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 تعليمات ثابتة

 

 2018 – חהתשע"ואר פבר  

 2018 /شباط

 
 تّمت هذه الّترجمة كخدمة للّناطقين باللغة العربّية

  –والترجمة إلى اللغة العربّية  عدم مالءمة بين النّص باللغة العبريّة في حالة شّك أو
  النّص باللغة العبريّة هو الملزم
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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين
 ג"התשל)أ( التابعة لـِ"أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام الماّدة 

الواردة في منشورات المدير العام ملزمة للمديرين (" تكون تعليمات المدير العام 1973)
 والمعّلمين، وعليهم التصّرف وفًقا لها.

تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة التي  نشرت في نفس الشهر الذي أصدرت فيه. 
ومع ذلك، وفي أعقاب التغييرات والتعديالت التي تحدث من وقت آلخر على أنظمة 

المسؤولّية على مستخدم هذه الكّراسة لفحص فيما لو تّم إجراء تغيير المدير العام، تقع 
منذ إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقع وزارة التربية والتعليم.  يجب إتّباع 

  التوجيهات األكثر تحديثًا حول كّل موضوع.
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  التصاريح الطبّـّية

 

  2018 شباط 1ابتداًء من  :سريان المفعول

 تاريخ النشر:

 مجيع املؤّسسات التعليمّية. التطبيق:

 ملّخص التعليمات

املطلوبة من الطّّلب ألهداف خمتلفة يف هذه التعليمات التوجيهات حول موضوع التصاريح الطبّ ّية  ترّكز
املؤّسسات التعليمّية. هتدف التعليمات إىل تعريف دقيق للحاالت اّليت تتطّلب فيها تصاريح ومعلومات 
طبّ ّية. بعد احلصول على التصاريح يكون لدى الطاقم الرتبوّي معلومات ضروريّة لضمان سّلمة وصّحة 

 الطّّلب.

 تبديل. الوضعّية:

 التعليمات السابقة ذات الصلة بنفس الموضوع تغيير في

،  مطلوبة يف املاضي ومل تعد مطلوبة بات حول تصاريح طبّ ّية معيّنة كانتلغي هذه التعليمات متطلّ ت
 وتُفّصل التصاريح املطلوبة.

  :التعليمات السابقة التي يلغيها هذا المنشور
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"الشهادات الطبّ ّية بشأن التغّيب عن (، א)1/סגمن منشور التعليمات الثابتة  30-2.2البند  -
 الدراسة"

 تعليمات جمّددة" –الطّّبّ  تصريح، "ال2/נאمن منشور املدير العام  96البند  -
 الطّّبّ" تصريح، " ال10/מחمن منشور املدير العام  397البند  -
 ، "تغّيب الطّّلب بأعذار طبّ ّية"4/לחمن منشور املدير العام  113املاّدة  -
 ، " تغّيب بأعذار طبّ ّية".2/לזمن منشور املدير العام  72البند  -

 :مناشير سابقة بمواضيع ذات صلة في هذا الموضوع

إخراج تصريح طّّبّ يف أعقاب زيارة " ،1/תשעمن منشور التعليمات الثابتة  5-2.2 البند -
  "العيادة

من أمراض يف  منع العدوى" ،(א)1/עגمن منشور التعليمات الثابتة  79-2.2 البند -
 "املؤّسسات التعليمّية

تصريح األهل حول صّحة أبنائهم وحول موافقتهم على إعطاء خدمات صّحيّة " التعليمات -
 .6/עחمن منشور التعليمات الثابتة " للطالب

 الجهة المسؤولة 

 السكرتارية الرتبويّة: اسم الوحدة . أ
 مفّتش جمال الصّحة: صاحب الوظيفة . ب
 5603220-02: رقم الهاتف . ت
 briut@education.gov.il: البريد اإللكترونيّ  . ث

 المحتويات

 مدخل .1
 تعريفات .2
 توجيهات .3

 مدخل .1

mailto:briut@education.gov.il
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إّن معظم الطّّلب اّلذين يدرسون يف جهاز الرتبية والتعليم بصّحة جّيدة، وبالتايل ال يلزم 
الدراسة والفّعالّيات يف املؤّسسة التعليمية أو ما احلصول على تصريح  طّّبّ حول مشاركتهم يف 

ينوب عنها. ومع ذلك، فإّن املرض الصعب أو املرض املزمن غالًبا ما يتطّلب من الطالب 
التغّيب عن املدرسة أو فرض قيود على نشاطه داخل  املؤّسسة التعليمّية. وذلك من أجل 

 ء اخلطورة عن صّحته.ضمان سّلمة الطالب ومنع تدهور حالته الصّحّية ورد

تستدعي هذه األوضاع تقدمي تصريح طّّبّ. وعلى والدّي الطالب االلتزام بتقدمي معلومات حمّدثة 
إلدارة املؤّسسة التعليمّية يف احلاالت الصّحّية اّليت حتول دون مشاركة ابنهما/ ابنتهما يف 

ظام طّّبّ ُُيّكن من  توفري الفّعاليّات بشكل كّلّي أو جزئّي. من أجل مساعدة األهل، هناك ن
املعلومات الصّحّية احملّدثة من السجل الطّّبّ  لألهل )مرفق  "ملّخص املعلومات الطبّ ّية"(، 
وحتديد املؤّهّلت املطلوبة ملشاركة الطّّلب يف معظم  فّعاليّات املؤّسسة التعليمّية )انظروا تعريف 

ب باملشاركة القصوى يف غالبّية فّعالّيات أدناه(. وينبغي السماح للطّّل  2.8تصريح طّّبّ يف 
 املؤّسسة، مع ضمان تنفيذ التوصيات الطبّ ّية امللزمة كجزء من مفهوم الرتبية.

 تعريفات  .2
 ويشمل ذلك الوصّي القانويّن للطالب. :ولي أمر 2.1

الصّحّي املقّدم من  صريحيعاين من مشكلة صّحّية وفًقا للت ال الطالب اّلذي :طالب معافى )سليم صّحيًّا( 2.2
  ِقَبل األهل.

