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 -ري  ـطـقـس الـلـجـمـلـة لــ  يـائـضـقـة الــ  يـالقـة األخـنـجـــ  لـال كـتـابـة:
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 2006 -2005، 2001 -2000ن: ــ  يـامَ ـعـَري الـمـؤتـمـل نـيـامـضـمـة الـنـجـل

 2022 -2021ي ـالـعـور الـتـد سـلـا لـيـلـعـة الـنـجـــ  لـال

عال -ڤـاد، د. تالي يَريچرة بن ــ  َهدارة روِزن ب لوم، إيتان تيَمن، عوف مشورة وإرشاد  -اڤ ِجرافي، ميرِمش 

ميت س، ميخال يِس رائيلي  هوخ 

ة: نـقـلـه إلـى ة وعـلـي هـيـكـل الـعـربـيــ   صـالـح مـحـمـود صـفـيــ 

ـا مشورة وإرشاد ان شـم   غـســ 

  הבאה לדפוס

 لــَـيـال َسروسي تصميم

عـلـيـمـقسم المنشورات، وزارة ال إصدار ربـيـة والـتـــ   تـــ 
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ة في القدس، تم  اعتماد لجنة دائمة 1997 /05 /15مؤتمر المجالس المنعقد بتاريخ في  إلنهاء  ( ועדה מתמדת)  في مباني األم 

 ."الـد سـتـور الـعـالـي"عملي ة المصادقة على 

 .1997 /08 /20وفي  1997 /06 /01جلستين في الل جنة الد ائمة عقدت 

تـيفي الجلسة  ل  1997 /08 /20ُعقدت بتاريخ  الـــ  بـيـبـة في نُز  عوِدد  :أبيب، بحضور أعضاء الل جنة -"ب ني دان في تلالـشــ 

كـوفڤ، بِن َميوس ت، شيرة كوِهن روي ـتـورو، أودي ِشحوري، والمراقبان: چـِـر، پـتِ ، روني ـيـلــ  يـاسـي و اليتچيلي كــ  إيتان إلــ 

 .1ضد   5ة ـي  ـبـلـأغـب"الـد سـتـور الـعـالـي" ، انتهت عملي ة المصادقة على تيَمن

 الـمـوقــ ِـعـون:

روي ـتـوروچ ـِـرپتِـروني  عوِدد كوِهن  يلي كــ 

كـوفڤشيرة   أودي ِشحوري بِن َميوس ت ـيـلــ 

 

ـت الـمـصـادقـة عـلـيـه ور تم  تعديله بالمستِجد ات ـتـد سـهذا ال ري  في المؤتمر القط ،2001 -2000ري  المؤتمر القطفي وتـم 

 .2022 -2021ري  مر القطوفي المؤت 2014 -2013ري  في المؤتمر القط، 2012 -2011

هٌ  في الغالب الّدستور ) وكذلك المّلحق ( مكتوب  لكّل الجنَسْين على حّدٍّ َسواء.بلغة المذّكر لكنّه ُمـَوجــَـّ
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 تــّـربـيـة والـتــّـعـلـيـمـوزارة الل ـةالعامّ  ةالمدير

ب ال  ائي، أعضاء مجالس الطـــ   أعز 

 

جـدُّد   .على القيادة دلـيـل  الـتـــ 

 

ة  تـيتجديد الد ستور عـمـلـيــ  ة قمتم بها هي  الـــ  ل عـمـلـيــ  ديموقراطي ة، عميقة وذات معنى. إن ها عالمة رائعة على تحمُّ

حـد يـات الحالي ة. ةمالمالءَ عملي ات المسؤولي ة، على الفحص الذ اتي  في ضوء الواقع المتغي ر وعلى   المطلوبة لـلـتـــ 

 

ذيـن ة ـبـيـبــ  شـلألوالد وال كـَُرُسل   حـد ي الالـــ  ة الـتـــ  وا بقو  تــُـمـوه على عـاتـقـكـم، وواصلوا ـــ  اختاروكم، ضـُـمــ  قــَـيــ  ذي ألـــ 

 دربكم:

 

، تــَـسـِـمـُـهُ   .ةالمساواالعدالة وقوموا باستيضاح وصياغة رؤياكم لمجتمع إسرائيلي  ديموقراطي 

 

 ة.ـفـلـتـخـة، القادمين من أماكن وخلفي ات مـبـيـبــ  شـالأبـنـاء  جميعبحثوا وجدوا طـريـقـكـم لتقليص الفجوات بين ا

 

في بأنه الش عور وفي كل  حالة واظبوا على منحه واظبوا على خلق مناخ يسمح لكل  واحدة وواحد بالوصول إلى كل  مكان، 

 البيت.

 

أثـيـر وفي كونهم شركاء ناشطين في مواصلة بناء المجتمع في سمحوا للجميع باالشتراك في ا خـاذ القرارات، في الـتـــ  اتـــ 

 إسرائيل.

 

خـذوا قرارات، قوموا بأعمال، كونوا قادة ومواطنين ن أثـيـر بشكل إيجابي  وبن اء.ـيـطـيـشـاتـــ   ن بهدف الـتـــ 

 

ا تستطيعون ـازلـنـتـال ت ا بناء األسس لسيرورات طويلة األمد، وهذا، كذلك، ــَـلــ يــَـنوا عم  ه اآلن، ولكن  في نفس الوقت ال تنَسو 

 ادة.ـقـم كـكـبُ ـواج

 

ائـعـيـن،  ، ـائـقـكأوالدَنـا وشـبـيـبـتــَـنـا الـر  حرصوا على أن  تكونوا صوَت ادات وقادة لجمهور كبير ومهم  للمجتمع اإلسرائيلي 

 مخلصين. جمهور   م وعلى أن  تكونوا من  أجلهم ُرُسلَ ـهـولــ ِـثـمـتأن  واحدة وواحد، على  ووجهَ كل ِ 

 ستجدوننا، شركاء لتحقيق أحالمكم. -س القطري  ـلـجـمـوفي ال اءلوكل  ، في كل  بلدة، في ـبـيـبـس شـلـجـفي كل  مكان يعمل فيه م

 

 نحن هنا َمَعكم،

بـِـر ليتدَ  طـاو   شــ 

 ـةالعام   ةالمدير
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 اءـات رؤسـمـلـك

 ريّ ـطـقـالوالـشـّـبـيـبـة س الـطــّـّّلب ـلـجـم

 

تـيالكراسة  ب  أمامك هي نتاج نهائي  لعمل شاق  وصعب، قام به أعضاء الـــ  ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  بمساعدة  القطري  والـشــ 

 القطري   . أعضاء المجلس1997 -1996 سنة المجتمع والش باب. فكرة كتابتها طــُـِرحـَـت في عيد األنوار مديري ةالعاملين في 

، كبيرة  جدًّا، وبأن  هناك الـمـخـتـلـفـةِ في أرجاء البالد، بدأوا يشعرون بأن  الفجواِت بين المجالِس مـخـتـلـفـة مجالس دين من  فاوال

هذا ، من  أجل أن  تتكل م كلُّ المجالس "بنفس الل غة". ( وصلب لكّل المجالس minimalإنشاء قاسم مشترك أدنى ) حاجة إلى 

إلجراء الحوار بين الـنــّـاخـبـيـن وبين الهيئة أساسيّة قاعدة الد ستور، باإلضافة إلى وظيفته األولى، سيكون، كذلك، بمثابة 

د وثابت إلقامة المجالس. َن المهم  ـ. مِ الّداعمة في المجالس  أن  يكون هناك إطار مـُـَوحــَـّ

ت نصف سنة"الـد سـتـور الـعـالـي" عملي ة المصادقة على  في مؤتمر ، 1997 /05 /15وذروة هذه العملي ة كانت بتاريخ  ،استمر 

ة في القدس،  ذي المجالس في مباني األم  اء جن  مدارس ثانوي ة قدموا من أرـلس مِ ، مـمـثــ ِـلـي مجاثــ ِـاًل ـمـم 764 حضرهوالـــ 

 وات.ـة أصــ  يـبـلـأغـه بـيـلـة عـادقـصـمـت الـم  ـور تـتـد سـالبالد. ال

د كـع  ن،ـوهِّ ـودِّ

 ( 1997)  ريّ ـطـقـال والـشـّـبـيـبـةس الـطــّـّّلب ـلـجـمرئـيـس  

******* 

للمصادقة عليه من  جديد وإلضافة "الـد سـتـور الـعـالـي" ، تم  فتح 2001 /05 /01بتاريخ  المنعقد الـقـطـري   المجالسفي مؤتمر 

ـت الـمـصـادقـة عـلـيـه بنود كانت ناقصةً من  أجل عمل المجالس الجاري. الد ستور  ب  مـنـتــَـخـَـب  من ـائـن 600ِمـن  قِـبـَـل تـم 

 كل  البالد.

ب كـ ال  بـيـبـة رئـيـس مـجـلـس الـطـــ  د كتـأالل جنة الد ائمة، بود ي أن  أ رئـيـسوكـ الـقـطـري  والـشــ  مـنـتــَـخـَـبـي ِمـن  أن  جميع ــَـّ

بـيـبـة  َن الـشــ  و  ة يـتـبـنــَـّ ب هذه األنظمة ويخدمون بإخالص كـافـــ  ال  ـبـيـبـةالـطـــ   .والـش 

ف،ـســـْ ي تـوبـك  ورِّ

 ( 2001)  ريّ ـطـقـال والـشـّـبـيـبـةس الـطــّـّّلب ـلـجـمرئـيـس 

******* 

ب امـجـ، تعمل 1996عام  طيلة عشر سنوات، منذ ال  بـيـبـة لـس الـطـــ  تـيوفي البالد، والـشــ  ، مـمـثــ ِـل   31، 000تضم   الـــ 

ب . كأعضاء "الـد سـتـور الـعـالـي"بروح  ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  وبروحه، "الـد سـتـور الـعـالـي" علينا أن  نعمل وفق والـشــ 

ـبـيـبـةلـوأن  نطب قه في كل  مجلس نحن أعضاء  فيه، وأن  نكون قدوةً وعنوانًا   ولـمـمـثــ ِـلـيـهـم الـمـنـتــَـخـَـبـيـن. لـش 

وأن  أشكركم على اختياركم أن  تشاركوا وأن  تعطوا ِمـن  وقتكم وِمـن  روح مبادرتكم في  ة وواحدواحد أهـنــ ِـئ كلَّ  بود ي أن  

بـيـبـة قيادة   وفي تـمـثـيـلـهـم.الـشــ 

 ن،ـحِّ  ڤـيز

 ( 2005)  ريّ ـطـقـال والـشـّـبـيـبـةس الـطــّـّّلب ـلـجـمرئـيـس 

******* 
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عـديـالت القليلة للمصادقة عليه من  جدي"الـد سـتـور الـعـالـي" ، تم  فتح 2012في نيسان في مؤتمر المجالس المنعقد  د. الـتـــ 

تـي عـديـالت  الـــ  عها. الحاجة إلى الـتـــ  أضيفت فيه هي نتيجة عمل جد ي  ومتواصل ِمـن  قِـبـَـل مـمـثــ ِـلـي المجالس على تنو 

تـي األمورِ  إدارةِ  طرقِ و على ضوء تغييرات   :ظهرت أموَره وعلى  سعلى إدارة المجلو، الـش ـبـيـبـةطرأت على ثـقـافـة  الـــ 

تـيـمـخـتـلـفـة طرق الحوار ال  فــُـتـِـحـَـت أمامه. الـــ 

رات ـهـيـبـاخـور نـهـمـعلى الـمـمـثــ ِـلـيـن الـمـنـتــَـخـَـبـيـن أن  يكونوا يقظين لحاجات ج غـيــ  تـيالـمـخـتـلـفـة م، لـلـتـــ   الـــ 

 ترافقهم ولسبل ثـقـافـة الحوار.

ا، لـــ ـكُ  ه، حـقــًـّ بـيـبـة  ـةـافــ  كـلجميع الـمـمـثــ ِـلـيـن الـمـنـتــَـخـَـبـيـن يقظين  سيكوني آمـل أنـــ  ، الـشــ  في المجتمع اإلسرائيلي 

هـم سيكونون بمثابة   ا.ـهتـلـش ـبـيـبـأعمال المجتمع في إسرائيل ون صاغية لحاجاتهم ولجدول اذآوأنـــ 

 باحترام،

 ك،ـرنِّ ـك هِّ ـأوفِّ 

 ( 2012)  ريّ ـطـقـال والـشـّـبـيـبـةس الـطــّـّّلب ـلـجـمرئـيـسـة 

******* 

الـمـخـتـلـفـة في أعقاب طلبات وصلت مَن األطر "الـد سـتـور الـعـالـي" ، فتحنا 2014 /05 /08بتاريخ مؤتمر المنعقد الفي 

هات  عـهـا، وعلى ضوء توجُّ ذيـن مـمـثــ ِـلـيـن الـللمجالس على تـنـو  ا يجيب عن الـــ  مـخـتـلـفـة أحداث تساؤالتهم حول بحثوا عم 

 خالل الفعالي ات الجارية للمجالس في الس نتين األخيرتين.وقعت 

رات الجوهري ة  غـيــ  تـيالـتـــ  ـت الـمـصـادقـة الـــ  افـة، وزيادة عـلـيـهـا تـم  ، هدفها تـقـويـة أساسات األنظمة القائمة وجعلها شـفـــ 

دة   جـَـالت دوالب المجالس.ـفي كل  عَ توضيح أنظمة معي نة، وكذلك إضافات إلدارةِ أمور  مـُـَوحــَـّ

ة أعضاء من المهم  أن  تكون هذ ب  مجالسه األنظمة واضحة لـكـافـــ  ال  بـيـبـة الـطـــ  في البالد، ِمن  أجل أن  نستطيع أن  والـشــ 

ذيـن  لـش ـبـيـبـةنكون قدوةً لـ .الـــ   نمث لهم وقادةً في تطبيق المبادئ في مجتمع ديموقراطي 

 باحترام،

 ف،ـوسـل يـاچ

 ( 2014)  ريّ ـطـقـال والـشـّـبـيـبـةس الـطــّـّّلب ـلـجـمرئـيـسـة 

******* 

ـت الـمـصـادقـة ، 2014 /05 /08بتاريخ مؤتمر المنعقد الفي  ة ي" بعد ـالـعـور الـتـد سـعلى تجديد "التـم  عميقة في عـمـلـيــ 

ة َعـجـَـالت دوالب المجالس. خالل  أجرينا محادثات مفتوحة في المجالس المدرسي ة، البلدي ة، الل وائي ة وفي المجلس الـعـمـلـيــ 

 ، رنـا والقطري  الـد سـتـور في " المجالس فرصةً إلسماع صوتهم ولـتـقـديـم اقـتـراحـات لـتـغـيـيـرات  لجميع أعضاء وفـــ 

صـويـت "الـد سـتـور الـعـالـي" ت في الل جنة العليا لـحـرطــُـتـغـيـيـرات هذه الـ"، الـعـالـي عند بناء االقـتـراح لـتـقـديـمـهـا لـلـتـــ 

زالـقـطـري   مؤتمرعليها في ال غـيـيـرات في تعزيز العالقة بين َعـجـَـالت دوالب المجالس، تمكين ورفع شأن . تـركـــ  ت الـتـــ 

بـيـبـة  ـعَـجـَـالت وربط مجالسالمجالس في البالد، في كل  التـمـثـيـل   بالواقع الـمـتـغـيــ ِـر.الـشــ 

