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ايها املواطنون األعزاء،

وقائل  مثايل،  مجتمع  خلق  اىل  طموح  عن  تعبريا  ارسائيل  دولة  اقامة  تأيت 

باملساواة بني البرش، يحتضن كل انسان ويوفر له فرصة الئقة، وقابلة لالنتهاز، 

ومتكافئة، لتطوير حياة من الكرامة واملعنى. 

وقد ارتكنت رؤيا دولة ارسائيل عىل رؤيا األنبياء الذين اعتربوا منط حياة اخالقيا، 

وقائال باملساواة بني لبرش، وعادال، الرشط األسايس لقيام املجتمع اليهودي. فان 

الدعوة: “العدل العدل تتبع” تشكل القاعدة األخالقية التي تتمثل الغاية منها 

بجلب رسالة عظيمة: اقامة دولة تشكل نورا عظيام يف منط حياتها ويف معاملتها 

لجميع مواطنيها.    

ان املنظومة الرتبوية هي القاعدة لخلق مجتمع سليم: “تشكل الرتبية همزة 

الوصل بني اوساط املجتمع املختلفة واملتنوعة، ووسيلة تجسري حيوية لتكوين 

نسيج اجتامعي متناغم. فان الرتبية هي وسيلة هامة لتعزيز قيم دميوقراطية 

حرة. فتشكل رشطا حيويا لتحقيق الفرد لذاته، ولقيام حياة مجتمعية سليمة” 

)رئيس املحكمة العليا السابق اهارون باراك(.   

مظاهر  مبكافحة  يلزمنا  وبرؤياها  ارسائيل  دولة  قيام  من  باملقصد  امياننا  فان 

الظلم، وانعدام املساواة واالستبعاد االجتامعي.

ترغب  االنسان،  لحقوق  رئيسية  منظامت  مبساعدة  تربية”  “الكل  حركة  وان 

العمل  هذا  نعترب  املقدمة. حيث  يف  املساواة  وتعميق  التمييز  ازالة  وضع  يف 

مهمة عظيمة تكون الغاية منها استعادة ارسائيل ل”بطاقة التعريف” األساسية 

الخاصة بها.   

الرجاء ان تتوجهوا الينا عند كل حالة من التمييز فسيرسنا ان نضع انفسنا تحت 

هاتفي  اتصال  مركز  تشغيل  سيتم   19.8.12-30.8.12 بني  الفرتة  يف  ترصفكم. 

لتعزيز املساواة يف الرتبية، وسيمكن االتصال به من اجل الحصول عىل مساعدة 

يف حاالت االساءة يف مجال الرتبية. لالتصال يرجى االتصال بالرقم: 

1700-700-696

فان التمييز ليس اساءة لكم فقط، بل 

هو اساءة لجميعنا. 

الحاخام شاي بريون

مدير عام



حظر التمييز يف الرتبية

يحظر يف املنظومة الرتبوية حظرا باتا التمييز بني الطالب من جميع األعامر ويف 

جميع املؤسسات الرتبوية. 

وينطبق الحظر عىل امليادين التالية:

1. تسجيل طالب، وقبوله، او اقصاؤه عن مؤسسة تربوية؛

املؤسسة  نفس  منفصلة يف  ترقية  وتعيني مسارات  تعليمية  مناهج  تحديد   .2

الرتبوية؛ 

3. وجود صفوف منفصلة يف نفس املؤسسة الرتبوية؛

4. حقوق وواجبات الطالب مبا فيه القواعد االنضباطية وتطبيقها. 

امثلة لعلل التمييز املحظورة:

1. خلفية اجتامعية - هكذا مثال يحظر حرمان طالب من فعاليات يف املدرسة 

لعدم قدرة والديه عىل تسديد مدفوعات اآلباء.

2. اراء سياسية/معتقدات دينية - هكذا مثال ال يجوز منع تسجيل طالب ألن 

والديه صوتا يف االنتخابات لحزب “متطرف” او بسبب انتامئه لدين اخر.

ملدارس  يجوز  ال  مثال  هكذا   - قومية   / عنرص   / منشأ  بلد   / طائفية  علل   .3

منع تسجيل طالب لكونهم “مزراحييم” )رشقيو األصل(، او“اشكنازيم” )غربيو 

األصل(، او “عرب”، او “ابناء الطائفة االثيوبية”.

4. جنس - هكذا مثال ال يجوز حرمان طالبات من االشرتاك يف رحالت تنزهية 

سريا عىل األقدام. ويستثنى من ذلك حالة منح اذن من وزارة الرتبية واملعارف 

القامة صفوف منفصلة للبنني وللبنات يف مدارس دينية.

