
 מאז בי שלו התמיכה את מייצגת אשר, הזו ליתסמה המחווה על הראל לדוד להודות ברצוני ראשית

 אתרב  בכישרון והציג תקשורת כלי בכמה התראיין דוד, בפרט. כחודש לפני הזו הפרשה התפוצצה

 מגבלותיי בשל לעשות יכולתי לא שאני דבר, לפרשה ביחס כאן הנאספים לכל המשותפת העמדה

כוחי, עו"ד מיכאל ספרד, שמייצג אותי בבית המשפט ובתקשורת כבר כמה -תודה לבא, שנית. השונות

 את מחממת שלכם התמיכה. כאן שאינם הרבים התומכים ולכל כאן הנאספים לכל תודהשבועות. וכמובן, 

  .ליבי

יות אני רוצה לפרט משהו ביחס לתומכים שהם מגוונים שונים. חלקם תומכים בכל עמדותיי הפוליט

הביע אותן ולא להיענש בשלילת פרס לוחלקם מתנגדים לכל עמדותיי הפוליטיות אבל תומכים בזכותי 

ד, אלא שהליכוד גלנט לשלול ממני את פרס הליכו ואיםאני מסכים שזכותו של האלוף במיל גבישראל. )א

 (אינו מדינת ישראל למרות שגלנט כנראה סבור כך.

 אלא איננה החינוך שר עמדת. לכולנו ונוגעת ממני גדולה היא .עלי לא כבר מזמן היא הזו הפרשה

 להיאבק נחושים אנחנו. בישראל השמאל של לגיטימיזציה-דה של מתמשך בתהליך קטן צעד עוד

 למאבק ישירות ולתרום לנסות האפשרות בחלקי שנפלה שמח ואני, הזה לגיטימציה-הדה בתהליך

 . הזה

אני אשתמש  לדברים שנאמרו באופן מושלם על ידי קודמים. גתה אמר שאין טעם להמציא גרסא חדשה

 בדברים שאמר בא כוחי, עו"ד מיכאל ספרד, בדיון בבגץ ביום חמישי.

 כבר שלוש עשורים( שתקריא[ולדעות ]להעביר לדנה )שותפתי לחיים 

 עלו זהות על, ותרעיונ ועלערכים  על, מאבקים קשים בתוכנוקרועה. יש חברה  היאהחברה הישראלית 

אנשים שאכפת להם מהמקום הזה. הם  אנחנו כי, נולנשמה של יםחודר אלה מאבקים. אידיאולוגיה

 שלנו כאן.  האת ההוויו אותנו מגדירים

אמור להתרומם מעל חילוקי הדעות  פסיקת בית המשפט העליון, יפ-על, יום העצמאות ופרס ישראל

הוא מגדיר את גבולות  מסויםשרי. במובן הפרס אמור לשרת את האוהל הישראלי הכי רחב האפ הללו.

יש חלק נכבד של החברה הישראלית שחושב שמפעל ההתנחלות הוא  ,כן אז .הישראליתהלגיטימציה 

 מניעת. פלסטיני-ומבקר חריפות את מדיניות הממשלה ביחס לסכסוך הישראלי טרגדיה למדינת ישראל

אינו חלק לגיטימי סיוע לו,  ולכלהתנחלות ה למפעל מתנגדיסיון לקבוע )ולו במשתמע( שמי שנהפרס היא 

 של החברה הישראלית. 

חברה הישראלית. ה שללא זניח  אך מיעוט גדול ובוודאי מיעוט אולי שהיא קבוצהר יהדל ניסיוןמדובר ב

לכנסת  מחוץמיוצג  הוא, וע"י סיעות שנבחרו בקולות של מאות אלפי בוחרות ובוחרים הוא מיוצג בכנסת

 פעילים ומאות אלפי תומכים. נים אזרחיים רבים שלהם אלפיארגו"י ע

 ]חזרה אלי[

לגיטימציה של השמאל בישראל, ושבהמשך גם -כי בסופו של דבר נזכה במאבק על רה אנחנו מאמינים

 לא חינוך שר שוםושום החלטה של  ודאי שנמשיך להיאבק על כך נזכה להפוך את השמאל ממיעוט לרוב.

 .אותנו תעצור