ب امـجـالجديد كـونـَـه القاسم المشترك األساسي  لكل   "الـد سـتـور الـعـالـي"مَن المهم  جدًّا أن  يواصل  ال  بـيـبـة لـس الـطـــ  والـشــ 

أثـيـر على  مـة قوي ة تستطيع تـغـيـيـر الواقع والـتـــ  بـيـبـة ِمـن  أجل بناء مـنـظـــ   في جميع المستويات. الـشــ 

 باحترام،

 رـاحَ ـر شـومِّ ـع

 ( 2022)  ريّ ـطـقـال والـشـّـبـيـبـةس الـطــّـّّلب ـلـجـمرئـيـس 

******* 
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 الـمـبـادئ الـثــّـّلثـة عـشـر

تـي  قِـبـَـل ن  ِمـ ديـمـوقـراطـي    ل  ـكـشـب ـهبـاخـتـنـتــم  ايأن  س ـلـجـمـي الـفواجـب  عـلـى كـل  مـمـثــ ِـل   .1 الـهـيــئـة الـــ 

ةة ـدمـخـللـ، لـلـجـيـشده ــُـّنـجـى تـــ تـح ر  ـمـتـسـتفـتـرة واليـتـه ، ويـمـثــ ِـلـهـا ة، ـدمـخالـة ـنـسلـأو  الـوطـنـيـَـّ

ة ـدرسـمـي الـر فـشـي عـانـــ ثـف  الـص  ـالعـنـد إنـهـائـه أو  19 -عـلـى أن  ال يـكـون ذلـك بـعـد بـلـوغـه سـن  الـ 

.ةــ ويـانـــ ثـال عـلـيـم الـخـاص   ، مـا عـدا الـتـــ 

 فـيـه، ةً ـلـــَّ ثـمـمأن  يـسـمـح، لـجـمـيـع الـهـيـئـات صـاحـبـة الـحـق  فـي أن  تـكـون س ـلـجـم عـلـى كـل   واجـب    .2

مـثـيـل، يـتـم  تـ ِصـف  ِمـَن الـتـــ  حـديـده بـأن  تـرسـل ُمـَمـثــ ِـلـيـن إلـى الـمـجـلـس بـمـا يـتـمـاشـى مـَع ِمـفـتـاح  ُمـنــ 

 .سـلـجـمـور الـتـدسفـي 

ةً  ةً ـــ  طـخِ  أن  يُــَحـضـ ِـرس ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .3 قـابـلـةً لـتـغـيـيـرات دائـمـة بـمـا يـتـالءم  ةً ــ  ويـنـس رئـيـسـيــ 

 .مـَع مـا يـجـري ِمـن  أحـداث

 .ةـنـس لـفـتـرة واليـة مـد تـهـاأن  يـنـتـخـب رئـيـًسـا واحـدًا وقـائـًمـا بـأعـمـالـه س ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .4

اب ـحـأصانـتـخـاب ة ـقـريـط ديـمـوقـراطـي    وبـشـكـل  ا ـــً قـبـسـمأن  يـحـد د س ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .5

 .سـلـجـمـالالـوظـائـف فـي 

خـذ قـراراتـهس ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .6  .سـلـجـمـور الـتـدس وفـقَ  ديـمـوقـراطـي    بـشـكـل   أن  يـتـــ 

 كـامـل هـيـئـةة ـادقـصـموأن  يـحـصـل عـلـى  هِ ـلـِ مَ ـعَ وطـرَق  أن  يـحـد د أنـظـمـةَ س ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .7

 .عـلـى ذلـك سـلـجـمـال

ـضــَـًرا/ پـروتـوكـواًل ات ـســـ لـجأن  يـكـتـب ِسـجـِـلَّ س ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .8 ( فـيـه: حـضـور أعـضـاء  ) َمـح 

وتـوثـيـق ، وتـعـلـيـالتـهـا تـم  اتــ ِـخـاذهـاي ـتـــ الالـقـرارات  ،فـي الـجـلـسـة اشـقــ ِـنـع الـيـواضـ، مالـمـجـلـس

ات  .االطــ ِـالع عـلـيـهب ـلـطـي ن  ـمَ  أمـام كـل  ه ـرضـت، وعـويـصـتـلـل دقـيـق لـعـمـلـيــ 

 .أن  يـنـعـقـد بـصـورة مـنـتـظــَـمـةس ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .9

" الـد ســتــور الـعـالــي "، بــاسـتـثـنـاء  عَ ـارض مَ ــعـتــال يأن  يـكـتـب دسـتــورا س ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .10

تـي تـتـم  الـمـصــادقـة حـكـيــم ) ا ـهـيـلـع الـحـاالت الـــ   .( ּותועדות הּבוררفـي لـجـان الـتـــ 

 .ديـمـوقـراطـي   ل  ـكـشـبأن  يـنـتـخـب مـراقِـبـًـا س ـلـجـم واجـب  عـلـى كـل    .11

ـِم ب ال  ـــ طـس الـلـجـممـمـثــ ِـلـو   .12 بـيـبـة غـيـُر مـسـمـوح  لـهـم بـأن  يـقـومـوا، بِـاس  بـيـبـة، ب ال  ـــ طـالوالـشــ  والـشــ 

ِ فـي  ة  ــ  يـزبـح ومـواقـفَ  بـتـمـثـيـِل اتــ ِـجـاهـات    .كـان ىدً ـتـنـم أي 

ة ألعـضـائـه  .13 ة تـأهـيـل سـنـويــ   .واجـب  عـلـى كـل  مـجـلـس أن  يـقـوم بـعـمـلـيــ 
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ل الـمـجـلـس ِّـّ  مـمـثــ

تـية ـئـيـهـبشكل ديموقراطي  ِمـن قِـبـَـل العلى جميع مـمـثــ ِـلـي الـمـجـلـس أن  يتم  انتخابهم  واجب   يـمـثــ ِـلـونـهـا. فترة  الـــ 

تـيواليتهم تستمر  حت ى االنتخابات  الـيـة، وذلك بشرط أن  يواصلوا االنت الـــ  إلى الهيئة  باستــُـجـرى في الس نة الد راسي ة الـتـــ 

تـي  انتخبتهم. الـــ 

ي  ِمـن مـمـثــ ِـل الـمـجـلـس يتم  انتخابه  .1 لـة فيبشكل ديموقراطي  وسر   الـمـجـلـس. قِـبـَـل هيئة مـمـثــَـّ

تـي هيئةمـمـثــ ِـل الـمـجـلـس يتم  اعتماده فقط إذا أجرت ال .2 أرسلته عملي ة انتخابات، تم  اعتمادها ِمـن قِـبـَـل  الـــ 

ذي  الـمـجـلـس  انـتـقـل إليه.الـــ 

شـط والقائم بأعمال الرئيس، أن  اتاريا، الـنـــ الس كرل، عضو مـمـثــ ِـ: الـيشمل ذلك، الـمـجـلـسفي  وعلى كل  عض .3

ات يشارك في نشاطات ، أن  يعب ر عن آرائه في الـمـجـلـسِمن  بينها، أن  يحضر جلسات  ،الـمـجـلـس وفـعـالـيــ 

 ـتـيالــ  وفي تنفيذ الخطط  الـمـجـلـسفي عمل كا يوأن  يكون شر الـمـجـلـسالمواضيع المطروحة على جدول أعمال 

 .لنفسه الـمـجـلـسحد دها 

 :مـمـثــ ِـل الـمـجـلـسعمر  .4

ل مـجـلـس .أ  ّي:ـّّلبـط مـمـثــِّـّ

الـبـة أن  يتم  انتخابهب  الـب أو الـطـــ  تـيحت ى االنتخابات  لـمـجـلـسلـ ة /كـمـمـثــ ِـل ها /إمكان الـطـــ   الـــ 

الـيـة انـي عـشـر. ها /بعد إنهائه ها /وال تستمر  واليته تــُـجـرى في الس نة الد راسي ة الـتـــ   الص ف  الـثـــ 

ل  .ب مـة شـبـيـبـة:مـمـثــِّـّ  هـيـئـة أو مـنـظــَـّ

اب ـة العضو في   اب  أو الـشــ  مـةالـهـيـئـة أو الـبإمكان الـشــ   ة /كـمـمـثــ ِـل ها /أن  يتم  انتخابه مـنـظــَـّ

مـةالـهـيـئـة أو الـ الص ف   ها /إنهائهأو  19سن  الـ  ها /ال تستمر  بعد بلوغه ها /وفترة واليته مـنـظــَـّ

انـي عـشـر أو تجنيده  للجيش، أو بدء الخدمة الوطني ة، أو بدء سنة خدمة. ها /الـثـــ 

ه وفي بعض المجالس يتم  دمج  .5 لـيـنم ـهـابـخـتـّم انـتـاء لم يـطـشـنبما أنـــ  اء تكون ـطـشــ نـال، فإن  مكانة كـمـمـثــِّـّ

 :ةـفـلـتـخـم

اشـطـة في  .أ اشـط أو الـنـــ  ةهو  الـمـجـلـسالـنـــ  ابـ  اب  أو الـشــ  تـي /ذيـــ  ال الـشــ   بعدُ  تبلغ /لم يبلغ الـــ 

هِ  19سن  الـ  هِ  /أو لم يـُـنــ  ِمـن  د م ـقـتـمـ، حسب الموعد الةــ  ويـانـــ  ثـفي المدرسة ال ها /تعليمه ـيتــُـنــ 

ذيا، ـمـهـنـيـب تـي /والـــ  ، الـمـجـلـس ة فيـئـيـه لـتـمـثـيـل بشكل ديموقراطي   ها /هـابـخـتـم  انـتـلم ي الـــ 

اهـرة في دستورـيـايـعـمـعلى ال تجيب /يجيب ها /ولكن ه  .الـمـجـلـس ر الـظـــ 

رش ـح للوظائف  .ب اشـط ليس له الحق  في االنتخاب أو الـتـــ  س، ما عدا ـلـجـمـفي الالـمـخـتـلـفـة الـنـــ 

ت على األمور  تـيالعضوي ة في الل جان. كما وال يصو   تــُـقــَـدَّم لتصويت كامل الهيئة. الـــ 

د المجلس في دستوره .ت الـمـجـلـس س وإرسالهم ِمـن  قِـبــَـِلـه إلى ـلـجـمـاء الـطـشـن نـيـيـعـطريقة ت يحد ِ

ذي فـوقـه الـ  .الـمـجـالـس فـي دوالبــ 

مـة شفترة والية  .6 ب، مـمـثــ ِـل هيئة أو مـنـظــَـّ عـلـيـم الخاص  تكون  ة أوـبـيـبـمـمـثــ ِـل مجلس طال  ناشط، في الـتـــ 

عـلـيـم الخ م ِمـن  بينهما.21 -اص  أو حت ى بلوغه سن  الـ حت ى نهاية دراسته في إطار الـتـــ   ، حسب الـمـتـقـد ِ

لـي ال الٍّ ـمـأعـن بـيـمـائـقانتخاب يستطيع المجلس  .7 َر انتخابات اتـئـيـهـلـمـمـثــِّـّ . هؤالء يتم  انتخابهم َعـبــ 

ة ديموقراطي ة، تجري بصورة مشابهة  تـياالنتخابات لـعـمـلـيــ    يتم  فيها انتخاب مـمـثــ ِـلـي الـهـيـئـات. الـــ 
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 ي الـمـجـلـسـف الـهـيـئـات ـليـمـثــت

عـلـيـمـوزارة الالمعتَرف بها ِمـن  قِـبـَـل  الـهـيـئـاتلجميع  ،مجلس أن  يسمحعلى كل   ربـيـة والـتـــ  ة فيه ـلـمـمـثــَّ  ، بأن  تكونتـــ 

 ـل  مـنـِصـفــًـا، مـحـدَّدًا في الدستور.ـيــمـثتوِمـفـتـاَح ـن إلى المجلس بما يتالءم مـمـثــ ِـلـيوبأن  ترِسل 

تـي الـهـيـئـاتبما يتالءم وعددَ المجلس يكون  مـمـثــ ِـلـي عدد .1 ب منها المجلس و الـــ  عدد حسب يـتـركــَـّ

ذيـن ـن مـمـثــ ِـلـيالـ  .بأن  ترسلهم إلى المجلس ةـيـئـهق  لكل  ـحـيالـــ 

ذيـن ـن، مـمـثــ ِـلـيعدد الـ .2 ب ِمـفـتـاح لس، يتم  تحديده حسب ـجـمـلهم إلى الارسإ ةـيـئـلكل  هيـحـق  الـــ  ال  عدد الـطـــ 

بـيـبـة أبناء و/ أو عدد  مـةالـهـيـئـ فيالـشــ  بـيـبـة  ة/ مـنـظــَـّ تـيالـشــ  ، ذي طابع ديموقراطي    بشكل   ،ينتمون إليها الـــ 

ذي فـوقـه الـمـجـلـس المصادقة عليه ِمـن  قِـبـَـل وتـتـم   ي   ـبـسـِمـَن المساواة ون أنظر )  فـي دوالب الـمـجـالـسالـــ 

اني ،"ـليمـثـتـ احـتـفـ"مِ ، 28ص:  ة -الـمـلـحـق الـثـــ   .( قـامـوس الـمـصـطـلـحـات األسـاسـيــ 

ه إلى كل  المجلس  واجب   .3 المجلس حسب  ة فيـلـمـمـثــَّ رح عليها أن  تكون ـتـقـة ذات صلة وأن  يهـيـئـأن  يـتـوجــَـّ

لـِـمـَـهـا بـحـقــ ِـهـا في الحصول على ، وأن  يـُـرِشـدَهـا فيما يخص  طريقة المجلس في ـليمـثـتـ دستوره وأن  يـُـعــ 

 .المجلس مكانة مساوية في ـهـامـمـثــ ِـلـيهـا وأن  يعطي مـمـثــ ِـلـانتخاب 

تـي ةالـهـيـئـ م ِمـن  قِـبـَـلـهـابـخـتـان م  ـتـن يومـمـثــ ِـلـالـ .4  .وال يـتـم  تـعـيـيـنـهـم دون انـتـخـاب يـمـثــ ِـلـونـهـا الـــ 

 الـمـخـتـلـفـة لـلـمـجـلـس ال تـشـوبـه اعـتـبـارات مـشـبـوهـة. الـهـيـئـات مـمـثــ ِـلـي مـعـيـار انـتـخـاب .5
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 أهـداف الـمـجـلـس

دَ يـُـحـَ  مـجـلـس أن   كل  على  واجب   فَ  ـد ِ تـيبشكل واضح  أهـدافــَـه ومـبـادئـَـه  ويـُـعـَـر ِ  .يـمـثــ ِـلـهـا الـــ 

ية حاسمة .1 تـتـم   ومـبـادُئ عـمـلـه . أهـدافــُـههداَف وجودِ ـأه مجلس   كل ِ  فِ ـوتـعـري دِ ـتـحـديلموضوع  هناك أهم 

أنجع بأن  يعمل بأفضل و ِمـن  أجل، ِمـن  خالل الـهـيـئـة الـد اعـمـة، الـمـجـلـس ِمـن  قِـبـَـلالمصادقة عليها كلَّ سنة 

ب  الـمـجـلـس أهـداف صورة. على ال  عـات وحاجات الـطـــ  نـى وفق تـوقــ  بـيـبـة أن  تـُـبــ   .فيه ـنـلـيمـمـثــَّ الـوالـشــ 

ة العمل  أهـدافِمـن   قسم  اختيار عدم االكـتـفـاء بِمـن  أجل  .2 تـيخـطـــ  َزم   الـمـجـلـسوضعها  الـــ  لـنـفـسـه، مـُـلـــ 

