
אור מורדו: עיצוב ועריכה

ب ـــ  طـس الـالـجـمמועצות תלמידים ונוער בישראל ـلإسـرائـيي ـة فـبـيـبـش  ـالوّل 



2

تحقيق
ذات

تطبيق 
واستكمال

تطبيق

تدريب وتأهيل

تجنيد، تحضير، تصنيف، 
، استعداداتاختيار
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المدارسفي•
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األلويةفي•

القطريّ •

ةــ ابـادة شـيـقوذجـمـن

ــشالـنودــرشــمالــ• ابــــبــ 

لطاتالس  -(צים"מד)

ةي  المحل  

ّلدـــبـــالةــعـــرفــــمادرو  •

المدارس-(צים"מש)

جتماعي  االداخلت  الومرشد•

-(צים"ממ)بابش  ال

اتوالمجتمعسالمدار

المحل ي ة

ــشالـنودــرشــمالــ• ابــــبــ 

ةـبـيـبـش  ـالحركاتفـي

ــشالـنودــرشــمالــ• ابــــبــ 

ةـبـيـبـش  ـالمنظ ماتفـي



بـــ ّطـالسـالـجـمقومت• فيوعليمي ةالت ّاتالمؤس سفي،ديموقراطيّ حياةنمطعلىةـيـربـــ تـالبدفعةـبـيـبـشّ ـوالّل 

مبادئتحقيقنبجاإلىاألمام،نحو،يموقراطي ةالد ّالقيمدفعفيتأثيرالمجالسلهذه.األمامنحو،ةي ّالمحل ّاتالمجتمع

.ةيموقراطي ّد ّالالقواعدعلى(based)المؤسَّسةعملال

ّالطّ مجالسفيالعمليستدعي• ّلعاالرأسهاوعلىالفع الةالمواطنةفيبتجربةمروًرابّل  اإلنسانقوقحعلىط ِّ

ّالطّ مجلسلّ خاتدساعدي.والمواطن الشعورتعزيزىعلالعام ،المجتمعوفييّ المحل ّالمجتمعوفيالمدرسة،فيبّل 

بي ةقيادةتـنـمـيـةوعلىباالنتماء بـــ ّطـالسـالـجـم.ةـيـ لـيـثـمتـوشبابي ةطّل  عملي ةخّللمنهاانتخابيتمّ ةـبـيـبـشّ ـوالّل 

.ديموقراطي ة

المجالس؟لماذا

بـــ ّطـالسـالـجـمفي• معنىلجمهور،ابلقِّّمنبــَـخـتـنـمـالةماهي ّ:عد ةمواضيعأعضاؤهاميتعل ّةـبـيـبـشّ ـوالّل 

إلىهذا،،القائديواجههاتيال ّالت حد ياتووالعملي ةالن ظري ةالقيادة،مثيلالت ّةمسؤولي ّ،تجربةبمروركةيموقراطي ّالد ّ

.الجماهيريّ االجتماعيّ داخلوالت ّالجماعيّ العملجانب

ب ـــ  طـس الـالـجـم ة ــ  ريـكـة فــ يـفـلـخ-ةــ ديـلـبـالة ـبـيـبـش  ـالوّل 



ّـــ طـللـةفرصإعطاءطريقعنةشاب  قيادةتـنـمـيـة• اتعملي ّ:فيةفعلي ّتجربةلخوضةـبـيـبـشّ ـوالبّل 

لتمثيلي ة،وظائف،انتخاب اتوتـنـفـيـذجاريةنشاطات،ةمسؤولي ّالتحم  .لناخبينامعالتواصل،َمهم 

ّـــ طـلاجميعتمثيلضمان• ّـــ طـلاجمهورينتخبهاهيئةبواسطةإسرائيلفيبّل  وفقةديموقراطي ّبانتخاباتبّل 

.(العامّ المديرمنشور)الت عليماتهذهفيدةمحدَّّالمبادئال

ةـبـيـبـش  ـوالبّل  ـــ طـس الـالـجـداف مـأه

ّـــ طـللـالمعتادالحياةنمطفي،الحاسمةالل حظةفي:الواقعأرضعلىةيمقراطي  الد  قيمتطبيق• ،ي ةالمحل ّلطةالسّ فيسة،المدرفيةـبـيـبـشّ ـوالبّل 

