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משרד החינוך
המינהל הפדגוגי

الهدف   .۱
يهدف هذا القانون إلى وضع أسس لحقوق الطالب تتمتع بروح احترام اإلنسان ومبادىء ميثاق   
، مع الحفاظ على احترام الطالب ، العامل في مجال التعليم  األمم المتحدة بالنسبة لحقوق الطفُلُ
وطاقم المؤسسة التربوية وعلى الصبغة الخاصة لمختلف المؤسسات التربوية على أنواعها 
المختلفة كما هي معرفة في قانون التعليم اإللزامي - ۱۹٤۹، في قانون التعليم الرسمي -۱۹٥۳ 
، وفي قانون التربية الخاصة- ۱۹۸۸، وفي كل قانون آخر، والتشجيع على خلق جو من االحترام 

المتبادل في داخل المؤسسة التربية.

تعريفات   .۲
في هذا القانون-  

"اللجنة" - لجنة المعارف والثقافة في الكنيست  
"مؤسسة تربوية"، "مؤسسة تربوية رسمية"، «مؤسسة تربوية معترف بها»، «أهل»، «فتى»،   

"ولد" - كما تم تعريفهم في قانون التعليم اإللزامي -۱۹٤۹,
"المدير العام" - المدير العام لوزارة المعارف  

"مدير اللواء" - مدير مكتب اللواء في وزارة المعارف  
"مفتش لواء"  و"مفتش عام" - مفتشون تم تعينهم وفقا للبند ۳٤ لقانون التعليم الرسمي- ۱۹٥۳;  

"جماعة المؤسسة التربوية" - طالب, الطاقم التربوي واإلداري وأهالي الطالب.  
"طالب" - كل من يتعلم في مؤسسة تربوية.  

"الوزير" - وزير المعارف.  
"جماعة المؤسسة التربوية" - طالب, الطاقم التربوي واإلداري وأهالي الطالب.  

"طالب - كل من يتعلم في مؤسسة تربوية.  
"الوزير" - وزير المعارف.  

الحق في التربية  .۳
كافة  لتعليمات  التعليم وفقا  الحصول على  إسرائيل  من حق كل ولد/بنت وفتى/فتاة في دولة   

القوانين.
نشر التعليمات   .٤

يتم إبالغ الطالب وأهاليهم بالنسبة لتعليمات هذا القانون مع بداية كل عام دراسي، كما يحدد  (أ)   
الوزير بتصريح من اللجنة.

تنشر تعليمات المدير العام لمديري المؤسسات التربوية وكذلك كافة التعليمات التي تعطى  (ب)   
من قبل مديري المؤسسات التربوية, بالنسبة لحقوق وواجبات الطالب، وبما في ذلك القواعد 
التي تتعلق بالمحافظة على االحترام المتبادل في داخل المؤسسة التربوية، وقواعد السلوك، 
يشمل هذا منع العنف ومعالجته ويتم إعالم الطالب وأهاليهم بها بالطريقة التي يحددها 

الوزير وبتصريح من اللجنة.
منع التمييز (التعديل رقم ۳), ۲۰۱۱, (التعديل رقم ٤), ۲۰۱٤  .٥

سلطة تربوية محلية, مؤسسة تربوية أو انسان يعمل من قبلهم, يمنع منعا باتا عليهم أن  (أ)   
يقوموا بتمييز طالب على اساس طائفي, أساس بلد المنشأ, خلفية اجتماعية-اقتصادية, أساس 
التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية, أو ألسباب تتعلق بالمنهج السياسي للولد أو ألهله, في 

كل من هذه األوضاع:
تسجيل الولد، قبوله أو إبعاده من مؤسسة تربوية,  (۱)  

تحديد البرامج التعليمية ومسارات التقدم المنفصلة في نفس المؤسسة التربوية  (۲)  
إيجاد صفوف منفصلة في نفس المؤسسة التربوية.  (۳)  

حقوق وواجبات الطالب بما في ذلك قواعد السلوك وتطبيقها.  (٤)  
من يخالف تعلميات هذا البند، عقوبته السجن مدة سنة واحدة أو غرامة كما هو محدد في  (ب)   

