
שראלית המועצה 1 1 פלס□■!■ - ישראלי שלום למען הי

קובע■□: ו1א
והעם ישראל עם — עמיה לשני מולדת היא הזאת הארץ כי וי
הפלסטיני. הערבי *1

 ההיסטורי העימות הוא והערבים היהודים בין הסיבסוך לב כי ס
לשניהם. היקרה הזאת, בארץ העמים שני בין

די מדינות שתי של דו־קיום היא לשלום היחידה הדרך כי ס
,•  ישראל מדינת :מוגדרת לאומית זהות מהן אחת שלכל בוניות, '

 לזכותו כביטוי הפלסטיני הערבי לעם ומדינה היהודי לעם
לו. שתיראה המדינית במסגרת עצמית, להגדרה

ישראל מדינת לצד הפלסטינית הערבית המדינה כינון כי 4
"  מוכרת נציגות ובין ישראל ממשלת בין משא־ומתן פרי יהיה י

 למשא-ומתן לסרב מבלי הפלסטיני, הערבי העם של ומוסמכת
הדדית. הכרה של בסיס על אש״ף, עם

הפלסטינית הערבית והמדינה ישראל מדינת שבין הגבול כי ש
י י  יוני מלחמת לפני שהיו כפי שביתת-הנשק, קווי על יתבסס ׳

 הסדר ולאחר הצדדים בין עליהם שיוסכם בשינויים ,1967
ירושלים. בעיית

 מקודשת בהיותה ישראל. של בירת־הנצח היא ירושלים כי £
 למעמד ראוייה היא העמים, שני בבני ומאוכלסת דתות לשלוש
ופתו משותפת, עירונית כיחידת-גג שלמה תישאר היא ייחודי.

 בירתה להיות תוסיף ירושלים והדתות. העמים כל לבני חה
 בינון לאחר להיות, יובל הערבי וחלקה ישראל, מדינת של

הקדו המקומות הפלסטינית. הערבית המדינה בירת השלום,
 על- אוטונומי באורח ינוהלו הדתות משלוש אחת בל של שים
מוסדותיה. ידי

 יהיה הפלסטינית, הערבית והמדינה ישראל בין הגבול כי ד
 הארץ ברחבי וסחורות אזרחים של חופשית לתנועה פתוח י

 ישראלים ולא בישראל פלסטינים ערבים יתיישבו לא בולה.
הממשלות. שתי בהסכמת אלא הפלסטינית, הערבית במדינה

 מכריע באופן תתרום הפלסטינית הערבית המדינה הקמת כי ס
 ישראל הפליטים. של והאנושית הלאומית הבעיה לפיתרון י0

זה. לפיתרון תסייע

 יחייבו הישראלי-פלסטיני הדו-קיום של הראשונים השלבים כי ס
 צבאיים כוחות בי יובטח הדדית. שיוסכמו בטחון סידורי

המדינות. משתי אחת אף לתחומי יכנסו לא זרים

 לרבות התחומים, בבל ריבוניות תהיינה המדינות שתי כי
 הבלתי זיקתה על תשמור ישראל מדינת והשבות. העליה תחומי י

 והמדינה העולם, ברחבי היהודי ולעם לציונות לעירעור ניתנת
הערבי. לעולם זיקתה על הפלסטינית הערבית

 להעמקת רצוף דו-שיח לקיים תשאפנה המדינות שתי כי
 שיתוף של ברוח משותפות בעיות לפתור כדי ביניהן היחסים ״

 מכל תימנענה המדינות שתי העמים. שני ולטובת פעולה
 מתוך אלא ביניהן, הדו-קיום של המתכונת לשינוי פעולה

הדדית. הסכמה

 פעולה שיתוף של מערבת מחייבת האיזור עמי בל טובת כי12.
 המדינה וגם ישראל מדינת גם חלק תיטולנה שבו איזורי,
הפלסטינית. הערבית

 תל־אביב. אכנרי, אורי
 תלי־אביב. אגמון, יעקב
 רחובות. אופנהיימר, חנן פרופ׳

 רחובות. אופנהיימר, יהודה ד״ד
 תל־אביב. אליאב, אריה ח״ב

 ירושלים. אלישר, אליהו
 תל־אביב. אלמגור, גילה
 גבולות. קיבוץ אמיתי, יוסי
 ירושלים. ארנץ, יעקב ד״ר
 תל־אביב. בהירי, שימחה ד״ר

 חיפה. בית־הלחמי, בנימין
 ירושלים. ביתן, דן

 תל-אביב• כבר, אהרון
 תל־אביב. בלוף, שארל פרופ׳

 תל־אביב. בלס, גילה ד״ר
 תל־אביב. בלס, שימעון ד״ר
 תל־אביב. בן־גל, אלי ד״ר
 תל־אביב. ברגמן, ארתור ד״ד
 דביר. קיבוץ ברוש, אילן