.ولةالد ّفيوواءالل ّفي

فيةـبـيـبـشّ ـالةكاشردفعأجلمن،القراروصن اعالبالغينعالمبينوالُمنتَخبالمجلسبينفاهمت  الوواصلت  المنمنظومةوتفعيلبناء•

.وتنفيذهاالقراراتاذخات ّسيرورات

فيالقرارصناعمعاتالمفاوضفياخبينالن ّجمهوراحتياجاتوتطويرتحسينعلىوالعملقيادتهم،إسرائيلفيةـبـيـبـشّ ـالأمامتحد ياتوضع•

.ولةالد ّفيوواءالل ّفي،ي ةالمحل ّلطةالسّ فيالمدرسة،في:االت ساعفيآخذةدوائر

تمّ يثحيّ المحل ّالمجتمعدوائرفييجريمالحساسي ةخّللمنالطّلبمجالستعمل-الفاعلاالجتماعيوالحراكةالمبادرروحتشجيع.•

.ومبادراتمشاريعيادةرخّللمناجتماعيتغييرحداثإعلىوتعملولةوالد ّواءالل ّ،ي ةالمحل ّلطةالسّ مدرسة،ال:انتخابهم



.ةـبـيـبـش  ـالادة ـيـل وقـيـثـمـت-أ

.اررـقـاع الـــ  نـصبـيـن ة وـبـيـبـش  ـالن ـيـر بـيـسـجـــ تـال-ب

.ةـبـيـبـش  ـالبـيـنو...نـيـط بـبر  ـال-ت

ةـمـــ  ظـنـمـك-طري  ـقـس الـلـجـمـداف الـأه



ةاجتماعي ّبةجرتخوضخّللمنديموقراطيّ حياةنمطىلعربيةللت ّقاعدةهي-ةوممثل   بةمنتخَ قيادة•

.والوطنيّ قطريّ ال،ئيّ واالل ّ،البلديّ ،يّ المدرسمستوىالعلىنشيطة

ّـــ الطمجالس-اإلسرائيلي  المجتمعفيمشتركةحياةتطبيقفيهنموذج• .المشتركةحياةللةكمنصّ بّل 

جتماعيّ االراكحالولـداخـــ تالـ،ةخصي ّالشّ ةي ّروقدمالتنمية،الشخصي  رـيـبـعـــ تـالبـيسمحنموذج•

ّـــ طـالمجالس-الفاعل .يّ ـمـيـظـنـــ تـال-االجتماعيّ طـاشـنـــ لاىلعةـيـربـــ تـلـلكنموذجبّل 

.ةـبـيـبــ شـللـمتكافئةفرصوتوفيرالفجواتتقليصعلىيعملنموذج•

."ةـبـيـبــ شـالكل  صوت"تمثيل•

.ني  وط-اجتماعي  -جماهيري  تأثير•

.العالمفيسيدر  ممي زنموذج•

ةـبـيـبــ شـب والّل  ـــ طـس الـالـجـممـيـزة



ةــ يـراطـوقـمـيد  ـالادئـبـمـال

ى فـي الـا تـمـك سـالـجـمـتـجـلـــ 



كل  حيث،"المجالسدوالب"يسمى

ـةلـجَ ـعَ "ىدعتالمبنىفيمرحلة

عـــــــاألربّلتــَـــجــَــعالــو،"ـةنـــ  نـسـم

مـؤتـمـر"الـخـامـسـةالــعَـَجـلـة)

