
 אלי ישי מבזה את בנינו

 ל"אמו של אודי ז, מיקי גולדוסר

אח שכול למי שנחשב לגיבור , מר בנימין נתניהו

לא , מתגייסים דוגמא לצעירים –בישראל 

שר . שמעתי מפיך שאט נפש לדבריו של אלי ישי

 .את בנינו בממשלתך אשר מבזה

שר הביטחון אשר שולח את , מר אהוד ברק

מגיב  גם אותך לא שמעתי, חיילינו למלחמות

שר בישראל אשר . ישי–לדבריו של החוטא מכולם 

העוני , הבורות יעד את עצמו להרחיב את

בקרב " מגיע לי"ווחה בבחינת הונזקקות לר

באמצעות הפחדה בשם אלוקים  ,האוכלוסייה

 .שהוא אינו אלוקיו

להזכירכם שהדברים . לא אני אומרת זאת

אמיץ  איש. כ ממפלגתו של ישי"י ח"נאמרו ע

, ס"ר מפלגת ש"יו, שיצא כנגד דרכו של ישי

רמת ההשכלה  ששמה נר לדרכה להוריד את

לשמר את הדחקות והבורות בקרב הציבור כדי 

. בברכות וקמעות’ שקר בנביאי‘שיצרו תלות 

מזכיר לי את דרכם של החמאס והחיזבאללה 

 . ואירן

ס ישנם גם "שבין מצביעים לש הידעתם

ס מייצגת "כל מה שש? ומדוע לא? מוסלמים

ואותו ישי אשר . בהחלט גם למוסלמים מתאים



 2-סדה של ישראל במלחמת לבנון הטוען להפ

ואשר מתחסד באמונה שלמה ותפילה 

 חותר תחת מצוותיו של אלוקים אשר, לאלוקים

גבוי מעשי . מצווה אותנו לנהוג בדרך הישר

בפסקי דין של  אי ציות וזלזול, שחיתות ברשויות

אני יודעת עד , כן. לעג לחוק -בתי המשפט

וב בו אני ראש היש כמה מגבה השר ישי את

אבל הכול לשם שמים ולשם בוחרים . גרה

ביום כיפור לא צריך יותר  ,וכמובן. למפלגה

פעמים  3מאשר להכות על חטא ולחבוט בחזהו 

אז דתיותו של  .בקשת סליחה מעומק הלב תוך

, ישי נופלת בהרבה מזו של בני אשר לא התפלל

חטא בחטא השחיתות  אולם מעולם לא

רק שבני התייצב לקול הקריאה של . והיוהרה

לעמוד בקו הראשון ואילו חבריו  מולדתו כדי

 .לא נקראו לקו הראשון –ועושי דברו של ישי 

 .תפילתם לא זיכתה את בני. הם לומדים תורה

בחטא  תפילתם נגועה. כי תפילתם לא זכה

 .הצביעות והשקר

לא הצילה את הכבאים  תפילתו של ישי גם

לא דאג  כי חוץ מתפילה ישי. שיצאו למשימתם

ומה קרה במלחמת . לצייד אותם בציוד הנדרש

ביום הקדוש ביותר  יום הכיפורים אשר פרצה

יום בו גם אלפי חילונים הולכים ? לעם ישראל



האם גם אז נפלו ? הכנסת להתפלל בבתי

הם שהצילו בגופם את ? גיבורינו לשווא

מצא לו  ?המתעלקים על צווארינו הפרזיטים

במלחמת ההישרדות שלו על , ישי דרך פחדנית

אז אני לא . מתנצלים כ"קודם יורים ואח. כסאו

ואם יש מישהו שצריך . מקבלת את התנצלותך

כך אינה אשר דר, אתה השר ישי זה, להתפלל

, והיום. תואמת את מצוות התורה והלכותיה

שעליך להוסיף בקשת סליחה , חושבת אני

 מיוחדת מאלוקים שהוא אלוקי הטוהר והחסד

ואשר קטף את פרחי הארץ היפים ביותר כדי 

דרדרים  לא. לשתול אותם לידו בגן העדן

  .וקוצים כמוך

בושה אני בראש  –ולבני אודי אוסיף ואומר 

אשר לא  הממשלה ובשר הביטחון של מדינתנו

 .עמדו נוכח טיפשותו של ישי להגן על כבודכם

 

הפחד שולט . ב בשום עיתון"לצערי לא פרסמו את המצ

. אחריות מלאה על דברי אני לקחתי. במדינת ישראל

 ,אבקשכם להמשיך ולהפיץ את הדברים עד שעם טיפת מזל

זו תהייה . והלואי ויתבע אותי לדין. יגיעו גם לישי עצמו

להוציא לאור רק חלק מזערי מהשחיתות  הזדמנות נהדרת

 בהשהוא קשור 

 ד"מיקי גולדווסר אמא של אודי הי

 