الصّحّي املقّدم  صريحالطالب اّلذي يعاين من مشكلة صّحّية وفًقا للت :طالب يعاني من مشكلة صّحّية 2.3
  األهل. من ِقَبل

: النشاط اّلذي يشتمل على جمهود بديّن، مثل حصص الرتبية البدنّية، واملسابقات الرياضّية، نشاط البدنيّ  2.2
  القاعة الرياضّية، واملشاركة مبنتخب مدرسّي أو دروس الرقص.وأنشطة يف 

سة تعليمّية أو ما ينوب عنه )مثل رحّلت، فعالّيات نشاط يف مؤسّ نشاط عادّي: كّل كّل  :نشاط عاديّ   2.2
التطوّع والسفر خارج البّلد(، خّلهلا  قد يتطّلب من الطالب ممارسة لنشاط بديّن مماثل بطبيعته    ח"של

 ملا هو مّتبع خّلل العام الدراسّي ويف حصص الرتبية البدنّية.

تصريح يقوم األهل أو الوصي على الطالب بتعبئته ويشكل تفصيًّل حول وضع الطالب  تصريح األهل: 2.6
 األهل. الصّحي حبسب تقييم
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ملّخص التعليمات احملّدثة من السجل الطّّبّ للمعاََل، ويشمل تشخيصات،  :ملّخص التعليمات الطبّـّية 2.7
للمعاََل احلّق أدوية، حساسّية وغريها. اّليت سّلمت للمعاََل من ِقَبل الطبيب بناًء على طلب املعاََل أو أهله. 

 يف نقل هذا امللّخص إىل أي جهة، حبسب رغبته.

عطى للمعاََل من ِقبل جهة طبّ ّية مؤّهلة ويفّصل التوصيات املتعّلقة بوجوده داخل وثيقة تُ  :طّبيّ  تصريح 2.2
جهاز التعليم والنشاط فيه أو ما ينوب عنه والقيود اّليت قد تفرض عليه. وهذه التوصيات تشّكل قاعدة 

  لسلوكه يف املؤّسسة التعليمّية أو ما ينوب عنها.

 

 

 توجيهات .3
يقوم األهل في كّل عام بتعبئة تصريح حول صّحة ابنهم، كما هو مفّصل في  3.1

تصريح األهل حول صّحة ابنهم" ويقّدم األهل " ،6/עחمنشور التعليمات الثابتة 
إن . ال ًيطلب توقيع الطبيب على "تصريح األهل". التصريح للمؤّسسة التعليمّية

انب أحد البنود يف النموذج( ُوجدت بتصريح األهل حالة مرضّية )وضعت إشارة جب
جيب إرفاق ملّخص املعلومات الطبّ ّية من صندوق املرضى للتصريح، يشمل امللّخص 
عاِلج حول وجود أو عدم وجود قيود على نشاط التلميذ ضمن إطار 

ُ
رأي املسؤول امل

املؤّسسة التعليمّية )نشاط بديّن أو نشاط آخر(. تكون التوجيهات الطبّ ّية يف هذه 
الت سارية املفعول على مجيع األنشطة يف املؤّسسة التعليمّية أو ما ينوب عنها احلا

 ملّدة عام، أو لغاية حتديث من ِقَبل األهل يف أعقاب توصيات طبّ ّية جديدة.
موافقة على مشاركة تلميذ معاىف يف التعليم، أو يف نشاطات داخل املؤّسسة  ال يطلب 3.2

 ينوب عنها.    التعليمّية أو ما 
الطالب إىل املدرسة بعد تغّيب استمّر أربعة أيّام متتالية )مبا يف ذلك اليوم  عودةعند  3.3

الرابع(، يكون حينها تصريح األهل مطلوبًا. يف حالة تغّيب استمّر لفرتة أطول من 
 أربعة أيّام، تكون هناك حاجة إىل تصريح الطبيب.

ة على زيارة عيادة أو مؤّسسة طبّ ّية، متنح اهليئة اإلداريّة يف املؤّسسة الطبّ ّية املوافق  3.2
وتتضّمن اسم الطالب وتاريخ الزيارة. ال حاجة لتوقيع أحد أعضاء الفريق الطّّبّ على 

 الشهادة.
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يعطى من ِقَبل مسؤول إدارّي ويشمل تصريح حول زيارة العيادة أو مؤّسسة طبّـّية   3.5
أفراد الطاقم الطّّبّ على التصريح اسم الطالب وموعد الزيارة. وال حاجة لتوقيع أحد 

 التصريح.
من  79-2.2يف أعقاب إحدى احلاالت املرضّية املفّصلة يف البند  درسةالعودة إىل امل 3.6

"الوقاية من األمراض النامجة عن األمراض املعديّة (, א)1/עג منشور التعليمات الثابتة
 يف املؤّسسات الرتبويّة" تُلزِم تصرحًيا طبّ يًّا.

تقام فيها فّعاليّات استثنائّية تتجاوز الفّعالّيات املدرسّية العاديّة )مثل يف احلاالت اّليت   3.7
(، ينبغي إبّلغ األهل عاليةرحّلت املبيت والسباحة واملسابقات اّليت تتطّلب قدرات 

بوجود الفّعالّية  لتمكينهم من اإلبّلغ عن تغيري يف صّحة ابنهم. ال حاجة لتوقيع 
أجل تنفيذ فّعالّية استثنائّية، إاّل إذا اختار األهل ذلك، أو يف حالة أّن  الطبيب من

 التصريح اّلذي مّت تسليمه يف بداية العام يشري إىل أّن هناك تقّيًدا طبّ يًّا ما.
أو التساؤالت اّليت يثريها الطاقم الرتبوّي يف املدرسة أو رياض األطفال  يف حالة الشكّ  3.2

بكّل ما يتعّلق حبالة الطالب الصّحّية، أو موثوقّية تصريح األهل أو توصيات الطاقم 
من املمكن استشارة الطاقم الطّّبّ يف اخلدمات الصّحّية اّليت يتبع إليها  -الطّّبّ املعاِلج