بمـجـالـس ّل  بـيـبـةالـطـــ  "والـشــ 

ـى رمزتمعًا("الخفي ةالعجلة"تــسـمــ 

عـاونالإلى جالسالممراحلـةـافــ  كبينـتـــ 

ثيلتمعلىالعمليمكنالأن هحقيقةإلىو

.منهاةواحدأي  غياببةـبـيـبـش  ـال

منيكونىخرأإلىـةلـجَ ـعَ مناالنتقال

انتخاباتعبرنـيـلـــ ثـمـمانتخابخّلل

.ةديموقراطي  

ةـبـيـبــ شـالوب ّل  ـــ طـس الـالـجـى مـنـبـم



ةـبـيـبــ شـب والّل  ـــ طـس الـالـجـى مـنـبـم

ـةدرسـمـي الـب فّل  ـــ طـس الـلـجـم

امّ ـعـالرـديـمـالورـشـنـمتعليماتحسب

كلّ علىمـيـلـعـــ تـوالةـيـربـــ تـالوزارةـل

انتخاباتإجراءةوثانوي ّةإعدادي ّمدرسة

بّل ّطـةـافــ ّكيمث ليّ مدرسبّل ّطمجلسل

.والمعل ميناإلدارةأمامالمدرسة

ّـــ طـالمجالس فيةتجربخوضتستدعيبّل 

قوقحلالعميقالفهمخّللمنالفاعلةالمواطنة

.والمواطناإلنسان

ّـــ طـالمجلسخلاتد ةسي ّالمدرالحياةفيبّل 

يةتقوفيوجودةذيمناختنميةفييساعد

ّـــ طـالعّلقة ةالكينونإلىوانتمائهمبّل 

.ةوالجماهيري ّةالمدرسي ّ

ّـــ طـالمجلس منهــ ِّّجوَّـمّ هبتوجيهيقومبّل 

.ةمّلئميلتأهبعملي ةمرّ قديكونالمدرسةقِّبل

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=54&REFF_GUID=%7b38AD0CC0-FD20-4CFC-BE85-16693D878BB5%7d


ةـبـيـبــ شـب والّل  ـــ طـس الـالـجـى مـنـبـم

ةالـبـلـديــ ة ـبـيـبــ شـوالب ّل  ـــ طـس الـالـجـم

ةــ يـــ لـحـمـات الـطـلـس  ـي الـف

ّـــ طسـلـجـميعملةي ّمحل ّسلطةكلفي ةـبـيـبـشوبّل 

نونلقااـــًّقـوفانيكونوعملهالمجلسإقامة.بلديّ 

ومجلسةـبـيـبــ شـالوحدةمدير)ةي ّالمحل ّلطاتالسّ 

ّـــ طـال .(2011-א"התשע،ةـبـيـبــ شـالوبّل 

مجلساليـلـــ ثـمـممعلقاءًّيعقدةي ّالمحل ّلطةالسّ رئيس

ة،األقلعلى،البلديّ  .نةالسّ فيواحدةمر 

ّـــ طـالمجلس هبتوجيهوميقالبلديّ ةـبـيـبــ شـالوبّل 

ربـيـةفيالعاملينأحد تأهيلملي ةبعمرّ قديكونالـتـــ 

وزارةلقِّبمنعليهم صادَقــًـاويكونالموضوعفي

ربـيـة عـلـيـمالـتـــ  .المنصبهذايلتول ّالل واءفيوالـتـــ 

اتنشاطريادةعنمسؤواليكونالمجلسهــ ِّّجوَّـمّ 

إقامةعنوكذلكهـيـلـــ ثـمـمتأهيلوعنالمجلس

ؤسس اتمالبينوةـبـيـبــ شـالمنظ ماتبينالعّلقات

ّـــ طـالمجلسيترك بال تيةـي ّـوربـــ تـال منالبلديّ بّل 

.لـيـثـمـــ تـالمـفـتـاحفيوردماقـوفاـهـيـلـــ ثـمـم



ةـبـيـبــ شـالوب ّل  ـــ طـس الـالـجـم

ةــ  يـوائـــ لـال

ّـطمجلسيعمللواءكلفي ـوائـيّ لةـبـيـبـشوبّل 

حـقـوققـانـونفيعليهمصادَقّ هوكما)

