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לכבוד
ראש ממשלת ישראל
חה"כ בנימין נתניהו

הנדון :הזמנה להצטרף לממשלה שאכפת לה מעם ישראל
כבוד ראש הממשלה,
אודה על ההצעות הנדיבות שהוצעו לי בימים האחרונים על ידי שליחי הליכוד וביניהן שריונים ותפקידים בכירים.
לא אוכל לקבל את הצעתך .ראשית ,מכיוון שלא הצלחת בהרכבת ממשלה עד כה ושנית ,כי אינני מאמין
שהליכוד ,השבוי בציפורניהן של קבוצות לחץ ואינטרס ,יכול לקדם את עקרונותיי .מתוך הערכה עמוקה
לתרומתך למדינת ישראל ועם ישראל ומתוך אהבת האמת השוכנת בי ובשאר חברי ימינה למצביעי הליכוד,
ברצוני להציע לך הצעה חלופית שתשרת את עם ישראל והמחנה הלאומי.
כהקדמה להצעתי ,אשמח להאיר שתי נקודות חשובות:
ראשית ,נכשלת בטיפול בעצמאים ובעסקים הקטנים .לפני מספר חודשים ישבתי איתך במעונך והנחתי על
שולחנך רשימת רפורמות שיועילו לעסקים לצאת ממשבר הקורונה .היו בהן הצעות לריסוק הרגולציה
והביורוקרטיה המסואבת ,לרשת בטחון לעצמאים ועוד .חלק מההצעות לא הצריכו אפילו חקיקה .לצערי,
כשישבנו אצלך ביקשת את קולותינו מבלי שתבטיח לקדם את צרכינו .ידעת אז ואתה יודע היום שהליכוד לא יכול
לקדם את העצמאים והיוזמה החופשית בישראל.
שנית ,נכשלת בהרכבת ממשלה .על אף שהסכמת להעניק את המפתחות ליריבים אותם כינית "מסוכנים"
לביטחון המדינה ,על אף שהפקדת את תיק המשפטים בידיו של יו"ר ההסתדרות לשעבר ניסנקורן ואת תיק
הכלכלה בידי יו"ר ההסתדרות לשעבר ויו"ר מפלגת העבודה עמיר פרץ ,ועל אף כל הניסיונות וכל השטיקים
והטריקים – לא הצלחת בהרכבת ממשלה שתחזיק מעמד בשנתיים האחרונות .יתרה מכך ,מפלגת ימינה הודיעה
מראש שתיכנס לממשלת ימין ולצערי במקום לעסוק בהרכבת ממשלת ימין עסקת בגידופים אישיים כלפי נפתלי
בנט .חבל.
על כן ,ולאור העובדה שאני מעריך את תרומתך הגדולה לעם ישראל ,אני מציע לך ולחברי הליכוד להצטרף
אלינו ,לממשלה בראשות נפתלי בנט ,כזו שתחבר את חלקי העם מתוך אהבת ישראל וראיית טובת האזרח.
מפלגת הליכוד תקבל השפעה גדולה בממשלה בראשות בנט ויחד נוציא את ישראל מהבוץ הטובעני הפוליטי בו
אנו מתבוססים.
אשמח לתשובתך החיובית למען מדינת ישראל ועם ישראל,

בברכה,
חבר הכנסת אביר קארה