املعلومات  التحّقق منمن شأنه مساعدة الطاقم الرتبوّي يف الطالب. هذا الطاقم 
 الطبّ ّية وفهم املعاين اّليت تستخلص منها.
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تصريح األهل حول صّحة أوالدهم وموافقتهم على إعطاء الخدمات 
 الصّحّية للتلميذ

 

 
 .2018ابتداء من ا شباط  مّدة اإلجراء:

 .2018ا شباط  تاريخ النشر:

 كافّة مؤّسسات الرتبية والتعليم يف كّل األوساط.  التطبيق:

 ملّخص

حول كيفّية التعامل  -روضات األطفال واملدارس -يوّجه هذا اإلجراء مؤّسسات الرتبية والتعليم
مع موضوع تصريح األهل حول صّحة ابنهم، كيفّية االستعداد يف حاالت اإلعاقات الصّحّية 

 ة استعمال املعلومات واحلفاظ عليها.خّلل اليوم التعليمّي، كيفيّ 

املعلومات اليت يرسلها األهل للمعّلمني يف املؤّسسات الرتبويّة وللطواقم الطبّية اليت تزّود اخلدمات 
الصّحّية للتلميذ وذلك من خّلل تعبئة منوذج التصريح، هاّمة من أجل استعداد املدرسة خّلل 

خارجها. تساعد هذه املعلومات أن تقوم الطواقم اليوم التعليمّي ويف األنشطة اليت جتري 
 باالستعداد املّلئم يف احلاالت  اليت تتطّلب اهتماًما خاصًّا ملشاكل صّحّية لدى التّلميذ. 

على األهل إرفاق مستند طّّبّ من اجلهة الطبّية اليت تعاَل التلميذ خبصوص هذه املعلومات، على 
 املفّصلة يف اإلجراء. مديري املدارس العمل وفًقا للتوجيهات

 تغييرات في تعليمات سابقة  في نفس الموضوع

جند يف هذا اإلجراء تصرحًيا واحًدا لألهل يهدف إىل خدمة مؤّسسات الرتبية والتعليم يف 
احلصول على معلومات عن احلالة الصّحّية للتلميذ من أجل إشراكه يف الفّعالّيات املختلفة 

 ضمن اإلطار املدرسّي وخارجه.

 حيتوي هذا اإلجراء، أيًضا، على برنامج التطعيمات الذي حّددته وزارة الصّحة.
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 تبديل الوضعّية:

، (א)1/עד، يف منشور التعليمات الثابتة 22-2.2: البند هذا البالغ يلغي بالغات سابقة
 "تصريح األهل حول صّحة ابنهم".

 تعليمات سارية المفعول ذات صلة بمواضيع مرتبطة

، "تزويد العّلج الطّّبّ يف (ב)1/עבيف منشور التعليمات الثابتة  72-2.2البند  -
 مؤّسسة الرتيبة والتعليم"

 .6/עחاإلجراء "تصاريح طبّ ّية" يف منشور التعليمات الثابتة  -
 الجهة المسؤولة

 اإلدارة الرتبويّة. :الوحدةاسم  -
 : مفّتش الصّحةصاحب الوظيفة -
 5603220-02: رقم الهاتف -
  .briut@education.gov.il:اإللكترونيّ البريد  -

 

 الفهرست

 توجيهات ملدير املدرسة .1
 توجيهات ملديرة الروضة .2
 املّلحق .3

 امللحق أ: منوذج تصريح األهل حول احلالة الصّحّية البنهم يف املدرسة.
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 توجيهات لمدير المدرسة .1
 

افتتاح السنة الدراسّية على مدير املدرسة التأّكد من وجود مناذج تصاريح صّحّية لكّل تلميذ قبل 
لزمة يف هذا الشأن، كما هو مفّصل أدناه:

ُ
 من تّلميذ املدرسة وأنّه قد مّت تنفيذ كّل اإلجراءات امل

ث يف بداية السنة الدراسّية على مرّّب الصّف أن يتأّكد من وجود تصريح صّحّي حمدّ  1.1
 وموّقع من قبل األهل لكّل تلميذ من تّلميذ صّفه.

أهل التّلميذ الذين يعاين أوالدهم من مشكلة صّحّية تعيق أداءهم، عليهم إرفاق ملّخص  1.2
حول وجود التلميذ يف توصيات طّّبّ موّقع من قبل الطبيب أو من ينوب عنه، وكذلك 

عليه. هذه التوصيات تشّكل أساًسا جهاز الرتبية والتعليم وأنشطته والقيود اليت قد تنطبق 
 لسلوكه يف املؤّسسة الرتبويّة أو يف نشاط من قبل املدرسة.

يقرأ مرّّب الصّف كافّة التصاريح الصّحّية واملعلومات الطبّ ّية وحيفظها يف املكان املخّصص  1.3
 لذلك يف املدرسة.

منوذج التصريح  على مرّّب الصّف إبّلغ املدير بكّل املّلحظات الطبّ ّية املوجودة يف 1.2
 الصّحّي واملعلومات الطبّ ّية.

على مدير املدرسة التأّكد من وصول التصاريح الصّحّية واملعلومات الطبّ ّية املتعّلقة  1.5
بالتّلميذ ملرّّب الصفوف وقراءهتا، واحملافظة عليهم يف مكان ُيكن الوصول إليه ومعروف 

 ملمرضة املدرسة، واجلهات ذات الصلة وللمساعدين.
م املدير بفحص املّلحظات الصّحّية اخلاّصة بالتّلميذ وحيّول املعلومات املوجودة يقو  1.6

داخل املستند الطّّبّ للجهات ذات الصلة يف املدرسة، مثل معّلم الرياضة، ولكّل املعّلمني 
 يف املدرسة إذا احتاج األمر.

م اخلدمات الطبّ ّية حيّول املدير تصاريح األهل ملعاينتها من قبل الطاقم الطّّبّ الذي يقدّ  1.7
 للتلميذ.

