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בן ארי הבהיר שהוא לא מתייחס לנאמנים .בניגוד לעמדת היועמ"ש ולפיה בן
"הם
ארי קובע בנחרצות כי הוא לא פגש ערבים נאמנים ,צפיה בסרטון מעלה כי בן
אוהבים
ארי קוטע את הדברים כאשר ניכר כי התכוון לומר שהוא לא פגש הרבה ערבים
אותנו
שחוטים ,נאמנים – ובן ארי מסר גם שזו הייתה כוונתו .לאחר מכן בן ארי עובר לדבר על
דו זוהיר בהלול כדוגמא למי שאינו נאמן (שהצדיק פגיעה בחיילי צה"ל והתפטר
אין
מהכנסת על רקע חקיקת חוק הלאום).
קיום
צריך
לטפל
בהם
בארצות
המוצא"
פורסם בערב בו נערכו בחיפה הפגנות ענק בחיפה בתמיכה בעזה ,על רקע טרור
נאום
הבלונים בדרום הארץ ,תוך תקיפת שוטרים והנפת דגלי אש"ף – הנאום מתייחס
שמדבר
על ערביי אך ורק לאותם ערבים שהפגינו ,הדברים כפי שנאמרו ,כאשר הקטעים
חיפה " ,המודגשים הושמטו בהודעת הערעור:
הערבים
במשך כל השבת והחג יש התפרעות של ערבים בחיפה ,העיר של הדו קיום .יצא
בחיפה
המרצע מהשק ,זאת לא הפעם הראשונה שיוצא המרצע מהשק .הערבים בחיפה
אינם
אינם שונים בשום דבר מהערבים בעזה .בשום דבר הם לא שונים .במה הם
שונים
שונים? שהם פה אויבים מבפנים ראיתי מישהו שכתב שאויבים זה מחוץ
בשום
למדינה ובתוך המדינה זה הפגנה .לא ,הם עושים כאן מלחמה נגדנו בתוך
דבר
מהערבים המדינה ,הדבר הזה קוראים לו ,יש לזה שם ,קוראים לזה "גיס חמישי" לערבים
בחיפה קוראים "גיס חמישי" .הם לא רק הערבים בחיפה אנחנו ראינו את
בעזה"
הצעדה שלהם ליד ניר עציון ביום העצמאות מבחינתם זה יום הנכבה ,אגב הם
מקבלים את כל הזכויות ,אגב יותר זכות ממה שיש לכם ,הרי הם לא משרתים
בצבא ,כמו שהילד שלי עכשיו משרת בצבא .כמו שהילדים שלכם משרתים
בצבא ,הם לא עושים שירות לאומי ,הם נלחמים בשירות לאומי ,והם מקבלים
את כל הזכויות ועוד יותר הם מקבלים גם העדפה מתקנת ...והערבים האלה
ולצערי הרב זה לא רק ערבים אלא גם כל מיני יהודים פסיכים שמצטרפים
אליהם והם מפגינים באלימות נגד מדינת ישראל ...דגל אש"ף זה דגל של ארגון
טרור ..זו המרדה נגד מדינת ישראל ,למדינה יש דגל ,הדגל שלנו הוא כחול ולבן
כמו הדגל שנמצא מאחוריי ,זה הדגל שלנו ,זה הדגל של המדינה ,הוא הדגל של
כל אזרחיה ,מי שהדגל הזה לא מוצא חן בעיניו שילך לסוריה ,מי שמניף כאן
דגל אחר והם מניפים כאן בלי להתבלבל את דגלי ארגון הטרור שמכריזים בעצם
בזה אנחנו רוצים למחוק את המדינה היהודית .זה מה שהם אומרים ...זה שהם
רוצים להשמיד אותנו ,זה שהם משתפים פעולה את זה משתיקים .זה לא היה
מזמן שנרצח בחור יהודי בשם גיא כפרי ..אני רוצה לדבר לכל האווילים
שאומרים איימן אודה הוא לא מייצג ,איימן אודה נבחר על ידי  450אלף ערבים
משהו כזה הם בחרו בו הם בחרו באיימן אודה הם בחרו באחמד טיבי הם בחרו
בכל שונאי ישראל הללו שהם בעצם הזרוע הקדמית של החמאס כאן ...רוצה
להזכיר לכולם בזמן לבנון השנייה ירו עלינו טילים על ידי החיזבאללה אחד
הטילים נפל בנצרת ושם נהרגו שני ילדים של ערבי והוא אמר שהם שהידים
הוא שמח שהם נהרגו כי זה חלק מהמלחמה בישראל .זהו .צריך לקרוא לכלב
הזה בשמו ,הם אויבים שלנו ,הם רוצים להשמיד אותנו ,יש כמובן ערבים
נאמנים ,אך אבל אפשר לספור אותם במשהו כמו אחוז ופחות מאחוז ,לצערנו
הרב ,רובם המכריע הם שותפים מלאים לאחים שלהם בעזה אין הבדל בינם לבין
עזה מבחינתם עזה וחיפה שניהם זה פלסטין וצריך לגרש את היהודים
מפלסטין...