5. ميل جنيس- هكذا مثال يحظر عىل مؤسسة تربوية االساءة لحقوق اصحاب 

ميول االنجذاب للمامثل جنسيا.

6. اعاقة - هكذا مثال يجب عىل املؤسسات الرتبوية ان توفر االتاحة لطالب 

وآباء اصحاب اعاقة. 



قواعد التسجيل للمدارس

1. ان التسجيل للمدارس االبتدائية واملدارس االعدادية )مبا فيه الصف التاسع يف 

اماكن ال توجد فيه مدارس اعدادية(، يجب ان يتم باحدى الطريقتني التاليتني: 

أ. تسجيل حسب مناطق تسجيل – يجب عىل السلطة املحلية احالة الطالب 

اىل الدراسة يف مدرسة قريبة من مكان سكنه.

ب. تسجيل حسب مناطق اختيار مراقب )يف اماكن متت فيها املصادقة عىل 

التعليمي من قبل وزارة الرتبية واملعارف( - ان منطقة تخضع لنظام  املنهاج 

االختيار املراقب هي منطقة تتاح فيها للطالب امكانية االختيار بني عدد من 

الطلب  يف  فائض  يوجد  اينام  بحيث  التسجيل،  منطقة  يف  املحددة  املدارس 

متكافئ  بشكل  قرعة  عقد  املحلية  السلطة  يتوجب عىل  املدارس  احدى  عىل 

بني املتسجلني. وعىل السلطة املحلية ان تضمن ان يكون جمهور الطالب غري 

متجانس حسب الرتكيب السكاين يف املنطقة. 

2. ان طالبا يرغب يف ان يتسجل يف مدرسة اخرى داخل السلطة او خارجها، 

تقديم  طلبه، ميكن  رفض  تم  واذا  املحلية،  السلطة  من  النقل  له طلب  يحق 

الرتبية  لوزارة  التابعة  الصلة  ذات  املحافظة  مكتب  اىل  ذلك  عىل  االعرتاض 

االعتبارات  اخذ  امكانية  لها  تتوفر  التي  هي  السلطات  ان  ويذكر  واملعارف. 

لسلطة  يحق  )وهكذا  النقل  موضوع  يف  النهايئ  للبت  الحسبان  يف  الحاسمة 

محلية ان ترفض نقل طالب اصحاب 

تحصيل درايس جيد اىل مدارس خارج السلطة من اجل املحافظة عىل جودة 

املدارس، ما دامت تترصف بشكل متكافئ(.

يف  مسّوى  غري   - العارش(  الصف  من  )ابتداء  الثانوية  للمدارس  التسجيل   .3

ضوابط التسجيل، ويجري فعال حسب القواعد املرعية يف السلطة املحلية ويف 

املدارس، تبعا للقواعد بحظر التمييز واجراءات الفرز التمييزي.



حظر اجراءات الفرز التمييزي

 

التمييز، يرسي حظر واضح عىل  التسجيل وبحظر  القواعد حول  بناء عىل   .1

املدارس االبتدائية وعىل املدارس االعدادية )مبا فيه الصف التاسع يف سلطات 

او  الدرايس  التحصيل  حسب  الطالب  لفرز  اعدادية(  مدارس  فيها  توجد  ال 

امتحانات خارجية.

جميع  يف  الطالب  فرز  يحظر  واملعارف،  الرتبية  وزارة  تعليامت  عىل  بناء   .2

الصفوف )مبا فيه الصف العارش-الثاين عرش( حسب امتحانات خارجية. وفيام 

يخص الفرز حسب التحصيل الدرايس عند الرتشح لاللتحاق باملدارس الثانوية 

)الصف العارش(، فنعتقد بأنه فرز ممنوع ايضا.

3. يرسي حظر صارم عىل جميع املدارس الرسمية لفرز طالب باالعتامد عىل 

موافقة او عدم موافقة عىل تسديد مدفوعات اآلباء.

استثناءات من حظر اجراءات الفرز التمييزي

الفنون( بفرز طالب، قدرما  1. يسمح ملدارس “متميزة” معينة )مثل مدارس 

يؤذن لها بذلك من قبل وزارة الرتبية واملعارف، بيد ان ذلك ينطبق فقط عىل 

املجال الفني ذي الصلة مع عدم السامح باجراء فرز حسب التحصيل الدرايس.

2. يجوز للمدارس الدينية الحريدية عدم قبول طالب غري مناسبني عىل ضوء 

منط حياتهم من الناحية الدينية، بيد ان ذلك ال ميكنها من متييز طالب بسبب 

حول  القواعد  يف  كاملذكور  الخ،  اجتامعي-اقتصادي  وضع  او  طائفية،  علل 

التمييز.