جيب التشديد على أّن املعلومات اليت يرسلها األهل يف التصريح الصّحّي تكون مكشوفة  1.2
فقط للمرّّب، الطاقم الطّّبّ، املدير واألشخاص الذين يقّرر املدير بأن حيّول هلم املعلومات 

 إذا اقتضت احلاجة كما ورد سابًقا.
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الذين ورد داخل تصرحيهم الصّحّي أّّنم يعانون من قيود ُينع مدير املدرسة التّلميذ  1.9
جسمانّية من املشاركة يف أّي نشاط يف املدرسة وخارجها، إىل أن يقوم بقراءة التصريح 

عاجِلَة.
ُ

 ويوّجه الطاقم للعمل حسب توجيهات اجلهة الطبّ ّية امل
أّن املدرسة ُُينع طلب أّي مستند طّّبّ آخر من األهل عدا التصريح الصّحّي. على  1.10

خمّولة بطلب مستندات طبّ ّية إضافّية من األهل الذين يعاين أوالدهم من أمراض مزمنة 
،  تصريح خاّص من الجهة الطبّـّية وإرفاقها مع التصريح الصّحّي املتعّلق باملدرسة

الُمعالجة لفّعالّية تربويّة مثل رحلة أو نشاط خارج المدرسة ومنوط بجهد جسمانّي 
 فّضل أن يتشاور الطاقم املدرسّي مع الطاقم الطّّبّ ذهذا الشأن.من املخاّص. 

ال جيوز منع أّي تلميذ قد صرّح أهله أنّه يعاين من قيود صّحّية من املشاركة يف نشاط  1.11
 مدرسّي، إاّل إذا ُمنع من خّلل مستند طّّبّ مقّدم من األهل يثبت على قدرته على ذلك.

واليت تتطّلب جمهوًدا جسمانيًّا خاصًّا مثل رحلة حتتاج إىل  الفّعالّية املدرسّية الّلمنهجّية 1.12
املشي املتواصل، السباحة وغريها، على األهل إرفاق تصريح حمّدث أّن ابنهم ال يعاين من 
أمراض صعبة مثل احلّم، اإلسهال، التقّيؤ أو صعوبة يف التنّفس، أو أيّة حالة طبّ ّية أخرى 

ط. يف حال أّن االبن يعاين من مرض صعب على قد تعّرض حياته للخطر خّلل النشا
 األهل استشارة الطبيب حول إمكانّية مشاركة االبن يف النشاط غري املنهجّي.

إليكم بعض املّلحق اّليت جيب تعبئتها. جيب التشديد على تعبئة هذه املّلحق فقط  1.13
 وإضافة لوجو املدرسة أو امسها الرمسّي. ال ُيسمح باستعمال مناذج أخرى.

 

 توجيهات لمديرة الروضة .2
ا بشكل معّمق واالستعداد على مديرة الروضة مجع التصاريح الصّحّية من األهل وقراءهت 2.1

 داخل الروضة وفًقا للقيود املختلفة.للنشاط 
 على مديرة الروضة إبّلغ الطاقم باملعلومات ذات الصلة. 2.2
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 مالحق .3
 في المدرسة.ملحق أ: نموذج تصريح األهل حول الحالة الصّحّية البنهم 

 

 : __________________املكان_________________  :املدرسة اسم

 __________________________ حضرة مرّّب/ة الصّف السّيد/ة

___________    _______________      من أهل التلميذ/ة
______________ 

 الصفّ                            رقم اهلويّة         االسم الشخصّي                         

 اجلنس: ذكر/ أنثى _________________        تاريخ الوالدة

 ______________________________________________العنوان: 

 _____________________________:  ____________الربيد اإللكرتوينّ 

 _______________________:  رقم اخلليويّ : _______________ اسم األمّ 

 : _______________________رقم اخلليويّ : _______________ اسم األب

 )حّوط اإلمكانّية الصحيحة(أصادق بأّن  . أ
ال ِعلم لدي بوجود موانع صّحّية متنع ابين/ ابنيت من املشاركة يف أّي نشاط مدرسّي أو أّي  .1

 نشاط من قبل املدرسة.
صّحّية متنعه/ا من املشاركة الكاملة/ اجلزئّية يف نشاط مدرسّي أو أّي يوجد البين/ ابنيت موانع  .2

 نشاط من قبل املدرسة، مثل:
 نشاط جسماينّ  -
 نشاط داخل غرفة للتمارين الرياضّية -
 رحّلت  -
 بطولة رياضّية يف املدرسة -
 : ______________________________________نشاط آخر -

 ______________________________________: وصف املشكلة
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 :_____________________لذلك أرفق تصرحًيا طبيًّا من ِقَبل

 : ___________________________________________للفرتة

                                          يوجد البين/ ابنيت مشكلة صّحّية مزمنة. نعم/ ال. .3

 _قييداته يف النشاطشرح املرض املزمن وت  

______________________________________________  

 : _____________________لذلك أرفق تصرحًيا طبيًّا من ِقَبل

 : ___________________________________________لفرتة

 يتناول ابين/ ابنيت دواء/ أدوية بشكل دائم: نعم/ ال .4

: شرح     
_____________________________________________ 

 يعاين ابين/ ابنيت من حساسّية ألدوية أو غذاء: نعم/ال. .2

 ________________: _________________________شرح      

 على األقّل جيب إرفاق املستندات التالية: 2-2يف حال حّوطت "نعم" يف البنود 

 إىل احلالة الصّحّية أو احلساسّية للدواء أو الغذاء.ملّخص معلومات طّّبّ حمّدث يشري  -
إرفاق تصريح طّّبّ يتطّرق من خّلله الطبيب إىل املشكلة الصّحّية ويشمل القيود النابعة  -

 .عنها
 ُمرفق تصريح طّّبّ ساري املفعول للسنة الدراسّية احلالّية. -

 ________________: للفرتة: _____________ التصريح  يُعطى من ِقَبل 

ألتزم بإعّلم مرّّب/ ة الصّف حول كّل تغيري أو قيد آيّن أو دائم  َيستِجّد يف احلالة الصّحّية البين/  . ب
 البنيت.

أصادق على تزويد الطاقم الرتبوّي و/ أو الطاقم الطّّبّ مبعلومات ذات صلة بكّل ما يتعّلق بالوضع  . ت
 الصّحّي البين/ ابنيت.  