אין כאן התנתקות אני שומע את השמאלנים מדברים מה ,אנחנו עושים עליהם
מצור אנחנו יודעים מה הם רצו הם רצו שאיראן תוכל לשלוח את הטילים בלי
שום מפריע .שניתן להם נמל ניתן להם להעביר לפה חופשי את כל מה שהם
רוצים את כהל הבזיג' .נעביר לפה מאות אלפי לוחמים מאיראן ובוא נפתח פה
עוד חזית בעזה למה לא .שמאלנים אויבים .שמאלנים שהם גיס חמישי גם כן,

הרי אתם יודעים בדיוק מה תהיה המשמעות ברגע שאנחנו נשחרר את עזה
וניתן להם להכניס מה שהם רוצים.
אנחנו צריכים להפעיל את השכל הישר שלנו כמדינה יהודית .את האויב הערבי
כאן צריך לומר לו אחת מהשתיים או שאתה נאמן למדינה או שתלך לסוריה.
צריך לשלול אזרחות לאיימן עודה ולכל החבורה הזאת .זאת לא שאלה ,זה לא
דבר שצריך להיות בכלל לדיון זה שאנחנו ממשיכים לתת להם לדבר ולעשות
מה שהם רוצים ,הם רק מקבלים רוח גבית.
כדי שאנחנו נהיה כאן אנחנו חייבים להבין ,אין דו קיום איתם ,אין דו קיום ,הם
רוצים להשמיד אותנו ,זאת המטרה שלהם ,זה היעד שלהם לשם חותר איימן
עודה ,לשם חותרים  450אלף מצביעים לאיימן עודה ,חנין זועבי ,זחאלקה ,זאת
החבורה ,אלו הפרטנרים שלנו ובעצם זה זה הגיס החמישי כאן".
דיברתי על מאות המפגינים בחיפה בהפגנה למען עזה  -את זה שכחו לציין .אלו
שפוצעים שוטרים ותומכים בחמאס הם בהחלט אויב וגיס חמישי והם צריכים
להחליט או שהם נאמנים או שאנחנו נעודד הגירתם.
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בן ארי דיבר על תופעה של איחוד משפחות בין בדואים לערביות מעזה ומחברון
והדברים יוחסו לתופעה זו בלבד .באשר לדבריו על החיילים הבדואים – בן ארי
חזר בו והתנצל על הדברים .הדברים ,תוך תיקון העיוותים (תוספות של
המערערים) והדגשת הדברים שהושמטו ע"י המערערים:
אתם יודעים שהבדואים מתחתנים עם הערביות מעזה ,מחברון ,כל אלה באות
לפה .הן מקבלות ביטוח לאומי ,הן מקבלות לידה בבית חולים על חשבוננו,
בילדים שלהן אח"כ מקבלים פה כל טוב על חשבוננו ..הם אפילו משרתים בצבא!
הבדואים האויבים האלה משרתים בצבא ,אני חוזר על מה שאני אומר-
הבדואים האויבים משרתים בצבא!! מפתים אותם בכסף .אני יודע ממקור
ראשון ,ממי שמשרת איתם -לא סומכים עליהם לרגעברגע .יש איזה אג'נדה אם
הם ישרתו בצבא הם יהיו נאמנים לנו .לא ,הם לא נאמנים לנו .אז עושים להם
איחוד משפחות .אגב לאחר מכן הם מתגרשים מהאישה שהם מתחתנים איתה,
כי כבר פה היא אזרחית ישראל אי אפשר לשלול את אזרחותה .ואז היא מקבלת
כסף גם כמשפחה חד הורית הוא ממשיך לחיות איתה להוליד ממנה ילדים אבל
היא חד הורית אז הם מקבלים תקציבים של חד הורית .אנחנו פסיכים ,פסיכים
לגמרי.