البند ٦۱(أ)(۳) من قانون العقوبات -۱۹۷۷.
إبعاد طالب من مؤسسة تربوية إلى األبد  .٦

القرار بشأن إبعاد طالب من مؤسسة تربوية إلى األبد وإبعاده إلى مؤسسة أخرى يتخذ فقط  (ا)   
بعد أن أعطي الطالب وأهله فرصةاإلدالء بأقوالهم ; بالنسبة لهذا البند، إعطاء الفرصة 
لألهل وللطالب لإلدالء بأقوالهم، إذا تم استدعاؤهم مرتين كما ينص القانون ولم يحضروا، 

يقوم الوزير بتخويل من اللجنة بنشر التعليمات الخاصة لهذا األمر.
القرار وفقا للبند (أ) يكون خطيا مع ذكر التفاصيل. (ب)   

فورا بعد اتخاذ القرار وفقا للبند الصغير (أ) يقوم مدير المؤسسة التربوية بإعالم أهالي  (ج)   
الطالب والطالب بنفسه بأنه يحق لهم االستئناف على القرار خطيا ، أمام لجنة استئناف تقام 
وفقا للبند ۷ ، خالل ۱٤ يوما من يوم استالم البالغ ، وإذا كان القرار إبعاد الطالب بشكل 
فوري كما ينص البند الصغير ( د) (۲) - خالل ۱۰ أيام من استالم البالغ إلبعاد الطالب 

بشكل فوري ; يتم إرفاق القرار مع البالغ.
(د)   

تقديم  تم  تقديم االستئناف ;  يتم  البند الصغير (أ)، حتى  إبعاد طالب، كما هو في  يتم  ال   (۱)  
االستئناف، ال يبعد الطالب إال بعد إصدار قرار االستئناف.

على الرغم مما ذكر في الفقرة (۱) ، بإمكان مدير المؤسسة التربوية ، بموافقة مفتش اللواء  (۲)  
، وفي حالة عدم وجود مفتش لواء - بموافقة المفتش العام ، يسمح إبعاد الطالب بشكل    
فوري ، كما ينص البند الصغير (أ) ; تعليمات هذا البند ال تسري على إبعاد إلى األبد بسبب 

تحصيالت تعليمية طبقا لما ذكر في البند ۱۲ ب من قانون التعليم اإللزامي - ۱۹٤۹.
إذا قام مدير المؤسسة التربوية بإبعاد طالب إلى األبد طبقا للفقرة (۲) ، عليه إبالغ من أوكله   (۳)  

الوزير لهذا األمر من بين عاملي الوزارة.

يقوم الوزير بتحديد الترتيبات والمواعيد لتقديم االستئناف ، وكذلك سبل النقاش والقرار. (ه)   
يقدم الوزير تقريرا للجنة كل سنة ، عن اإلبعادات التي تمت طبقا لهذا البند ، وذلك في موعد  (و)   

أقصاه األول من شهر حشوان العبري.
لجنة استئناف  .۷

تتم إقامة لجنة استئناف في كل لواء ويكون تركيبها على النحو التالي: (ا)   
مدير اللواء الذي في لوائه تتواجد المؤسسة التربوية, ويكون هو رئيس اللجنة.  (۱)  

مندوب المنظمة التي ينتمي إليها معظم المعلمين في المؤسسة التربوية, كما تحدد المنظمة.  (۲)  
مندوب منظمة أولياء األمور القطرية من خالل قائمة تحددها المنظمة, إال إذا طلب الطالب   (۳)  

أو أهله أالّ يشارك هذا المندوب في النقاش.
رئيس مجلس الطالب اللوائي أو نائبه, إال إذا طلب أهل الطالب أو الطالب نفسه أالّ يحضر   (٤)  

هذا المندوب النقاش.
الطالب  اهل  إلى  يستمع  أن  بعد  اللواء  مدير  قبل  من  االستئناف  بشأن  القرار  اتخاذ  يتم  (ب)   
والطالب نفسه، إذا رغبوا بذلك، وبعد أن يسمع مدير اللواء رأي مفتش اللواء أو المفتش 
العام ،المسؤولين عن المؤسسة التربوية ، أو مدير المؤسسة التربوية ،أو من ينوب عنهم 