شـاطـات طويلة األببناء  الـمـجـلـس ة عمل سنوي ة َمـَع تشديد على الـنـــ  ِمـن  مد، قصيرة األ تلكمد وعلى خـطـــ 

ة  خالل انـيــ  تـيتـحـديـد  وتـعـريف  واضح  لـلـفـئـات الـس ـكـــ  تـي الـمـجـلـس ِمـن  أجلهايعمل  الـــ   .يـمـثــ ِـلـهـا والـــ 

ق إلى نوعين الـمـجـلـس ف أهـدافتـحـديـد وتـعـريـعند تــَـقــَـدُّمـنـا لـ .3  ِمـَن األهـداف:، نـتـطـر 

 .مـبـادئـُـه وغـايـة نـشـاطـه، ( "אני מאמין"ה)  "الـمـجـلـس"عـقـيـدة عـلـيـا:  أهـداف .أ

ى: ـةلـيـّ مـعـ أهـداف .ب  .الـمـجـلـس في مجاالت عمل تـتـجـلـــ 
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 الـمـجـلـس مـبـنـى

 

ة ( مد تها سنة.ـيـنـتـخـب رئيًسا واحدًا لـفـتـرة والي مـجـلـس أن   كل  على  واجب    ة ) لـفـتـرة رئـاسـيــ 

ى "سكرتاريا"، قـيـادةً لـفـتـرة والية مد تها سنة الـمـجـلـس ـبيـنـتـخِ  وعلى رأسها يقف رئيس  مـنـتـخـَـب  وقائم  ، هذه القيادة تسم 

غـَـلـون الوظائف: رئيس، نائب رئيس، ناطق بلسان  ، سكرتير عام ، الـمـجـلـسبأعماله وهو نائبه. أعضاء السكرتاريا يـَـشــ 

 .الـمـجـلـسمراقب، رؤساء لجان، وفق دستور 

 

ذيـن ـن، مـمـثــ ِـلـيعدد الـ ب تـمـثـيـل  ِمـفـتـاح، يتم  تحديده حسب الـمـجـلـسبأن  ترسلهم إلى  ةـيـئـلكل  هيـحـق  الـــ  ال  عدد الـطـــ 

بـيـبـة و/ أو عدد  مـة /الـمـجـلـس /ةالـهـيـئـيـن ِمـن  قِـبـَـل ـلـالـمـمـثــَّ الـشــ  بـيـبـة  مـنـظــَـّ تـيالـشــ   ون إليها.ـسـبـتـنـي الـــ 

 

ل مـجـلـسلكل   .1  .الـمـجـلـساب في ـخـتـاالنق  في ـحـال مـمـثــِّـّ

ل مـجـلـسلكل   .2 ح لوظائَف في الـحـق   مـمـثــ ِـل مـجـلـسـلوفقط  مـمـثــِّـّ رشــ   بـاسـتـثـنـاء، الـمـجـلـسفي الـتـــ 

 (. "الـمـجـلـس بـفصل "مراق، 21ص: ب ) أنظر ـالمراق وظيفة

ه أو  الـمـجـلـسمـُـَركــ ِـز  .3 وال يكون  ، ناشط (ـلمـمـثــ ِ ال يقوم بأداء وظيفة ) عضو سكرتاريا،  الـمـجـلـسمـُـَوجــِّـّ

صـويـت. بَ ـحاص  حق   في الـتـــ 

ة ـام  ـات عـبانـتـخـا رَ ـَعـبــ الـمـجـلـس أو  ِمـن  قِـبـَـلا ـمـهـبانـتـخـام  ـتـي س الـمـجـلـس والـقـائـم بـأعـمـالـهـرئـيـ .4

ذي ب أصحاب الوظائف انـتـخـاوفق نظام  بشكل ديموقراطي  ل هـيـئـتـه (، ـامـكـبالـمـجـلـس )  ـت الـــ  تـم 

نـان دوَن انـتـخـابو ،الـمـجـلـس ِمـن  قِـبـَـلالـمـصـادقـة عـلـيـه   .لـيـسـا مـُـعـَـيـَـّ

ة لـفـتـرة واليـ الـمـجـلـسفي تقديم ترشيحه ألي ة وظيفة في الـحـق  له  أنـهـى فـتـرة واليـتـه ةـفـيـب وظـاحـص .5

 ور.ـتـد سـإضافية، إذا لم يكن  هناك ما يمنع ذلك في ال

 نـظـام االعـتـزال واالسـتـقـالـة بـمـحـض اإلرادة:  .6

 ا الـمـجـلـس:ـاريـرتـكـفـي ساسـتـقـالـة جـمـيـع أصـحـاب الـوظـائـف  .أ

أن   الـمـجـلـس، على سـكـرتـاريـا الـمـجـلـسفي حالة اسـتـقـالـة جـمـيـع أصـحـاب الـوظـائـف فـي 

تـقـوم بتركيز مواصلة نشاط ، الـمـجـلـس ـيـلمـمـثــ ِ بـيـن  ِمـن   ةـيـئـه، بشكل ديموقراطي   ،نـتـخـبيـ

بـكـامـل الـمـجـلـس بـات قريبة، يتم  تحديد موعدها وفق قرار انـتـخـاحت ى موعد إجراء  الـمـجـلـس

 تكون مـثـلـهـا كـمـثـل ةـيـئـه. صالحي ات هذه الـالـمـجـلـسور ـتـبمقتضى دسهـيـئـتـه، وذلك 

 مـنـتـخـَـبـة. سـكـرتـاريـا صالحي ات

 الـمـجـلـس: اسـتـقـالـة رئـيـس .ب

ه اسـتـقـالفي حالة  أو في ضوء ظروف أخرى،  شـَـغــُـَرت وظـيـفـة رئـيـس الـمـجـلـس، ألنــ 

غـَـل  ا حت ى موعد رئـيـس الـمـجـلـس  بـأعـمـال الـرئـيـس وظـيـفـةَ  الـقـائـمُ يـَـشــ   بانـتـخـافـعـلـيـًـّ

 اتـبانـتـخـايعمل على إجراء  أن   الـمـجـلـسبـكـامـل هـيـئـتـه رئـيـسـًـا جديدًا. على الـمـجـلـس 

يـن يـوًمـا وب وظـيـفـة رئـيـس الـمـجـلـسل ذي فـوقـه الـمـجـلـس ة ـقـرافـمـخالل سـتـــ  ي دوالب ـفالـــ 

 .سـالـجـمـال
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قـة: .7  حـجـب الـثــِّـّ

، عن أداء ـهــَ وظـيـفـتالـمـجـلـس عن أداء الـمـجـلـس في مـمـثــ ِـل أو مـمـثــ ِـلـة  عدم رضىفي حالة  .أ

عـبـيـر عن عدم في الـحـق   اله /لهفـإن  ه، ـيـة فـفـيـض أعضائه، أو عن أداء صاحب وظـعـب الـتـــ 

صـويـت ه /رضاه ئه، عن أداة ـيَ ـ/ راضاض  غير ر و/ هيهدفه إقالة َمـن  ها بـتـقـديـم اقـتـراح لـلـتـــ 

م االقـتـراحـات لإلقالة ِمـَن المناصب ممكنة فـقـط ألصحاب الوظائف ـديـِمـن  منصبه. تـق

ـنـيـن  ذيـن الـمـنـتـخـَـبـيـن أو الـُمـعـَـيـَـّ كـامـل هـيـئـة الـمـجـلـس، بـِـمـَـن  ة ـادقـصـحصلوا على مالـــ 

ذي فـوقـه الـمـجـلـس ومـمـثــ ِـلـفيهم   .فـي دوالب الـمـجـالـس الـــ 

ا وبيـُـقــَـدَّ  .ب ، عِ ـيـوقـتـم االقـتـراح كـتـابـيــًـّ يـن ِمـن  أصحاب حـق  مـمـثــ ِـلـالـثــُــلــُــث ، عـلـى األقـل 

م  يـُـقــَـدَّ الـجـلـسـة الـقـريـبـة لـكـامـل هـيـئـة الـمـجـلـس، ) االنـتـخـاب، أسـبـوًعـا قـبـل انـعـقـاد 

صـويـت ور الـمـجـلـس، ويـُـرفــَــع ـتـ( إلى َمـن  تـم  تخويله لذلك حسب دس االقـتـراح  فيلـلـتـــ 

 .ـل هـيـئـة الـمـجـلـسالـجـلـسـة الـقـريـبـة لـكـام

 .كامل هيئة الـمـجـلـسأمام  ه، يـُعـطـى حـق  إسماع وجهة نظرهحجب ثـقـة ضد  تـقـديـم اقـتـراح  لـَمـن  تم   .ت

صـويـت بـأغـلـبـي ـة يتم  قبوله  الـثــ ِـقـة حـجـباقـتـراح  .ث  .الـمـجـلـس فينسبي ة ِمن  أصحاب حـق  الـتـــ 

. صاحب وظيفة جديد الـمـجـلـس فيصاحب وظيفة جديد  حـجـب ثـقـة ضد  ال يتم  تـقـديـم اقـتـراح  .ج

ـه ف  بـأنـــ   جديد: ُمـعـَـرَّ

 لغاية إتمام شهرين منذ استالمه الوظيفة. -في مـجـلـس مدرسي  وفي مـجـلـس بلدي   (1)

 هر منذ استالمه الوظيفة.لغاية إتمام ثالثة أش -في مـجـلـس لوائي  وفي المـجـلـس القطري   (2)

 واجـب الـحـضـور: .8

د في دستوره عدد الـجـلـسـات. على  واجـب حـضـورالـمـجـلـس يقع على أعضاء  .أ الـمـجـلـس أن  يحد ِ

تـيالـجـلـسـات  ب عنها، دون سبب مـمـثــ ِـللكل  يـحـق   الـــ  ق. ـبـسـر ودون إبالغ مـرَّ ـبَ مُ  أن  يـتـغـيــ 

د  تـي يحق  لـلـالـمـجـلـس إذا لم يحد ِ ب عنها،  مـمـثــ ِـلعدد الـجـلـسـات الـــ  غـيــ  يكون عددها ثالث الـتـــ 

ـت  األخيرة جـلـسـات ِمـن  بين الـجـلـسـات  .الـس ِ

 واجـب الـحـضـوربـمـجـلـس يـُـخـِـلُّ الـحـق  في أن  يـُـقـيـل ِمـن  منصبه كل  عضو  لـمـجـلـسلـ .ب

قـى عليه وذلك حت ى  خـذ يُ الـمـُـلـــ  ي  وديموقراطي  هـيـئـة في الـكـامـل قرار بــتـــ  ِمـن  تـصـويـت سر ِ

باألمر.  مـمـثــ ِـلالـفـي الـمـجـلـس، وِمـن  خالل إبالغ  مـمـثــ ِـلالـ ـهـاـمـثــ ِـلي يـتـــ  ال هـيـئـةالـ قِـبـَـل

 .ةــ  يـبـســـ  نـة الــ  يـبـلـه األغـيـم فـسـحــَـتـصـويـت تفي يتم  قبول القرار 

ة يـُـحـفـظ فيها مكان  لـ وظـيـفـة: تـخـصـيـص أوضـمـان  .9 أن   يجبي ـتـــ  ال هـيـئـاتالـ ـيمـمـثــ ِـلحالة اسـتـثـنـائـيــ 

 .الـمـجـلـس في ـلـةتكون مـمـثــَّ 

ـبــَـقــًـا ا ـدهـديـحـم  تـتـيهـيـئـات هذه الـ .أ  .الـمـجـلـس ورـتـفي دسُمـس 

ص /الـمـضـمـون الـمـتـنـافـس على المكان " مـمـثــ ِـلـةالـمـمـثــ ِـل أو الـ .ب َزم  بأن  يتم  الـمـُـخـصـَـّ " مـُـلـــ 

 .الـمـجـلـسوَر ـتـ، بما يتالءم ودسـلةممثــَّ المجموعة ال /ةالهيئِمـن  قِـبـَـل  ديموقراطي   شكلبانـتـخـابـه 

اعـتـبـارات  نـابـعًـا ِمـنيكون ال الـمـجـلـس فـي  ـةالـمـضـمـون /ـةصـَـّخـَصــف الـمـُـائوظـالـتحديد  .ت

ة   ويكون مـصـادَقــًـا عليه مـشـبـوهـة ـالـحـةع تـزيـدبـأغـلـبـيــ  فـي كـامـل  ـن نصف األصوات الـص 

 .الـمـجـلـس هـيـئـة
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 أصـحـاب الـوظـائـف فـي الـمـجـلـسانـتـخـاب عـمـلـيـّـة 

د مـسـبـقــًـا الـوظـائـف فيه وطريقة انـتـخـاب أصـحـاب  فـي الـوظـائـف. االنـتـخـابـات هذه واجب  على كل  مـجـلـس أن  يـحـد ِ

 وِمـن  خالل الحفاظ على أن  تكون االنـتـخـابـات: الـمـجـالـس تجري ِمـن  خالل الحفاظ على قيم ميثاق الـمـجـلـس

ة: من غير الممكن معرفة تـصـويـت  .1 يــَـّ  ـي الـمـجـلـس.مـمـثــ ِـلواحد  أو أكثر ِمـن   مـمـثــ ِـل  ِسـر ِ

، جـنـسـي  ) ذكر .2 ، ِعـرقـي  ة: ال يكون هناك تـقـيـيـد  ديـنـي  ِري  وما شابه، على  -عـامــ  الـحـق  في أنثى (، عـُـمــ 

صـويـت في االنـتـخـابـات.  الـتـــ 

 .: لكل  ناخب صوت  واحد وقيمة كل  صوت مساوية لقيمة كل  األصوات األخرى( שוויוניות)  ةيمساو .3

نـافـس على أي ة وظـيـفـة لكل  مـمـثــ ِـل .أ ر ِخـالف ذلك  الـحـق  في الـتـــ  فـي الـمـجـلـس، إال  إذا تــَـقــَـرَّ

 ."الـد سـتـور الـعـالـي"في أو  الـمـجـلـس انـتـخـابـاتفي أنظمة 

ة .4 ِريـَـّ  : االنـتـخـابـات ألصـحـاب الـوظـائـف تجري في كل  فـتـرة والية ِمـن  جديد لجميع الـوظـائـف.دَو 

ـحـيـن. كذلك، .5 اخـبـيـن ولـلـمـرشـَـّ ة لـلـنـــ  يــ  ة: تجري االنـتـخـابـات في جـو   ِمـَن الد يموقراطي ة وِمـَن الـحـُـر   حـُـر 

بـيـعـي  ال يـُـمـاَرس ضغط  ـحـيـن. زائد عن الحد  الـطـــ  اخـبـيـن أو على الـمـرشـَـّ  على الـنـــ 

افـة: على لجنة االنـتـخـابـ .6 صـويـت في ات أن  تحرَص على شـفـــ  أن  يكون جميع أصـحـاب الـحـق  في الـتـــ 

م  االنـتـخـابـات  ة على ِعـلـــ  مني  للمواعيداالنـتـخـابـاتبـعـمـلـيــ  لة، بنظام تـقـديـم  : بالجدول الز  ذات الص ِ

صـويـت، بموعده وبمكانه. ـح، بـطـريـقـة الـتـــ  رشـُـّ  الـتــَـّ

ة: االنـتـخـابـات لـلـحـفـاظ عـلـى كـْون إضـافـيـّـةأنـظـمـة  ة نـظـامـيــَـّ يــَـّ  َسـوِّ