الـب .طالبًا25،األقلعلى،فيهيشارك(الـطـــ 

بّلاــّـطـالمختلفليمث ّاللوائيالمجلس

ةـبـيـبــ شـالو

سالمجليضم.أجلهممنعمليوواءالل ّنطاقفي

ّـــ طـالمجالسةكاف ّمنلينممث ّ ةـبـيـبــ شـالوبّل 

.واءالل ّفيةــ ديـلـبـال

لمديرةري ّاستشاهيئةبمثابةيكوناللوائيّ المجلس

ربـيـةوزارةفيواءالل ّ عـلـيالـتـــ  أمورفيـموالـتـــ 

.ءواالل ّفيةـبـيـبــ شـالبـمتعلقةمختلفة

ّـــ طـالمجلس يقوموائيالل ّةـبـيـبــ شـالوبّل 

دريـسفيالعاملينأحدهبتوجيه لقبحاملالـتـــ 

ويكونوعالموضفيتأهيلبعملي ةمرّ قديكونثانّ 

ئيالمكتبقِّبلمنعليهم صادَقــًـا دارةإلسيّ الر 

.بابوالشّ المجتمع

ةـبـيـبــ شـالوب ّل  ـــ طـس الـالـجـى مـنـبـم

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotHatalnidTashsa2000.htm


ةـبـيـبــ شـالوب ّل  ـــ طـس الـلـجـم

ري  ـطـقـال

تحديدعنأي"ماذا؟"الـعنتهمسؤولي ّ

أمامةـبـيـبــ شـالليمث ّة،القطري ّياسةالسّ 

ةالمؤس سات وبضمنهاةوالحكومي ّالعام 

اإلعّلم،،ةي ّالحكومالوزاراتالكنيست،

حوندفعي،مختلفةالمنظ ماتالواتجمعي ّال

ةـبـيـبــ شـاللدىوحارقةةهامّ مواضيعاألمام

عنمسؤولعمال،األجدولعلىهاطرحوي

فيةالقطري ّوالمراقبةاإلشرافعمليات

ّـــ طـالحقوقاألمامنحويدفعالمجالس، بّل 

ةـئـيـهد ّــَّعــ ي،ةـبـيـبــ شـالأجـلمـننـيـوانـوق

المتعلقةالمواضيعفي"ةختصّ م"

ربـيـةالـتاألمامنحودفعويكماةـبـيـبــ شـالبـ ـــ 

.إسرائيلفيةيموقراطي ّلد ّاىلع

ةـبـيـبــ شـالوب ّل  ـــ طـس الـالـجـى مـنـبـم



ّـــ طـالسّـالـجـممـؤتـمـر إسـرائـيـليّـفةّـبـيـبــ شـالوبّّل 

ّـــ طـاللسّـجـم ريّ ـطـقـالةّـبـيـبــ شـالوبّّل 

ّـــ طـمجالسّال وائي ةالل ّ/البلدي ةبيبةالشّ وبّّل 

ّـــ طـالسّـالـجـم بّّل 

ةيـدرسـمـال ــ 

صادَقماتّاليئةّوالهـبـيـبــ شـماتّالومنظّ حركاتّ

ربـيـةّوزارةّبلّقِّّمنّهاّعلي عالـتـــ  ـلـيـموالـتـــ 

لواء 

مالالش  
لواء حيفا

لواء تل  

أبيب 

لواء 

لواء المركز

القدس

لواء 

الجنوب
الل واء 

ي  الـعُـمـرانـ

ةـبـيـبــ شـالوب ّل  ـــ طـس الـالـجـى مـنـبـم



البالطّ حقوققانون1.

اتالبلدي ّأمرقانون2.

(ّ ّالـمنّيبلغكل  ةّـبـيـبــ شـالتمثيلواجب،ّةــ يـــ لـحـمـاتّالـطـلـسّ ـلـصويتّلعاًماّبإمكانهّالت 17ّسن 

عـلـيـمفيّلجانّ ربـيـةّوالـتـــ  (.ولدّنحوّاألمامّمكانةّالدفعوالـتـــ 

ةي ّالمحل ّلطاتـقانونّالسّ 3.

ّعلى)  ّوةـبـيـبـشقسمّفيهاّأنّيكونّةي ّمحل ّةلطـسكلّ فرض  (.ةـبـيـبـشوبّمجلسّطّل 

:عَ مَ وتعاونمواثيق

عَّمَّعقّلنيّ بشكلكةبالشّ الستعمالةـبـيـبــ شـالقاثميإسرائيل،شرطة،يّ المحل ّالحكممركزالكنيست،

ربـيـةلجنة عـلـيـمالـتـــ  المّ العةـبـيـبــ شـالوقحققاثميالكنيست،فيةـاضـيرّ ـوالةـافـقـــ ثـوالوالـتـــ 

.الكنيستفيولدالحقوقلجنةعَّمَّ

س ـالـجـمـالالـمـصـادقـة عـلـى 



ةــ يــ لـحـمـات الـطـلـس  ـالونـانـق

ةةـبـيـبـش  والـب ّل  ـــ طالـس ـلـجـم.5 ربـويـ  :ةــ يـــ لـحـمـالفـي الـس ـلـطـة الـتـــ 

ّـطسـلـجـمي قامةــ يـــ لـحـمسـلـطـةكلفي.أ .(سـلـجـمـال:يليفيما)ديّ ـلـبةـبـيـبـوشبّل 

ربـوي ّالـس ـلـطـةفيةـبـيـبــ شـالوحدةمديراعتباراتحسبعضًوا،61-15منيكونالمجلسأعضاءعدد.ب ـةالـتـــ 