הדברים נאמרו על רקע ההתנהלות מול עזה והפתרון שיש ליישם בה .בן ארי נתן
דוגמאות מיד לאחר מכן – חיסול איסמעיל הנייה ואישים בולטים נוספים
בחמאס:
התפיסה הייתה שלא רוצים לכבוש את עזה כי נחזור לנקודת ההתחלה .אז אני
קודם כל רוצה לספר לכם שדרום אוסלו ,אני הייתי בעזה ,אני גם הייתי בגוש
קטיף ,הייתי מראשוני המיישבים של היאחזות נחל גדיד מה שהפכה להיות נווה
דקלים ,הסתובבנו בחאן יונס ללא שום חשש .למה? כי הם חששו מאיתנו ,הם
פחדו מאיתנו ,אז צריך קודם כל לשנות את המשוואה שמי שרק מעז לדבר נגד
יהודי ,הוא לא חי .הוא לא חי! לא מגרשים אותו ,לא שוללים לו אזרחות .הוא
לא חי! כיתת יורים הורגים אותו ,מחסלים אותו ,כמו שערבים מבינים .זו השפה
שלהם" .אתם רוצים להשמיד אותנו? אז אני אומר לך אייזנקוט – הכלל היהודי
של הבא להורגך השכם להורגו הוא עדיין תקף .אתה מפקיר את חיילי צה"ל.
ובהמך (דקה :)06:20
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צריך לחסל את האויב ,איסמעיל הניה היה צריך להפוך לאבק ,יחיא סינוואר
היה צריך להפוך לעפר ,ערורי לעפר ,לאבק ,הם היו יודעים שלא מתחילים
איתנו .של נותנים פקודות לחסל אותנו .כל אלה שמדברים על נמל כל איראן
תחדור לפה דרך הנמל הזה.
בן ארי דיבר בערב הפגנת ערבים ויהודים נגד חוק הלאום בדרישה לבטלו
האויב
ולביטול ההגדרות הבסיסיות של המדינה :המנון ,דגל ישראל וכו' .דברי בן ארי
הפנימי
מגיע לתל נאמרו על רקע ההפגנה ועל רקע הנפת דגלי אש"ף וקריאות ברוח ודם נפדה את
פלסטין והתייחסו לערבים אלו שאינם נאמנים למדינה ורוצים למחוק את
אביב
זהותה היהודית ,להלן הדברים כאשר ההשמטות של המערערים מודגשים:
היום בערב  ,אחה"צ ערב שבת ,מגיעים אויב באוטובוסים יחד עם שלום עכשיו
וצועקים 'בדם בראש נפדה את פלסטין' בכיכר מלכי ישראל ,כיכר רבין בתל אביב
ויש חוק לאום והם מניפים שם דגלים ,דגל אש"ף הוא דגל שבעצם משמעותו
השמדת מדינת ישראל ,הם קוראים לתל אביב ,לאום אל פאחם וחיפה הם
קוראים פלסטין פלסטין ,הם לא קוראים לזה מדינת ישראל .הם רוצים
להשמיד אותנו .לכן לפחות את המנהיגים שלהם תכניסו לכלא ,תשללו אזרחות
ותגרשו מהארץ .אתם אומרים שזו לא הארץ שלנו? לא יכול להיות שתהיו פה!