،وكذلك آراء المندوبين الذين تمت دعوتهم وفقا للقانون لالشتراك في نقاش اللجنة.
القرار بشأن االستئناف يكون خطيا ومع التفصيل. (ج)   

إذا لم يتمكن مدير اللواء من القيام بوظيفته وفقا لهذا البند، يقوم باستبداله مفتش اللواء أو  ( د)   
مفتش التربية الدينية في اللواء ، ومخولة له من اجل ذلك صالحيات مدير اللواء حسب هذا 

البند.
استئناف  .۸

يحق االلتماس على قرار لجنة االستئناف أمام محكمة الشؤون اإلدارية.  
الحق في التقدم المتحانات إنهاء الثانوية (بجروت)  .۹

يحق لكل طالب التقدم المتحانات إنهاء الثانوية الحكومية (البجروت) التي تقام في المؤسسة   
التربوية التي يتعلم فيها إال إذا لم يستوف الطالب الشروط التي حددها الوزير بالتشاور مع اللجنة.

وسائل تأديبية  .۱۰
من حق كل طالب أن يتم تطبيق القواعد السلوكية في المؤسسة التربوية بشكل يليق باحترامه   

كإنسان وكذلك من حقه أالّ تتخذ ضده وسائل سلوكية جسدية أو مهينة.
حدود المعاقبة  .۱۱

يمنع على المؤسسة التربوية أن تعاقب الطالب بسبب فعل أو عمل اقترفه أهله.  
التمتع بالحقوق  .۱۲

يمنع من المؤسسة التربوية أن تحرم الطالب من التمتع بحقوقه كما هو مذكور في هذا القانون أو   
في أي قانون آخر.

مجلس الطالب  .۱۳
تقوم المؤسسة التربوية بالتشجيع على إقامة مجلس للطلبة وال تقوم بأي عمل لمنع إقامة مثل  (أ)   
هذا الجسم; يحدد إطار عمل هذا وفقا لتعليمات المدير العام بالتشاور مع مجلس الطالب 

والشبيبة القطرية.
تعليمات هذا البند ال تطبق على الروضة كما هي معّرفة في قانون التعليم اإللزامي لسنة  (ب)   

.۱۹٤۹
واجب السرية  .۱٤

من انكشف لمعلومات عن طالب عقب قيامه بوظيفة ألقيت عليه وفقا لهذا القانون، عليه أن يحافظ   
على سرية هذه المعلومات وال يُسمح له بكشفها إال لغرض قيامه بوظيفته.

التنفيذ والتعليمات  .۱٥
الوزير مسؤول عن تنفيذ هذ القانون ويقوم بوضع التعليمات لتنفيذه، خالل ٦ أشهر من يوم نشر   

هذا القانون, بتصريح من اللجنة.
تحفظات بالنسبة للتطبيق  .۱٦

تنطبق تعليمات هذا القانون على كل مؤسسة تربوية حكومية رسمية. (أ)   
بالنسبة للمؤسسات التربوية المعترف بها وغير الرسمية، بها تنطبق تعليمات هذا القانون  (ب)   
ما عدا البنود ٦ ، ۷ و ۱۳ ، ولكن يحق للوزير، بتصريح من اللجنة واالخذ بعين االعتبار 

طبيعة المؤسسة ، أن يطبق هذه البنود ايضا على المؤسسة جميعها أو جزء منها.
المحافظة على القوانين  .۱۷

تعليمات هذا القانون تأتي لتضاف على تعليمات سائر القوانين وليس للتنقيص منها.  
تعديل قانون محاكم الشؤون اإلدارية  .۱۸

باإلضافة األولى من قانون محاكم الشؤون اإلدارية ،وخاصة الفقرة ۳ ، تُستبدل كلمة "وانتقال"   
ِب "إبعاد وانتقال".

تعديل قانون التعليم اإللزامي- لسنة ۱۹٤۹  .۱۹
البنود ۳ب و-۳ج من قانون التعليم اإللزامي ملغاة.  

