שלום רב!

אני רוצה לדבר איתך על ילדים.  

אני מבקש שתיקח שתי דקות לקרוא עד הסוף, כי אני מדבר על הילדים שלך או הילדים שיהיו לך.  על העתיד של כולנו.  על כל הישראלים.

בשביל הילדים – אל תצביע ש"ס, כי ש"ס מגדלת את הילדים לעוני.

אנשי ש"ס הם אנשים טובים.  הם מלמדים יותר תורה ותלמוד.
אבל מבתי הספר של ש"ס לא יוצאים כמעט מהנדסים, כי ש"ס מגדלת את הילדים לעוני.
אנשי ש"ס באמת רוצים רק טוב בשביל הילדים.  הם מאמינים שטוב יותר לילד לגדול עני ועם יותר תורה מאשר להיות מסוגל להתפרנס לבד ועם פחות תורה.

אנשי ש"ס עוזרים לאנשים כמו אחים, אבל בתנאי שהם יישארו עניים.  עניים מצביעים ש"ס, לכן לא כדאי לש"ס לגדל מהנדסים או רופאים.

גם אם אתה גאה במקצוע שלך, בוודאי היית רוצה שהילד שלך יצליח יותר.  שיהיה קצין בכיר או מתכנת.  שיעשה כסף, שיזכה להרבה כבוד מהשכנים, שיחיה טוב, שיתרום למדינה.  אתה רוצה שהילדים שלך יקבלו את החינוך הכי טוב, לא את החינוך הכי זול.

בשביל הילדים שלך, אל תצביע לש"ס.  תשמור על הילדים מש"ס.  אומנם הם אנשים טובים, אבל אלה הילדים שלך.

הפעילים של ש"ס מתייחסים אליך יפה.  זה גם כי הם באמת אנשים נעימים וגם כי הם יודעים איך להפעיל אותך.  הם יעזרו לך בתנאי שלא תצליח יותר מדי.  בתנאי שלא תתעשר.  זה מעגל קסמים.

אם הילד שלך יהיה מהנדס מחשבים, אז הוא יוכל לתת יותר לילדים שלו – לנכדים שלך.

פעילי ש"ס נותנים לאנשים דברים ששווים כסף, בתנאי שלא ילמדו לעשות כסף.  אז האנשים צריכים אותם יותר.  מתמכרים.

תן לילד שלך להצליח.  הצלחה מגיע ממאמץ, לא ממתנות.  תן לו להיות חופשי מעזרה של פעילי מפלגות.

גם הילד שלך יכול להיות מנהל בכיר, להרוויח יפה ושמעסיקים ירדפו אחריו.  בשביל זה צריך למשוך אותו לכיוון הנכון.  לא לכיוון העוני של ש"ס.
אל תמכור את העתיד של הילדים שלך בנזיד עדשים של ארוחה חמה.

תודה על שלקחת זמן לקרוא את זה.

