
תפילהתפילה
,להפיץ, אין צורך להעביר, נשבע לכם שכתבתי אותה בעצמי

.או להדפיס/ו, לשכפל, להתלהב .או להדפיס/ו, לשכפל, להתלהב

,לא פיספוסים, לא בחורות ערומות, זה לא מכתב שרשרת

.וזהו, רק תפילה שלי                                  



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

ששולחים לי את אותו  ששולחים לי את אותו  , , חסרי הזיכרוןחסרי הזיכרון
EE--MAILMAIL  שוב ושובשוב ושוב.. EE--MAILMAIL  שוב ושובשוב ושוב..



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

שעושים לכל שעושים לכל , , חסרי ההתחשבותחסרי ההתחשבות
  FORWARDFORWARDהדואר הנכנס שלהם  הדואר הנכנס שלהם    FORWARDFORWARDהדואר הנכנס שלהם  הדואר הנכנס שלהם  

לי את תא  לי את תא  " " מפוצציםמפוצצים""בלי לחשוב ובלי לחשוב ו
..הדואר בזבלהדואר בזבל



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

שלא יודעים מה זה גודל שלא יודעים מה זה גודל , , חסרי הידעחסרי הידע

"   "   ענקייםענקיים""וששני קבצים וששני קבצים , , של קובץשל קובץ "   "   ענקייםענקיים""וששני קבצים וששני קבצים , , של קובץשל קובץ
..ממלאים לי את תיבת הדואר בקלותממלאים לי את תיבת הדואר בקלות



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

השולחים לי בכל חודש וירוסים השולחים לי בכל חודש וירוסים השולחים לי בכל חודש וירוסים השולחים לי בכל חודש וירוסים 
..חדשיםחדשים



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

!!!"!!!"מדהים מדהים ... ... גדוללללגדולללל""שכותבים שכותבים 

..על כל מייל שני שהם מעביריםעל כל מייל שני שהם מעבירים      



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��
..ששולחים לי מכתבי שרשרתששולחים לי מכתבי שרשרת..ששולחים לי מכתבי שרשרתששולחים לי מכתבי שרשרת



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

..ששולחים לי משחקים ממכריםששולחים לי משחקים ממכרים..ששולחים לי משחקים ממכריםששולחים לי משחקים ממכרים



שמור אותי מחברי   שמור אותי מחברי   , , אלוהיםאלוהים��

ששולחים לי חידות  ששולחים לי חידות  , , הטוביםהטובים

או  או  , , שגורמות לי להפסיק לעבודשגורמות לי להפסיק לעבוד או  או  , , שגורמות לי להפסיק לעבודשגורמות לי להפסיק לעבוד

..לאבד את השפיות לכמה ימיםלאבד את השפיות לכמה ימים



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��
בדיחות על  בדיחות על  , , ששולחים לי בדיחות קרשששולחים לי בדיחות קרש

ובדיחות  ובדיחות  , , בדיחות עתיקותבדיחות עתיקות, , פולניותפולניות ובדיחות  ובדיחות  , , בדיחות עתיקותבדיחות עתיקות, , פולניותפולניות
פעמים ביומיים  פעמים ביומיים    55שקיבלתי כבר שקיבלתי כבר 

..האחרוניםהאחרונים



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��
ששולחים לי קישור לאתר שהיה קיים ששולחים לי קישור לאתר שהיה קיים 

כשהקישור התחיל לרוץ באינטרנט  כשהקישור התחיל לרוץ באינטרנט  כשהקישור התחיל לרוץ באינטרנט  כשהקישור התחיל לרוץ באינטרנט  
..לפני שנתייםלפני שנתיים



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

ששולחים לי מכתב  לתרומת דם ששולחים לי מכתב  לתרומת דם 

שיצא לדרך לפני שנה שיצא לדרך לפני שנה , , להצלת חייםלהצלת חיים שיצא לדרך לפני שנה שיצא לדרך לפני שנה , , להצלת חייםלהצלת חיים
).).הה((ובינתיים החולה כבר נפטרובינתיים החולה כבר נפטר



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

ששולחים לי דואר שהם עצמם לא ששולחים לי דואר שהם עצמם לא ששולחים לי דואר שהם עצמם לא ששולחים לי דואר שהם עצמם לא 
..קראו אף פעםקראו אף פעם



,  ,  שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

ומגיעה ומגיעה , , שלא יודעים איך שולחים דוארשלא יודעים איך שולחים דואר ומגיעה ומגיעה , , שלא יודעים איך שולחים דוארשלא יודעים איך שולחים דואר
........אלי הודעה ללא תוכןאלי הודעה ללא תוכן



..שמור אותי מחברי הטוביםשמור אותי מחברי הטובים, , אלוהיםאלוהים��

אני אני ) ) פרסומותפרסומות((האמיתי האמיתי " " דואר הזבלדואר הזבל""עם עם         
......בין כה וכה לא יודע איך להתמודדבין כה וכה לא יודע איך להתמודד


