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[HEBREW TEXT — TEXTE HÉBREU]
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[FINNISH TEXT — TEXTE FINNOIS]

ISRAELIN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLI- 
TUKSEN VÀLINEN KULTTUURISOPIMUS

Israelin hallitus ja Suomen tasavallan hallitus,
jotka haluavat vahvistaa maidensa vâlisià ystâvâllisià suhteita kulttuurin, ope- 

tuksen ja tieteellisen tutkimuksen alalla, 
ovat sopineet seuraavaa:

1 artikla. Sopimuspuolet edistâvat ja kehittâvàt kulttuuria, opetusta ja tie- 
dettà koskevaa yhteistyôtâ maidensa vâlillà kumpaakin maata kiinnostavilla aloilla.

2 artikla. \ artiklassa mainitussa tarkoituksessa sopimuspuolet rohkaisevat ja 
helpottavat kulttuurin, opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen aloilla sekà myôs muilla 
nàihin liittyvillà aloilla tapahtuvaa yliopistojen, laitosten ja jârjestôjen edustajien 
vaihtoa. Sopimuspuolet myôntàvât tarvittaessa opiskelu-ja tutkimusmâàràrahoja ja 
helpottavat tàllaista vaihtoa muillakin tavoilla.

Ne rohkaisevat myôs muita jârjestelyjà, jotka edistâvat tâmàn sopimuksen tar- 
koituksen toteuttamista.

3 artikla. Sopimuspuolet ryhtyvàt yhdessà tarvittaviin toimiin tâmân sopi 
muksen tàytàntôôn panemiseksi.

Sopimuspuolet perustavat sekakomission pitâmâân kokouksia, joissa laaditaan 
kausiohjelmia sekâ tarkastetaan tàmàn sopimuksen toteuttamista.

Kokoukset pidetààn vuorotellen molemmissa valtioissa sopimuspuolten sovit- 
tua ajankohdasta.

Ohjelmat sisàltâvàt myôs mààràykset yhteistyôn muodoista ja rahoituseh- 
doista.

4 artikla. Tàmâ sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen pàivàn kuluttua 
siità, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen, ettà sopimuksen voimaantulon 
edellyttâmàt valtiosàànnôn mukaiset vaatimukset on tàytetty.

5 artikla. Tâmà sopimus on voimassa viisi vuotta. Sen jàlkeen sen voimas- 
saolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista 
irtisano sità kirjallisesti diplomaattiteitse kuutta kuukautta ennen kunkin voimas- 
saolokauden pâàttymistâ.
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TÂMÂN VAKUUDEKSI ovat asianmukaisesti valtuutetut allekirjoittaneet tàmàn 
sopimuksen.

TEHTY Helsingissà 23 pàivànâ huhtikuuta 1985, mikà vastaa heprealaisen ajan- 
laskun mukaan toista paivànà Ijaria 5745, kahtena kappaleena heprean, suomen ja 
englannin kielellâ, jotkït kaikki kolme tekstiâ ovat yhtâ todistusvoimaiset. Tulkin- 
taerimielisyyksien sattuessa on englanninkielinen teksti ratkaiseva.

Israelin hallituksen Suomen tasavallan 
puolesta: hallituksen puolesta:

[ Signed - Signé] ' [ Signed - Signé] 2

1 Signed by Yehuda Horam - Signé par Yehuda Horam.
2 Signed by Ake Wihtol - Signé par Ake Wihtol.
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