.ةــ يـــ لـحـمـال

اوةـبـيـبـشمنظ ماتمن،ةـبـيـبـشحركاتمنجماهيري ة،مراكزمن،ةتربوي ّساتمؤسّ منلينممث ّالمجلسيضمّ .ت ،هاإليمم 

ةالـس ـلـطـةنطاقضمنيسكنونيبةشبأوبًاّل ّطيكونواأنوبشرط ربـويـ  .ةــ يـــ لـحـمـالالـتـــ 

ةالـس ـلـطـةنطاقضمنيسكنونيبةشبأوبطّل ّقبلمنالمجلسليممث ّاختياريتم.ث ربـويـ  .سنةكلّ مرةًّ،ةــ يــ ـلـحـمـالالـتـــ 

.عشرةيةانالث ّىحت ّابعةالسّ فوفالصّ منصفّ فيتربويةمؤس سةفييتعلممنهو"البطّ ال"،البندهذافي.ج

:سـلـجـمـالوظـائـف6.

غيرأومباشربشكلعل قتتال تيالمواضيعفيةــ يـــ لـحـمـالالـس ـلـطـةفيمختلفةاتيئلهاالستشارةتقديمفيالحقّ للمجلس.أ

ربـيللجنة،نائبهل،ةــ يـــ لـحـمـالالـس ـلـطـةرئيسلذلكفيبما،ةـبـيـبــ شـالبـوألوالدبامباشر، عـلـيـمـةالـتـــ  دفعللجنة،والـتـــ 

.ةـبـيـبــ شـالوحدةمديرلوالمعارفقسملمدير،األمامنحوالولدمكانة

المسؤولةلجهاتاىلإمطلباتهتحويلعلىويعملةــ يـــ لـحـمـالالـس ـلـطـةأمامةـبـيـبــ شـالواألوالدقضايابتمثيلالمجلسيقوم.ب

وتحويلجهاتالهذهأمامالحضورإلىلبات،طّ العنجاباتاإلمتابعةإلى،ولةالد ّسلطاتإلىأو،ةــ يـــ لـحـمـالالـس ـلـطـةفي

.لباتطّ الصحابأىإلاإلجابات



:الـمـجـلـسعـمـلأنـظـمـة.7

.شهرلّ كمرةًّ،األقلّ على،المجلسيجتمع.أ

.شهرينلّ كمرةًّ،األقلّ على،المجلسبةـبـيـبــ شـالوحدةمديريلتقي.ب

ربـيـةلجنةمصادقةب.ت عـلـيـمالـتـــ  بخصوصتعليماتديدتحفيالحقّ لوزيرل،الكنيستفيةـاضـيرّ ـوالةـافـقـــ ثـوالوالـتـــ 

.المجالسعمل

بـَـعـةاألنـظـمـة.8 :هـلـمـعرقـوطسـلـجـمـالابـخـتـانيـخـص  فـيـمـاالـُمـتـــ 

بـَـعـةاألنـظـمـةضمن،ةـبـيـبــ شـالوحدةمديرّ مــ ِـّظـنـي ـتــَـّ الـس ـلـطـةبـالخاصّ تنترناالموقعفينشرهابيقومتيال ّوالـم 

ة ربـويـ  المجلس،انتخابنظمةأ:يليفيمالــَـّصـفـمهوكما(القانونهذافيدهايحدتتمّ يلمطالما)أموًرا،ةــ يـــ لـحـمـالالـتـــ 

.نشاطاتهوتنظيملمجلسااجتماعأنظمة،االجتماعومكانمواعيدأعضائه،أسماءنشر

:ةــ يـزانـيـمالـ.9

ربـيـةلوزارةةجزئي ّلمشاركةةسنوي ّةميزاني ّ.أ عـلـيـمالـتـــ  فيةـبـيـبــ شـالوحداتمديري(اتبور)أجورتكلفةفيوالـتـــ 

ربـيوزارةميزانيةبندفي،صلمنفبشكل(ةيزاني ّالمأي)تحديدهايتم،ةــ يـــ لـحـمـالالـس ـلـطـات عـلـيـمـةالـتـــ  فيوالـتـــ 

،ةنوي ّالسّ ةيزاني ّالمقانونفيهماديحدتتمّ كما-"ةالميزاني ّبند"و"العملمجال"البند،هذافي؛نويّ السّ ةيزاني ّالمقانون

