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ה דון :מכתב התפטרות מהממשלה
אדו י ראש הממשלה ,ה י מגיש לך בזאת את כתב ההתפטרות שלי מהממשלה בהתאם לסעיף 22א' של חוק יסוד
הממשלה.
צעד זה אי ו קל עבורי כמי שמכהן כשר בממשלה בראשותך במשך כמעט שש ש ים ,וקודם לכן שימש במשך תקופה
דומה כיו"ר הקואליציה שלך וכסג ך במשרד החוץ .במשך שתים עשרה הש ים האחרו ות זכיתי לעבוד לצדך וללוות
אותך בצמתים רבים ובתהליכים מורכבים של קבלת החלטות בתחומים הביטחו יים )כחבר קבי ט שש ש ים וקודם
לכן כיו"ר וועדת חוץ וביטחון( ,מדי יים )במיוחד בציר מערכת היחסים עם שיא רוסיה( ופוליטיים.
א י מאוד מעריך אותך כמדי אי ומוקיר את פועלך למען מדי ת ישראל ותרומתך העצומה לביטחון המדי ה ,למעמדה
העולמי ולכלכלתה .למדתי ממך רבות וא י אסיר תודה לך על כל הש ים האלה ועל הזכות שהייתה לי לעבוד לצדך,
למען אזרחי מדי ת ישראל.
לצערי ,בש תיים האחרו ות ,ובמיוחד בתקופה האחרו ה ,א י מרגיש יותר ויותר שהשיקולים האישיים שלך והגחמות
של סביבתך הקרובה תופסים מקום מרכזי יותר ויותר בתהליך קבלת ההחלטות ,שמשמעותם לעיתים קרובות
קריטית עבור מדי ת ישראל ואזרחיה .כמי שצופה בתהליך המסוכן הזה מקרוב א י מודאג יותר ויותר ,והאמון שלי
בך ובכ ות כוו ותיך סדק יותר ויותר .השיקול האישי מתערבב עם השיקול הלאומי ,ואף גובר עליו יותר ויותר.
אי י יכול לשכוח את היום הדרמטי שבו התפזרה הכ סת הקודמת ויצא ו לבחירות שלישיות ,באופן חסר תקדים
בתולדות מדי ת ישראל .כחבר צוות מו"מ קואליציו י התפרצתי באותו יום לחדרך והפצרתי בך לעשות הכל כדי
למ וע בחירות שלישיות כה מיותרות למדי ת ישראל .כל מה ש דרש אז היה שתוותר על חסי ותך האישית ועל ידי
כך תפרוץ את הדרך להקמת ממשלת אחדות עם כחול לבן .חסי ות ,שממילא היה ברור שתילקח ממך במהלך
הבחירות על ידי רוב בכ סת .החלטת אחרת והובלת אות ו לבחירות שלישיות שב ס לא הסתיימו בהקמת ממשלת
שמאל בקולות הרשימה המשותפת .שם וצר הסדק.
הסדק הזה הפך לשבר של ממש במהלך האירועים של החודשים האחרו ים ובמיוחד בשבועות האחרו ים .האמ תי
בכל ליבי שתעצור את הרכבת הדוהרת לתהום של בחירות רביעיות תוך ש תיים ,בחירות בעיצומו של המשבר
הבריאותי והכלכלי מהקשים שידעה מדי ת ישראל .הפצרתי בך שוב בפגישת ו האחרו ה לעשות הכל כדי לעצור את
הטירוף של הבחירות וא י מאמין שזה היה אפשרי ,אך לצערי ,שוב השיקול האישי גבר על הלאומי .אי י מאשים
רק אותך בבחירות ההזויות האלה ,לדעתי ב י ג ץ וא שי כחול לבן בהת הלותם בתוך הממשלה אשמים בכך לא פחות
ממך .אך אתה הוא קבר יט הספי ה ,אתה הוא ראש הממשלה ,אתה הוא המוביל והמ וסה והיית חייב לעשות הכל,
כולל אולי אפילו וויתורים אישיים ,כדי למ וע ממדי ת ישראל ואזרחיה את החרפה ואת ה זק של הבחירות

הרביעיות .במקום לעשות זאת ,הפרת הסכם שחתמת )כן ,א י יודע ,גם הם הפרו אותו בגסות( ,העלית דרישות חדשות
לבקרים ושיחקת במשחק האשמות שקוף.
כחבר הממשלה בראשותך א י ושא באחריות הקולקטיבית למעשיי הממשלה ולמעשיך ,ואי י יכול עוד להמשיך
ולשאת באחריות זו .אי י יכול עוד לקרוא לאזרחי ישראל להצביע עבורך ולהיות שקט שתפעל למע ם ולא למען
האי טרס האישי שלך על חשבו ם .היה לי פשוט יותר לבחור בדרך הקלה ולהמשיך לכהן כשר בממשלה וכמועמד
לכ סת במקום גבוה ובטוח ברשימת הליכוד בראשותך .א י אוהב מאוד את הליכוד ,את חברי המפלגה ופעיליה,
א שים חמים וכ ים שא י מרגיש שותף אידיאולוגי שלהם וחבר אישי .א י משמש כידוע לך אפילו כיו"ר אחד
ממוסדות הת ועה ,לשכת הליכוד .אך אי י יכול לעשות שקר ב פשי ולקרוא לאזרחי המדי ה להפקיד את גורלם בידי
מישהו שהפסקתי להאמין בו ולסמוך עליו ,ולכן בלית ברירה ובכאב עצום ,א י אלץ להגיש לך את התפטרותי
מהממשלה ולצאת לדרך חדשה ב יסיון לב ות ת ועת ימין מרכז עממית חדשה שתחזור לערכים של ז'בוטי סקי ,בגין
ושמיר ,ותהיה משוחררת מאווירת פולחן האישיות ,מח ופה ומאווירה של חצר ביז טית .במקביל כמובן אגיש את
התפטרותי מחברות בת ועת הליכוד ומהכ סת ואחזיר לליכוד את המ דט )הוא שייך לת ועה ולא לי באופן אישי(.
א י מודה לך על כל מה שעשית למען המדי ה וא י אומר זאת בכ ות ולא מהשפה אל החוץ .אך אי אפשר להשאיר
את המדי ה ואזרחיה להיות תקועים כב י ערובה של האי טרסים האישיים שלך .הגיע הזמן לשי וי ולמ היגות חדשה.
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