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  توصيات اللجنة املكلفة إعداد أفكار ومقترحات
  بشأن مسألة التهوّد يف إسرائيل

  ]مقتطفات[ *.1998يناير  /كانون الثاين
  
  

[.......]  
  توصيات اللجنة :اجلزء الثاين

  معهد الدراسات اليهودية :القسم األول
ص الدولة وستخصِّ. اليهوديةبرعاية الوكالة ) املعهد: يسمّى أدناه(سيُنشأ معهد الدراسات اليهودية ـ 1

 .واملؤسسات الوطنية امليزانية الالزمة إلنشاء املعهد وتشغيله
وستتمّ هذه الدراسات . سيكون املعهد مسؤوالً عن تنظيم برنامج دراسات لتعليم الطلبة الدين اليهوديـ 2

. اجملال املذكور يف أماكن عدة من إسرائيل بلغات متعدّدة، لتوفير استجابة مالئمة حلاجة الناس يف
 .وستمتد فترة الدراسة يف املعهد إىل نحو عام

 ـ 3  
. سيتألف جملس إدارة املعهد من سبعة أعضاء، أحدهم سيكون الرئيس، وفقاً لتشكيلة هذه اللجنةأ ـ   

كة ويمكن للبديل الثابت املشار. فقة الرئيس، بتعيين بديل ثابت منهاوسيُسمح لكل عضو يف جملس اإلدارة، بعد مو
 .يف اجتماعات جملس اإلدارة جميعها

سيتم تعيين رئيس جملس اإلدارة وأعضائه باملشاركة بين رئيس اللجنة الوزارية للشتات ب ـ   
وستعكس تشكيلة جملس . والهجرة وشؤون االستيعاب ـ بموافقة رئيس احلكومة ـ وبين رئيس الوكالة اليهودية

 .ئاتهم وتياراتهماإلدارة تمثيل سكان إسرائيل كافة، بجميع ف
غير : [توصي اللجنة بأن يتمّ خالل املرحلة األوىل من اخلدمة تعيين األشخاص التالين أعضاءج ـ   

 ]مذكورين
 .ن جلاناً فرعية وفقاً ألهداف املعهدعمله، ويمكنه أن يعيِّد جملس إدارة املعهد أساليب سيحدِّـ 4
رين جاهسرائيليين، وللمسادس ـ للمواطنين اإلسم الصة ـ بموجب القمساقات الدراسة يف املعهد خمصَّـ 5
 .لين يهوداًغير املسجَّ

د جملس إدارة املعهد اإلجراءات العامة للقبول، وقد يسمح أيضاً لغير املواطنين اإلسرائيليين سيحدِّـ 6
ء األشخاص إقامة هؤالالعتبار موقف وزارة الداخلية من وغير املهاجرين بالدراسة يف املعهد، مع األخذ يف ا

 .بإسرائيل
 ـ 7  

القانون الكتابي والشفهي؛ الهاالخاه ـ الوصايا : ول الدراسات يف املعهد املوضوعات التاليةستتناأ ـ   
املتصلة بمسائل العالقة بين األفراد، والوصايا املتصلة بالعالقة بين اإلنسان وربّه؛ التقاليد؛ الفكر اليهودي 

 .كفاح إلنشاء دولة إسرائيل وبنائهاومبادئ اإليمان؛ التاريخ اليهودي؛ اليهودية املعاصرة؛ الصهيونية وال
د الشعب ، واألمور التي توحِّةز املنهج على فرادة الشعب اليهودي، والتعاليم اليهوديسيركِّب ـ   

 .اليهودي بمختلف فئاته وتياراته
 .د كل طالب، أو طالبة، برنامج الدراسة املالئم له، أو لهاسيحدِّ ج ـ   
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ساقات الدراسية وتلبية متطلباتها، ومعايشة اخلبرات الدينية، إن املنهج، بما فيه تفصيالت املـ 8
 ومن مسؤولية جملس إدارة املعهد، مين واألساتذة املعيدين، سيكون منسجماً مع أهداف املعهد،واختيار املعلِّ

 .وخاضعاً إلشرافه
ن ذلك وسيُذكر يف الشهادة أ. كلّ من ينهي دراساته يف املعهد بنجاح يحصل على شهادة بذلكـ 9

وسيتم تقديم الشهادة إىل حمكمة . الشخص أنهى بنجاح دراساته يف معهد الدراسات اليهودية، حتضيراً للتهوّد
 .التهوّد احلاخامية املذكورة يف القسم الثاين

  عملية التهوّد يف إسرائيل :القسم الثاين
  ـ 10  

، )حماكم التهوّد احلاخامية: هتُسمّى أدنا(سينشىء كبار حاخامي إسرائيل حماكم خاصة للتهوّد أ ـ 
 .نون أعضاء هذه احملاكمويعيِّ

 .ستقام حماكم التهوّد احلاخامية يف أماكن متعددة يف إسرائيل، وفقاً حلاجات السكانب ـ 
 .ص الدولة األموال الالزمة إلنشاء حماكم التهوّد احلاخامية، ولتغطية عملها املتواصلستخصِّـ 11         

وستعترف . حماكم التهوّد احلاخامية بمهمة التهويد يف إسرائيل، بموجب تعاليم التوراةستقوم ـ 12     
 .مؤسسات الدولة بأعمال التهويد هذه فقط

  صالحية هذا الترتيب :القسم الثالث
الحية وكي يكتسب الص. ل هذا الترتيب تعبيراً عن اتفاق جميع أعضاء اللجنة والهيئات التي يمثّلونهايشكِّـ 13         

 .املمنوحة من قرار حمكمة، سيتم اعتماده يف أية حماكمة قانونية ذات صلة بالتهوّد يف إسرائيل
 .سيقوم أعضاء اللجنة بدور أعضاء جلنة ملراقبة تنفيذ هذا الترتيب لألعوام اخلمسة املقبلةـ 14         

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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