تعديل قانون التفتيش على المدارس, ۱۹٦۹  .۲۰
حسب قانون التعليم اإللزامي- ۱۹٦۹ ، البند ۳۲ ، في البند الصغير ( أ۱) ، تُستبدل الجملة «   
ألسباب طائفية وفقا للبند ۳ب من قانون التعليم اإللزامي ۱۹٤۹ "  بالجملة « كما ذكر في البند 

٥ من قانون حقوق الطالب ۲۰۰۰ ". 
تعليمات خاصة   .۲۱

يتم إعالم الطالب وأهاليهم بتعليمات هذا القانون كما ذكر في البند ٤ خالل ٤٥ يوما من يوم نشر   
هذا القانون حتى لو لم يحدد الوزيرالتعليمات الخاصة حسب البند;.٤ إذا لم يحدد الوزير ذلك, يتم 

إعالم الطالب وأهاليهم بالقانون من قبل مديري المؤسسات التربوية.

تعليمات(بنود) حقوق الطالب (شروط المتحان انهاء الثانوية-بجروت ۲۰۰۲)

انطالقا من صالحيتي حسب البند 9 من قانون حقوق الطالب,2000 (الحقا- القانون), وباستشارة   
لجنة المعارف والثقافة في الكنيست, أضع وأقر التعليمات التالية:

الحق في التقدم لالمتحانات  .۱
يحق للطالب التقدم المتحان البجروت الحكومي في اطار المؤسسة التربوية التي يتعلم بها في   

موضوع االمتحان وبالمستوى الذي اختاره, اال اذا لم تنطبق عليه الشروط التالية: 
موضوع االمتحان درس في المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها حسب البرنامج الدراسي   (۱)  

الذي حددته وزارة المعارف لموضوع االمتحان ولمستوى االمتحان.
اختار الطالب وتعلم موضوع االمتحان بمستوى االمتحان الذي اختار التقدم له, وبرنامج   (۲)  
التعليم في الموضوع في الصف الذي تعلم فيه, تتالءم مع طلبات البرنامج الدراسي الذي 
حددته وزارة المعارف, من اجل االمتحان النهائي (البجروت) في الموضوع الذي اختار 

التقدم لالمتحان فيه.
۲. تحفظات على هذا الحق

استوفى الطالب الشرطين المذكورين الموجدين في البند 1, يحق له التقدم لالمتحان  (أ)   
البجروت في موضوع االمتحان وبمستوى االمتحان التي اختار التقدم له,اال اذا قرر 

الطاقم المهني في المؤسسة التربوية  (يشمل المدير, المستشار التربوي, مربي الصف, 
مربي الموضوع الذي يدرس الولد موضوع االمتحان ومركز الطبقة ان

   وجد مركز [ الحقا- الطاقم المهني] ) بعدم السماح له بالتقدم المتحان
   البجروت ألسباب خاصة يتم تفصيلها خطيا.

يحق للطالب أن يستأنف على قرار الطاقم المهني عدم السماح له بالتقدم لالمتحان الذي  (ب)   
اختاره, أمام المفتش العام في وزارة المعارف;  قرار المفتش العام يكون نهائيا ; في هذا 
البند, «مفتش عام»- كما تم تعريفه في نعليمات التربية الرسمية الحكومية (انظمة التفتيش), 

.۱۹٥٦
۳. صالحية المدير في حاالت شاذة

على الرغم من ما ذكر في البند ۱ و ۲ ( أ ) يحق لمدير المؤسسة التربوية, في حاالت نادرة   
وبموافقة معظم اعضاء الطاقم المهني, ان يسمح بمشاركة الطالب في امتحانات البجروت حتى 

لو لم يتم استيفاء الشروط لذلك, جميعها أو جزء منها. (۱ تموز ۲۰۰۲)

تعليمات (بنود) حقوق الطالب (نشر التعليمات وابعاد الطالب), ۲۰۰۲

انطالقا من صالحيتي وفقا للبنود ٤, ٦ ו-۱٥  وفقا لقانون حقوق الطالب, ۲۰۰۰ (الحقا -القانون), 
وبموافقة من لجنة المعارف والثقافة في الكنيست،أقر التعليمات التالية:

في هذه التعليمات تعريفات    .۱
"مفتش" كما هو معرف في تعليمات التربية الرسمية (انظمة التفتيش) ۱۹٥٦.  

"سلطة المعارف المحلية"- سلطة معارف محلية كما هي معرفة في قانون التعليم اإللزامي, ۱۹٤۹  
"لجنة استجواب"- كما هي معرفة في البند ۷ من القانون  

"انظمة االنتقال"- انظمة المعارف الرسمية (انتقال) ۱۹٥۹.  

