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רשימת התומכים: אנו רואים בביקורך ביטוי כן של ידידות 
ליחסים  מחויבותך  על  ומברכים 

הטובים בין ארה"ב לישראל.
הפעולה  שיתוף  התהדק  בהנהגתך 
חסרת  בדרך  מדינותינו  בין  הביטחוני 
אבל  כך,  על  שמחים  אנו  תקדים. 
ישראל  מדינת  ביטחון  כי  גם  יודעים 

אינו מבוסס רק על עוצמה צבאית.

על ישראל להגיע לשלום אמיתי ובר-
על  הפלסטינים  שכניה  עם  קיימא 

בסיס פתרון שתי מדינות לשני עמים.
ביטחונה  את  יבטיח  מדיני  פתרון  רק 

של ישראל דמוקרטית ויהודית.

לא  מוסכם  לפתרון  הדרך  כי  לנו  ברור 
תהיה קלה, אבל אנחנו מבקשים לומר 
הסכסוך,  לפתרון  תפעל  אם  כי  לך 
הישראלי  הציבור  רוב  לתמיכת  תזכה 

ורוב הציבור היהודי האמריקני.
בראש  לעמוד  צריכה  זו  מטרה 
החוץ  מדיניות  של  העדיפויות  סדר 

האמריקנית בקדנציה הקרובה. 

אבי פרימור
אל"מ )מיל.( אבי פתיר
פרופ' אביעד קליינברג

אברהם ביגר
אברום בורג, ח"כ לשעבר

פרופ' אווה אילוז
אופיר פינס פז, שר לשעבר

אורי סביר, שגריר וח"כ לשעבר
אוריאלה בן צבי

אורית זוארץ, ח"כ לשעבר
אחינועם ניני

אילן ברוך, שגריר לשעבר
אילן הרטוב, שגריר לשעבר

איריס בק קודנר
איתן שוורץ

אלדד יניב
אלה אלקלעי

אלון ליאל, שגריר לשעבר
אלון קסטיאל

אסף חרל"פ
עו״ד אתי לבני, סגנית יו״ר הכנסת 

לשעבר
בועז נול
בעז גאון

ברנרד אבישי
פרופ' גבריאלה שלו, שגרירה 

לשעבר
גדי בלטיאנסקי
הרב גלעד קריב

דוד ברוזה
עו"ד דוד גלס

פרופ' דוד הראל
דורון צברי
דליה רבין

אלוף )מיל.( דני יתום, ראש 
המוסד לשעבר

דניאל בן סימון, ח"כ לשעבר
דניאל שק, שגריר לשעבר

זיקה אבצוק
חיים אורון, שר לשעבר

חיים רמון, משנה לרה"מ לשעבר
עו"ד טליה ששון

הרב יאיר מלכיאור
יהושע סובול

יואל חסון, ח"כ לשעבר
פרופ' יולי תמיר, שרה לשעבר

ד"ר יוסי ביילין
פרופ' יוסי יונה

יעל פתיר
פרופ' יצחק גל-נור

יצחק מאיר, שגריר לשעבר
ירום אריאב

כרמי גילון, ראש השב״כ לשעבר
הרב לוי ויימן-קלמן
עו"ד מוטי קריסטל

מיכאל ביטון, ראש המועצה 
המקומית בירוחם

הרב מיכאל מלכיאור

מיכה חריש, שר לשעבר
הרב מנחם הכהן

פרופ' מנחם לורברבוים
פרופ' מנחם פיש

נועה מימן 
נועם שליט

נורית צור
תא"ל מיל. נחמיה דגן

פרופ' ניב אחיטוב
נינו אבסדזה , ח"כ לשעבר
פרופ' סדרה דקובן אזרחי

פרופ' סמי סמוחה
סא"ל )מיל.( עומר צנעני

פרופ' עליזה שנהר, שגרירה 
לשעבר

עמוס ספיר
ד"ר עמרי פדן

חה"כ אלוף )מיל.( עמרם מצנע
ענת הופמן

צחי גראד
קובי הוברמן

קולט אביטל, שגרירה וסגנית יו"ר 
הכנסת לשעבר

פרופ' רון מרגולין
ד"ר רון פונדק

רות תירוש
שלומית עזרון-ירקוני

תא"ל )מיל.( שלמה ברום
שלמה מולה, ח"כ לשעבר
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 Friends: Your visit is an expression of true 
friendship and commitment to the 
steadfast US-Israel relationship. We 
are pleased that under your leadership, 
security cooperation between our two 
nations has risen to unprecedented 
levels. Israel's security, however, is not 
based on military strength alone.

Israel must achieve a real and lasting 
peace with its Palestinian neighbors 
through a two-state solution. Only a 
political agreement offers Israel the 
promise of long term security as the 
democratic homeland of the Jewish 
people.

We recognize that the road to an 
agreed upon resolution will not be 
easy. Should you choose to pursue it, 
know that you have the support of 
the majority of Israelis and American 
Jews. This must, be a top priority on 
the US foreign policy agenda in your 
second term.
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