וזה מה שצריך לעשות ,האויב הפנימי אני אומר לכם ,בעוצמה יהודית בעיקר
עובדת מול האויב הפנימי ,מי מול אלה שרוצה שרוצים להשמיד אותנו פה .תגידו
לי גזענות ,גזען? מי שאומר שהם נאמנים מזלזל בהם' ,מה? ערבי סתם רוצה רק
לאכול ,רוצה רק להתפרנס' – זה לא נכון ,ולצערנו הרב אנחנו נראים ככה .ערבי
יש לו שאיפות לאומיות ,הוא צועק אותן ,הוא זועק עליהם ,הוא מוכן למות
עליהם ".אלפי שהידים בדרך לאל קודס ככה הם צועקים אז בוא נשלח את
אותם אלפי שהידים לסוריה שמה הם צריכים להיות
בן ארי דיבר לאחר רצח ארי פולד ז"ל בגוש עציון ,וקרא לא להעסיק תושבי
לפטר
היום את הרשות הפלסטינית ברחבי המועצה לאור ריבוי פיגועים שנעשו על ידי עובדים
כאלה ,והבהיר שכאשר יהודים נרצחים במקומות שהם סמל לדו קיום ,אזי
המחבל
של מחר הלכה למעשה אין דו קיום .בן ארי התייחס אך ורק למחבלים ,הדברים כמובן
לא התייחסו לכלל הערבים ובן ארי התכוון רק לאמצעי הביטחון שיש לנקוט
בהעסקת ערבים מהרשות הפלסטינית .להלן הדברים תוך הדגשת ההשמטות:
א .עדיאל קולמן בחור חמד בחור בן  32חופר בחפירות ארכיאולוגיות איש רתך,
מסתובב בעיר העתיקה זה היה ממש לפני כחצי שנה ..מתנפל עליו ערבי
מהכפר עקרבה ,העקרבים האלו ,הוא מקבל רשות להיכנס לתוך שטח ישראל
כדי לחפש עבודה .כי אם הוא יחפש עבודה והוא יעבוד ,אז הם לא ירצו לרצוח.
אם הוא מתפרנס הוא לא ירצה לרצוח .אתם זוכרים את ההוא שעובד בבזק
שהיה לו רכב צמוד? שדרס ורצח ,ויצא עם סכין לאחר מכן להמשיך לדקור? אז
זהו הבלוף הזה הוא בלוף .הם לא רוצחים כי אין להם עבודה ,הם רוצחים כי יש
להם עבודה .הם רוצחים כי הם רוצים לרשת את הארץ הזאת שהיא הארץ שלנו,
וכדאי שנאמר את זה בפה מלא ...הארץ הזאת היא שלנו אם יש פה כובשים ,אם
הערבי.
האויב
זה
פולשים,
פה
יש
ב .אנחנו בעוצמה יהודית מאמינים...שצריך למחוק לאויב את החשק .למחוק
לאויב את החשק זה אומר להעניש את המשפחה של הרוצח הזה ,זה אומר
שהרוצח הזה לא צריך לצאת חי מזירת פיגוע ,ואם הוא יצא הוא צריך לעלות על
כיסא חשמלי ,או בצורה אחרת .מה שנקרא -עונש מוות למחבלים ,אבל לא
בדיבורים אלא במעשים כי זה הדין לא בגלל שזה מרתיע או לא כי זה הדין,
רצחת ,לקחת חיים ,לוקחים את החיים שלך ,ואדון ליברמן הברברן הזה שיודע
לדבר ...יש עונש הרתעתי כלשהוא שבאים ומחריבים את הבית .זה כלום ,צריך
להיות הרבה יותר מזה אני הייתי עושה אם זה היה בידי.
ראיתי שעכשיו ראש מועצה שאני מאוד מעריך אותו ראש מועצה של גוש עציון
שלמה נאמן מעביר את הלשכה שלו לשם .זה לא הפיתרון וזה לא מרשים אף
אחד מהמחבלים ,זה לא מרשים אף אחד אחר" .אתה צריך ,שלמה נאמן ,לבקש

מכל בעלי העסקים לפטר היום את המחבל של מחר .זה באחריותך ,תפסיק
להעסיק את הרוצחים האלה ,תפסיק להעסיק את הרוצחים .תפסיקו את הבלוף
הזה שאין יהודים שמוכנים לעבוד .תשלמו ,תשלמו ליהודים הם יעבדו אני אומר
לכם מניסיון ממקומות אחרים אפשר להעסיק יהודים .אתם יודעים מה ,לא?
אז תביאו עובדים זרים מסין ,מתאילנד ,שבאים לתקופה קצובה והולכים
הביתה .אל תעסיקו את הרוצחים! אל תעסיקו את הרוצחים האלה! שהם גם
מקבלים מאתנו כסף וגם באים לרצוח אותנו.