املطالبة،  لها  يجوز  انه  بيد  الفرز،  باجراء  دينية  رسمية  ملدارس  يسمح  ال   .3

تبعا  املدرسة،  حرم  يف  ديني  حياة  منط  اتباع  عىل  بالحرص  للتسجيل،  كرشط 

للقواعد املرعية يف وزارة الرتبية واملعارف. 



4. يسمح ملدارس خصوصية )معتّد بها وغري رسمية( بجباية اجور تعليم )وهي 

ملزمة باستيفاء بقية القواعد حول مدفوعات اآلباء(، وهي غري ملزمة باستيفاء 

قواعد التسجيل املقبولة. ومع ذلك، تكون ملزمة باملحافظة عىل تركيب طاليب 

تكاميل )متنوع( لطالب من مستويات مختلفة ومن طبقات اقتصادية مختلفة.

 

ويؤكد هنا عىل ان تلك االستثناءات ال متكن من متييز الطالب بسبب األصل، او 

العنرص، او الجنس، او الطبقة االقتصادية، او الطائفة، او األراء السياسية، وغريه. 

اقصاء طالب

1. يحظر اقصاء طالب بسبب تحصيل درايس متدن يف الصف األول-السادس.

السابع-الثاين  الصف  يف  متدن  درايس  تحصيل  بسبب  اقصاء طالب  يحظر   .2

عرش، ويستثنى من ذلك: 

أ. ان الطالب قد فشل يف 70% من التخصصات الدراسية عىل األقل يف السنة 

الدراسية املعينة.   

ب. مل يأت الفشل بسبب حدث صادم يف حياة الطالب، مثل طالق، او مرض، 

او موت احد اقربائه، او حدث اخر. 

ج. يرفض الطالب اعادة صفه. 

3. ان اقصاء طالب بسبب مشاكل انضباطية او تحصيل درايس متدن، منوط 

الطالب  فيها  يتمكن  لجنة  يف  القضية  يف  النظر  فيه  مبا  عادل،  باجراء  بالقيام 

للجنة  اعرتاض  تقديم  للطالب  يحق  وكذلك  بادعاءاتهم.  االدالء  من  ووالداه 

استامع متهيدي تابعة ملكتب املحافظة ذات الصلة يف وزارة الرتبية واملعارف، 

خالل 14 يوما منذ يوم اتخاذ القرار.  

4. يف اي حالة من االقصاء، تتحمل السلطة املحلية املسؤولية عن ايجاد مدرسة 

بديلة للطالب الذي تم اقصاؤه من املدرسة اىل األبد.



مدفوعات اآلباء

سنوات   5 عمر  من  ابتداء  ارسائيل  يف  الرتبوية  املؤسسات  يف  الدراسة  ان   .1

الثانوية )مبا فيه الصف الحادي  )روضة اطفال قبل الزامية( وانتهاء باملدرسة 

سنوات،   3 العمر  افراد رشيحة  يخص  وفيام  مجانية.  هي  عرش(،  عرش-الثاين 

مرسوم  باصدار  فيها  بدأ  التي  األماكن  تلك  يف  مجانا  الرتبية  خدمات  فتقدم 

تطبيق قانون التعليم االلزامي ابتداء من العمر 3 سنوات وكذلك يف روضات 

اطفال مشمولة يف الربنامج االصالحي. واعتبارا من السنة الدراسية ت.ش.ع,و، 

يستحق جميع اوالد ارسائيل الحصول عىل تربية مجانية. وفيام يخص طالب 

اختاروا الدراسة يف مؤسسة خصوصية، فيجوز ان يطلب منهم دفع اجور تعليم. 

التي  الخدمات  تلك  عن  فقط  مدفوعات  جباية  تربوية  ملؤسسات  يجوز   .2

صودق عليها من قبل وزارة الرتبية واملعارف ولجنة الرتبية للكنيسيت. ولتأريخ 

السنة الدراسية ت.ش.ع.ب. تكون الخدمات املسموح بجباية اجور عنها )ان 

املبالغ صحيحة لتأريخ السنة الدراسية ت.ش.ع.ب.(:

أ. مدفوعات الزامية - مدفوع عن تأمني حوادث شخصية )34 ش.ج.( ومدفوع 

عن تأمني اسنان )الصف الخامس-التاسع فقط، 30 ش.ج.(.