نشر التعليمات  .۲
يتم نشر تعليمات القانون من قبل كل سلطة معارف محلية ، عندما تعلن عن موعد التسجيل  (أ)   
للمؤسسات التربوية الكائنة في منطقة نفوذها ، كما ذكر في البند ۸ لتعليمات التعليم اإللزامي 

والتربية الرسمية (تسجيل) ۱۹٥۹.
تعليمات القانون، تعليمات مناشير المدير العام وما يختص بموضوع حقوق الطالب وتعليمات  (ب)   
المؤسسة التربوية بالنسبة لحقوق الطالب وواجباته وبالنسبة النظمة السلوك في المؤسسة 
والتي يتم عرضها في المؤسسة التربوية ، في مكان بارز للعيان ويمكن للطالب ولذويهم 

الوصول إليه.
نسخ من التعليمات كما هو مذكور في البند (ب) تتواجد في سكرتارية المؤسسة التربوية  (ج)   

وتسلم وفقا لطلب أحد الطالب أو أهله.
تقوم وزارة المعارف بنشر التعليمات كما ذكر في البند (ب) في موقع االنترنيت التابع  (د)   

للوزارة.
القرار بعد المناقشة والبحث  .۳

ُقبيل اتخاذ أي قرار بخصوص أبعاد طالب إلى االبد أو تقديم طلب من هذا النوع ، يهتم مدير   
المؤسسة التربوية أو سلطة المعارف المحلية ، حسب مقتضيات االمر، بأن يتم البحث والمناقشة 

كما ذكر في البند ٤.
مناقشة إبعاد طالب الى األبد  .٤

تعطى الفرصة للوالدين والطالب في اإلدالء بأقوالهم كما ذكر في البند ٦ (أ) من القانون ،  (أ)   
وذلك من خالل النقاش ، الذي يجريه مدير المؤسسة التربوية (الحقا-النقاش) ;يشارك في 
النقاش كل من مفتش المؤسسة ، المستشار التربوي أو األخصائي النفسي للمدرسة ، حسب 
مقتضيات األمر، مربي الصف ومركز الطبقة(إذا وجد في تلك المؤسسة) ، وكذلك أصحاب 

وظائف أخرى لهم عالقة باألمر، حسب قرار مدير المؤسسة.
يتم دعوة الطالب ووالديه للجلسة لإلدالء بأقوالهم ;وذلك بعد إرسال دعوة إليهم بالبريد  (ب)   

المسجل ويحق لهم اإلدالء بأقوالهم بأنفسهم أو بواسطة مندوب عنهم.
إن لم يحضر الطالب أو والداه في الموعد المحدد ، يتم تأجيل الجلسة لموعد آخر وتتم  (ج)   
دعوتهم خطيا ، كما ذكر في البند (ب) ; إن لم يحضروا أيضا في هذا الموعد اإلضافي الذي 

حدد ، ال تؤجل الجلسة.
يقوم مدير المؤسسة التربوية بنقل النقاط الهامة من الجلسة خطيا إلى سلطة المعارف المحلية  (د)   
وإلى مدير اللواء ، كما وينقل أقوال الطالب وأهله وقرار المؤسسة أيضا ، إذا تم إتخاذ قرار 
، مع ذكر األسباب ، وإذا تم تسليم أقوال األهل والطالب بشكل خطي - يتم إرفاق رسائلهم.
إذا تم إتخاذ قرار بابعاد فوري الى االبد من قبل مدير المؤسسة ، يقوم مدير المدرسة بتسليم  (ه)   
موافقة مفتش اللواء أو مفتش المدرسة الخاص بابعاد الطالب الى األبد ، الى السلطة المحليّة 

والى مدير اللواء ، كما ويقوم بإبالغ المدير العام لوزارة المعارف.
تسليم بالغ اإلبعاد  .٥