עכשיו שואלים אותי בן ארי אבל מה הפיתרון שלך? הפיתרון שלי הוא קודם כל
התובנה ,הקרב על התודעה ,אין דו קיום איתם החלום הזה שיהיו דו קיום
איתם ,סיפר לי איזה בחורציק אחד מהפעילים שלנו שיום אחד הוא נסע טרמפ
עם אחד הרבנים מגוש עציון ,הוא נסע איתו ליד המרכז הזה שבו נרצח היום
ארי פולד  .הוא אמר מפה תצמח התקווה מפה יהיה הדו קיום .אז זהו זה הדו
קיום ,ש הם רוצחים אותנו בכל פעם שיש להם הזדמנות .המסקנה היא שאין דו
קיום .תראו את הערבים! יש להם דו קיום בינם לבין עצמם? כל יום בחדשות
רצח ברהט ,רצח בריינה ,רצח באום אל פחם ,ניסיון רצח בלוד ,רצח ביפו .קודם
כל כשמדברים על דו קיום ,הרב כהנא היה אומר תמיד ,בוא נראה את הערבים
עושים דו קיום בינם לבין עצמם קודם כל לפני שאנחנו עושים איתם דו קיום,
לפני שאנחנו חולמים על דו קיום .זהו צריך להבין שמה שמניע אותם זה
התקווה ולא הייאוש.
שבוע שעבר ביום חמישי ידידי היקר נועם פדרמן נגזר דינו בבית משפט ,הרשיעו
אותו ,למה? כי ערבים זרקו אבנים על יהודים ניפצו מכוניות בזו אחר זו הגיע
ג'יפ שיהודים הזעיקו אותו ראה שזורקים אבנים עזב את המקום ,ברח הגיע
לשם נועם פדרמן ,זרקו עליו אבנים ,הוא לא ברח .הוא רדף אחרי המחבלים,
ניפץ להם את המכוניות ,השחית להם את הרכוש .כדי שידעו שיש מחיר! שיש
מחיר .במקום לקבל צל"ש בבית משפט ,הרשיעו אותו בבית משפט את היהודי.
אבל נועם פדרמן לימד אותם ,שיבדל לחיים ארוכים ,וארי פולד לימד אותנו,
כשהאויב בא לתקוף  -קדימה הסתער! תמחק את האויב! וכמו שאומר דוד המלך
ארדוף אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם.
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בעלי אופי הדברים נאמרו בשיחה שמסר בן ארי בעפולה ,על רקע הירצחה של תושבת העיר
שלי דדון ,שעלתה על מונית עם נהג ערבי ,שילמה ,ואז הוא רצח אותה בדקירות
בוגדני
סכין רבות .בן ארי התייחס לאופי הרצחני – דקירת נערה בעשרות דקירות,
ורצחני
ולאופי הבוגדני – עלתה על מונית ,שילמה ונרצחה.
הדברים נאמרו מיד לאחר היוודע דבר הירצחה של אורי אנסבכר ,שנאנסה
עם
באכזריות ,נחנקה ונדקרה דקירות רבות עד שנפחה נשמתה ,כאשר המעשה
רצחני,
נעשה על ידי ערבי תושב חברון .בן ארי התייחס לרצח וזה הקשר הדברים היחיד
אומה
של אומה רצחנית .להלן הדברים כהווייתם ,תוך הדגשת ההשמתות של
רצחנית
המערערים:
אתמול בירושלים נמצאה גופה של נערה ,נרצחה באכזריות ,אפילו אנחנו לא
יכולים לקבל את הפרטים ,אנחנו מבינים שהיה מדובר שם במשהו מזעזע נורא
ואיום .כמו שצמאי הדם האלה יודעים לרצוח .אבל אתם לא תשמעו על זה
בתקשורת שום דבר ..כי המשטרה הוציאה צו איסור פרסום .דמנו הופקר ,דם
ילדינו הופקר .דם בנותינו הופקר ..הם רוצים שנשכח הם רוצים שלא נדע הם
רוצים שנחשוב שהכל טוב שיהיה שלום שאנחנו הולכים לחיות פה רק אם נציע
להם אדמות ,רק אם נציע להם אדמות אז הם יעשו איתנו שלום .אתם מתארים
לעצמכם אם היה מדובר בערביה ,כל כותרות העיתונים כל הכתבות על הימין
המטורף ,על נוער הזוועות ,ורובי ריבלין גם כן הייתם שומעים אותו ומתפרצים
ומכפישים ואנחנו אשמים .ובני עמי בחרו בטרור .יש פה עם רצחני ,אומה
רצחנית .אנחנו חייבים את הנקמה והנקמה זה עוצמה יהודית ...רק נקמה של
עוצמה יהודית בכנסת מישהו כותב רק שלשום רצחו בדריסה חיילת ולא
מדברים על זה ,נכון ,רצח ביהודה ושומרון עם משאיות הם רוצחים אותנו יום

יום ,יום יום יש מעשה רצח .הם רוצים לחסל אותנו ,הם מחפשים את הצוואר
שלנו .הם לא מחפשים אדמות ולכן אתם מבינים שאנחנו מתמודדים לכנסת
בשביל הילדה הזאת ,בשביל הילדים שלנו .הם רוצים לשחוט אותנו .זה כבר לא
משחק זה כבר לא משחק .בטח תהיה לוויה היום ,אבל יש צו איסור פרסום
אתם לא תדעו ...יש צו איסור פרסום שמא אתם תבינו חס ושלום שאין דו קיום
איתם .אין דו קיום .אני מבקש שתשתפו את זה ,תרימו את הזעקה של הדם
הזועק מה היא עבר בשעותיה האחרונות מה הם עשו לה? (בוכה) הדם שלה
זועק מהאדמה והנקמה תהיה כשעוצמה יהודית תהיה בכנסת עם עשרה
מנדטים .כשאנחנו נהיה שם הם יראו שאנחנו לא משחקים איתם כמו ליברמן.
