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וזה ממשיך – לשר החוץ הדמגוג השונא יהודים יש טריק
מחליא .להשתמש בנכויות מולדות ככלי טיעון בוויכוח – להיעלב
בשמם של הנכים כאילו שזה חלק מהוויכוח .או במילים אחרות,
לנצל את הנכים למטרותיו האישיות.
כך הוא השתמש היום בנכות של הגברת פינטו החרשת ,כן
המטומטמת העלובה ,השקרנית הכרונית ,העיוורת למציאות כדי
לתקוף את מי שציין שהיא חרשת.
אז מר לפיד ,כן היא חרשת מלידה ,עיוורת מבחירה ושקרנית
מטבעה.
והציוץ החדש שלה "אנחנו מדינת אפרטהייד" מעיד על שהיא,
בדיוק כמוך אוטיסטית ונכה מוסרית.
עוד משהו?
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בתגובה להצעת ה'נחש שבקש' מר גדעון סער ,הפקיד
המושלם שמוכיח במו פעילותו מדוע אסור לתת לפקידים כוח
נגד פוליטיקאים ועמל בכל כוחו לסכל את המועמדות של בנימין
נתניהו לראשות הממשלה בבחירות הבאות דרך פיגוע והתנקשות
בדמוקרטיה נשמעה הגברת שקד אומרת שהיא מתנגדת לחוק
המוצע.
כן ,אשרי המאמין.
אילו כאבים או איזו מחלה היא תגייס בעתיד להצדיק את הבגידה
הנוספת שלה בבוחריה ובעם ישראל ביום שבו ההצבעה על החוק
תעבור בכנסת בתמיכת המושחתים?
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הערבים האנטישמיים מתחילים באינטיפדה זוטא בשער

שכם.
נסתר מבינתי למה המהומות לא נגמרו ב –  100פצועים ערבים
בבתי החולים?
להלן הצעתי לכוחות החוק על ההתנהגות הנאותה לחיסול
התופעה:
קללה – סטירה בינונית פלוס  10,000שקלים על העלבת עובד
ציבור/שוטר/חייל צה"ל.
אבן קטנה – רגל שבורה פלוס  50,000שקלים על העלבת..
אבן בינונית –  2רגלים ויד אחת שבורה פלוס  100,000שקלים על
העלבת..
מה ,לא?
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שר הביטחון הסדיר מעמד חוקי ליותר מאלף פלסטינים
במדינה.
מחווה של רצון טוב.

או במילים אחרות ,טמטום קולוסלי.
האם לא למדנו שבכל פעם שאנחנו עושים מחווה לאויב הוא רק
מגיב בדם ובאש?
ולא פעם אחת אלא עשרות פעמים.
לא ,כפי הנראה יש משהו שגורם לכל אלו שהיו פעם רמטכל"ים,
אנשי ביטחון ,ופוליטיקאים בעלי רצון עז להירשם בהיסטוריה
לעיוורון ,שכחה וטמטום סופני.
אני רק שואל את עצמי מתי נתחיל לספור שוב את הגופות.
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חברי הכנסת הערבים תובעים לחבר חשמל לעשרות אלפי
בתים שנבנו בצורה לא חוקית.
"אין תכניות מתאר" הם מתבכיינים לתקשורת כדי להצדיק את
התביעה המגוחכת הזאת.
אז רק להזכיר לשקרנים האנטישמים האלו ולמי שבמקרה לא
יודע ונכון לקבל את השקר הזה – יש גם יש אינספור תכניות מתאר.
כבר כמה עשורים שהם קיימות.
אלא מה ,הערבים ,כן ,אותם המסכנים שאין להם בררה אלא לבנות
בתים באופן לא חוקי דחו ודוחים פעם אחר פעם את תכניות
המתאר המוצעות לכם שוב ושוב.
הם ,לא מוכנים לבנות לגובה ,הם לא מוכנים להפקיד תכניות בניה.
