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לפני שבועות אחדים הצטרפה תנועת 'קדימה' לממשלתך .חתרנו לבסס את אחת הממשלות
הרחבות בתולדות הפוליטיקה הישראלית .ביקשנו לנסות ולהביא לכלל ביטוי את קולו של הרוב
הדומם בחברה הישראלית.
על סדר יומה של ממשלה זו הצבנו ארבעה אתגרים לאומיים שעתידים היו להשפיע השפעה
מכרעת על אורחות החיים ,איכות החיים ועתידה של המדינה על כל המשתמע מכך :שינוי שיטת
הממשל ,ביצור תקציב חירום חברתי ,התנעת המשא ומתן עם הפלסטינים וחקיקת חוק שירות
חדש שיביא לשוויון גדל בנטל השירות.
עם כניסתנו לממשלת האחדות הלאומית ,לא ביקשנו לעצמנו שררה ולא תיקים .באנו לשרת
באמונה את היעדים הממלכתיים להם קיים רוב ברור ,חזק ומוצק בחברה הישראלית .הצבנו את
התיקון המשמעותי ,המהותי והאפקטיבי ל'חוק טל' כאבן בוחן ראשונה לכינוס השותפות
ולהצדקתה הציבורית .קבענו עיקרון יסוד שלפיו עומק השותפות שלנו בממשלה כעומק
ההתקדמות בנושאים המהותיים שהצבנו בהסכם האחדות .לא ביקשנו לקיים מדיניות מפלגתית,
אלא לראשונה לכונן גישה ממלכתית שתבטא את רוב רובו של הציבור הישראלי.
הגענו לכלל מסקנה ,כי אין בכוונתך לממש הלכה למעשה את עקרונות הצדק הטבעי ,הצדק
החלוקתי ,השוויון בפני החוק ועקרונות מוסריים ספציפיים העומדים ביסוד ההכרעה ההיסטורית
של שירות לכל .לא דיווידנד פוליטי או אלקטוראלי אנחנו מחפשים .איננו משוועים לכותרת של
רגע או לפרגון בר חלוף .ביקשנו לכונן צדק היסטורי ,צדק שבלעדיו לא יכול ולא יהיה צדק חברתי
בסיסי ,צדק שבהעדרו נשמעים מושגים של חוסן לאומי כסיסמאות נבובות ולא יתר מכך.

מעל ארבעים וחמש שנים שאני משרת במגזר הציבורי .עברתי את כל שדרת פיקוד השדה והפיקוד
העליון של צבא הגנה לישראל ,כרמטכ"ל וכשר ביטחון ,כשר תחבורה כיו"ר ועדת החוץ והביטחון.
כמו רבים וטובים בארץ הזו ,גידלתי וחינכתי את בני ובנותיי לשירות משמעותי למען המולדת.
כך הם עשו וכך הם עושים גם היום .את מבטחם אני מחפש ואת צדקת דרכם אני רוצה .אין
חשוב מאמונם .זהו תנאי יסוד לחוסנה של החברה הישראלית.
ניסיון פוליטי חסר טעם לרבע מעגל שלא ניתן לריבוע יהיה בבחינת הונאת הציבור כולו ובעיקר
הונאת המשרתים והמשרתות .תהיה זו רמייה בפני המועמדות והמועמדים לשירות .בריחה
ממיצוי נשמת אפו של המהלך ההיסטורי היא בגידה בילדים שגידלנו לאהבת המולדת עד כדי
נכונות להקריב למענה .לכך תנועת 'קדימה' בראשותי לא תיתן את ידה .מהלכים מנהיגותיים
והיסטוריים חייבים להישען על אמת פנימית .לא יכולה להיות כאן הונאה .לא יהיה מקום
לתעלולי לשון.
לא ביקשנו לרדוף את הציבור החרדי .לא ביקשנו לשנות את אורחות חייו .תכליתה של 'הועדה
לשירות לכל' בראשות 'קדימה' ,כמו גם תכלית פסיקת בית המשפט הגבוה לצדק ,נבעו מן ההכרה
כי צרו כתפיו של מעמד הביניים היצרני ,המשרת ,עובד לפרנסתו ומשלם מיסים מלשאת את הנטל
הכבד מנשוא שרובץ זמן רב מדי לפתחם של ילדינו ונכדינו .ראיתי ,ועודני רואה ,את השירות לכל
ככרטיס הכניסה לחברה הישראלית על כל המשתמע מכך .המהלך שהובלנו היה במהותו מהלך
של פשרה היסטורית .הוא נדחה אצל מי שאינם מוכנים לפשרה ואצל מי שאין לו התעוזה
לאמץ אותה.
עקרון זה נכון לאוכלוסייה החרדית והוא נכון באותה מידה לכלל המיעוטים בחברה הישראלית.
נדרשנו על ידי בג"צ לפתור את בעיית אי החוקיות של 'חוק טל' .החוק שבוטל עסק כל כולו בפטור
הגורף משירות שניתן לאוכלוסייה החרדית .הניסיון להציג את הויכוח לעניין שירותם של הערבים
אזרחי ישראל הוא לא יותר מאשר ניסיון רדוד ,שטחי ופיקטיבי .סופה של הדרך בה התחלנו הוא
להוביל לשירותם של כל הצעירים והצעירות בני כל העדות והמגזרים.
בימים האחרונים החלטתי למצות את כל מרווח תהליך ההידברות בינינו ,למרות לחץ ציבורי
להפסיק את המשא ומתן בנקודות שונות .עשיתי זאת מתוך אמונה כי הזדמנות שכזו לא תחזור
בעתיד הקרוב .במהלך מתגלגל ונמשך של השבוע האחרון נסוגת מבסיס העקרונות של "ועדת
פלסנר" אותם אימצת בצורה פומבית לפני מעט יותר משבוע.

אדוני ראש הממשלה ,עם כינונה של ממשלת האחדות הלאומית הזוכה לאמונם של  49חברי
כנסת ,הענקנו לך את הזכות ואת הסיכוי לחולל מפנה היסטורי .לצערי ,החלטת מדעת שלא
לממש הזדמנות זו .מתוך שיקולים פוליטיים צרים בחרת בברית עם החרדים על פני הברית עם
הרוב הציוני.

תנועת 'קדימה' בראשותי העניקה לך את המימד הפוליטי ,הערכי והמוסרי לשנות ברוב גדול של
כל הציבור הממלכתי בישראל שינוי יסודי בשוויון בנטל ,תיקון מהותי של שיטת הממשל
הממארת הקיימת וחזרה למשא ומתן מדיני אמיתי ,כן ומשמעותי שיוביל את ישראל לוודאות
היסטורית ביחס לגבולות הקבע שלה ,להכרה בינלאומית ולהבטחת מהותה הדמוקרטית וצביונה
היהודי לנצח נצחים.

אני קובע בצער כי אין בך את הנכונות ,הנחישות ,התעוזה והמנהיגות למלא את חובתך לעת הזו.
ספק אם יכולה ישראל להמתין עוד להחלטות המתבקשת .במעשיך ובמחדליך בחרת להימלט מן
המערכה.
'קדימה' ,בהנהגתי תשוב לשרת בכבוד את הציבור מספסלי האופוזיציה.
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