
 
 
 

 
 
 

 הודעה לתקשורת: 

 במאי. 2 -לאפריל ל 29 -מבקר בישראל ובפלסטין בין ה Elders ארגון ה

 

 

 2015באפריל  28

 הודעה לתקשורת

 

 2 -באפריל ועד שבת ה 29 -יערכו ביקור בישראל ובפלסטין בין יום רביעי ה The Eldersשני חברי ארגון 

החברה קבוצות מטעם ו דיפלומטיים, פקידי ממשלבמאי, ויערכו מספר פגישות עם מנהיגים פוליטיים, 

 האזרחית. 

 

גרו תלווה עבר וזוכה פרס נובל לשלום, אליו ת, נשיא ארצות הברית לשג'ימי קרטראת המשלחת יוביל 

 .  The Eldersיה לשעבר וסגן יו"ר ארגון ג, ראש ממשלת נורווהארלם ברונטלנד

 

 מרכזיות:לביקור שלוש מטרות 

  לאשרר את עמדתThe Elders פלסטיני הוא הפתרון -לסכסוך הישראלי פתרון שתי המדינותש

 היחיד שהוא גם ישים וגם צודק לשני העמים;

  ואיחוד, פוליטי, כלכלי וחברתי.  פלסטיניבפיוס ואת הצורך  בעזהלהאיר את המשבר ההומנטרי 

  להדגיש את עמדתם העקבית שלThe Elders לישראלים ולפלסטינים  שלום ובביטחוןהתומכת ב

 כאחד. 

 

. הם מקווים לפגוש מנהיגים פוליטים, כמו גם פליטים ברצועת עזהמתכוונים לבקר  The Eldersנציגי 

 פלסטינים ותושבי עזה עקורים. 

 

, כמו גם את בכירים ישראלייםמקווים לפגוש את הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס,  The Eldersנציגי 

 החברה האזרחית וארגונים לא ממשלתיים בישראל ובפלסטין.קבוצות 

 

, והוא 2007 -באיזור מאז נוסדה הקבוצה ע"י נלסון מנדלה ב The Eldersזה יהיה ביקורם הרביעי של 

 ישקף את מחויבותם המשותפת והעמוקה לשלום ולפיוס. 

 

 לפניות בנושאי תקשורת

 The Eldersלאומית, -וויליאם פרנץ', ראש התקשורת הבין

 903 693 7795 44+: טלפון )מספר בריטי(, william.french@theElders.orgאימייל: 
 

  APCO Worldwideרועי פדר, 

 6101313-052: , טלפון rfeder@apcoworldwide.comאימייל:
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 The Elders על ארגון 

 

The Elders  כדי ובהשפעתם  ניסיון הקולקטיבי שלהםב נעזריםהוא ארגון של מנהיגים עצמאיים אשר

 שלום, צדק, וזכויות אדם ברחבי העולם. לקדם 

 

גרו הארלם , חדר איברהימיאל, אלה בהאט)יו"ר(,   קופי ענאן, מהרטי אהטיסאריהחברים בארגון הם 

, מארי רובינסון, גראסה מאשל, הינה ג'ילאני, ג'ימי קרטר, פרננדו אנריקה קרדוסו)סגן יו"ר(,  ברונטלנד

 . ארנסטו זדילוו

 

 .של כבוד Elderהוא  דסמונד טוטו

 

 -, בלוגים, תמונות, ודיאו ומידע נוסף על עבודתם, אנא בקרו ב Elders -לביוגרפיות של ה

www.theElders.org. 

 

 The Eldersהודעות לתקשורת של לקבלת  הרשמו
 

 . ouTubeY Flickr, Facebook, Twitterבמדיה החברתית  The Eldersעקבו אחר 

 

 :בישראל ובפלסטין The Eldersעל עבודת  למידע נוסף
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