ب. مدفوعات خيارية - سلة ثقافية، وحفلة تخريجية، وحفالت صف، واعارة 

البلدة، ورحالت  اباء عىل مستوى  اباء قطرية، ولجنة  كتب دراسية، ومنظمة 

تسديد  ويكون  חברה[.  לאום  ׂשֶדה,   - ]של”ח  البالد  ومعرفة  تنزهية، 

هذه املدفوعات منوطا بقرار اآلباء، فان طالبا ال يقوم والداه بالدفع ال يشرتك 

يف الفعالية، ويجب عىل املدرسة ان تدبر له فعالية اثناء دوام املدرسة، حيث 

يحظر الحرمان من فعالية عىل خلفية مصاعب اقتصادية. وترتاوح املبالغ من 

251 ش.ج. يف روضات األطفال اىل 1373 ش.ج. سنويا يف الصف الثاين عرش.

ج. اشرتاء خدمات اراديا - تكون الغاية من اشرتاء خدمات اراديا متكني اآلباء 

من التوفري يف التكاليف بواسطة اشرتاء خدمات بشكل مشرتك، فيتطلب ذلك 

موافقة جميع اآلباء. فتكون املبالغ املسموح بها 125 ش.ج. يف روضة اطفال، 

و-250 ش.ج. يف مدرسة ابتدائية، و-450 ش.ج. يف املدرسة االعدادية / الجناح 

األدىن والجناح األعىل. وعىل سبيل املثال: حلقات دراسية او تدريبية، وصندوق 

كريف، ومرشوع التغذية، ومالبس مدرسية موحدة، وغريه. 

د. املساهمة يف التغذية )نكرر انه ال الزام بالدفع( - خاص مبدارس يوجد فيها 



يوم درايس طويل وتقدم فيها وجبة غذاء. ويرتاوح املدفوع املسموح به عن 

وجبة طعام من 0 ش.ج. اىل 5.5 ش.ج. )يبلغ حوايل 1000 ش.ج. سنويا عىل 

اقىص حد(.

ه. م.ت.أ - ان م.ت.أ عبارة عن منهاج تعليم اضايف ما بعد الساعات الدراسية 

وزارة  قبل  من  عليه  الخاصة  املصادقة  عىل  يحصل  ان  يجب  وهو  الرسمية، 

الرتبية واملعارف، وال يتعدى حجمها 15% من منهاج التعليم األسبوعي )حتى 

5 ساعات(. فقد يكلف ذلك عدة مئات من ال-ش.ج. سنويا.

و. تورايت- يف مدارس دينية تسمح وزارة الرتبية واملعارف بجباية مدفوعات اباء 

اضافية عن منهاج تعليم تورايت قدرها 5,000 ش.ج.

3. ال يجوز حرمان طالب من اي فعالية او نشاط لعدم تسديد مدفوعات اآلباء 

بسبب وضع اقتصادي. 

أ.، صندوق  )م. ت.  تعليم  مناهج  االشرتاك يف  يجوز حرمان طالب من  ال   .4

كريف( تطبق اثناء الساعات الدراسية.

ان توفر للطالب فعالية بديلة يف حالة عدم  الرتبوية  5. يجب عىل املؤسسة 

اشرتاكه يف فعالية ممولة حسب األصول بواسطة مدفوعات اآلباء.

يذكر بأن وزارة الرتبية واملعارف تشغل صندوق منح دراسية لطالب ال يسددون 

يجب  دراسية  منحة  عىل  وللحصول  اقتصادي.  عجز  بسبب  اآلباء  مدفوعات 

التوجه للمدرسة.



متويل الوصول اىل املدرسة

امر  املدرسة،  اىل  للوصول  كامل  متويل  عىل  الحصول  امكانية  فان  عموما،   .1

يستحقه طالب تبعد مدرستهم عن البيت أكرث من 2 ك.م. )حتى الصف الرابع( 

او أكرث من 3 ك.م. )ابتداء من الصف الخامس وما فوق(.

بواسطة متويل  فعال،  يتم، وسيتم  ان  املدرسة ميكن  اىل  الوصول  ان متويل   .2

توجد  دام  ما  املدن(،  يف  )خصوصا  املتكرر  لالستعامل  الباص  ركوب  تذاكر 

ومتويل  نتظيم  بواسطة  او  املدرسة،  اىل  معقول  مبستوى  عمومية  مواصالت 

نقليات اىل املدرسة.

3. ويؤكد هنا عىل انه يف مكان متول فيه وزارة الرتبية واملعارف النقليات، يحظر 

عىل السلطة املحلية جباية مدفوعات اباء عن النقليات.