ق، في الـمـمـثــ ِـلـيـن (، ِمـن  قِـبـَـل  ) الـمـجـلـسداخل االنـتـخـابـات جرت  ذاإ .1 طـرُّ  نـتـخـابـاتاأنـظـمـة فيجب الـتـــ 

ة، إلى فحص الـمـجـلـس صـويـتأصـحـاب الـحـق  في  أهـلـيــ   ؤهـاإرسـاثم  ، بواسطة استمارة تـمـثـيـل الـتـــ 

 .الـمـجـلـس ورـتـفي دس ـهـاوتـثـبـيـت

ةِ أن  ي الـمـجـلـسيستطيع  .2 دَِمـيــَـّ الـيـة: األ قـــ  ح الـمـمـثــ ِـلـيـن فيه، فقط في المواضيع الـتـــ  دَ حـقَّ تـرشــُـّ  في حد ِ

بـكـامـل هـيـئـتـه، على  الـمـجـلـس في يجب المصادقة. ورـتـد سـاللــَــفـات االـمـمـثــ ِـلـيـن ومـخـ ، ِسـن ِ الـمـجـلـس

قـيـيـد في   .نـتـخـابـاتاالأنـظـمـة هذا الـتــَـّ

ة  .3 تـِـهـا تـُـدار  االنـتـخـابـاتعـمـلـيــ  جميع  تـقـديـميتم   أن  على  تحرصُ  انـتـخـابـات   لجنةِ  ِمـن  قِـبـَـلبـِـُرمـَـّ

ة  طيلة ـسـاو  ــيـن بـِـتــَ تـنـافـسمـالـ حـيـن، وأعضاء هذه اللـ جنة ال يكونون االنـتـخـابـاتعـمـلـيــ   في مـرشـَـّ

جـنـة يكونون. االنـتـخـابـات ة.في الـمـجـلـس مـمـثــ ِـلـيـن أعضاء الـلـــ   ، ما عدا في حاالت اسـتـثـنـائـيــ 

اخـبـيـن إرادةَ جمهور االنـتـخـابـاتُ ِمـن  أجل أن  تــُـمـَـثــ ِـَل  .4 ُع انـتـخـاب الـنـــ  في  أصـحـاب الـوظـائـف، يتم  َرفــ 

، ـى األقـلـبحضور، ع الـمـجـلـس ة أصحاب الوظائفويتم  )انتخاب  الـمـجـلـس% ِمـن  مـمـثــ ِـلـي 66ل  ( بـأغـلـبـيــ 

لــَــقــَـ اني26) أنظر: ص:  مـةــة وحـاسِ ُمـطـــ  ة ( -، الـمـلـحـق الـثـــ   .قـامـوس الـمـصـطـلـحـات األسـاسـيــ 

ـح .أ  .لـصـالـحـه يـن% ِمـَن الـحاضر66 تـصـويـتوحيد، يتم  انـتـخـابـه، فقط، بـ مـرشـَـّ

تـِـهـا بصورة   االنـتـخـابـاتإلى إجراء  الـمـجـلـسيطمح  .5 ةبـِـُرمـَـّ  ، في نـفـس اإلطار وفي نـفـس المكان.فـعـلـيــ 

ة  .أ ذي فـوقـه الـمـجـلـس عليها ِمـن  قِـبـَـل قيصادَ في حاالت اسـتـثـنـائـيــ  فـي دوالب الـمـجـالـس،  الـــ 

 .إطار آخـَـر في مكان آخـَـر وفي االنـتـخـابـاتإجراء يتم  

ر  ذاإ .6  الـمـجـلـسعلى مصادقة  الحصول بشكل ملحوظ، فإن  عليه االنـتـخـابـاتإجراء  طـريـقـة الـمـجـلـسغـيـَـّ

ذي فـوقـه  .االنـتـخـابـاتإجراء تـه الجديدة في طـريـقـ، على الـــ 

بصورة واسعة ومنهجي ة،  االنـتـخـابـات أو بشكل يناقض مبادئَ  ديموقراطي  بشكل غير  االنـتـخـابـاتأجريت  ذاإ .7

ذي فـوقـه الـمـجـلـسيستطيع  غـيَ ، الـــ  ِرُض  بشرط أن  مـُـجــَـدَّدة،  انـتـخـابـاتوإجراء  االنـتـخـابـات أن  يــُـلـــ  يـَـعــ 

ذي فـوقـه الـمـجـلـس)  ة ( الـــ  عـلـيـالت لهذا القرار أمام  بـشـفـافـيــ   .الـمـجـلـسكلَّ الـتــَـّ
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خـاذ الـقـراراتعـمـلـيـّـة   اتــِّـّ

خـِـذَ قراراته بشكل واجب  على كل  مـجـلـس أن  يـ  .الـمـجـلـس دستورحسب  ديموقراطي  تــَـّ

خـَـذُ  الـمـجـلـس قرارات كل   .1 تــَـِة  حسب ديموقراطي  بشكل تــُـتــَـّ سـاةِ والـمـُـثــَـبـَـّ  ورـتـدس فياإلجراءات الـمـُـر 

 .الـمـجـلـس

مـيـيـز بين نوعين ِمـَن القرارات ال .2  ة:ديموقراطي  يجب الـتــَـّ

خـَـذة الـم الـمـجـلـس قرارات .أ ة مـمـثــ ِـلـي هـيـئـةالـكـامـل  فيـتــَـّ ( أو في  الـمـجـلـس ) مـنـتـدى كـافــَـّ

تـيبعضها، وفق مجاالت صالحي اتهم   .الـمـجـلـس ورـتـدس فيتم  تحديدها  الـــ 

، الجارية الـمـجـلـستكون مسؤولة عن القرارات فيما يخص  نشاطات المـجـلـس  سكرتاريا (1)

ارئـة، بما يتالَءم وأنظمةَ عمل السكرتاريا وقِـيـَم   الـمـجـلـسبما في ذلك الحاالت الـطــ 

 .وأهـدافـَـه

خـَـذ ِمـن  قِـبـَـلالـم القرار .ب  :الـمـجـلـس دستور في تم  تخويله/ ها لذلك ـةفيـحـب وظـاصـهـيـئـة أو  ـتــَـّ

وع  - خـَـذُ قرار ِمـن  هذا الـنـــ  كـامـل فقط ال غير عندما ال تكون هناك إمكاني ة لعقد جلسة بـ يـُـتــَـّ

 .هـيـئـةالـ

وع - ة مـمـثــ ِـلـي كل  قرار ِمـن  هذا الـنـــ  غ به كـافــَـّ  .الـمـجـلـس يـُـبـَـلــَـّ

ذيـن أو بعضها  هـيـئـةالـكـامـل  قرار تـصـويـت ) اتــ ِـخـاذكل   .3 تـخـويـلـهـم لـذلـك ( يـتـم  تـوثـيـقـه في ِسـِجـل  تـم  الـــ 

/ ،27ص:  ) أنظر ةالجلس ـضــَـر/ "ِسـِجـل  اني ،وتـوكـول"رـپ َمـح  س الـمـصـطـلـحـات قـامـو -الـمـلـحـق الـثـــ 

ة   (.األسـاسـيــ 

صـويـتقبل  .4 عـبـيـر عن كل  الـمـواقـف الـمـخـتـلـفـة. الـتـــ  طـى الـحـق  في الـتــَـّ  يجري نـقـاش، وفيه يـُـعــ 

ةاأل .5 ت فـة، تـُـثـفـلـتـخـرارات مـق خـاذالتــ ِ ة ـوبــلـطـمـال غـلـبـيــ  ة ـقـاحـس ةــ  يـبـلـأغ)  الـمـجـلـس ورـتـدس يــَـبـَـّ

} 3/
ةأ، }أو أكثر األصوات  2 ة ورـتـسد  الـ ما عدا الـقـرارات(، ه ـابـا شـة ومــ  يـبـسـن غـلـبـيــ  تـييــ  ب الـــ   تـتـطـلــَـّ

ة صـويـت"أنـواع  ،26ص:  سـاحـقـة ) أنظر أغـلـبـيــ  اني ،"الـتـــ  س الـمـصـطـلـحـات قـامـو -الـمـلـحـق الـثـــ 

ة   (.األسـاسـيــ 

ة عمله ( و الـمـجـلـسالـقـرارات الـمـتـعـلــ ِـقـة بسياسة  .6 خـَـذُ ، انـتـخـاب أصـحـاب الـوظـائـف فيه) بـخـطـــ  تــُـتــَـّ

ة الـت  تحسمه تـصـويـبـ صـويـت"، 26ص: س ـاحـقـة ) أنظر األغـلـبـيــ  ذي  الـتـــ  ةُ الـــ  فيه تكون األغـلـبـيــ 

اني ،"الـس ـاحـقـةُ حـاِسـمـةً  ةقـامـوس  -الـمـلـحـق الـثـــ   (. الـمـصـطـلـحـات األسـاسـيــ 

ةالـقـرارات الجارية تحتاج إلى  .7 ة نـسـبـيــ   .أغـلـبـيــ 

ة .8 ة ــ  يـائـضـقـة الــ  يـالقـة األخـنـجـــ  لـال، تـنـعـقـد يـالـعـور الـتـد سـفي العليها  ال جوابَ  في حاالت اسـتـثـنـائـيــ 

ذي فـوقس ـلـجـمـلـل يتم  إيجاد وللموضوع ، القطري   الـمـجـلـسحدثت فيها المشكلة، أو في  يذالـــ س ـلـجـمـلا الـــ 

 .لهذا الغرضخاص   حل   
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 أنـظـمـة الـعـمـل

د أنـظـمـة عـمـل  .مـجـلـسالـكـامـل هـيـئـة  مصادقةعلى والحصول  هوطرق ـهواجب  على كل  مـجـلـس أن  يـحـد ِ

د، لـكـامـل هـيـئـتـه وللجانها،  كل  مـجـلـس .1 َزم  بأن  يُـَحد ِ الـقـرارات فيما يخص  و نـظـمـةـا، األـهأنـظـمـة عـمـلُمـلـــ 

شـاط الجاري  .أفضل وأنجع مـجـلـسِمـن  أجل إقامة ، منذ لحظة انـتـخـابـه مـجـلـسلـلـ الـنـــ 

فـقــًـا عليها  أنـظـمـة الـعـمـل .2 د، وهم الـمـجـلـس مـمـثــ ِـلـي قِـبـَـلِمـن  تكون ُمـتــَـّ ون المسؤولي ة الملقاة على يُـَحد ِ

نـى بـاتــ ِـفـاق في  ل جانال أنـظـمـة عـمـلهـيـئـة كـامـلـة. عاتق كل  مـمـثــ ِـل كـفـرد وعلى الـمـمـثــ ِـلـيـن كـ تـُـبــ 

غ بها  ةل جنال كـامـل هـيـئـة  .كـامـلـهـابـ مـجـلـسالـهـيـئـة وتـُـبـَـلــَـّ

نـة على كل  مـجـلـس أن  يالئَم أنـظـمـة الـعـمـل .3 ة ( لحاجاته الـمـُـعـَـيـَـّ  .) الـخـاصــ 

 س.الـمـجـلـ ورـتـدسال يمكنها أن تكون مناقضةً لـ أنـظـمـة الـعـمـل .4

 

 أنـظـمـة الـعـمـل بـهـا لـتـحـديـد ىــوصً معـمـلـيـّـة 

منذ لحظة انـتـخـابـهـم لـتـحـديـد أنـظـمـة ، القائم بأعماله وسائر أصـحـاب الـوظـائـف يجتمعون الـمـجـلـس رئيس .1

منها مثال: وتيرة الل قاءات، العالقة مـخـتـلـفـة هذه األنظمة تـُـتـَـرَجـم إلى أنظمة جارية تعالج مواضيع  .الـعـمـل

نـفـيـالـمـجـلـالجارية بين أعضاء   حينذ ) مثال: رسالة إطالع الـمـمـثــ ِـلـيـن بالمستِجد ات بين الس وطريقة الـتـــ 

 ، وأي  موضوع آخر يُـطـَرح في الجلسة.أصـحـاب الـوظـائـفصالحي ات  تـحـديـدخر (، واآل

ة أعضاء الجلسةبعد هذه  .2 تـي أنـظـمـة الـعـمـل، وفيها يتم  اإلعالن عن الـمـجـلـس يجب عقد جلسة لـكـافـــ  ت  الـــ  تم 

 .بلورتها، ويتم  تحسينها والمصادقة عليها

عـات أعضاء ىوصً م .3 عـات، تــُـطـَرح فيها مطالب وتـوقـــ   بـفـتـح الجلستين المذكورتين آنِـفــًـا بمالءمة تـوقـــ 

 .أنـظـمـة الـعـمـلوصياغة تـحـديـد يتم  ، وبناًء عليها الـمـجـلـس
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ـّل ) س  ( الـجـلــْـسـات ـروتـوكـولپَمـحـْـضـَـر/ ـجِّ

سـ سـِجـلَّ كـتـَب واجب  على كل  مـجـلـس أن  يـ ن: قائمة بأسماء أعضاء الـجـلـــ  ، مواضيع الـحـاضـريـنس مـجـلـة يتضم 

قـاش في الـ سـالـنـــ  تـي القراراتة، جـلـــ  صـويـتتــ ِـخـَـاذهـا، وتسجيل دقيق لعملي ات ا تم   الـــ   .الـتـــ 

ن:أن   ـِجـلَّ س ِ الـعلى  .1  يتضم 

 .الـحـاضـريـنقائمة بأسماء  .أ

شـاطـات، والمواضيع  .ب تـيبرنامج اليوم، االقـتـراحـات لـلـنــ  قـاشطـُـِرحـت  الـــ  خالل  لـلـنـــ 

سـالـ  .ةجـلـــ 

تـي القرارات .ت سـالـخالل  تــ ِـخـَـاذهـاا تم   الـــ   .ةجـلـــ 

صـويـتتـفـصـيـل نـتـائـج  .ث  على أي  قرار: الـتـــ 

صـويـتنوع  (1) صـويـتالـتـ، "26أنظر ص:  ) الـتـــ  اني -"ــ  قـامـوس  -الـمـلـحـق الـثـــ 

ة  (. الـمـصـطـلـحـات األسـاسـيــ 

 عـدد الـمـؤيــ ِـديـن. (2)

 عـدد الـمـعـارضـيـن. (3)

 عـدد الـمـمـتـنـعـيـن. (4)

ذي  القرار (5)  تــ ِـخـَـاذه.ا تم  الـــ 

سـ في نهاية .2 سـالـ، عـاقـِـد ةكل  جـلـــ   ـِجـلَّ س ِ يصادقان بتوقيعهما على ما كــُـتـِـب في الـ ـِجـل  س ِ الـة وكـاتِـب جـلـــ 

ة اويـنـشـر سـت ـِجـالَّ سِ جميع  .سمـجـلـمـمـثــ ِـلـي الـنـه على كـافـــ  الـمـجـلـس تكون  كـامـل هـيـئـة اتجـلـــ 

 مـتـاحـةً للجميع.

