיד ... לנתק לבעלה את הוואצפאם תהיה צריכה להתנהג בברוטאליות ו

אם הם ... תעשה את השיקול שלך.. אז תן להם ...טורים שלנוהקילספוג את הקללות ו כמה אנשים שלא אכפת להם יש אז ...הרע

  !!גנטלתהיה קצת אינט... חבל... לא יעשו את זה אתה תצטרך לעשות את זה


