
של  האמירות  לגבי  המעגל  את  לרבע  מנסים   – ממשיך  וזה   .1
מבטל האנטישמיות זורע הפירוד, הגזען מתיר הדם המשסע מר 

לפיד: הוא טעה, הוא החליק, הוא לא התבטא נכון..
אז לא. לפיד הוא איש המילים. הוא יודע בדיוק מה הוא אומר, הוא 
בוחר בדיוק מה להגיד, האמירות שלו הן לא פליטות פה ולא ניתן 
ושואף  במפלגתו  דיקטטור  הוא  האיש  אגב.  כבדרך  אותם  לנפנף 

להשליט את הדיקטטורה שלו על כל אזרחי ישראל.  
יאללה   - אחרות  במילים  או  לעצמכם.  לשקר  תפסיקו  לפחות 

יאללה.

2 בן דרור ימיני בריאיון אצל פתחי וזמרי – אולי צריך סוף סוף 
לעשות חשבון נפש ולהפסיק לדבר כך.

אז לא. אחרי יותר מעשר שנים שאתם בצד השמאלי הפרוגרסיבי 
סופגים  שאתם  בשנייה  ומנאצים,  מקללים  שונאים,  מדברים, 
חלקיק זעיר של התנסחויות מנומסות המציגות את המציאות אתם 
נחרדים נעלבים ומיד קוראים "להפסיק עם האלימות המילולית" 
להיות  הזמן  הגיע  באמת  כי  )שלכם(,  וכו'  השיסוי  עם  )שלכם( 

מנומסים האחד כלפי שני.
אז כן, נקרא לכם בדיוק כמות שאתם, מחריבי הדמוקרטיה, בוגדים 
עלובים, פשיסטים ומשתיקי קולות, כי כל הביטויים הללו הם לא 

אלימות ולא נעליים. אלא האמת. 
מנומסים  היינו  שנים  מספיק  לכם.  מגיע  האמת?  לכם  כואבת 

ותרבותיים ומכילים ומבינים ו"ממלכתיים". 
לא עוד.

3 אורי זכי – הקו של נתניהו הוא להפוך את השמאל לבוגדים, 
זה כל מה שהוא עשה

תן דוגמא.
הוא כזה.

תן דוגמא.
הוא משסה.

טוב, תן דוגמא, אחת, נו?
הוא מסית.

בסדר, הבנתי, אבל תן ציטוט שלו.
אני לא שומר ארכיון שלו.

נכון, כי אורי זכי משקר כבר שנים ארוכות ויודע את זה.
אין לאיש שום תשובה, רק נאצות, הכפשות, גידופים והאשמות. 

חשבון  על  ג'וב  קיבל  עתה  שזה  לאיש  תשובתי  הרי  בקצרה,  אז 
אזרחי ישראל: 

יאללה יאללה שקרן עלוב, מפלג ומסית.

4. היום נרשם אחד משיאי העליבות והחוצפה.
אלקין, הבוגד והבוגדני, השקרן הנאלח מדבר על "אבדן עשתונות" 

אצל הימין ומזכיר ברוח חוצפתו לימין את בגין וז'בוטינסקי. 
לתאר  יכול  רק  אני  לסירוגין  ומגועל  מצחוק  שנחנקתי  אחרי  אז 
לעצמי מה היו אומרים עליו בגין או ז'בוטינסקי – ומתוך שקראתי 
"שרץ  "עלוב",  "בוגד",  שהמילים  להניח  יכול  אני  כתביהם  את 
היו  הם  זמנם  מרבית  שכן  שבהן  העדינות  רק  היו  אינטלקטואלי" 

מנומסים.
ובעברית - חלאה מטונפת, זה מה שהוא.  

5.  עוד אחד משיאי הצביעות של הנחש העלוב, השקרן החשוד, 
לפרקליטות  הפנכה  מלחך  המשפטים  שר  האולטימטיבי,  הפקיד 

ולשופטים גדעון סער. 
שאלה:

מר סער, מה יש לך נגד נתניהו?
אני? מביט סער על השואל בתדהמה עמוקה, ממש לא, אין לי שום 

דבר נגדו.
לרגע הייתי בטוח שהוא מתבדח, אבל אז הבנתי שהוא לא.

הבנתי שזה מה שקורה שהשקר כל כך מוטמע בתוך האדם שהוא 
הופך לאורח חיים.

ולחשוב שהשקרן הפשיסט הדיקטטור הקטן הזה היה פעם איש 
שהיה לו מה להגיד.

כמה מביך.

 .6
משפט נתניהו ממשיך במלוא הקצב.

מיכל קליין ראש מחלקת החדשות לשעבר בוואלה – עדת התביעה 
פשוט לא זוכרת כלום לגבי נתניהו.