سـالـ سـِجـلَّ  .3 ـتــَـنــَـد  ِلـَمـن  جـلـــ  سـالـفي تلك  تــ ِـخـَـاذهـاا تم  قرارات يـسـتـأنـف على ة يـُـستخدَم كـُمـس   .ةجـلـــ 

ب عن على كل   .4 سـمـمـثــ ِـل يـتـغـيــَـّ الع على المستِجد ات ِمـن  خاللجـلـــ  سـالـ سـِجـلَّ  ة، يقع واجب االطـــ   ة.جـلـــ 
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 كـامـل الـهـيـئـاتوتـيـرة اجـتـمـاعـات 

 كل  مـجـلـس.ِمـن  على كل  مـجـلـس أن  ينعقد بصورة مـنـتـظــَـمـة. األمور الواردة فيما يلي هي الحد  األدنى المطلوب  واجب  

فــَـق باإلضافة إلى جدول وتـيـرة االجـتـمـاعـات .1 الالـمـُـر  ه في كل  مـجـلـس فـعــ  ُر أنـــ   هناك: ، يجب تــَـذَكــُـّ

سـ سـالس كريتاريا ) أصحاب الوظائف (،  اتجـلـــ  سـ، الـمـجـلـسات لجان جـلـــ  َمـات جـلـــ   ات وما شابه.ــَـر  قالـــ 

سـ جدول وتـيـرة .2  :كـامـل الـهـيـئـة اتجـلـــ 

ب مدرسي   .أ  مرةً كلَّ ثـالثـة أسابيع. عـلـى األقـل   -مـجـلـس طـال 

ب وشـبـيـبـة بـلـدي   .ت  مرةً كلَّ ثـالثـة أسابيع. عـلـى األقـل   -مـجـلـس طـال 

ب وشـبـيـبـة إقـلـيـمـي   .ث  مرةً كلَّ ثـالثـة أسابيع. عـلـى األقـل   -مـجـلـس طـال 

ب وشـبـيـبـة لـوائـي   .ج  مرةً كلَّ خـمـسـة أسابيع. عـلـى األقـل   -مـجـلـس طـال 

ب  .ح ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ   مرةً كلَّ ثـمـانـيـة أسابيع. األقـل  عـلـى  -الـقـطـري  والـشــ 
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 دسـتـور الـمـجـلـس

 ".يـالـعـور الـتـد سـل يـتـنـاقـض مَع "اال اورً ـتـدسكـتـَب واجب  على كل  مـجـلـس أن  يـ

ةَ  س صالحي ةَ مـجـلـالـيمنح  ورـتـد سـلا .1  .وجوده(  וקףּת)  وشـرعـيــ 

مـا مجموعة اجتماعية.  له ليس مـجـلـًسـاورَ ـتـدس ال س  مـجـلـ .2 ل الـ ورـتـد سـلا، وإنـــ  ِ لديها  هـيـئـة إلى سمـجـلـيُـَحـو 

ة.(  תסמכּו)  صالحي ة   وقو 

ن:أن   ورـتـد سـلالى ع .3  يتضم 

مـثـيـل، بما في ذلك مـجـلـسمـبـنـى الـ .أ  .ِمـفـتـاح الـتـــ 

 .أصـحـاب الـوظـائـفالـمـمـثــ ِـلـيـن وطـريـقـة انـتـخـاب  .ب

اعـة في الـمـجـلـسـظـمواضيع ن .ت ـه، مـمـثــ ِـل ال يـؤد ي : مـمـثــ ِـل يـتـعـد ى حدود وظـيـفـتِ ام الـطـــ 

 ه وما شابه.ــَـ وظـيـفـت

ِضـه. أن   ورـتـد سـلعلى ا .ث  يعالَج ُسـبـُـَل تـطـبـيـقـه وفــَـر 

ت وتوثيق مجريات ـِجـالَّ س ِ كذلك حفظ الـ، وبضمنها طرق تخزين وحفظ المعلومات في الـمـجـلـس .ج

 .في الـمـجـلـس األحداث

ة ورـتـد سـلا ونـكـل .4 ر ) تـغـيـيـر، إلـغـاء، وإضـافـة بـنـد (، وـتـد سـلإن  الـقـرارات الـمـتـعـلــ ِـقـة بـاـ، فذا أهـمـ ِـيــ 

ة أكـهاتــ ِـخـاذم  ـتـب أن  يـجـي ةالـقـرارات  ر ِمـنَ ـبـا بـأغـلـبـيــ  ة -الـعـاديــ  ، 26ر ص: ـظـ) أنسـاحـقـة  بـأغـلـبـيــ 

صـويـت" ذي  الـتـــ  ةُ الـس ـاحـقـةُ حـاِسـمـةً الـــ  اني ،"فيه تكون األغـلـبـيــ  قـامـوس  -الـمـلـحـق الـثـــ 

ة  .( الـمـصـطـلـحـات األسـاسـيــ 

ِد اإلنـشـاء الـمـجـلـسعلى  .5 ل، وذلك ِمـن  أجل  اورً ـتـدسكـتـَب أن  يـ قــَـيــ  خالل أربعة أشهر ِمـن  يوم اجتماعه األو 

ا ) المصادقة على   .( תקינּוּתكونه مـجـلـسـًـا َسـِويــًـّ

ى تـغـيـيـره. مـجـلـالـ ورـتـدس .6 ه ِمـَن الجدير فحص إجراء س سـار  مـفـعـولــُـه حـتـــ  تـغـيـيـرات في غيَر أنـــ 

تـيس بما يتـنـاَسـب مـَع الحاجات مـجـلـالـ ورـتـدس . يجب المصادقة على  الـــ  تطفو على الس طح بشكل  جار 

،ـ، على األقورـتـد سـلا ةً  ل   كلَّ سنة.مر 

ذي ، ورـتــد سـلاَل ــرسـي أن  س ـل  مـجـلــكى ـلـع .7 ذي وه ـه لـنـفـســـبـتـكالـــ  ِمـن  قِـبـَـل  هـدق عـلـيـوصـالـــ 

ه ( إلـخـسـن ثَ ـعـبـ، ) أي أن  يكـامـل الـهـيـئـةاء ــضـأع ذي  سمـجـلـى الــةً ِمـنــ  ة ـه فـوقـفالـــ  ي هـَـَرِمـيــ 

ل ،25 -24ص:  أنـظـرالـمـجـالـس )   (. "الـمـجـالـسأنـواع " -المـلـحـق األو 

ِض س ـلـجـمـلـة لــ  يـائـضـقـة الـنـجـــ  لـال .8 ذي  ورـتـد سـلاتكون مسؤولة عن تـطـبـيـق وفــَـر  ـت الـمـصـادقـة الـــ  تـم 

 لهذا الموضوع. لـجـنـةً  ـهـاكـامـلة بـهـيـئـالــنـتـخـب ت. إذا لم تكن هناك لـجـنـة كهذه، سالـمـجـلـ عـلـيـه ِمـن  قِـبـَـل
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ـَن الـّدسـتـور الـعـالـيتـلـخـيـص الـمـواضـيـع الــّـتـي عـلـى الـمـجـلـس   تـحـديـدهـا فـي دسـتـوره مِّ

نـة على ُر مواضيع مـعـيــَـّ مراعاةً لـلـنــ ِـظـام جيَء بها  -الـمـجـلـس تـحـديـدهـا فـي دسـتـوره فـي الـد سـتـور الـعـالـي يـَـِردُ ِذكـــ 

ص في هذا القسم. في كل ِ حالِة حدوِث خطأ   فـي الفصول  يجب العمل وفق ما ذُِكَر فـي الـد سـتـور الـعـالـي ،بشكل  مـلـخــَـّ

 فـي دسـتـور الـمـجـلـس. ي  قبل تـثـبـيـتـهـلـل األصـصـفـما ذُِكَر حول الموضوع فـي ال األخرى. يجب قراءة

 

 عـيـواضـمالـ الـفـصـل فـي الـّدسـتـور الـعـالـي

ذي ـه فـي الـمـجـلـس ِمـن قِـبـَـل الـمـجـلـس نـشـطـاء طـريـقـة تـعـيـيـن  الـمـجـلـس مـمـثــ ِـل الـــ 

 فـي دوالب الـمـجـالـس. فـوقـه

 .ـليمـثـالـتـــ  ِمـفـتـاح  الـمـجـلـس في ـاتئـيـهالـ تـمـثـيـل

 انـتـخـاب أصـحـاب الـوظـائـف. نـظـام  الـمـجـلـس مـبـنـى

  حـجـب اقـتـراحـات تـخـويـل شـخـص فـي الـمـجـلـس تــُـقــَـدَّم إلـيـه

 .ـقـةــ ِ ثالـ

 الـمـجـلـس. ـيور مـمـثــ ِـلـضـحب ـواج 

 يـف"مكان" لـهـا  ضـمان ) تخصيص (صـاحـبـة الـحـق  فـي  ـاتئـيـهالـ 

 كـهـذه (. ) إن  كـانـت هـنـاك هـيـئـات   الـمـجـلـس

ة  انـتـخـاب أصـحـاب عـمـلـيــ 

 الـوظـائـف

 .ة فـيـهـا  الـوظـائـف فـي الـمـجـلـس ومـجـاالت الـمـسـؤولـيــ 

  طـريـقـة انـتـخـاب أصـحـاب الـوظـائـف ) بـمـا فـي ذلـك اسـتـمـارة

 دسـتـوركـجـزء ِمـن  فـي دسـتـور الـمـجـلـس أو ( )  ـليمـثـالـتـــ 

  الـغـرض (. انـتـخـابـات ُمـخـَـصَّـص لـهـذا

ة  ة   اتــ ِـخـاذ الـقـراراتعـمـلـيــ   .اتــ ِـخـاذ الـقـراراتعـمـلـيــ 

 ات ـالحـص  ة.هـيـئـالـكـامـل  ِمـن  لـدى قـسـم   اتــ ِـخـاذ الـقـراراتيــ 

 ةُ الـمـطـلـوبـة ال  ة.لـفــتـخت مـتــ ِـخـاذ قـرارااألغـلـبـيــ 

 ل لـدسـتـور الـمـجـلـس.وفـصـصـل نـفـسـه هـنـاك عـنـاويـن فـي الـفـ  دسـتـور الـمـجـلـس

 ِض  نـظـام  دسـتـور الـمـجـلـس. تـطـبـيـق وفــَـر 
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 دسـتـورٍّ  َوْضــعُ  -اقـتـراح

 .بـتـعـيـيـن لـجـنـة تكون مسؤولة عن الـد ستـور ةهـيـئـالـكـامـل تـقـوم  .1

جـنـة .2  بما يتالَءم وإرادةَ الـمـمـثــ ِـلـيـن ورغـبـتـهـم. الـد ستـوربتحضير مـسـود ة  تـقـوم هذه الـلـــ 

م .3 جـنـة تـقـد ِ  .سالـمـجـلـلتصادق عليه سكرتاريا الـد ستـور مـسـود ة  الـلـــ 

ظـات  لدى  .4 جـنـة جميع الـ، تعرضها أمام ةهـيـئـالـكـامـل إذا كانت هناك تـحـفــُـّ جـنـة. تبحث الـلـــ  ظـات الـلـــ  تـحـفــُـّ

م ة عليه فالـد ستـور  وتـقـد ِ  .ةهـيـئـالـكـامـل ي ـللمصادقة الـنــ ِـهـائـيــ 

نـة، كل   .5 ظ خالل الـســ  ريعليه  إضافةوكل   على الـد ستـور تـحـفــُـّ َل عن طريق  انــُـمـَـرَّ جـنـة، قــُـبـَـيــ  الـلـــ 

صـويـتلـ ـماـهميـتـقـد  .ةهـيـئـالـكـامـل فـي  لـتـــ 

 :الـّدستـوربـه لـمـعـالـجـة حـاالت مـخـالـفـات  ىــوصً مجـهـاٌز إدارّي  .6

اعـةة ـفـالـخـمارتـكـاب  ـالةـي حـف .أ ق بـالـطـــ  فـات عـضـو أو  تـتـعـلـــ  ـة صـاحـب وظـيـفأو بـتـصـرُّ

ر إقـامـة  سالـمـجـلـلسكرتاريا ، يـحـق  سالـمـجـلـفـي   حـول األحـداث. لـجـنـة طـاعـة  أن  تــُـقــَـر ِ

اعـة لـجـنـة تـركـيـبـة .ب ف الـطـــ  اعـة لـجـنـة: تـتـألــَـّ ة ـنـجـــ  لـال رئـيـس، سالـمـجـلـس ـيـِمـن  رئ الـطـــ 

يـعـمـل  سالـمـجـلـُمـَوجــ ِـه  .سوِمـن  مـراقـب الـمـجـلـ سـلـجـمـلـة لــ  يـائـضـقـة الــ  يـالقـاألخ

اعـة فـي لـجـنـةكـمـراقـب  ة، . الـطـــ  ة ــ  يـالقـة األخـنـجـــ  لـال رئـيـسيمكن ضم  فـي حـاالت خاص 

ذي فـوقـه سـلـجـمـلـة لــ  يـائـضـقـال سواًء  -االشتراك أصـحـاب الـوظـائـفأحد على تعذ ر . إذا الـــ 

لة  ة أو بسبب األحداث أو األشخاص ذوي الص  اعـة لـجـنـةبجلسة ألسباب فـنــ ِـيــ  يـتـم  تـعـيـيـن  -الـطـــ 

 .سالـمـجـلـبديل عنه ِمـن  بـيـن أعضاء سكرتاريا 

ذي الـمـمـثــ ِـل،  .ت اعـة، يـتـم  إ لـلـجـنـة له تـم  تحديد جلسة  الـــ  ، سبعة عـلـى األقـل  ه بالموعد، مـالـعالـطـــ 

ام  ُمـس   اعـة لـجـنـةإذا لم يستطع الوصول إلى جلسة  .بـَـقــًـاـأيــ  لــَـمَ في  الـطـــ   الموعد المحدَّد وأعــ 

جـنـة، بذلك في  ـبـَـقــًـا ،بالغ  الـلـــ  آخـر خالل عشرة أي ام. إذا لم يصل في هذا  موعدتحديد  يـتـم   ،ُمـس 

ـبـَـقــًـاإبالغ مـُـبـَـكــ ِـر  الموعد أيضا دون  تـبـر كـمـَـن  ةرودون إعطاء تـعـلـيـالت مـُـبـَـرَّ  ُمـس  ، يـُـعــ 

ة بجلسة  اعـةتـنـازل عن حقوقه الخاص  جـنـةوتستطيع  الـطـــ  تـه كذلك في غيابه. الـلـــ   أن  تبحث قـضـيــ 

ذي الـمـمـثــ ِـل،  .ث اعـة، لـلـجـنـةتـم  تحديد جلسة  له الـــ  محفوظ  الـحـق  في إحضار مـمـثــ ِـل  آخـر  الـطـــ 

روف، لكي يساعده في عرض مـوقـفـه أمام   ـهِمـن قِـبـَـل جـنـة.لـلـنــ ِـقـاش، حسب الـظـــ   الـلـــ 

اعـة لـجـنـةإذا وجدت  .ج روف  الـطـــ  رت الـظـــ  ا تـوفــَـّ ه حـقــًـّ تـيأنـــ  ل،  الـــ  ُوصـفـت في الـبـنـد األو 

قــًـا لذلك.تعمل طِ   ـبــ 

اعـة لـجـنـةقـرار  .ح ر الـطـــ  تـية هـيـئـلـلـلـمـمـثــ ِـل ولـ يــُـمـَـرَّ  يـمـثــ ِـلـهـا خالل أربعة عشر يـومـًـا. الـــ 
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 سمـراقـب الـمـجـلـ

 .بـتـعـيـيـنـهأن  يقوم ال  ديموقراطي  مـراقـبـًـا بشكل  أن  يـنـتـخـبعلى كل  مـجـلـس  .1

 .الـد سـتـور الـعـالـيس ووذلك بموجب دسـتـور الـمـجـلـ سيكون مـمـثــ ِـل مـجـلـ أن   الـمـراقـبعلى  .2