 إضافّية حول صّحة ابين، أوّد تبليغ املدرسة حوهلا:إليكم معلومات  . ث
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 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

أصرّح بأّنين على ِعلم بنطاق اخلدمات الصّحّية اليت تعطى للتلميذ/ة وأّن ابين/ ابنيت سيحصل على  . ج
 التطعيمات احملّدد من ِقَبل وزارة الصّحة كما هو مفّصل أدناه: التطعيم وفًقا لربنامج

 - חצבת) جدرّي املاء  -احلصبة األملانّية-النُّكاف -يف الصّف األّول: تطعيم ضّد احلصبة -
 (.רוח אבעבועות - אדמת - חזרת

 -شلل األطفال -السعال الديكيّ  -التيتانوس -يف الصّف الثاين: تطعيم ضّد الدفيترييا -
 ילדים  שיתוק - שעלת -( טטנוס) פלצת -( דיפתריה) אסכרהاإلنفلونزا )

 (.שפעת( פוליו)
 (                                                                              שפעתيف الصّف الثالث: تطعيم ضّد االنفلونزا )  -
( HPV)فريوس  -سعال الديكيّ ال -التيتانوس -يف الصّف الثامن: تطعيم ضّد الدفيترييا -

 הפפילומה נגיף - שעלת –( טטנוס) פלצת -( דיפתריה) אסכרה)
(HPV)) 

أصادق على إعطاء ابين/ ابنيت كّل التطعيمات حسب هذا الربنامج، إاّل يف حال تقدمي مكتوب  . ح
دفرت خّطّي ملمّرضة املدرسة حول معارضيت لتقدمي هذه التطعيمات البين/ ابنيت. ألتزم بتحويل 

 التطعيمات كما هو مطلوب.
 نعم/ ال     كان البين/ ابنيت رّد فعل استثنائّي بسبب التطعيم يف املاضي  . خ

 إذا نعم،

اشرح ألّي نوع تطعيم  
________________________________________________ 

: وصف رّد الفعل
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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أصادق على أن ُيّر ابين/ ابنيت بفحوصات طبّ ّية من ِقَبل الطاقم الطّّبّ، ضمن إطار اخلدمات  . د
الصّحّية اليت تعطى للتلميذ، إاّل يف حال تقدمي مكتوب خّطّي ملمرضة املدرسة حول معارضيت 

 لذلك.
 بفحص صّحة الفم واألسنان على يد طبيب األسنان وحيصل على أصادق على أن ُيّر ابين/ ابنيت . ذ

 إرشاد حول كيفّية احملافظة على صّحة الفم واألسنان.
أوافق على وصول رسالة نّصّية حول الفحوصات والتطعيمات اليت سيحصل عليها ابين/ ابنيت  . ر

 ضمن اخلدمات الصّحّية للتلميذ.
 _____________: املزمن ُيكن التواصل معيف حال حصول مشكلة صّحّية تتعّلق باملرض  . ز

 : __________________________رقم اهلاتف

 ____            ____________              __________
______________ 

 توقيع األهل   األهل                                     التاريخ   
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للحصول على معلومات وتوجيهات من الطبيب المعاِلج حول الملحق ب: نموذج طلب 
 التالميذ الذين يعانون من حاالت صّحّية خاّصة.

عاِلج
ُ

 حضرة الطبيب امل

وتقدمي لّلستعداد اليومّي نوّد أن نشكركم على تزويد الطاقم الطّّبّ باملعلومات الطبّ ّية الّلزمة 
وكذلك باملعلومات عن حاالت الطوارئ املساعدة عند الضرورة خّلل ساعات عمل املدرسة، 

احملتملة يف ما خيّص صّحة التلميذ، واليت تتطّلب املساعدة أو االهتمام املناسب من ِقَبل طاقم 
 املؤّسسة الرتبويّة.

 _ ________ رقم اهلويّة___  : _______اسم التلميذ

 ____________: _____العنوان: ________________  تاريخ الوالدة

 ________________________________________التشخيصات

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 املطلوب خّلل ساعات التعليم

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

العّلج واملساعدة املفّضلة يف ساعات الطوارئ )جيب شرح: االستعداد، اجلرعة والوقت 
 املوصى به(

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 _____________ : _التوقيع واخلتم____             : _____اسم الطبيب

 _______________: ____التاريخ
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نموذج تصريح األهل حول عدم وجود موانع صّحّية أثناء النشاط غير : الملحق ت
 .الروتينيّ 

 

 : _______________رقم اهلويّة__________  : ____اسم التلميذ

 _____________________________________ :كيفّية النشاط

 : __________________________تاريخ النشاط

ال ِعلم لدي أّن ابين/ ابنيت يعاين من مرض شديد )حّم، إسهال، تقّيؤ أو ضيق يف التنفس( 
 أو من حالة صّحّية أخرى من املمكن أن تعّرض حياته للخطر خّلل الفّعالّية.

تتعّلق بالنشاط القائم، ُيكن التواصل يف حال حدوث مشكلة صّحّية 
 ________________مع:

 : __________________________رقم اهلاتف

 

               ____________            _____________
______________ 

  توقيع األهل             األهل                      التاريخ               
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 .الملحق ث: نموذج تصريح األهل حول الحالة الصّحّية البنهم في الروضة
 

 ______: _________البلدة: ___________________ اسم الروضة
 __________: ________________________حضرة مديرة الروضة

 : ____________    _____________   _______من أهل التلميذ/ة

 اجليل                 رقم اهلويّة        االسم الشخصّي واسم العائلة                         

 ()حّوط اإلمكانّية الصحيحةأصادق بأّن  
ال ِعلم لدّي بوجود موانع صّحّية متنع ابين/ ابنيت من املشاركة يف أّي نشاط يف الروضة أو أّي  .1

 نشاط من قبلها.

