
בשכם משמר־הגבול

 למדינת-ישר- לספח יש .4

 שנכבשו השטחים בל את אל

ה ששת במלחמת צה״ל ע״י

ימים.

 כ״ן. ;ע״מ ;ט׳ ;ח״ל :בהחלט בעד
, מתון: כעד ! ג׳  פ׳׳ז. י׳
 ל״ע. ;ב׳ ;אמת :מתון נגד
נ״ם. ,ק׳ ;ש׳ ;ו׳ :בהחלט נגד

א-שייך, ושארם ירושלים הגולן, עזה, רצועת סיפוח .5
השלום. מהשגת יותר חשוב

א־שייך בשארם מים סקי

 להכיר ישראל מדינת על $.
ל ולעזור הפלסטינית ביישות
 המוחזקים בשטחים ערבים

ב פלסטינית מדינה להקים
 בטחו- ערובות שתהיינה תנאי
הסבם. פי על ניות

נ״ם. זק׳ ש׳; ו׳! בהחלט: כעד

 ;ד׳ ;״ג׳ ;ב׳ !אמת :בהחלט נגד
כ׳׳ן. ; ע״מ ;ט׳ ; ח״ל ; ל״ע

פ״ז. :עמדה אין

 ש׳; בהחלט: כעד
ק׳. ,נ״ס :מתון כעד

;ח׳׳ל !׳ו !אמת :בהחלט נ*ד
;כ״ן ; ע״מ ז ל״ע 1 ד׳ ;ג׳ :ט׳ !ב׳

פ׳׳ז. עמדה: אין

, ;ח׳ל בהחלט: כעד ;ד׳ ג׳־ ב׳
 כ״ן. ; ע״מ ;ט׳

ד ע  ל׳׳ע. אמת, מתון: כ

ד ג  נ״ם. ,,ק ,#ו ,,ש :בהחלט נ
: איד ה ד מ _______________.זפ* ע

 ל״ע. ;ם׳ ;ח״ל ,ש׳ :בהחלט כעד
, מתון: כעד  ו׳. ק׳
 אמת. מתון: נגד
, ב׳, בהחלט: נגד  ד׳. ג׳
כ״ן. ,פיז : נ״ס , .ע״מ : עמדה אין

אלנבי בגשר חוזר פלסטיני

באו״ם הבטחון מועצת מושב

 לקבל חייבת ישראל מדינת .10
 להבטיח מנת על כתובה חוקה

 השלטון מפני האזרח זכויות את
שרי רוב ע״י תשריר חוקי וקבלת

בכנסת. רותי

ל צריכה ישראל מדינת .6
 יזמת של אפשרות בבל היאחז
ה ארבע באמצעות גם שלום,

 בלתי ומתן ומשא מעצמות
 בתיויד ערב, מדינות עם ישיר

האו״ם.

 במדינה העובדים של המקצועי המאבק חופש את להגביל יש .11
החוק. באמצעות השביתה חופש את ולהגביל

ה בכל מיד להתנחל יש .7
 מנת על המוחזקים שטחים
 לפני מוגמרות עובדות לקבוע
שלום. על ומתן המשא תחילת

 הבחירות שיטת .9
 ישראל במדינת הקיימת

ב ביותר הטובה היא
 ייצוג נותנת היא אשר

ו חדשות למפ^ןת גם
קטנים. כוחות

ט ל ח ה ו׳. :ד׳ ;ג׳ • ק׳ ,ש׳ : ב
 ב׳. ;ל״ע :מתון
 ;ח״ל ;אמת :מתץ

 ט׳. ע״מ, בהחלט:
נ״ס. ,פ״ו ;כ׳׳ן : עמדה

1_______________________


