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 לנסוע יוכל ח״יל שכל עד — השביעית ככנסת זה במאבק נמשיך
מקום. לכל אוטובוס, בבל חינם

משכוה! רו מגיעה
 המשולם שכר על הוא הבאה, בכנסת אותו לנהל ושנמשיך שניהלנו, אחר מאבק

לחיילים.
 בדי בסך לה שיש מדינה לדעתנו, מספיק. אינו זה שבר לדעתנו, *

 דירות־פאר ולהקים מבוניות־פאר לקנות למפלגות, מיליונים לשלם
ך לשריה, י ר  גם בן, — דייל לבל לתת בדי בסך לה שיהיה צ
המיוח לצ-כיו לדאוג כדי לו הדרוש המינימלי השכר את — י לטוראי

 ״העולם השבועון את ואפילו ספר לקנות נעימה, חופשה לבלות דים,
הזה״.

בצה־־ל הדתית הכפייה נגד
שערורייה! זוהי כשבת. חם אובל מקבל אינך אתה

 כשתשדר מחר, היחידה. של בחדר־התרבות בשבת הרדיו את לפתוח יכול אינך אתה
! שערורייה זוהי הטלוויזיה. מקלט את גם לפתוח תוכל לא בשבת, הטלוויזיה

י משוחררים זמן ובאותו פ ל  קרבית חטיבה כחורי־ישיבה, א
 כשצריכים רוח־קרב, חדורים שהם בריאים בחורים מגיוס! •בלמה,

כאבנים. שוטרים ולרגום לרופא להרביץ
 בחורים לשיחרור הקנוניה את מקיימים הדתיות המפלגות ועסקני המערך עסקני

שערורייה. זוהי אלה.
כוח, לנו תיתן אם השביעית. בכנסת זה נגד נילחם אנחנו זה, נגד לחמנו אנחנו

בשמך. גם לדבר נוכל אם

הנועד! אנו-רשימת
 יעניינו — צעירים אנשים המעניינים דברים והרבה אזרח. תהיה מחר אבל חייל. אתה

וקטנים. גדולים דברים אותך. גם
. : למשל ט ר ו פ  מזלזלת מדוע ? המדרגה בשפל הישראלי הספורט נמצא מדוע ס

 ,60ל־ מעל הוא הממוצע הגיל האלה המוסדות שבשני מפני ? בספורט והכנסת הממשלה
בהם. נשמע ואינו כמעט החדש הדור של וקולו

 לספורט מיוחד מיניסטריון להקים השישית: בכנסת דרשנו אנחנו
כמובן). נדחתה, (ההצעה בצרפת. במו ולנוער,

. : למשל לחמנו אנחנו י הנוער על האהובה המוסיקה על חרם הוטל מדוע קצב

 האיסור, את לבטל (דצלחנו בישראל. החיפושיות להקת הופעת על האיסור נגד בכנסת
 שנתי פסטיבל הזה העולם אירגן זה במקום מעוניינים. החיפושיות היו לא כבר אז אבל
הישראליות). להקות־הקצב של

 : ובעיקר בכנסת. שהעלינו הצעיר, לדור השייכים הנושאים, ממאות שניים רק הם אלה
צעירות. לידיים השלטון את למסור דרשנו

 חילופים אין מדוע שנים. במה בל הרמטב״ל את מהליך צה״ל
האזרחי? השלטון בצמרת כאלה

לעזור? יכול אתה איר
י•** י״״" הבחירות. ביום לקלפי ;ש של פתק שתטיל כך על־ידי כל יקודם
אחרות. דרכים הרבה עוד יש אבל

עימו. להתווכח לו. להסביר לחברו. אלה עמודים למסור יבול אתה
 כדי מאד, דרוש זה שלך. הצבאית הקלפי בוועדת אותנו לייצג להתנדב יכול אתה

הבחירות. טוהר (יל לשמורי
* __ ***!** **יו ^י•!*** י*יי י^יזייי• דייייו *_3***_—♦ -----
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 — הזה העולם תנועת בוועידת שנתקבלה
ארס חדש כוח מ 1966 ב

ארץ־ישראל .1
 והאומו העברית האומה — אומות לשתי מולדת היא בשלמותה ארץ־ישראל
הפלסטינית.