إذا قررت سلطة المعارف المحلية إبعاد الطالب إلى األبد من المؤسسة التربوية ونقله إلى  (ا)   
مؤسسة أخرى (الحقا-اإلعالن) ، على مدير المؤسسة التربوية أن يقوم باالبالغ بأربع 
نسخ : نسخة من قرار اإلبعاد تسلم إلى الطالب ، نسخة أخرى ترسل إلى ولي امر الطالب 
بواسطة البريد المسجل ، نسخة ثالثة تسلم إلى مدير اللواء في وزارة المعارف ، أما النسخة 

الرابعة ترسل للمدير العام لوزارة المعارف.
يشمل البالغ التفاصيل التالية: (ب)   

فحوى القرار مع ذكر أألسباب.  (۱)  
موعد إصدار القرار.  (۲)  

ألمدرسة  مفتش  أو  اللواء  مفتش  موافقة  ترفق   – فوري  األبد  ألى  أالبعاد  قرار  كان  إذا   (۳)  
الخطية. 

إمكانية حق االستئناف من قبل الطالب وأهله ، خالل ۱٤ يوما من يوم تسليم البيان ، والسبل   (٤)  
لتقديم أالستئناف.

إستئناف  .٦
يقوم الطالب أو والداه بتقديم االستئناف خطيا إلى مدير اللواء. (أ)   

في حالة تقديم االستئناف ، يقوم مدير اللواء ، خالل ۱٤ يوما من يوم تقديمه ، بإجراء نقاش  (ب)   
أمام لجنة االستئناف.

يقوم مدير اللواء بدعوة المندوبين الدائمين وذلك حسب ما ُذكر في البند ۷(أ) من القانون. (ج)   
يقوم مدير اللواء بدعوة أهل الطالب إلى الجلسة مع الطالب نفسه لإلدالء بأقوالهم ، ويحق  (د)   
لهم اإلدالء بأقوالهم بأنفسهم أو بواسطة مندوب عنهم ، وفي الدعوة يجب أن يذكر بأن 
مندوب مجلس الطالب ومندوب لجنة أولياء أالمور القطرية سيشاركان في اللجنة ، إال إذا 

طلب الطالب أو والداه عدم مشاركتهم.
يقوم مدير اللواء بمناقشة ألموضوع أمام لجنة أالستجواب في الموعد المحدد ، بأي تركيبة  (ه)   

كانت، شريطة
أن يرسل بالغا وفق ألقانون للمشاركين في اللجنة ، الى الطالب ووالديه ، إلى مفتش    
أللواء ومفتش ألمدرسة ، إلى ألمسؤولين على ألمؤسسة ألتربوية وإلى مدير ألمؤسسة 

ألتربوية.

عند مناقشة االستئناف أمام مدير اللواء والمندوبين في لجنة أالستجواب، تتواجد نقاط البحث  (و)   
التى أُرسلت من قبل مدير المؤسسة التربوية حسب البند ٤ (د) وكذلك قرار إبعاد الطالب 

كما هو مذكور في البند ٦ من القانون مع ذكر أالسباب.
إبالغ حول قرار االستئناف  .۷

يقوم مدير اللواء بإالبالغ خطيا عن قرار االستئناف ، كٌل من مديرالمؤسسة ، سلطة المعارف   
المحلية ،الطالب ووالديه ، وذلك خالل ثالثة أيام من انتهاء مناقشة الموضوع أمام لجنة أالستجواب. 
يشمل البيان فحوى القرار مع ذكر أالسباب. يعتبر قرار مدير اللواء ملزما لمدير المؤسسة وسلطة 

المعارف المحلية. إستئناف وقرار االستئناف ألخاص بإبعاد طالب إلى االبد وبشكل فوري
۷ (أ). على الرغم مما ذكر في ألبند ٦ (ب) والبند ۷ ، إذا ُقدم إستئناف على القرار الخاص بإبعاد   
الطالب إلى االبد ، يقوم مدير اللواء بمناقشة الموضوع أمام لجنة إستجواب ، وبعدها يبلغ 

عن قراره خطيّا ، وفقا للبند ۱۰ ، وذلك خالل عشرة إيام من تاريخ تقديمه.
تحفظات على التطبيق  .۸

البند ۱۱ من بنود نقل الطالب ال ينطبق على إبعاد طالب, من مؤسسة تربوية إلى األبد ، أما سائر   
بنود االنتقال تنطبق، مع االخذ بعين االعتبار التغييرات الملزمة حسب األمر.
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