ابنيت موانع صّحّية متنعه/ا من املشاركة الكاملة/ اجلزئّية يف نشاط داخل الروضة أو يوجد البين/  .2
 من قبلها، كما ورد أدناه:

 نشاط جسماينّ  -
 رحّلت -
: فّعالّية أخرى -

___________________________________________ 
: وصف املشكلة

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 : ___________________________لذلك أرفق تصرحًيا طبّ يًّا من ِقَبل
 ______________________________:_____________للفرتة 

الربو، السّكرّي، الصرع، حساسّية للغذاء، مرض : يوجد البين/ ابنيت مشكلة صّحّية مزمنة )مثل .3
 وغريها( ال/ نعم شرح املشكلةخبيث 

_______________________________________________
_______________________________________________ 

 مرفق تصريح طّّبّ يشري إىل املشكلة ويصفها. التصريح معطى ِمن ِقَبل:
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_______________________________________________ 

 ____________________________________________للفرتة:
 االسم، العنوان ورقم اهلاتف، للتوّجه يف حالة الشّدة بسبب القيد الصّحيّ 

_____________________________________________ 
ألتزم بإعّلم مديرة الروضة حول كّل تغيري أو قيد آيّن أو دائم َيستِجّد يف احلالة الصّحّية البين/  .ب

 بنيت.ال
أحتّمل مسؤولّية تزويد طاقم الروضة باإلرشاد حول اإلسعاف األّويّل املطلوب البين/ ابنيت يف حالة  .ت

 الطوارئ بسبب حالته/ا الصّحّية.
رقم : _________ يف حال حدوث مشكلة طبّ ّية تتعّلق باملرض املزمن ُيكن التواصل مع .ث

 : ___________اهلاتف
           ____________            _______           ____________ 
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شروط الحّد األدنى لقبول مقّيمين )مصّححي( امتحانات البجروت الّتي 
البجروت الّتي ُتجرى شفويًّا تجرى كتابيًّا، وقبول فاحصي امتحانات 

 لمجمع المختّصين في قسم االمتحانات

 

  2012 شباط 1ابتداًء من  :سريان المفعول

 تاريخ النشر:

 مجيع املؤّسسات التعليمّية. التطبيق:

 ملّخص التعليمات

البجروت الكتابّية أو قة بقبول املعّلمني جملمع املختّصني المتحانات حُتّدد هذه التعليمات اإلجراءات املتعلّ 
اإلجراءات بشأن قبول املقّيمني  اهلدف من هذه التعليمات هو إعادة تنظيم وحتديث. غري الكتابّية أيًضا

 .يف جممع املختّصني

 تغيير في التعليمات السابقة ذات الصلة بنفس الموضوع

الوظائف، وتُفّصل عملّية بتحديث وتوسيع التعليمات السابقة: وهي تُعّرف أصحاب  تقوم هذه التعليمات
التسجيل وتُوّضح القيود اّليت حتّل على تعيني الفاحصني واملقّيمني، وبالتايل القيود اّليت حتّل على املعّلمني 

 غري الفّعالني.

 تبديل. الوضعّية:

 التعليمات السابقة التي يلغيها هذا المنشور: 

الشروط لتشغيل املعّلمني كمقّيمني يف (, "א)2/סחيف منشور التعليمات الثابتة  32-2.3 بند -
 "امتحانات البجروت
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شروط احلّد األدىن للفاحصني يف (, "א)2/סהيف منشور التعليمات الثابتة  22-2.3 بند -
 ".االمتحانات اّليت مرّكبات االمتحان فيها كتابّية فقط

  الجهة المسؤولة

  قسم كبري لّلمتحاناتاسم الوحدة:  . أ
 ممتلكات وخمّصصات -كبريمرّكز  صاحب الوظيفة:  . ب
 5603309-02رقم الهاتف:   . ت
 . naamaha@education.gov.ilالبريد اإللكترونّي: . ث

 المحتويات

 تعريفات .1
 تفصيل شروط احلّد األدىن املطلوبة .2
 عملّية التسجيل .3
 شفويًّا/ بشكل تطبيقيّ  شروط تعيني الفاحص يف امتحانات البجروت اّليت جُترى .4
 شروط تعيني املقّيم )املصّحح( يف امتحانات البجروت اّليت جُترى كتابيًّا .2
 توضيحات بشأن املعّلمني غري الفّعالني .6

 

 تعريفات .1
عامل يف سلك التعليم، تكون وظيفته فحص الطّّلب اّلذين ُيتحنون يف امتحان : فاحص 1.1

 يف املشاريع، يف وظائف البحث ويف االمتحان العملّي. البجروت شفويًّا، 
عامل يف سلك التعليم، تكون وظيفته تقييم االمتحانات الكتابّية للطّّلب املمتحنني  :مقّيم 1.2

 .  يف امتحانات البجروت
يعّلم بشكل فّعال يف مؤّسسة تعليمّية ويقّدم الطّّلب عامل يف سلك التعليم  :معّلم فّعال 1.3

البجروت. ووفق هذا املنشور يعترب املعّلم فّعااًل إذا تسرّح للتقاعد حّّت سنتني بعد المتحانات 
 .التقاعد،  إضافًة إىل معّلم يف سنة تفرّغ )راحة( أو عطلة بدون راتب حّّت سنة واحدة

mailto:naamaha@education.gov.il
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لّلمتحانات الشفويّة )مثل: يف مرّكب ثابت امتحان حيتوي على : امتحان شفويّ  1.2
املشاريع، الوظائف النهائّية، وما ة( ويف االمتحان العملّي )مثل: ات املختلفامتحانات اللغ

رى شفويًّا بداًل من الكتابة )للطّلب املستحّقني مّلءمات يف إىل ذلك(، أو امتحان جيُ 
 .االمتحانات الشفويّة على خلفّية صعوبات تعّلمّية  فقط(

 تفصيل شروط الحّد األدنى المطلوبة   .2

مقّيم يستطيع االنضمام لمجمع المصّححين فقط إذا استوفى الشروط التراكمّية /فاحص
 التالية: 

 صاحب لقب أكادُيّي يف املوضوع اّلذي يطلب فحصه 2.1
 صاحب شهادة تدريس ورخصة تدريس يف املوضوع 2.2
 أعّله(  1.3معّلم فّعال يف جهاز التعليم )انظروا يف  2.3
معّلم عّلم وقّدم المتحانات البجروت يف املوضوع املطلوب مبستوى التعليم املطلوب  2.4

مواعيد امتحان( على مدى  السنوات السّت  4مرّات )يف  4لّلمتحان ما ال يقّل عن 
 األخرية.  