 מגן. קיבוץ כרונשטיין, אריק
 ירושלים. כרעם, חיים

 תל־אביב. , גולדרייד אדתור
 חיפה. גילת, גדעון פרופ׳
 רמת־גן. גלוכרזון, אריה פרופ׳
תל־אביב. גראב, ולמר פרופ׳

 תל־אביב. גרץ, נורית
 תל־אביב. גת, אלישע

 ירושלים. תיטש, צבי
 רמת־אילן. דיין, אסי

 תל־אביב. חס, יצחק
 ירושלים. וייגרט, גידעון

 תל־אביב. זכרוני, אמנון עו״ד
 ירושלים. חישין, רונלד ד׳׳ר

 ירושלים. חפץ, ברוך
 ירושלים. טייטלכאום, ראול

 ירושלים. טמקין, כני
 חיפה. יהושע, א.ב.

 שריד. קיבוץ יונתן, צפירה
 יפו. יריב, זיוה

 תל־אביב. יריב, ישעיהו
 שער־העמקים. קיבוץ בחן, אהרון

 גן־שמואל. קיבוץ בהן, רן
 תל־אביב. לביא, אריק
 רמת־חן. לביא, יהודה אדר׳
 ירושלים. לוי, יוסף

 הרצליה. לוין, טרסקה
 ירושלים. ליאון, דן

 חיפה. ליס, רות
 ירושלים. לס, צבי פרופ׳
רמת־גן. לניר, ניכה

 ירושלים. לף, ישראל ד״ר
 נרם־שלום. קיבוץ מורוכיץ, לוי

 תל־אביב. מושקט, מריץ פרופ׳
 ירושלים. בריזץ), (מיכאל מיכאל ב.

 כרם־שלום. קיבוץ מיצנמבר, יצחק
 כפר־שמריהו. מירון, דן פרופ׳

 ירושלים. מלצר, יהודה ד״ר
 תל־אביב. מנוסי. דידי

 תל־אביב. מסים, אלכם
 ירושלים. מרגלית, אבישי ד״ר
 תל־אביב. מרגלית, אלקנה ד״ר
 ירושלים. מרזל, אלבס ד״ר
 תל־אביב. נאמן, (ג׳אד) יהודה ד״ר
 רמת־גן. נפתלי, עלי

 ירושלים. נתן, תיאה
 רמת־גן. סגל, שמואל עו״ד
 ירושלים. פדן, יוסף ד״ר

 ירושלים. סידון, אפריים
 בן־שמן כפר־הנוער סימון, אריה ד״ר
 רמת־גן. עכרון, בועז

 חולדה. קבוצת עוז, עמוס
 רחובות. פוזנר, ל. נחמן ד״ר
 תל־אביב. פוקס, ג׳ו

 ירושלים. פיטווסקי, איתמר
מוצא־עילית. פלד, מתתיהו ד״ר

 תל־אביב. י פלוטקין, גרשון
 תל־אביב. פסקא, אברהם

 תל־אביב. פעיל, מאיר ח״ב
 חיפה. פרידמן, כיל פרופ׳

 חיפה. פרידמן, מרשה ה״ב
 תל־אביב. צ*. יאיר

 חולס. ציגלמן, ויקטור
 ירושלים. צמח, עדי ד״ר
 ירושלים. קדרון, פרץ

 תל־אביב. קידר, דן
 חיפה. קימן, צ׳ארלס ד׳׳ר

 תל-אביב. קינן, עמוס
 ירושלים. קים, נעמי ד״ר
 רמת־השרון. קכידק, יורם
 תל־אביב. קרוץ, דני

 קריית־מוצקין. קריץ, ראובן ד״ר
 תל-אביב. רכרכי. יעקוב
 הוד־השרון. רוזנצומג, רפאל
 תל־אביב. רוט, חנה

 כרם־שלום. קיבוץ רחמן, מיכה
 ירושלים. שגריר, מיכה

 תל־אביב. שחם, דוד
 נפר־שמריהו. שלוס, רות
 ירושלים. שנית, דן ד״ד
תל־אביב. תבור, אלי

ת ותומכים אלה לעקרונות מסכימים המועצה: בפעולו
ירושלים. נוב, קובל אברהם חיפה. סוכול, יהושע עין־דור. קיבוץ וייסקופף, שרגא תל־אביב. בן־־משה, נפתלי
ירושלים. רונן, אליעזר ח״ב ירושלים. סולן, נחום , עין־דור. קיבוץ יערי, אריה רמת־גן. דורי, לטיף
תל־אביב. פלפן, שמחה עוז. ניר קיבוץ ליפשיץ, עודד תל־אביב. דרין־דרכקין, חיים ד״ד

חתימה