הם ימצאו את עצמם בארצות המוצא ,והכפר שמהם הם יצאו יהפוך לשדה
תעופה .להעיף אותם לארצות המוצא מהכפר שהם יצאו ,כי הם מקבלים
תמיכה הם מקבלים עידוד ,הם מקבלים לאחר מכן משכורות מאבו מאזן ,לכן
ישראל צריכה עוצמה יהודית .אנחנו לא נוותר ..לא בשבילכם אלא בשביל
הילדים שלנו ,הנערות שלנו.
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מחפשים
את
בנותינו

בן ארי מדבר בהלוויה של אורי אנסבכר ,מזכיר את הירצחה של שלומית קרינגר
שנרצחה גם היא בבית חורון ,והדברים על רקע חיפוש בנותינו התייחסו לרוצחים
בלבד .הדברים כמובן לא התייחסו לכלל הערבים ובן ארי התכוון רק לאמצעי
הביטחון שיש לנקוט בהעסקת ערבים מהרשות הפלסטינית .הדברים כהווייתם,
תוך הדגשת ההשמטות של המערערים ותיקון עיוות אחד מהותי ביותר להבנת
משמעות הדברים:
אנחנו נמצאים כאן בבית העלמין בתקוע ,בשעה הקרובה יביאו לפה את אורי,
נערה יהודיה צעירה (בוכה) ,שנאנסה ונשחטה על ידי האויב שזרמת סוסים
זרמתם יימח שמם .הם עושים בנו מה שהם רוצים .הם מחפשים את הצוואר
שלנו ,מחפשים את בנותינו .כל מי שאומר אחרת משקר .כל מי שמדבר אתכם
על דו קיום מזמין את הרצח הבא .באנו לכאן לקרוא לזעם ,לזעקה .אני שואל
שמעון ולוי אחים .איפה אתם? הכזונה יעשו את אחותנו? הם יעשו מה שהם
רוצים זה הזכיר לי את שלומית קריגמן ,גם היא בחורה צעירה בת  23נכנס ערבי
ושחט אותה ושוב ושוב אנחנו עוברים לסדר היום אני כאן הייתי צריך להיות
עכשיו בפעילות מפלגתית שלנו שכמאה אנשים היו צריכים לבוא לשוק מחנה
יהודה ,כשהדם מבעבע אנחנו לא יכולים להמשיך בסדר היום שלנו .אני מבקש
מכם לזעוק את זעקתה של אורי ,את זעקתה אף אחד לא שמע כשהתנפלו עליה,
כשאנסו אותה ,כששחטו אותה ,כשדקרו אותה שוב ושוב כשהיא זועקת לעזרה,
רק אתכם אנחנו נעצור את הרצח הבא .את האויבים שלנו צריך להחזיר לארצות
המוצא שלהם .בתכנית המדינית היחידה של עלייה ובנייה ,עקירה הגירה ושלום.
אנחנו נביא לפה יהודים ,אנחנו נבנה פה ליהודים ,בלי בושה ,כי זאת הציונות.
ואת האויבים שלנו ,את הרוצחים האלה ,נשלח אותם לרצוח בסוריה ,בלבנון,
באיראן ,בטורקיה .כאן אנחנו צריכים להתהלך בארצות החיים לא יכול להיות
שילדה שיוצאת מהבית נשחטת.
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