מין מחלת שכחה כזאת, קצת סלקטיבית.
מצד שני, אירועים משנת 2013 הוא זוכרת מצוין.
היא זוכרת שהיו שמועות אבל לא מי הפיץ אותם.

היא זוכרת שהם חיפשו שם ב"וואלה" מישהו שיהיה בעד נתניהו 
ולא מצאו.

אבל לשאלה: אז הייתם שם ב"וואלה" נגד נתניהו?
היא עונה – מה פתאום!

והיא אפילו לא רואה את הסתירה.
מטומטמת או מרשעת. ואולי סתם פחדנית.

סיקור אוהד? לא, שנאה בלתי מתפשרת.

  .7
הטוטליטריות  יסודות  את  להסתיר  מצליחה  אינה  מיכאלי  מירב 

המובילות אותה.
הינה חלק מהציוץ שלה להצדקת החוק להדחת נתניהו גם בעתיד: 
וחזון לטובת  כפיים  ניקיון  יושר  "..משרת ראש הממשלה מחייבת 

הציבור".
אה, מה זה בדיוק "חזון לטובת הציבור"?

ואיזה פקיד יחליט מהו ה"חזון לטובת הציבור"?
את? החברים שלך? 

ברור. כי הרי רק היא וחבריה יודעים מה זה חזון ואיך צריכה להיות 
טובת הציבור.

ואם לא, נפסול אותם מהתמודדות ושיקפצו לנו.
פשיסטית מטורללת. 

8. הרוצח הערבי שובת הרעב עומד למות )עם קצת מזל(.
עלול  המצב  ימות  הוא  אם  מודיע:  בטחוני  שגורם  מתפרסם  ומיד 

להוביל להסלמה מידית.
מה באמת? הסלמה מידית?

השלכת  אבנים?  זריקות  רעם?  יום  זעם?  יום  למשל?  מה  כמו 
בקבוקי תבערה? התפרעות? ניסיון לרצח יהודים?

יסלים.  ימות המצב  אבל לא לשכוח, כמאמר הסיפא, רק אם הוא 
פני  על  ינחתו  והאושר  השלווה  וישוחרר  בחיים  יישאר  הוא  אם 
הארץ, זאבים יעברו לגור עם כבשים וננגב חומוס יחד עם בקלאווה 

בחברת ערבים טובי לב ושואפי שלום ואחווה.
מה, לא? 

מישהו צריך כבר להסביר פעם את ולתמיד ל"גורמים הביטחוניים" 
הישראלי  לאזרח  נמאס  שקצת  תוכים  כמו  עצמם  על  שחוזרים 
אם  גם  המידה,  באותה  הרי  האלו.  העלובות  מהתחזיות  היהודי 
מישהו מהרוצחים יחליק על קליפת בננה זה עלול לגרום ל"הסלמה 

מידית". בדיוק אותה הסלמה.
לנסות  ותפסיקו  שלכם  העבודה  את  תעשו  מטומטמים.  כבר  די 

להפחיד את האזרחים.

9.  רם בן ברק, המשת"פ של האויב הערבי צורח ומנפנף בידיו 
בצורה לא ממלכתית בעליל.

אבל זה עוד כלום. קראתי ברשת שהוא אמר: הם שחורים ואנחנו 
לבנים.

נדבך אחרי נדבך הם צוברים לעצמם ביטחון ומתחילים להרשות 
העלוב  המטונף,  הגזעני,  הפנימי,  עולמם  את  להוציא  לעצמם 

החוצה לעין כל.
נגמרו הימים שהאנשים הללו טרחו להסתיר את עצמם, אולי אפילו 

קצת להתבייש בבית בשקט מול המראה.
בהתחלה זה היה רק נפלט להם בסערת רגשות, רק במקרה, והם 

היו מתנצלים על כך.

עכשיו כבר לא.
בראש גאון ובגאווה הם מצהירים: אנחנו הטובים אנחנו החכמים, 
עליכם  לשלוט  נולדנו  המשכילים.  אנחנו  התרבותיים,  אנחנו 
הקטנים הנחותים הטיפשים העלובים שאינם ראויים אלא להודות 

לנו על קיומנו ועל החסד שאנחנו נוטים לכם.
הבנתם?

עכשיו תסתמו וצחצחו לנו את הנעליים.
נו, קדימה!

.10
ראיתי את הסרט החדש "חולית", עיבוד נוסף לספרו המופתי של 

פרנק הרברט.
מי   – הקטנה  הפרוגרס  סטיית  )למרות  נשמתי  עמקי  עד  נהניתי 
נשית  בדמות  הוחלפה  אחת  שדמות  יודע  הסיפור  את  שמכיר 

במקום גברית(.
אלא מה, אף אחד לא טרח להזהיר אותי שהסרט הוא רק החלק 

הראשון.
עכשיו אצטרך לחכות שנה עד החלק הבא.

אוף!
.

צריך לפרק את בג"ץ.
וזהו.
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