معّلم يقّدم تصرحًيا حول التحاقه باستكمال واحد على األقّل من قبل املفّتش املرّكز  2.2
 األخريةسنوات  4خّلل 

 .أعّله( 3.2معّلم يقّدم تصرحًيا من مدير املدرسة اّليت يعّلم فيها )انظروا يف  2.6
 

 عملّية التسجيل .3
 للتسجيل للمجمع جيب الدخول إىل العنوان التايل: 3.1

http://experts.education.gov.il   إرفاق وتعبئة التفاصيل املطلوبة مع
كانون   31كّل ذلك يف موعد أقصاه . املستندات حبسب مراحل التسجيل املختلفة

 األّول للعام الدراسّي التايل وما يليه.
 إليكم المستندات الّتي يجب إرفاقها مع الطلب: 3.2

 .املستندات اّليت تثبت لقًبا أكادُييًّا ذا صلة باملوضوع املطلوب للتقييم 
 لوب للتقييم ورخصة تدريسشهادة تدريس  باملوضوع املط 

http://experts.education.gov.il/
http://experts.education.gov.il/
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 مصادقة على االلتحاق يف االستكمال، كاملطلوب يف الشروط األدىن من املتطّلبات 
تصريح من مدير املدرسة اّليت يعّلم فيها املقّيم، يؤّكد بالتصريح أّن مقّدم الطلب هو  3.3

 ا للبجروت. معّلم فّعال يف اجلهاز، مع تفصيل املواضيع اّليت يعّلمها والنماذج اّليت يقّدمه
موافقة يتّم حتويل تفاصيل الفاحص/ املقّيم للحصول على  ة التسجيليف ّناية عمليّ  3.2

أّولّية يف قسم االمتحانات. يتّم إرسال رسالة يف الربيد اإللكرتويّن ورسالة نّصّية  إداريّة
 قصرية ملقّدم الطلب.

التفتيش موافقة تفاصيل الفاحص/ املقّيم للحصول على حتويل  بعد املوافقة اإلداريّة، يتمّ  3.5
يتّم إرسال رسالة يف الربيد اإللكرتويّن ورسالة نّصّية . الرتبوّي على املوضوع ذي الصلة

 قصرية ملقّدم الطلب.
 يف حالة وجود عّلقة عائلّية بني مقّدم الطلب واملسؤول الرتبوّي اّلذي يعطي املوافقة 3.6

، جيب تقدمي الطلب للموافقة عليه من ِقبل مدير قسم (املرّكز املفّتش/ مدير املوضوع)
  .  القانوينّ  االمتحانات، باملشاركة مع املستشار

يستويف مجيع شروط احلّد األدىن، وتتّم املوافقة عليه من الفاحص/ املقّيم أن تبنّي أّن  بعد 3.7
قبل املفّتش املرّكز، يتّم منح موافقة ّنائّية من ِقَبل مدير قسم االمتحانات أو َمن ينوب 

 .ד"המרבعنه على إدراجه يف اجملمع بواسطة 
  .الفاحص/ املقّيم إذنًا إلدراجه يف اجملمع لفرتة سنتنييف ّناية العملّية يستلم  3.2
موعد االمتحان يستلم الفاحص عن طريق الربيد اإللكرتويّن تصرحًيا حول التعيني  قبل 3.9

 احملّدد للمؤّسسات ولّلمتحانات اّليت يطلب منه فحصها أو تقييمها.
 يف التسجيل، ُيكنك التوّجه إىل مركز الدعم التقينّ حول كّل موضوع أو مشكلة  3.10

-03 هاتف متعّدد اخلطوط, 19:00 حّّت  02:00 بني الساعات, ד"במרב
5300202. 
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 توضيحات هاّمة 3.11
 
 

فحص إمكانّية لمسؤولّية تقدمي طلب جديد م كّل فاحص/ مقيّ على عاتق تقع  3.11.1
هذه  الواردة يف إدراجه يف جممع املختّصني كّل سنتني، وفًقا لشروط احلّد األدىن

  املوعد والطريقة اليّت يتّم حتديدها.التعليمات، يف 
قبل بضعة أشهر من تكون املوافقة سارية املفعول لفرتة سنتني تقوُييّتني فقط.  3.11.2

تاريخ انتهاء فترة الصالحّية، يتّم إرسال إشعار إلى الفاحص/ المقّيم وفًقا 
 الموجودة في المجمع.لتفاصيل االّتصال 

اّلذي ال يتّم جتديد طلبه بعد انتهاء السنتني كما جيب سيخرج  الفاحص/ املقّيم 3.11.3
 .من اجملمع

يتّم تشغيل الفاحصني/ املقّيمني مبوجب عقد خدمة وفق تعليمات قانون التعاقد    3.11.2
شغِّلدون نّية إقامة عّلقات بني ، 1974-ד"התשל

ُ
 .العامل وامل

التشغيل كفاحص/ كمقّيم ال يرتبط بإطار التشغيل لعامل يف سلك التعليم من 
 ُمشغِّلة أخرى.مؤّسسة تعليمّية ِقَبل الوزارة أو من ِقَبل 

تشغيل فعلّي ألّي فاحصني/ مقّيمني يستوفون شروط بليس للوزراة أّي إلتزام  3.11.5
 احلّد األدىن، ويتواجدون يف جممع الفاحصني أو املقّيمني. 

حيّق ملدير قسم االمتحانات أو ّمن ينوب عنه شطب اسم فاحص/ مقّيم يف أّي  3.11.6
االنضمام للمجمع،  وقت خّلل السنة أو عدم قبول فاحص/ مقّيم يرغب يف

حّّت وإن استوىف مجيع شروط احلّد األدىن. وهذا حسب اعتبارات مهنّية توّضح 
 وتوثّق وُتسّلم للفاحص/ للمقّيم.