.1985-ה"התשמ،ةيزاني ّالمأسسقانونفيبمعناه

ربـيـةوزارةاشتراك.ب عـلـيـمالـتـــ  (أ)الث انويّ ندبالفيرداوهوكماةـبـيـبــ شـالةوحدمدير(راتب)أجرتكلفةفيوالـتـــ 

ايـزئـج(االشتراكأي)ونـكيـ رـاألمفيالوزيرحد دهكما،االقتصاديّ واالجتماعيّ ةــ يـــ لـحـمـالالـس ـلـطـةوضعحسب،ــًـّ

.(أصدرهال ذي)

:تـعـديـّلت( إصـدار ) و ( الـقـانـون ) تـطـبـيـق .10

ربـيـةلجنةمنبمصادقةله،و،القانونهذاذـيـفـنـتعنالمسؤولهوالوزير عـلـيـمالـتـــ  فيةـاضـيرّ ـالوةـافـقـــ ثـوالوالـتـــ 

.ذهـيـفـنـتـبقـــ لـعـتـيشأنكلّ فيتعديّلتإصدارصّلحي ةالكنيست،

:سـلـجـمـل الـمـج عـامـرنـب



دي  ـلـبـس الـلـجـمالـه ـج   وَ ـمُ وظـائـف

كونيالمجلسفي.المساواةومبدألـيـثـمـــ تـالمبدأحسبديموقراطيّ بشكلبلديّ مجلسانتخابعنمسؤول1.
لـون ةساتمؤسّ والالمدارسةـــ افـكعنمـمـثــ ِـّ ربـويـ  ةالـتـــ  .ـلـطـةالـسّ فيتعملال تيوالـش ـبـابـيــ 

.البلديّ لمجلسلالئقةعملظروفتوفيرعنمسؤول2.

لـيةـــ افـكتأهيلعنمسؤول3. .فيهالوظائفوأصحابالمجلسمـمـثــ ِـّ

ويتتصعبرالهيئةكاملبلقِّّمنعليهـةدقاصالمتم تدستورّ قاعدةعلىلعملهالمجلسأداءضمانعنمسؤول4.

.ديموقراطيّ 

."األعلىستورالد ّ"لـيخضعبماوالمجالسقاثميوفقألمورهالمجلسإدارةعنمسؤول5.

.الواقعأرضإلىإخراجهافيوةسنوي ّعملةخطّ إعدادفيالمجلسَّيساعد6.

لـيَمعَّة،ــ يـــ لـحـمـالالـس ـلـطـةفيالقراراتخذيمت َّمعَّ:لـواصـــ تـالعنمسؤول7. ربـيـةاوزارةمـمـثــ ِـّ لـتـــ 
عـلـيـم .ابـبــ شـوالعـمـتـجـمـالوإدارةوالـتـــ 

.المجلسفيةـلــــَّّثـمَّـمّ ـالساتالمؤسّ كلّ بينلـاعـفـــ تـواللـواصـــ تـالوالعّلقةعلىيحرص8.

غـَـذ يالتياتيئالهمنـيـنهـج ِّّوَّـمّ الـلّ لكومعلوماتتأهيلمنتدىإقامةعنمسؤول9. .ديّ البلمجلسالتــ 

ي10. نـَـمــ  لـيوبينالبلدفيالقراراتخذيمت ّبينمتواصلحوارإقامةعـ ِـّجـشـوييـ  .بـَـخـتـنـمـالالمجلسمـمـثــ ِـّ

لـيدمجعلىيعمل11. ال تيمواضيعالفياألساس،في،البلدفيالقراراتخذيمت ّلةالمركزي ّاألطرفيالمجلسمـمـثــ ِـّ
.واألوالدةـبـيـبــ شـال(قضايا)تعالج

لـياختيارعنمسؤول12. .ةديموقراطي ّسيرورةعبروائيّ الل ّالمجلسفيالمجلسمـمـثــ ِـّ

ةمنكجزءصيفيّ ممخي ّفيمجلسالدمجعنمسؤول13. ةويـنـسّ ـاللـيـأهـــ تـالخـطـــ  .ــ 

.مجالسالـيهـج ِّّوَّـمّ بـخاصةّةتأهيلّومرافقةّلوائي ّورشةفيّيشتركّ*         



ةالقانوني ّّلحيةَّّالصلمجلسَّاستورّ الد ّيمنح-العملطريقمعالميحد دمــَـّظـنـمدستور

