
שלנם מ.אחרת תזניח

שבת" שמר לא "הרצל
 אביגדור הבטחון, שר יאומן! לא פשוט
 חוק נגד התקדים חסר במסע ליברמן,

 לא המרכולים׳/ "חוק הממשלה, שמציעה
 הבא החוק נגד יותר חזק טיעון מצא

 השבת, בחומת חמורות פרצות לחסום
שבת"... שמר לא "הרצל מאשר:
 ליברמן, של שלהבנתו אומרת, זאת
 היהודים׳ ו׳מדינת הואיל הענק, ה׳ציוני׳

 תיאודור המדינה/ ׳חוזה ידי על נוסדה
 שבת מחלל היה והרצל והואיל הרצל,

 לחלל חייבת שלו המדינה גם אז בפרהסיה,
גאונות!... איזו שבת.

 והרצל שהואיל ויטען, ליברמן יבוא מחר
תי איך — היהודים׳ ׳מדינת בספרו כתב
 היהודים כי — הזאת המדינה בעיניו ראה

 ייסגרו לטעמו, מאוד השנואים החרדים,
 למדינה יפריעו שלא כדי בקסרקטינים,

 לסגור הזמן הגיע כי השבת, יום את לחלל
 נעולים. במחנות החרדים היהודים את

★
יש בממשלה בטחון שר הגענוי! לאן

 הרצלאי כלוחם עצמו מציב ראלית,
ס כאן?! קורה מה השבתי! יום בקדושת

 סיעת של הכנסת חברי כי להניח, ביר
 לראש יבהירו ש"ם, וסיעת התורה יהדות
 מולו יתנהגו הם איך ביתנו/ ׳ישראל סיעת

לקבל. ידרוש שהוא בחוקים
 לא שלהרצל לליברמן, יזכירו שהם כדאי

 בחייו כבר היהודי. בעם ופליט שריד נותר
 נוצרית, בכנסייה הדת את היחיד בנו המיר

 בגלל גם זאת, עתיד. ראה לא בנותיו ומשתי
 שחילל רפורמי ולוחם ניאולוג היה שהרצל

מורם. בראש בפרהסיה השבת את
 בבאזל הראשון הציוני׳ ב׳קונגרס כבר

 שבת בחילול קיומו את הרצל התנה
 האם בפרהסיה. טריפות ובאכילת בפומבי,
 האם הרצל? של מהפנים מתעלם ליברמן

 של צאצאיו את לראות רוצה היה הרצל
 שבת? ונוטרי כשרות שומרי ליברמן

★

 בטחון, שד שר, הוא היובו
 שום מבטיח לא זה אבל

 לא שליברמן חבל עהיד,
 המחר, אה לדאוה רוצה

 שלו, המיובה שרמיוה
 ההובחה היא הדצל,

 עהיד בל שאין הניצחת
 הרה נגד שנלחם למיי

חבל היהודית.

 באמת לך? קרה מה ליברמן! אביגדור
 לפחות הזהי לאיש קרה מה מבינים איננו
 העברת את ומשאיר בצד יושב היה אילו
 הכנסת חברי לשאר המרכולים" "חוק

 הוא מדוע אבל הזה. לחוק המסכימים
הזה. בחוק נלחם

 הממשלה בישיבת תשתתף אל בצד. שב
 חברי את שלח הזה. החוק את המעבירה

 יעלה הדיון כאשר החוצה שלך הכנסת
 בחוק, להילחם למה אבל בכנסת. להצבעה

הי לרחוב לצעוק למה נגד, להצביע למה
 נלחם "אני שבת", מחלל "אני שראלי:

השבת". בקדושת
ליברמן אם נופתע לא חוסן. לעולם לא

הפומבית הצהרתו לפי שבת המחלל —
 של לתמיכתם נזקק עצמו את ימצא לא —

 הדבר היא הפוליטיקה שבת. שומרי יהודים
הימים. בדברי ביותר ההפכפך
 לא זה אבל בטחון, שר שר, הוא היום
 רוצה לא שליברמן חבל עתיד. שום מבטיח
 שלו, המופת שדמות המחר, את לראות
 עתיד כל שאין הניצחת ההוכחה היא הרצל,

חבל. היהודית. הדת נגד שנלחם למי