 .ي  ـالقـأخو ي  موضوعبشكل  يؤد ي وظـيـفـتـه سمـراقـب الـمـجـلـ .3

صـِـبـًـا أو وظـيـفـةالـمـراقـب  .4 غــَـل مـَـنــ   .سالـمـجـلـفي  أخرى ال يَـشــ 

م الـمـراقـب .5 ، يـُـقــَـد ِ في عمل  العيوبفي الـس ـنـة، وفيها يقوم بـتـفـصـيـل  ثـالثـة تـقـاريـَر رقـابـة  ، عـلـى األقـل 

صـلـيـح، ونـجـاحـات الـمـجـلـ ن كذلك توصيات لـلـتــَـّ قـاريـر يتم  س. مواعيد تـقـديـم الـالـمـجـلـس وتـتـضـمـَـّ تـــ 

 .سالـمـجـلـ ةكـامـل هـيـئـراقـب وبـمـصـادقـة الـمـ ِمـن قِـبـَـلتـحـديـدهـا 

ق إلى .6 كـرتـاريـا، الـلــ ِـجـان، بما فيها: ال سالـمـجـلـ اتـيـئـه جميع تـقـريـر الـمـراقــَـبـة يـتـطـرَّ كـامـل ـســ 

، مناسبات هـيـئـالـ شــَـأَة لـغـرض خـاص  تـيوالمشاريع  الـهـاّمـةوأحـداثـه س الـمـجـلـة، لـجـان ُمـنــ  أقيمت  الـــ 

 .ـهِمـن قِـبـَـل

ه ليس  س يكون عضومـراقـب الـمـجـلـ .7 ِ في  صـاحـبَ سكرتاريا ولـكـنـــ   فيها. ـصـويـتــ  تالـحـق 

 .لكل  مـجـلـسكل  ما هو وارد أدناه هو الحد  األدنى المطلوب  .8

 .سنـفـس الـمـجـلـفي ، عـلـى األقـل  يكون طالبًا ذا أقدميِّة سنِة نشاٍط واحدةٍ،  سمـراقـب الـمـجـلـ .9

غــَـل وظـيـفـةـــَّ رشـتـأن  يس ال يْمكنه مـراقـب الـمـجـلـ .10 ذي س الـمـجـلـ سكرتاريافي  ح أو أن  يَـشــ  ه ـبـكان مراقالـــ 

تـيفي الّسنة   كـمـراقـب لسنة إضافية.وأن  يتم  انـتـخـابـه  حــَّ يترش أن   تــَـِلـي نـهـايـة فـتـرة واليته، ولكْن يْمكنه الـــ 
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 نـقـاط بـارزة -الـمـبـدأ الـثــّـانـي عـشـر

ب  .1 ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  ةهـيـئـهو والـشــ  ة ـليمـثـتـ ة غير حـزبـيــ  ة، ُمـعـَـدَّة ِلـتــَـُسـدَّ حاجة كـافـــ  ب ـيــ  ال  الـطـــ 

بـيـبـة  لـي وعليه فـإنّ  لسنوات طويلة.في إسرائيل والـشــ  لـوا يْمكنهم أْن ال مـجـلـس الـطــّـّّلب  ُمـَمـثــِّـّ يُـَمـثــِّـّ

بـيـبـة  يُـَمـثــ ِـلـونمـجـلـس الـ أعضاء .حـزبـيـّـةمـواقـف  الـشـّـبـيـبـة مِّ ـاسْ ـِـّب في كل  مـنـتـدًى جماهيري  الـشــ 

 ة.ــ  يـنـلـعـاإلعالم اليتواجدون فيه، بما في ذلك في وسائل 

ب في  نشاط األعضاء .2 ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  يكون مدفوًعا بدوافَع ذات صلة بالموضوع ومالئمةً والـشــ 

فـويـض الـمـمـنـ اخـبـيـن،ح لهم ولـلـتـــ   .ـبـيـبـةـ  الـشحاجات  ـليمـثـلـتـ ِمـن  قِـبــَـِل الـنـــ 

ـش مجموعات ليس لديهم  مـجـلـسالـ أعضاء .3 الـحـق  في االشتراك في أطر تضر  بمواضيَع عالمي ة، وتــُـهـَـم ِ

ة  مـيـيـز على خـلـفـيــ  ة مـخـتـلـفـة، ) مـثـاًل: المستوطنين، حـقـوق األقـلــ ِـيـات، حـقـوق الـمـرأة، الـتـــ  انـيــ  سـكـــ 

ة وما شابه ( قِـيــ  ة، ِعـر  لـونـهـمهم  الــّـذيـن يـبـةالـشـّـبـ مِّ ـاسْ ـِـّب ديـنـيــ   .يُـَمـثــِّـّ

ون مـجـلـسالـُمـنـتـخـَـبـي  .4 فـويـض ال يـسـتـغـلـــ  ذي الـ الـتـــ  لـيكــنـح لهم مُ ــ  ب جـمـهـور  ُمـَمـثــِّـّ ال  الـطـــ 

بـيـبـة  ة فـي سـبـيـلوالـشــ  ة. -الحصول على مكاسب شـخـصـيــ   حـزبـيــ 

 في اإلطارالخارطة الس ياسي ة اإلسرائيلي ة و في إطارال يستطيعون،  الـوظـائـف أصـحـاب مـجـلـسالـ أعضاء .5

ة،  في االنـتـخـابـات ـواتصـو ِ يُـأن   الـحـزبـي   مـهـيـديــ  ِمـَن  أن  يكونوا أعضاَء مركِز حزب  وأن  يؤثــ ِـرواالـتــ 

احـيـة  غــَـل تم  انـتـخـابـه أو هو كل  َمـن  تم   مـجـلـسالـ الـحـزبـي ـة. صـاحـب وظـيـفـة فيالـنــَـّ تـعـيـيـنـه لـيَـشــ 

نـة، بما في ذلك وظـيـفـتـه  عـَـجـَـلــَـة  كـُمـَمـثــ ِـلوظـيـفـة مـعـيـَـّ تـي فـوقـهفـي الــ   .فـي دوالب الـمـجـالـس الـــ 

ب  أعضاء .6 ال  لهم  يـحـق   ، ولكن هم الكـأفـراداالشتراك في مهرجانات ومؤتمرات أحزاب  يستطيعونمـجـلـس الـطـــ 

ـبـيـبـة ُمـَمـثــ ِـلـيسـتـغـالل حـقـيـقـة كونهم ا ب والـش  ال  ة ناشطة في هذه الالـطـــ  مهرجانات أو أن  يستخدموا ، كقو 

ه غيرُ مـجـلـالـعالمات أو شعارات  مكانتهم وعالقاتهم ِمـن أجل إنجاح ل سـتـغـالالهم  مسموح   س. كما أنـــ 

 سياسي ة.مهرجانات  مؤتمرات/

تـيالقضايا واألحداث  مـجـلـسالـ فيغير مسموح لهم أن  يطرحوا خالل نشاطهم  مـجـلـسالـ أعضاء .7 ق  الـــ  تـتـعـلــَـّ

ن نشاط في إطارأو  سالـمـجـلـ ةكـامـل هـيـئـ في إطار بهذا الحزب أو ذاك، ق مـعـيـَـّ  .مـجـلـسالـبـ مـتـعـلــَـّ

ط .8 ق كّل تــَـخــَـبــُـّ ـْن هذا الـنــّـوع يتّم توجيهها لـلـتــّـشـاور  مـتـعـلــَـّ مـجـلـس  سكرتارياَمـَع بمواضيَع حّساسة مِّ

وائـيّ  والـشـّـبـيـبـةالـطــّـّّلب  ة ـنـجـــّ لـالَمـَع و الـقـطـريّ  والـشـّـبـيـبـةمـجـلـس الـطــّـّّلب  سكرتارياأو َمـَع  الـلــِّـّ

 .الـقـطـريّـة ةــّ يـائـضـقـة الــّ يـّلقـاألخ

  



 23 

 ة الـتــّـأهـيـل فـي الـمـجـلـسلـيـّــمـع

 الـقـطـري   وبما يتالءم والبرنامجَ  الـمـجـالـسـم قِـيـَ  أساِس على  الـمـجـلـس أعضاء أن  يقوم بـتـأهـيـل واجب  على كل  مـجـلـس

د.  األساسي  والـمـُـَوحــَـّ

الـيـة: تـأهـيـل   وحداتِ  ، أربعَ عـلـى األقـل  ، الـمـجـلـسيقيم  .1  في الـس ـنـة، تعالج المواضيع الـتـــ 

ة .أ  الـمـجـلـس.الـُمـَمـثــ ِـل الـُمـنـتـخـَـب في  مـاهـيــ 

 الـمـجـالـس.اق ـثـيـم أساسعلى الـمـجـالـس قِـيـَـم  .ب

ف إلـتـيـم  ـأه -الـعـالـيالـد سـتـور  .ت عـرُّ  ه.ـيـه والـتــَـّ

 ر.ـمـؤتـمـة الـقـيـووث(  ـهعـَـجـَـالت) بـجـمـيـع  الـمـجـالـسدوالب  .ث

ب على  .2 ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  ـلـة تـأهـيـل أن  يحرَص على تطوير مضامين  الـلــ ِـوائـي  والـشــ   لـلـمـجـالـسُمـكــَـم ِ

تـي عـَـجـَـالت  الـــ  تـي تـحـتـهـا ففـي الــ   .الـمـجـالـسدوالب ي ـالـــ 

دَ أن   مـجـلـسكل  على  .3 ُط الـتـأهـيـل ـتـعـيـبـطـلحاجاته ولـهـا يالئمَ الـُمـكـمـ ِـلـة والمضامين يحد ِ ه ) مـثـاًل: ربــ 

 س (.الـمـجـلـ دسـتـوربـالـتـأهـيـل مـَع  الـد سـتـور الـعـالـيبـ

 لـمـجـالـس ُمـالَءمبرنامج تـأهـيـل تطوير  على أن  يعمال َمـعـًـا الـبـلـدي   والـمـجـلـس الـلــ ِـوائـي   الـمـجـلـس على .4

ب  ال  ةالـطـــ  تـي الـمدرسـيـ  ة.تعمل ضمن نطاق الـسُّـلـطـة الـمـحـلــ ِـي الـــ   ــ 

ة  ىوصً م، ولكن  طـبـعـًـا كل  مـجـلـسِمـن  كل  ما هو وارد في هذا الفصل هو الحد  األدنى المطلوب  بـشـد ة بـتـوسـيـع عـمـلـيــ 

ة وتـوزيـعـهـا على طول كل  فـتـرة الـواليـة.الـمـجـلـ تـأهـيـل ـِط هذه الـعـمـلـيــ   س، وبـَـس 
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 مـّلحق

 الـمـلـحـق األّول: أنـواع الـمـجـالـس

ة.هـيـئـات غير هي بكل  أنواعها  الـمـجـالـس  حـزبـيــ 

 الـمدرسـيّ الـطــّـّّلب  مـجـلـس

ة ـطـريـقـم  انـتـخـابـهـم بـتـالـمـجـلـس ييعمل داخل الـمدرسـة، مـَع جمهور الـمدرسـة وِمـن  أجله. ُمـَمـثــ ِـلـو  مـجـلـس

ة تـياالنـتـخـابـات  طـريـقـةويـخـتـارون  ديـمـوقـراطـيــ  تــَـ الـــ  ة، انـتـخـابـات وفـَق قوائَم ونـهـا ) ؤيَـر  انـتـخـابـات شـخـصـيــ 

ة أو ما شابه (  ـِريــ   الـمـجـلـس ودسـتـور الـمدرسـة دسـتـور أساسعلى أو أحـزاب، انـتـخـابـات حسب الـفـئـات الـعُـم 

بأن  يحرَص على تـمـثـيـل الئـق لجميع  الـمـجـلـس علىالـُمـنـتـخــَـب.  ال   الـمدرسـة. طـــ 

ب  مـجـلـسضـاء ـعأل ال   لـوظـائـفـهـم. تـأهـيـل  الحصول على في ُمـَوجــ ِـه والـمدرسـي  الـحـقُّ في الحصول على الـطـــ 

 الـبـلـديّ  والـشـّـبـيـبـةمـجـلـس الـطــّـّّلب 

بـيـبـة يُـَمـثــ ِـل  مـجـلـس عـهـم الـشــ  ذيـن  يـنُمـَمـثــ ِـلـالـالـمـجـلـس يـضـم  هم. ِمـن أجل يعملوالـبـلـد  ضمن نطاقبـتـنـو  تـم  الـــ 

ة انـتـخـابـاتم في ـهارـيـتاخـ ربـيـة ديـمـوقـراطـيــ  ة في الـبـلـد في جميع أطر الـتـــ  مـنـهـجـيــ  ة والـال  ربـيـة الـمـنـهـجـيــ  ، الـتـــ 

ة، حـركـات رسادـالـم)  بـيـبـة ، الـمـراكـز الـجـمـاهـيـريــ  مـات الـشــ  بـيـبـة ومـنـظـــ  بـيـبـةأبـنـاء  وجميع(، الـشــ  يجب  .الـشــ 

ة  الحفاظ على ِمـفـتـاح تـمـثـيـل وعلى تـمـثـيـل ب الئـق لـكـافـــ  ال  بـيـبـة الـطـــ  أن  بـلـدي   مـجـلـس . على كل  في الـبـلـدوالـشــ 

ب  لىإ يـنُمـنـتـخــَـبـ يـنُمـَمـثــ ِـلـ سلَ ير ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ   .الـلــ ِـوائـي  والـشــ 

 يّ مــيـلـقاإل والـشـّـبـيـبـةمـجـلـس الـطــّـّّلب 

بـيـبـة يُـَمـثــ ِـل  مـجـلـس عـهـم الـشــ  ذيـن يـن ُمـَمـثــ ِـلـالـمـجـلـس الـيـضـم  . ي  مــيـلـقاإلمـجـلـس الـضمن نطاق نـفـوذ بـتـنـو  الـــ 

ة انـتـخـابـاتهـم في يـارتـاخـتـم   بـيـبـة  في هـيـئـات، ي  مــيـلـقاإلمـجـلـس الـ في بـلـد كل   في ديـمـوقـراطـيــ  ضمن نطاق الـشــ 

ربـيـة ـري  ـديـمى "لإ ـبـةستـمـنـالـ غـيـر ي  مــيـلـقاإلمـجـلـس الـضمن نطاق  رسادـالـموفي  ي  مــيـلـقاإلمـجـلـس الـ ة الـتـــ 

ة بـيـبـة  هجرةد اخـلـي ـة وـال رسادـلـم، االـعـمـرانـيــ   وُمـَمـثــ ِـلـ. "( עליית הנוערו , פנימייתימינהל לחינוך התיישבותי) إلى البالد الـشــ 

 على .الـعـالـي الـد سـتـورَ و بما يتالءم(  שוויוני)  او  ـسـمُ  ( מייצג)  نـمـوذجـي   تـمـثـيـل   ِمـفـتـاحِ وفـَق  انـتـخـابـهـميـتـم   مـجـلـسالـ

ب مـجـلـس ب  لىإ يـنُمـنـتـخــَـبـ يـنُمـَمـثــ ِـلـ سلَ يرأن   ي  مــيـلـإق شـبـيـبـةو طـال  ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ   الـلــ ِـوائـي  والـشــ 