القضائيّ تشارالمسبلقِّّمنبهومعترفإسرائيل،فيالمجالسكلّ لوجودلـيـثـمـــ تـوال

.للحكومة

لـيـنلعملةأخّلقي ّشيفرة القيمل ةمظتحت"المجالسميثاق"أمربالـمـمـثــ ِـّ

لالـمـمـثكون)ةـانـاألم،الـتـداخـل،ةــ يـؤولـسـمالـ،لـيـثـمـــ تـال:التالية ــ ِـّ

.ادلـبـتـمـالرامـتـواالح(بـهمـوثـوقــًـا

.عةموسَّّمهورجوقيادةلـهنـيـبــَـخـتـنـمـللــيـلـيّ ثـمتـديموقراطي  اختيار

ـورلـألمةـحـيـحـص  ـاللإلدارة ن ـيـوانـس قـالـجـمـلـل



ـليـثـمـتـمـفـتـاح لمـُـقــْـتــَـَرح نـمـوذج

ّـسّطـلـجـم1. لـيـن5ّ-ةــ ويـانـــ ثـةّالـلـرحـمـبّالّل  ّـنّكـم)مـمـثــ ِـّ .(ةــ ويـانـــ ثمـدرسـةّل 

ّـسّطـلـجمـ2. لـيـن4ّ-ةــ يعـداداإلةّـلـرحـمـبّالّل  ّـنّكـم)مـمـثــ ِـّ (.ةــ يمـدرسـةّإعـدادل 

ة3. افـةّالـمـدارسّالـعـربـيــ  ّلن-كـشــ  .مـمـثــ ِـّ

ّلن-راءـمـحـةّداودّالـمـجـةّنـبـيـبـش4. .مـمـثــ ِـّ

لـيـن4-"צים"מד"ابّـبـدونّشـرشـم5. .مـمـثــ ِـّ

ةـشـكالـحـركـةّالـ6. ةافـيـــ  لـيـن4-لـعـربـيـــ  .مـمـثــ ِـّ

ّلن-"צים"מש"البّلدّـعـرفـةّادّموّ ر7. .مـمـثــ ِـّ

:ةـيـالـــ تـةّالـقـريـــ طـلبـاهديـدـحتـم ّتـلـيـثـمـــ تـالدلـيـلّ•

تـيّعـددّأعـضـائـهـاةـيـئـهالـ• ابـاش50-1ـنّمالـ  ّلن: ــًـّ .مـمـثــ ِـّ

تـيّعـددّأعـضـائـهـاةـيـئـهالـ• لـيـن3: بّ ـاش100-51ـنّمالـ  .مـمـثــ ِـّ

تـيّعـددّأعـضـائـهـاةـيـئـهالـ• لـيـن4: بّ ـاش500-100ـنّمالـ  .مـمـثــ ِـّ

تـيّعـددّأعـضـائـهـاةـيـئـهالـ• لـيـن5: بّ ـاش500ـنّمأكـثـرّالـ  .مـمـثــ ِـّ



1995ّ/ 05/ 09بتاريخّ• :وردّفيهوالمجالسّفيّالقدسّيّـلـــ ثـمـمميثاقتوقيعّتم 

ّـــ طـسّالـالـجـم• .ةديموقراطي ّقواعدّتعملّحسبإسرائيلّفيّةـبـيـبــ شـالوبّّل 

ّـــ طـالوةـبـيـبــ شـالوـلـــ ثـمـم• لروحه،وفقاوالميثاقبنودحسببالعململتزمونالبّلدفيبّل 
ّـــ طـالسـالـجـمأوساطفينشرهابوتطبيقهاب .ةـبـيـبــ شـالوبّل 

لكـون)ةـانـماألقيمة ّـــ طـالسـلـجـممؤتمرفييهاعلالمصادقةتتمّ (بـهمـوثـوقــًـاالـمـمـثــ ِـّ بّل 

.2016سنةريّ ـطـقـالةـبـيـبــ شـالو

س ـلـجـمـي الـل فــ ـ ثـمـمـة الــ يـصـخـش

لـيـثـمـت

ةــ يـؤولـسـم

لـداخـتادلـبـتـمرامـتـاح

لكـون)ةـانـأم (بـهمـوثـوقــًـاالـمـمـثــ ـ 
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