الحق يف اجتياز امتحانات بجروت

التخصصات  يف  البجروت  امتحانات  اجتياز  يف  الحق  طالب  لكل  يوجد   .1

املدروسة يف املدرسة وعىل املستوى الذي اختاره، اال اذا كانت هناك حالة ان 

لجنة مهنية يف املدرسة تشتمل عىل مدير املؤسسة، واملستشار الرتبوي، ومريب 

التخصص املمتحن فيه، ومركّز  الذي يدرّس الطالب  الصف، واملعلم األخصايئ 

الطبقة، قد قررت مبسوغات خاصة مفصلة كتابيا حرمناه من ذلك.

2. من هنا ينجم ان للطالب حقا يف التعلم يف فرع تخصيص او يف مجموعة 

مستوى درايس معني للدراسة التحضريية المتحان البجروت، اال اذا صدر قرار 

معلل كتايب عن الطاقم املهني بعدم متكينه من ذلك.

حظر االساءة للطالب بسبب ترصفات تقصريية لوالديه

 

1. يحظر يف القانون االساءة لطالب بسبب ترصفات تقصريية لوالديه. وهكذا 

مثال ال يجوز معاقبة طالب بسبب سلوك غري الئق لوالديه. وكذلك يحظر مثال 

بأموال  البجروت، ألن والديه مدينان  الحصول عىل شهادة  حرمان طالب من 

للمدرسة.



“تربية خاصة”

باعاقات  وانتهاء  تعلّمية  اخالل  من  )ابتداء  اعاقات  اصحاب  لطالب  يحق   .1

صعبة( التوجه للجنة توجيه )يجب الفحص يف السلطة املحلية اىل اين ينبغي 

خاصة  تربية  عىل  الحصول  الطالب  باستحقاق  قرار  اصدار  يتم  ليك  التوجه( 

وبنوعية سلة الخدمات التي يستحقها.

2. يجوز لوالدي الطالب الحضور يف جلسة اللجنة واسامع اقوالهم، مبا فيه فيام 

يخص السؤال هل سيدرس الطالب يف مدرسة للرتبية الخاصة ام سيخضع للدمج 

الرتبوي )يف اطار صف عادي او يف اطار صف تربية خاصة يف املدرسة العادية(. 

الصلة يف  املحافظة ذات  اللجنة اىل مكتب  قرار  اعرتاض عىل  تقديم  3. ميكن 

وزارة الرتبية واملعارف، خالل 21 يوما منذ يوم اتخاذ القرار.

عىل  بناء  الحاق،  لجان  قبل  من  باملدارس  خاصة  تربية  طالب  الحاق  يتم   .4

قرارات لجنة التوجيه. 

5. ميكن تقديم اعرتاض عىل قرار لجنة التوجيه اىل مكتب املحافظة ذات الصلة 

يف وزارة الرتبية واملعارف، خالل 21 يوما منذ يوم اتخاذ القرار.

6. ان املدارس ملزمة بتوفري االتاحة لطالب اصحاب اعاقات يف مرافقها املختلفة 

من خالل تهيئتها كام يجب الستعاملها من قبلهم.

7. ان الرتبية الخاصة هي مجانية وتخضع للقواعد حول مدفوعات اباء، حتى 

اذا تم توفريها يف مدرسة خصوصية.



هل اساؤوا لحقوقك؟

لتعزيز  هاتفي  اتصال  مركز  تشغيل  سيتم   19.8.12-30.8.12 بني  الفرتة  يف 

الحصول عىل مساعدة يف  اجل  به من  االتصال  الرتبية، وسيمكن  املساواة يف 

حاالت االساءة يف مجال الرتبية.

لالتصال يرجى االتصال بالرقم:
1700-700-696 

ميكنك التوجه خالل طول السنة عىل عنوان الربيد االلكرتوين ملحارض الربنامج 

للقانون والعدل والسياسة الرتبوية يف كلية الحقوق يف جامعة حيفا، املحامي 

.Law.haran@gmail.com :هاران رايخامن

* نوضح بهذا بأن املعلومات املذكورة يف نرشة الحقوق هذه لن تكون مبثابة 

ارشاد قانوين من اي نوع او توصية باتخاذ اجراءات. ويوىص بالتوجه ملحام من 

اجل الحصول عىل ارشاد قانوين شخيص.

“واعيد قضاتك كام يف االول و مشرييك كام يف البداءة،

بعد ذلك تدعني مدينة العدل القرية االمينة

صهيون تفدى بالحق و تائبوها بالرب”

)اشعياء، اصحاح أ(



مساعدة:

חפשו אותנו בפייסבוק: “תנועת הכל חינוך”
www.hakoledblog.org :בלוג

www.hakoled.org.il :אתר האינטרנט שלנו
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