ذي   .ي  مــيـلـقاإلمـجـلـس الـيـقـع ضمن نطاقه الـــ 

وائـيّ  والـشـّـبـيـبـةمـجـلـس الـطــّـّّلب   الـلــِّـّ

بـيـبـة يُـَمـثــ ِـل  الـلــ ِـوائـي   مـجـلـسالـ عـهـم الـشــ   يُمـَمـثــ ِـلـ مـجـلـسيـضـم  الـ أجلهم. ِمـن  ويعمل ء الـلــ ِـوا ضمن نطاقبـتـنـو 

ب امـجـِمـن   يـتـم  انـتـخـابـهـم الـلــ ِـوائـي   مـجـلـسون لـلـُمـَمـثــ ِـلـء. الـالـلــ ِـواـة في الـبـلـدي   لـسامـجـالـ ال  بـيـبـة لـس الـطـــ  والـشــ 

بـيـبـة دد ـتـحـديـده حسب ع يـتـم  . عددهم ـةالـبـلـدي   ة اتالـسُّـلـطـفي الـشــ  ِصـف   الـمـحـلــ ِـيــ  ق ُمـنــ  الـمـخـتـلـفـة، ِمـن  خالل تـطـرُّ

ة ةالـسُّـلـطـكـبـر إلى   ) ِمـفـتـاح تـمـثـيـل (. الـمـحـلــ ِـيــ 

ة، اـري  ـديـفي "م ربـيـة الـعـمـرانـيــ  بـيـبـة هجرةالـد اخـلـي ـة و رسادـلـمة الـتـــ  ف الـشــ  ب " يـتـألــَـّ ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  والـشــ 

بِ  لـِس امـجـ ِمـن   الـلــ ِـوائـي   سـاتِ طـال  ربـيـة   مـؤسـَـّ تـيالـتـــ   .مديري ةتـقـع ضمن تـفـتـيـش ال الـــ 
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 الـقـطـريّ  والـشـّـبـيـبـةمـجـلـس الـطــّـّّلب 

ب  ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  بـيـبـة أبـنـاء  كل  ل ةُمـَمـثــ ِـلـالـو ةُمـنـتـخــَـبـالـة هـيـئـالـ وه الـقـطـري  والـشــ  . البالد فيالـشــ 

ة انـتـخـابـات، في هـمانـتـخـابـون يـتـم  ُمـَمـثــ ِـلـالـ ، حيفا، ـة ) الجنوب، العمراني  الـلــ ِـوائـي   لـسامـجـ الـِمـنَ  ،ديـمـوقـراطـيــ 

 القدس، المركز، الش مال، تل أبيب (.

 نيـُمـَمـثــ ِـلـ يضم  عـلـمـانـيـ ِـيـن، عـرب ويـهـود. كذلك  ديـ ِـنـيـن،فـة: مـتـلـتــخمــوسـاط الاأل ِمـنَ  شـبـيـبـة مـجـلـسيـضـم  الـ

ب  .بـدو ونُمـَمـثــ ِـلـدروز و ال  بـيـبـة مـجـلـس الـطـــ  جـسـيـر بـيـني الـقـطـري  والـشــ  بـيـبـة  ـقـوم بـالـتــَـّ خـذي  وبـيـنالـشــ  مـتـــ 

عـلـيـمـوزارة ال القرارات في ربـيـة والـتـــ   أبـنـاء يُـَمـثــ ِـلومـخـتـلـفـة مـنـتـديـات ، في الـكـنـيـسـت، في الـحـكـومـة وفي تـــ 

بـيـبـة  خـذي القرارات.في الـد ولـة في كل  إطـار  ومـنـتـدًى ومـجـمـوعـة  ِمـن  الـشــ   مـتـــ 
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 الـمـلـحـق الـثــّـاني: قـامـوس الـمـصـطـلـحـات األسـاسـيـّـة

 أغـلـبـيـّـة مـطــْـلـقـة، أغـلـبـيـّـة سـاحـقـة، أغـلـبـيـّـة نـسـبـيـّـة

 أنظر: تـصـويـت.

 إقـالـة

كن أن  تقوم بها الـهـيـئـة  .واليـةالـفـتـرة في وظيفة تـم  تـعـيـيـنـه فيها، قبل نهاية  ُمـَمـثــ ِـل فـتـرة واليـةإنـهـاء  تـي اإلقـالـة يم  الـــ 

عـيـيـن  ـقـة.ـ ِ ثـالـوفـَق الـقـواعـد الـمـُـحـدَّدة لموضوع حـجـب  قامت بالـتـــ 

قـة/ إقـالـة  اقـتـراح حـجـب ثـِـّ

/ ) ُمـعـطــًى ( حـقٌّ مـكـتـسـَـب  راضية عن أداء الـمـجـلـس وظـيـفـتــَـه، عن أداء بعض لـكـل  مـمـثــ ِـل/ ة مـجـلـس غير راض 

صـويـت ـيـة فـفـيـأعضائه، أو عن أداء صاحب وظ عـبـيـَر عن عدم رضاه/ ها بـتـقـديـم اقـتـراح لـلـتـــ  ه، ويطلب/ تطلب الـتـــ 

/ راضية غير و/ هي ة َمـن  هـالـهدفه إق  عن أدائه.راض 

 تـصـويـت

خـاذ القرارات ِمـن  قِـبـَـل كـامـل هـيـئـة الـمـجـلـس أو بـعـضـهـا. طـريـقـة  اتـــ 

 الـتــّـصـويـت عاوـنأ

كـل  مـمـثــ ِـل/ ة مـجـلـس يـُـعـبـ ِـر/ تــُـعـبـ ِـر عـن فـيـه  تـصـويـت -يّ ـــنـــلـــعـ تـصـويـت

 مـوقـفـه/ هـا أمام كـامـل الـهـيـئـة.

يّ  تـــصـــويـــــت ــّرِّ كـل  مـمـثــ ِـل/ ة مـجـلـس يـُـعـبـ ِـر/ تــُـعـبـ ِـر عـن فـيـه  تـصـويـت -ســِـّ

تـه ِرز فيها ما يدل  على هــُـويــ   ،مـوقـفـه/ هـا على بطاقة ال يـُـبــ 

بـَـع  في  والـهـيـئـة بـكـامـلـهـا ال تعرف ماهي ة تـصـويـتـه/ هـا. مـُـتــَـّ

ة انـتـخ  ـاب أصـحـاب الـوظـائـف في الـمـجـلـس.عـمـلـيــ 

صـويـت تحسم فـيـه  تـصـويـت -ـسـبـيـّـةــّ ه األغـلـبـيـّـة الـنـمـسـحـت تـصـويـت ة الحاضرة وقـت الـتـــ  األغـلـبـيــ 

ة (. ة عـاديـَـّ نـًـا ) أغـلـبـيــ   قراًرا مـعـيـَـّ

ة مـمـثــ ِـلـي الـهـيـئـة بـكـامـلـهـا تحسم قراًرا فـيـه  تـصـويـت -تـحـسـمـه األغـلـبـيـّـة الـمـطــْـلـقـة تـصـويـت أغـلـبـيــ 

نـًـا. ) ة   مـعـيـَـّ  (. 1ن + ـيـبـنـ اخـ% ِمـن  أصوات ال50 ِمـن  أغـلـبـيـ 

خـاذ الـقـرار بحضور ثــُـلـ فـيـه تـصـويـت -تـحـسـمـه األغـلـبـيـّـة الـّسـاحـقـة تـصـويـت ن ِمـن  بـيـن يـتـم  اتـــ  ـُـثــَـيــ 

ة مـمـثــ ِـلـي الـهـيـئـة بـكـامـلـهـا ) كل  أصـحـاب الـحـق  في  كـافـــ 

صـويـت قـاشويـتـم    ( الـتـــ  خـاذ الـقـرار  فـي هذا الـنـــ  اتـــ 

ة بـ بـَـع  في حـاالت انـتـخـاب  1% + 50ِمـن  أغـلـبـيــ  (. مـُـتــَـّ

في في حـاالت تـغـيـيـرات وأصـحـاب الـوظـائـف أو إقـالـتـهـم 

 دسـتـور.الـ

 ـيّ ومـي الـمـدول أعـج

هـا والـمـنـشـورة قـبـل مـوعـد الـجـلـالـمـواضـيـع الـمـطـروحـة فـي ج  سـة أو فـي بـدايـتـهـا.ـلـسـة كـامـل الـهـيـئـة أو جـزء ِمـنــ 

 سـةـلـج

 .مـجـلـسء ِمـن ـهـا بـهـدف اتــ ِـخـاذ قـرارات و/ أو تـفـعـيـل الـاجزأمـوعـد انـعـقـاد كـامـل الـهـيـئـة أو 

 ورـضـح

 .ورـضـحـب الـأنظر: واج
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 دسـتـور

فــَـق عـلـيـهـا ِمـن  قِـبـَـل جـمـيـع  ، مـجـلـسمـمـثــ ِـلـي كـامـل الـهـيـئـة بما يتالَءم وحاجات ورغـبـات الـأنـظـمـة الـعـمـل الـُمـتــَـّ

 .يـالـعـور الـتـد سـلوبـاالعـتـمـاد عـلـى ا

 اتانـتـخـابـ دسـتـور

فــَـق عـلـيـهـا، نـتـخـابـأنـظـمـة اال  .مـجـلـسكـامـل هـيـئـة الـ، ِمـن  قِـبـَـل جـمـيـع مـمـثــ ِـلـي ديـمـوقـراطـي   لـكـشبـات الـُمـتــَـّ

 يـالـعـور الـتـّدسـلا

تـي ة لـلـمـجـالـس، ) الـتـشـكـيـلـة ( ــ  يـاسـسنـظـمـة األن، ومبادئ العمل واألـيـوانـقـتـشـكـيـلـة ال د األحـكـام الـــ  تـي تــُـحـَـد ِ الـــ 

ة  ِزم كـافـــ  ب مـجـالـس تــُـلـــ  ال  بـيـبـة الـطـــ   الـبـالد.في والـشــ 

 سـيـرئ

ة هـا /تـم  انـتـخـابـه مـمـثــ ِـل/ ة مـجـلـس تـي لـيـقـَف على رأس كـامـل الـهـيـئـة  بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ  يعمل/ تعمل فيها الـــ 

 .ة واحدًا/ ةً فـقـط /اـسـيـرئ يـُـعـَـيــ ِـنَ أن   مـجـلـسعلى الـ. مـجـلـسبما يتالَءم ودسـتـوَر الـ

ذي  مـجـلـسالـ ـًـا يـسـري عليه مفعول هذا ـبـَ نـتـخال يـُـعـتـبــَـر مـجـلـسـًـا مـُـا ِمـن  بـيـن أعضائه ـسـيـرئ ـبنـتـخِ ال يـَـالـــ 

 سـتـور.الـد  

ئ ة  س وظـيـفـة  ـيـوظـيـفـةُ الـر  شـاط الجاري والـسَّـِوي  ـي  ـم  ـاأله ةُ ـغـالـبرئـيـسـيــ  ذي ة تأتي لضمان العمل أو الـنــ  يقوم به الـــ 

 . مـجـلـسالـ

 ةـنـجـس لـيـرئ

ة مـمـثــ ِـل مـجـلـس جـلـيـقـَف على رأس الـلكـامـل الـهـيـئـة ِمـن  قِـبـَـل أعضاء  تـم  انـتـخـابـه بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ  ة ـنـــ 

 .هاعملـَز ويـُـَركــ ِ 

ـّل )  ـجِّ  ـروتـوكـول (پمـَـحـْـضـَـر/ سِّ

ص ج ن تـفـصـيـل الـمـشـتـركـيـن، الـقـرارات  ـسـةـ  لـُمـلــَـخــَـّ تـي كـامـل الـهـيـئـة ويـتـضـمــ  ِخـذَت و/ أو الـــ  ـت، ــَ ُرفِـضاتــُـّ

تـي  ) األمور األساسي ة ( جـوهـر المواضيع ات الـــ  صـويـت ) تـفـصـيـلتـم  بـحـثـهـا وعـمـلـيــ  ات  الـتـــ  صـويـت، عـمـلـيــ  الـتـــ 

 .( األعداد الـدَّقـيـقـة لـلـمـؤيـ ِـديـن، لـلـمـعـارضـيـن ولـلـمـمـتـنـعـيـن

 مـجـلـسا الــاريـرتـكـس

ئ ةسـيـمـنـتـدى جميع أصـحـاب الـوظـائـف الـر  تـي ، ـيــ  ذي  مـجـلـستم  تحديدها في دسـتـور الـالـــ   فــ تـتـألـهم أعضاء فيه. الـــ 

الـمـجـلـس، ان ـسـلـق بـاطـ، نـائـب رئـيـس الـمـجـلـس، الـنــ  رئـيـس الـمـجـلـس :أصـحـاب الـوظـائـفِمـن   اـاريـرتـكـس  الـ

جـيـر، رؤسـاء الـلـرتـكـالـس    .انـــ 

 ضـمـان أو تـخـصـيـص وظـيـفـة:
ة يـُـحـفـظ فيها مكان  لـمـمـثــ ِـلـي الـهـيـئـات  تـي حالة اسـتـثـنـائـيــ  لـة في الـمـجـلـس.الـــ  هذه الـهـيـئـات  يجب أن  تكون مـمـثــَـّ

ـبــَـقــًـا. َزم  بأن  ي ة /ة الـمـتـنـافـس /الـمـمـثــ ِـل يـتـم  تـحـديـدهـا ُمـس  ص" مـُـلـــ  م  ـتـعلى المكان "الـمـضـمـون/ الـمـُـخـصـَـّ

لـة، بما يتالءم ودس ديـمـوقـراطـي   لـكـشبـ هـا /انـتـخـابـه  وَر الـمـجـلـس.ـتـِمـن  قِـبـَـل الـهـيـئـة/ المجموعة الـمـمـثــَـّ

نـة/ الـمـضـمـونـةـديـحـت اعـتـبـارات مـشـبـوهـة ويكون مـصـادَقــًـا ن ـمِ ـًـا عــابـنال يكون  ـجـلـسفـي الـم د الـوظـائـف الـمـُـؤمـَـّ

ة  تـزيـد عـن عليه  ـالـحـة فـي كـامـل هـيـئـة الـمـجـلـس.بـأغـلـبـيــ   نصف األصوات الـص 

 ( مـّدة واليـة)  فـتـرة واليـة

ة  مـنـيــ  تـي الـمـد ة الـز  ذي  مـجـلـسكما تـم  تـحـديـدهـا في دسـتـور الـ امـجـلـس في وظـيـفـتـه/ هـ ة /ُمـَمـثــ ِـليـقـضـيـهـا الـــ  الـــ 

 .هو/ هي عضو فيه
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 سـيـقـائـم بـأعـمـال الـرئ

ة مـجـلـس عضو ن، لـمـجـلـسبما يتالَءم ودسـتـوَر الـ تـم  انـتـخـابـه بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ   في ـةتـمـثـيـل هـيـئـة مـعـيـَـّ

 .مـجـلـسالـ

صـويـت عندما يكون  ل ( يـخـتـلـف عن الـمـمـثــ ِـليـس ) الـبـدـيـالـقـائـم بـأعـمـال الـرئ ه ال يـُـمـنــَـح الـحـق  في الـتـــ  بـأنـــ 

تـي جميع مـمـثــ ِـلـي الـهـيـئـة  صـويـت على قرار مـعالـبـديـل يـمـثــ ِـلـهـا الـــ  ن.حاضرين ومشاركين في الـتـــ   ـيـَـّ