הארץ שלמות .2
 תיבו והיא תושביה, לכל ובטחוני כלכלי מדיני, נפשי, צורך היא או־ץ־ישראל שלמות

 לעצמאוו זכות מהן אחת לכל אשר בה, המעורות האומות שתי בין הסדר פי על רק
לאומית.

מדינות שתי .3
 מדינת־ישרא : מדינות בשתי תתגלם ארץ־ישראל אומות שתי של הלאומית היישות
 ובטחוניו כלכלית מדינית, בסיסגרת בזו זו קשורות שתהיינה פלסטין, ומדינת

משותפת.
פלסטינית מדינה .4

 וברצועת־עזו המערבית בגדה פלסטינית מדינה של הקמתה את תעודד מדינת־ישראל
 עו וכלכלית מדינית בטחונית, באמנה הקמתה עם קשורה תהיה זו שמדינה בתנאי

ישראל.
גבולות .5

ה מלפני קו־הגבול על יתבסס בארץ־ישראל המדינות שתי בין הפנימי הגבול
המדינוו שתי בין הדדית בהסכמה בגבול שינויים לעשות יהיה ניתן ו.967 ביוני

המאוחדת ירושלים .6
 וביר ישראל בירת היותה על נוסף ארץ־ישראל, בירת תהיה המאוחדת ירושלים
הערבית. הפלסטינית המדינה

חיצוניות זיקות .7
 מדינודישרא של המיוחדת הזיקה את תסתור לא אר׳ן־ישראל מדינות שתי התקשרות

הערבי. לעולם פלסטין מדינת של המיוחדת הזיקה ואת היהודי, לעולם
עבר־הירדן .8

 עבו הצטרפות על־ידי אם הארצישראלי, לאיחוד להצטרף יוזמנו עבר־הירדן תושבי
 לאיחו שלישית כמדינה עבר־הירדן הצטרפות על־ידי אם פלסטין, למדינת הירדן

הארצישראלי.
ריבונות .9

 בפירוו נכלל שלא עניין בכל לגמרי ריבונית תהיה ארץ־ישראל ממדינות אחת כל
הארצישראלי. האיחוד באמנת

האיחוד אמנת .10
: הבאים העקרונות את תכלול אמנת־האיחוד

 הסכות מדינית לברית תצטרף לא המדינות מן אחת אף :מדיני הסדר (א)
 הסכמ מעונה תהיה זר גורם עם המדינות סן אחת כל של ברית כל רעותה. נגד

מראש. הדדית
אל ארץ־ישראל, בתוך כלכליות, מחיצות שום תהיינה לא :כלכלי הסדר (ב) .
אזרז של התנועה חופש על הגבלות שום תהיינה לא : תנועה חופש (ד)
ארץ־ישראל. רחבי בכל המדינות שתי
 התנחלה או בישראל, פלסטינית התנחלות תותר לא :התנחלות איסור (ה)

הדדית. בהסכמה אלא בפלסטין, ישראלית
יוזמ מהגרים, והן פליטים הן ארץ־ישראל, בני כל : פליטים יישוב (ו)

ופלסט׳ ישראל של המשותפת האחריות על יהיה, הפליטים יישוב לארץ־ישראל. לחזור
לשטח העליה בענייני ריבונית תהיה המדינות משתי אחת כל : עליה חופש (ז)

ח) ס ( ת ת1ש ו מי ש וערבי עברית הרשמיות השפות תהיינה בפדרציה :ר
שלו פדרציה הקמת לקראת ראשון צעד תהיה אמנת־האיחוד : פדרציה (ט)
המדינות. שתי בין
לביט ניתנת תהיה לא ממנה, חלק כל או אמנת־האיחוד, : האמנה ביטול 1

 האס של שרירותי ביטול יחד. גם המדינות שתי בהסכמת רק אלא חד־צדדי, ורח
החיוני האינטרסים להבטחת נולא חופש־פעולה השני לצד יךתי חד̂ £ן ,ין

1 במרחב השתלבות (יא)
 ארץ־ישראל להשתלבות להביא תהיה

׳ סדי. תיאום צודק, שלום על מושתתת שתהיה
ה ווזל הלזרוחה ר־די אד ^י חדר רדזרה וזו־דזר־יוז קרר

 הארצישרן האיחוד של ממטרות־היסוד אחת
 כולו מרחבית במיסגרת מדינותיה, שתי יי

בטחו והסדר משותף כלכלי ןסוק