או שכל אחד מהם יקבל בית פרטי – או שום דבר .וגם כך בתנאי
שיקבלו פטורים שונים ומשונים שכל יהודי מחויב לשלם (נסו פעם
לבנות בית ותגלו כמה תשלומים אתם מחויבים לשלם לרשויות
המדינה).
כך הם מחבלים בכל תכנית וכל רצון להגיע איתם להסדר.
כבר כתבתי שהם שקרנים? הנה אני כותב.
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יום אחרי יום ,שעה אחרי שעה ,שבוע אחרי שבוע השמאל
האלים מתפרע בכל מקום שרק אפשר.
החל מקללות מסמרות שיער ,דרך זריקות אבנים ,הפגנות ימי שישי
קבועות בהם הם עושים ככל יכולתם להכות שוטרים ואת חיילי
צה"ל.
אבל בן – גביר החזיק לפני יותר מעשרים שנים צלחת של גלגל
מכונית.
אלפי ערבים התפרעו ,זרקו אבנים ,הטילו מצור ,ניסו לשרוף בתים
של יהודים ,בצעו לינצ'ים ביהודים ,רצחו ופגעו ביהודים רק לפני
כמה חודשים.
אבל הדתיים רצחו את רבין.
יותר מעשרים שנים מקללים ,מסיתים ,מתפרעים ,מאחלים מוות
בייסורים ,מאיימים ברצח על ראש הממשלה לשעבר ,על אשתו
וילדיו.
אבל ראש הממשלה לשעבר קרא להם חמוצים.
שילכו לעזאזל.
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דני קושמרו בדיווח עיתונאי אחרי מופע האימים של תומך
המחבלים שיושב כלאחר כבוד בכנסת ישראל :עודה ובן  -גביר
מחליפים קללות ודחיפות בבית החולים.
אז כך ,או שהוא לא ראה את הסרטון ,ואני לא מאמין לזה ,או שהוא
פשוט שקרן עלוב נפש.
קוויזלינג מתרפס בפני הערבים .משתף פעולה עם שונאי ישראל
ושופר עלוב של הערבים מול היהודים.
כן ,בדיוק כך צריך לדבר מולם ,כן ,חשוב גם לזכור אותו ואת חבריו
ולבוא עמם חשבון ביום מן הימים.
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תמשיכו להתכופף ,תמשיכו ,תשחקו את הרתעה ,תיכנעו
לערבים האנטישמים ,תתנו להם את התחושה שהם מלכי הארץ,
תתמכו בהם ללא סייג ,תבינו אותם ואת הפרעות שלהם .תמשיכו.
עוד קצת ,עוד מעט הערבים יעשו את הטעות הקבועה שלהם,
זוכרים את נאום "קורי העכביש" של נאסראללה?
עד שיום אחד זה יתפוצץ.
ואז ,אחרי שהדם יישפך ,הערבים יקברו את מתיהם ,בתיהם ישרפו
עד עפר ,אלפים מהם יגורשו לסוריה ,לבנון ,רצועת עזה ,יוכלו
הערבים לפרוץ בבכי על הנכבה השנייה.
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ג'יימס בונד הוא אחד מגיבורי ילדותי.
לאורך השנים ראיתי את כל סרטי הסדרה – טובים יותר ,טובים
פחות ,מה זה משנה?
ג'יימס בונד  007הוא גיבור ללא חת ,גבר גבר הנלחם ברשע באשר
הוא כבר משנת .1962
אבל אוי ואבוי .כבר מרננים שבסרט הבא בסדרה  007יהיה לא גבר
אלא אישה.
ולא סתם אישה ,אלא שחורה (האם תהייה גם לסבית? סתם ,לייתר
ביטחון?).
אגדת קולנוע ותרבות ששרדה שישים שנים בדרך למות.
נבלות!
.
צריך לפרק את בג"ץ.
וזהו.
-----------------------------------------------קובי קמין הוא סופר ,עורך ,עתונאי ובעל חנות הספרים "קדמת
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