 كـامـل الـهـيـئـة

ة مـمـثــ ِـلـي الـ ذيـن  مـجـلـسكـافـــ  ة ـمتـم  انـتـخـابـهالـــ  لـة بـيـن  ِمـن   لـلـمـجـلـس بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ  الـهـيـئـات الـمـمـثــَـّ

 .مـجـلـسفي الـ

 ةـنـجـل

ةتـم  انـتـخـابـه بـطـريـقـة جزء ِمـن  كـامـل الـهـيـئـة  ذي  مـجـلـسبما يتالَءم ودسـتـوَر الـ هنــيـيـعـتتـم   أو ديـمـوقـراطـيــ  الـــ 

ن أجل معالجة موضوع  ِمـن  يعمل هذا الجزء فيه،   .( مـحـدَّدثـابـت ) أو ومـعـيـَـّ

 اتانـتـخـابـ ةـنـجـل

رها هو نـتـخـابـعن سيرورة االة والـمـسـؤولـة بــراقِ الـهـيـئـة الـمـ د ِمـن  أن  ات. دَو  أكــُـّ  دسـتـوروفـَق تــُـدار  اتنـتـخـابـاال الـتـــ 

ه و مـجـلـسالـ زاهـةـتـيِمـن  أنـــ   .م  الحفاظ خاللها على الـنـــ 

جـالـل فــ تـتـألـ  ات.نـتـخـابـليسوا مـتـنـافـسـيـن في اال مـجـلـسـن في الـِمـن  مـمـثــ ِـلـي ةـنـــ 

جـس/ ة الـلـيـتوصية: رئ تــَـهـِـيــَـِة ِواليـتــُـه. يـكـون/ تـكـونة ـنـــ   رئـيـس/ ة الـمـجـلـس الـمـُـنـــ 

 رـمـؤتـم

ةد  ة والــبـــَ نـتـخــمالة الـعـلـيـا هـيـئـالـ ب  مـجـلـسلـ يـمـوقـراطـيــ  ال  بـيـبـة الـطـــ  تـي وفي دولة إسرائيل، والـشــ  تــُـلـِزم الـــ 

ة  بـيـبـة قراراتها كـافـــ  ذيـن الـشــ   .رـمـؤتـيـمـثــ ِـلـهـم الـمالـــ 

 مـجـلـس

شـ هـاتـم  انـتـخـابـ مجموعة مـمـثــ ِـلـيـن نـة، لـلـتـــ  اُور والتــ ِـخـاذ ِمـن  قِـبـَـل هـيـئـات مـخـتـلـفـة كي تجتمع في أوقات مـعـيـَـّ

ـتـهـم مور  تـقـعقـرارات حول أ  .ضمن صـالحـيــ 

 مـّدة واليـة

 واليـة. أنظر: فـتـرة

 ( هنــيـيـعـت تـمّ ـَّن )  صـاحـب وظـيـفـة ـعَـيـمُ 

وصـيـة عـلـيـه ِمـن  قِـبـَـلتـم   ،مـمـثــ ِـل  مـجـلـسالـأغـلـبـي ـة مـصـادقـة وحـصـل عـلـى  مـجـلـسا الــاريـرتـكـسأعضاء  ـت الـتـــ 

ةبـطـريـقـة   .مـجـلـسفي الـ وظـيـفـةً  ـلَ غَ ـشـ  ــيَ لِ  ،ديـمـوقـراطـيــ 

ـفـتـاح تـمـثـيـل  مِّ

ذيـن  مـجـلـسفي الـ عدد الـمـمـثــ ِـلـيـن ة ومـخـتـلـف الـــ  ب يـمـثــ ِـلـون كـافـــ  ال  بـيـبـة الـطـــ  لـطـة في المـدرسـة، والـشــ  في الـســ 

ة،  يــ  واء وفي الـمـحـلـــ   .الـقـطـري   مـجـلـسالـفي الـلـــ 

ل/ ة   مـجـلـسمـمـثــِّـّ

ى بـلـوغـه/ ها سن  الـ  ة أو حـتـــ  انـويــ  ى إنـهـائـه/ هـا الـد راسـة فـي الـمـدرسـة الـثـــ  / ة حـتـــ  ذي، 19الـشـاب  تـم  وال ـتـي  /والـــ 

ة هـا /انـتـخـابـه لـة فـي الـمـجـلـس، طالما هو/ هي عضو في هذه  بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ  ِمـن  قِـبـَـل الـهـيـئـة الـمـمـثــَـّ

 .هو/ هي عضو فيهـذي ــ  الالـمـجـلـس  ورـتـسودي ـالـعـور الـتـد سـلى اـضـتـقـمـالـهـيـئـة، ب

ه/ ة الـ  مـجـلـسُمـَوجــِّـّ

ربـيـة:  مـعـلــ ِـم/ ة، مرشد/ ة شـبـيـبـة أو مـفـتــ ِـش/ ة وما شابه، يـُ/ تـُـساعد رجل/ امرأة بالغ/ ة صاحب/ ة خبرة في الـتـــ 

ذي  مـجـلـسالـ  .يـُ/ تـُـَوجــ ِـهـُـهُ على العمل ضمن القانون وعلى تـنـفـيـذ الـقـراراتالـــ 
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 مـجـلـسس/ ة ـيـب/ ة رئـائـن

ة هـا /تـم  انـتـخـابـه مـمـثــ ِـل/ ة مـجـلـس  مـجـلـسمـجـلـس بما يتالَءم ودسـتـوَر الـس الــيـلمساعدة رئ بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ 

ذي   ،مـجـلـس، وفـَق دسـتـور الـيـتـم  ، وكذلك مـجـلـسالوظيفة يـتـم  تحديدها وفـَق دسـتـور الـيعمل/ تعمل فيه. مجاالت الـــ 

اب تحديد ذيـن  مـجـلـسالـ عدد نــو   .ـثــ ِـلـون فيهمـم همالـــ 

 ب/ ة فـي مـؤتـمـرـائـن

ة هـا /تـم  انـتـخـابـهأو طـالـب/ ة  شـبـيـبـةمـمـثــ ِـل/ ة  تـمـثـيـل جـمـهـور نـاخـبـيـه/ هـا فـي لـ بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ 

 .الـمـؤتـمـر

 اشـط/ ةـن

ى بـلـوغـه/ ها سـن  الـ  / ة حـتـــ  ة، 19الـشـاب  انـويــ  ى إنـهـائـه/ هـا الـد راسـة فـي الـمـدرسـة الـثـــ  ي لـيـس/ هـو/ هـو، أو حـتـــ 

ة هـا /تـم  انـتـخـابـهولم يـ فـي الـمـجـلـس / ةً مـمـثــ ِـاًل ت  ولـكـن  ، الـمـجـلـسفـي هـيـئـة لـتـمـثـيـل  بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ 

ات  غـم ِمـن  ذلـك يُـ/ تــُـشـارك فـي فـعـالـيــ   .سـاعـدهيُـ/ تــُـوالـمـجـلـس بـالـر 

حِ فـي أو  نـتـخـابِ اشـط/ ة فـي االـال حـقَّ لـلـنــ   رشـُـّ لِ الـتــَـّ صـويـت ، بـاسـتـثـنـاء مـجـلـسفي الـ وظـيـفـة    أو فـي شـَـغــ  حـق  الـتـــ 

 .عضو فيها يهـو/ هــتـي ــ  الفـقـط في لـجـان الـمـجـلـس 

 انـسـلـب ة /قـاطـن

ة هـا /تـم  انـتـخـابـه مـمـثــ ِـل/ ة مـجـلـس ذي  مـجـلـسهـا بما يتالَءم ودسـتـوَر الـ /هنــيـيـعـتتـم   أو بـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ  الـــ 

صـريـح عن رسائل وبالغاتيعمل/ تعمل فيه وهو/  ا بـالـتــَـّ ل/ ة رسـمـيـًـّ  .مـجـلـسدسـتـور الـ، بـمـقـتـضـى باسمه هي مــُـخــَـوَّ

 شـبـيـبـة ةهـيـئـ

ة ) مـثـاًل مـدرسـة، حـركـات  مـة أو حـركـة تـربـويــ  سـة، مـنـظــَـّ ة ( تـعـمـل، شـبـيـبـةكـل  مـؤسـَـّ عـيــ  مـات تـطـوُّ في  مـنـظــَـّ

ة و مـنـهـجـيــ  ة أو الـال  فـتـيـش الاألطـر الـمـنـهـجـيــ  .تـقـع ضمن الـتـــ  سـمـي   ر 

 ورـضـحـب الـواج

ةلـوظـيـفـتـه  تـم  انـتـخـابـه مـمـثــ ِـل مـجـلـسكـل  على  ور جميع جلسات ـضـب حـ، يقع واجبـطـريـقـة ديـمـوقـراطـيــ 

 مـجـلـسإذا كـان غير قادر على الوصول، عليه اإلبالغ باألمر وفـَق أنظمة الـ .إليها بـسي يـنـتــتـــ  ات الـســ لـجـأو ال مـجـلـسالـ

ذي   .ووفـَق دسـتـوره يـهـيـعـمـل فالـــ 
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(،  والـشـّـبـيـبـةومـجـلـس الـطــّـّّلب الـشـّـبـيـبـة الـمـلـحـق الـثــّـالـث: قـانـون الـّسـلـطـات الـمـحـلــّـيـّـة ) مـديـر وحـدة 

 الـقـسـم الـخـاّص بـالـمـجـلـس -2011

مـجـلـس الـطــّـّّلب 

فـي  والـشـّـبـيـبـة

الـّسـلـطـة 

 الـتــّـربـويـّـة

 الـمـحـلــّـيـّـة

ةويـ  سلطة ترب ل  كفي  .أ يــ  ب وشـبـيـبـةيتم  إنـشـاء  ة مـحـلــ   (. مـجـلـسالـ -) فيما يلي مـجـلـس طال 

بـيـبـة مـديـر وحـدة واعتبارات  بما يتالَءمعـضـًوا،  61 -15 ِمـن   سمـجـلـالـفـي يـكـون  .ب الـشــ 

ةتـلـك  فـي يــ  ة الـمـحـلـــ  ربـويــ   .الـس ـلـطـة الـتـــ 

سـات ـم ِمـن  ـيـن مـمـثــ ِـل سمـجـلـيـضـم  الـ .ت ةؤسـَـّ ربـويــ  ة،  ِمـن  ، تـــ   ِمـن  مـراكـز جـمـاهـيـريــ 

مـات  ِمـن  ، شـبـيـبـةحـركـات  بيـكـونـوا ومـا إلـيـهـا، وبـشـرط أن  شـبـيـبـة مـنـظـــ   ـًـاطـال 

ةتـلـك ـاكـنـيـن ضـمـن نـطـاق س وشـبـيـبـة يــ  ة الـمـحـلـــ  ربـويــ   .الـس ـلـطـة الـتـــ 

ب ــ  طالـ ِمـن  قِـبـَـل ـمتـم  انـتـخـابـهيـ سمـجـلــو الـمـمـثــ ِـل .ث بـيـبـة ـال  ـاكـنـيـن ضـمـن س  الـوالـشــ 

ةتـلـك نـطـاق  يــ  ة الـمـحـلـــ  ربـويــ  ةً كـل  سـنـة.الـس ـلـطـة الـتـــ   ، مـر 

سـة ـمفـي  مـــَّ لـعـتـي ـن  مَ ـو ه "بـلاـــ  طد، "الــنـبـذا الـي هـف .ج ةؤسـَـّ ربـويــ  ِمـَن وف ـفـص  ـالفـي  تـــ 

ى ابـع ــ ـسال انـي عـشـرحـتـــ   .الـثـــ 

وظـائـف 

 مـجـلـسالـ

م االسـتـشـارة لـجـهـات مـخـتـلـفـة مـجـلـالـ .أ ة فـيس لـه الـحـق  في أن  يـُـقــَـد ِ يــ   الـس ـلـطـة الـمـحـلـــ 

، بـمـا الـش ـبـيـبـةفـي األمـور الـمـتـعـلــ ِـقـة، بـشـكـل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـر، باألوالد و

ةرئـيـس  ِمـن  لـجـهـات تـشـمـلـه هـذه ا يــ  ربـيـة ، نـائـبـه، لـجـنـةالـس ـلـطـة الـمـحـلـــ  ، لـجـنـة الـتـــ 

فـل (  .ـبـيـبـةـ  مـديـر وحـدة الـش ، مـديـر قـسـم الـمـعـارف ورفـع مـكـانـة الـولـد ) الـطـــ 

بـيـبـة قـضـايـا األوالد  ـمـثــ ِـليـُ  سمـجـلـالـ  .ب ةأمـام والـشــ  يــ   ويـعـمـل عـلـى الـس ـلـطـة الـمـحـلـــ 

ة اتالـس ـلـطـ فـيذات الـصـ ِـلـة بـالـمـوضـوع لـجـهـات تـحـويـل طـلـبـاتـهـم إلـى ا يــ   الـمـحـلـــ 

لـبـات وعـلـى ،الـد ولـة اتسـلـطـأو فـي  ويـعـمـل  ،مـتـابـعـة تــَـلــَـقــ ِـي اإلجـابـات عـن الـطـــ 

لـبـات تـحـويـل وعـلـىلـجـهـات الـحـضـور أمـام تـلـك اعـلـى  مـي الـطـــ   .اإلجـابـات إلـى ُمـقــَـد ِ

ول أعـمـال جـدا

 مـجـلـسالـ

،س يـنـعـقـدمـجـلـالـ .أ ةً كـل   ، عـلـى األقـل   .رـهـشمـر 

بـيـبـة مـديـر وحـدة  .ب ،سمـجـلـالـمـَع  ـتـقـيليـالـشــ  ةً كـل  شـهـريـن ، عـلـى األقـل   .مـر 

تـتـعـلــّـق أنـظـمـة 

بـانـتـخـاب 

 مـجـلـسالـ

 عـمـلـهوبـطـرق 

ربـيـة، وال .أ ، بـمـصـادقـة لـجـنـة الـتـــ  قـافـةلـلـوزيـر الـحـق  يـاضـة فـي الـكـنـيـسـت، في  ـثـــ  والـر 

دَ   .لـساأنـظـمـة عـمـل الـمـجـأن  يُـحـد ِ

ة ، وِمـن  خـالل قيامه بـنـشـر أنـظـمـة في موقع مـديـر وحـدة الـش ـبـيـبـة ربـويــ  الـس ـلـطـة الـتـــ 

ة يــ  لة  نظيميقوم بت، الـمـحـلـــ  تـحـديـدهـا في هذا القانون: فيما يلي، طالما لم يـتـم  المواضيع المفصَّ

، نشر أسماء أعضائه، مواعيد ومكان انعقاد اجتماعاته، أنـظـمـة انعقاد الـمـجـلـسانـتـخـاب  أنـظـمـة

 وتـنـظـيـم نشاطه. الـمـجـلـس

ة )كما هو مـحـدَّد في  -"مـديـر وحـدة الـش ـبـيـبـة"" يــ   مـديـر وحـدة قـانـون الـس ـلـطـات الـمـحـلـــ 

بـيـبـة  ب الـشــ  ال  بـيـبـةومـجـلـس الـطـــ   "2011(،  والـشــ 

 
 بـنـيـامـيـن نـتـنـيـاهـو

 رئـيـس الـحـكـومـة
 

 سـاعـر دعـونچـ

عـلـيـمـر اليـوز ربـيـة والـتـــ   تـــ 

 يـريـسپـشـمـعـون 

 رئـيـس الـد ولـة
 

ؤو  يـنلــڤيـرِّ  ـيـنڤرِّ
 رئـيـس الـكـنـيـسـت
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