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בימים קשים אלו עבור כל הדואג לטובת עם ישראל ומדינת ישראל ועתידה, אני רוצה לפנות אליך כרב, אך 
לא בשמי בלבד, אלא כנציג של רבים מאד בישראל. אנו עוקבים אחריך ואחרי הנעשה לך בחודשים 

מה לא  ה.שמעולם לא הושמצה אשיות בכירה כמוך תוך שפלות כה בזוייהאחרונים. כל איש ישר, יודה 
ביום תענית אסתר כשדברת בגבורה  שיכורממש, אותך עשו  'בקבוקי תבערה'עשו לך? זרקו על אשתך 

צמה עת למתוח ביקורת על החלטות נשיא המשובסינט, והעזת בפעם הראשונה ככל הנראה בתולדות האנו
אכולי שנאה מבית,  הגדולה, לא כדי להתגרות בו, אלא כדי להציל מדינתנו, ועוד בביתו. אי אלו אכולי

מנטליות גלותית שאינה מסוגלת לסבול רוח יהודית עצמאית, בעלי מנטליות עבדותית שאינם מסוגלים 
גם היום ממש, אי אלו בני בליעל מהתקשורת חירפו וגינו אותך.  לסבול חיים יהודיים בלתי תלויים בגויים

ם כדי ללכלך אותך ואת משפחתך. ואחד המשיכו להוציא מתהום הנשייה אי אלו ויכוחים קטנים משפחתיי
שספק אם ראש מחלקה  שנאה פתולוגית חולנית,מתוך  ,העיתונאים ביותר של 'מעריב'מבכירי 

אפילו מרגוע קטן למחלתו הנפשית, שופך יום יום זה חודשים אגמים של דיו לה היה מוצא  תפסיכיאטרי
. ועדרים של כלבי התקשורת הנובחת כדי להביא להפלתך ח"ו ,שהוא דולה מהביוב השוטף את מוחו
שינתך לקלף עד הטיח כדי למצא בדל של לכלוך, ומסיטים  רחדאף רודפים אחריך עד המטבח, האמבטיה ו

 עם שלם נגדך.
וכל זה בשעה שהמזה"ת רותח, אוייבינו מתרבים ומתעצמים, ודאגה זו מוטלת עליך ועל חברי ממשלתך 

קרית  ואגת -קריתב הרביוקר מדייותר בת"א נה אליך למה דירה ובאים בטעבאופן בלתי תלוי בבחירות. 
ציוני אינם מוכנים לגור, ובפרט לאור ריבויים שם של מניחי תפילין -, שם רבים מהמחנה הפסידושמונה

ומנשקי מזוזות שאין להם כל אפשרות (וכל רצון) ליטוש את מדינת ישראל, את זהותם היהודית ואת 
, למרות קשייהם היום 'הטפשים' ופ נכרי. ואלוא-טשל סטר 'הדגה והקשויים'שייכותם הלאומית לטובת 

ואוהבים אנשים כמוך משום שהם מזהים בהם מי שמביא להם אוהבים את עמם ואת מולדתם,  ,יומיים
 .אף אם לא תמיד כלכליתגאווה לאומית ויהודית 

 רל גרבוז ושאוהשמאל, כסוב אבל למען האמת בחוש היהודי הבריא שלהם, הם חשים מה שהמתועבים מן
 )במיטב המסורת היהודית גרמנית של שנות השלושים( עצמיתיהודית טלקטואלים אכולי שנאה נאי-פסידו

. והוא: שכל ההתנפלות עליך, מוזמנת ומתוזמנת אינם רוצים להביןאינם מוסגלים להבין, ולמען האמת 
חוד החנית של האנשטישמיות את כעת  (המהווההיטב על יד הממשל בארה"ב והקהילייה האירופאית 

איתנה מצדך הבטחונית העמידה נגד ההמודרנית במסווה של אנטי ישראליות) קרן לישראל חדשה ועוד, 
 להתחמק מהתמודדות עם הרע העולמי, עם הטרור הבזוימהם מ תונעמההכלכליים ו הםמפריעה להשגיה

 ן האירני פרסי ושאר ברברויות. וכמובן עם השלטו ,והנורא של דעש, אל קעידה, חמס ועוד
לשאוב כוחות אדירים להתגאות ואלא במה לאור כל זה אדוני ראש ממשלתנו, יש לך לא רק במה להתנחם, 

להמשיך במאבקיך ההירואיים, כי עליך לדעת שלא אתה המטרה האמיתית של חיציהם המורעלים 
ברצונם לפגוע בך, הם שואפים לפגוע בעם  מה שאתה מייצג: עם ישראל! עם ה'!שמבחוץ ומבית, אלא 

הנבחר המוציא אותם משלוותם זה אלפי שנים, דוקא באשר תרם להם כל כך, חינך אף את הקופים 
כפי שאמר להם דיזראלי בפרלמנט הבריטי לפני יותר ממאה שנה כבר,  ,האירופאים להיות קצת בני אדם

 ואמה שהם אינם סובלים בשעה שהאינטרסים ובאשר עם ה' זה מחייב אותם מוסר וערכים, ז"א כל 
 עלולים להיפגע.שלהם ההידונזים 

לכן המשך נא בגבורה את מאבקיך. הטובים בעמנו, ממנשקי המזוזות ועד האקדמאיים הבריאים, עומדים 
איתן מאחורך, והם הרוב בעם זה, וראה נא בכל פגיעה בך פגיעה בה', כדברי רבותינו 'כל הנוגע בכם כנוגע 

עינו', ולך בכוחך זה ללא פחד, ללא רתיעה, ללא חשש לקראת הצלחה בבחירות אלה, על אף כל  בבת
ן על עם ישראל מי שמתאמץ להגקרים. וכשנעשה ככל יכולתנו על מנת שיהפכו לרואים, קרים שאנו סה

בערב פרשת ויקהל, בה הקהיל משה  נתפלל שבע"ה הקב"ה יעמוד לימינך (תרתי משמע) בבחירות אלה.
רבינו את כל העם בבניית המשכן, אנו קוראים לך בשם כל עם ישראל להמשיך להקהיל את כולנו לבניית 

 הנשגב שבעמנו בעוז וגבורה.
 בהוקרה ובברכה רבה,

 הרב ד"ר אליהו זייני
 ראש ישיבת ההסדר חיפה 