ة اّليت ُينحها مدير قسم االمتحانات املوافقات االستثنائيّ  تكون صّلحّية 3.11.7
 إلدراجها يف اجملمع ملّدة سنة واحدة فقط. 

أو جممل االمتحانات اّليت ُيكن فحصها/ تقييمها  ليس هناك أّي إلتزام بنطاق 3.11.2
يف املوعد. يتّم لكّل موضوع، مبشاركة املفّتش املرّكز، حتديد الكّمّية القصوى 

 لّلمتحانات/ للكراريس اّليت تعطى للفاحص/ للمقّيم خّلل كّل موعد.  
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جيوز لقسم االمتحانات أن يقوم بتحديث متطّلبات احلّد األدىن يف هذه  3.11.9
 يمات من حني حلني، وفًقا الحتياجات تربويّة متغرّية.التعل

 

 شروط تعيين المصّحح في امتحانات البجروت الّتي ُتجرى شفويًّا/ بشكل تطبيقيّ  .4
 

غري كتابّية )مثل: مشاريع، وظائف -ال جيوز للفاحص أن يفحص يف مدرسته مناذج  2.1
 ّنائّية، مرّكب امتحان شفوّي، اللغة اإلجنليزيّة وما إىل ذلك(. 

ال جيوز للفاحص أن يفحص طّّلبه يف امتحان شفوّي )لذوي صعوبات تعّلمّية(. جيوز  2.2
 أو يقّدمهم المتحان البجروت.له أن يفحص طّّلبًا آخرين من مدرسته، مل يعّلمهم 

املعّلمون اّلذين يطلبون إجراء فحص شفوّي لطّّلب ذوي صعوبات تعّلمّية من  2.3
 3مدرستهم جيب عليهم التسّجل كاملّتبع يف اجملمع وفق اإلجراء العادّي احملّدد يف البند 

 أعّله.
رسة اّلذين يكون املدير مسؤواًل عن إبّلغ قسم االمتحانات بطاقم املعّلمني يف املد 2.2

سيفحصون طّّلبًا يستحّقون مّلءمات االمتحانات الشفويّة حول املوضوع والنموذج 
 احملّدد حّّت ّناية موعد التسجيل المتحانات البجروت.

 املرشد، وكذلك املفّتش، غري موّكلني للفحص يف مدرسة تكون حتت مسؤوليّتهما 2.5
للموعد من ِقَبل املفّتش املرّكز  باستثناء حاالت خاّصة يعطى فيها تصريح ملرّة واحدة)

 للموضوع ومدير قسم االمتحانات أو من ينوب عنه(.
بشكل عاّم ال يستطيع املفّتش املرّكز أن يكون فاحًصا يف أّي موضوع. يف حاالت  2.6

 استثنائّية ُيكن تقدمي طلب مفّصل للحصول على موافقة مدير قسم كبري لّلمتحانات.
من  ّددحتديد احلّد األقصى من عدد الطّّلب اّلذين سيفحصهم الفاحص يف يوم حم يتمّ 

 قبل قسم االمتحانات واملفّتش املرّكز من حني حلني.
 

 شروط تعيين المصّحح في امتحانات البجروت الّتي ُتجرى كتابيًّا .5
املقّيم اّلذي أّنى عملّية التسجيل ومّتت املوافقة عليه من ِقَبل مدير قسم  5.1

آذار من نفس السنة بإمكانه البدء بالتقييم  31االمتحانات أو من ينوب عنه حّّت 
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يف موعد الصيف التايل، بشرط أن يشرتك باجللسات اإلرشاديّة املختلفة اّليت تقام 
 .ד"במרבيف بداية تقييم االمتحانات للموضوع  

تقييم االمتحانات اّلذين شاركوا يف يف امتحانات الشتاء يكون املقّيمون هم فقط  5.2
 الصيفّية يف سنة سابقة على األقّل.

 املفّتش املرّكز ال يستطيع أن يكون فاحًصا يف أّي موضوع. 5.3
 

 توضيحات بشأن المعّلمين غير الفّعالين. 6

بصورة عاّمة، ُيسمح للمعّلمني املتقاعدين أن يستمّروا يف عملّية الفحص حّّت عامني  1.6
 بعد التقاعد هذا رغم أّّنم ليسوا معّلمني فّعالني.  

ُيسمح للمعّلمني يف سنة التفرّغ ويف سنة عطلة بدون راتب أن يستمّروا يف عمليّة  1.6
  .الفحص خّلل هذه السنة وخّلل سنة أخرى )مبجمل سنتني(

يتوّجب علی املعّلمني غري الفّعالني ملّدة تزيد عن السنتني ويرغبون يف مواصلة الفحص/  1.6
 .التقييم لّلمتحانات تقدمي طلب استثنائّي مفّصل للمفّتش املرّكز للموضوع

بعد احلصول على موافقة املفّتش املرّكز يتّم تقدمي الطلب للقرار النهائّي من مدير قسم  1.6
 وافقة سارية املفعول ملّدة سنة واحدة فقط.تكون املاالمتحانات 
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لقب الثاني لخّريجي برامج الاالستحقاق لمنح مشروطة لدراسات 
 خاّصة بتأهيل التعليم

 

 

 2018/1/12:سريان المفعول

 2012/1/12تاريخ النشر: 

 جهاز الرتبية والتعليم. كافّة :  التطبيق

 ملّخص التعليمات

يف هذا البند شرح مفّصل إلجراءات خاّصة بإعطاء منحة مشروطة لعاملي سلك الرتبية والتعليم اّلذين  يدرسون 
يف مؤّسسات التعليم العايل للقٍب أكادُيّي ثاٍن. تعطى املنحة لعاملي سلك الرتبية والتعليم اّلذين أّنوا تأهيل 

سلك التعليم. هذه الربامج اّليت مّت حتديد شروط خاّصة للقبول التعليم يف أحد الربامج اخلاّصة بتأهيل العاملني يف 
 هلا، واّليت تتّم املصادقة عليها كّل سنة من ِقبل مديريّة عاملي سلك التعليم كربامج يستحّق خّرجيوها هذه املنحة. 

 التغييرات ملّخص

يري. الطّّلب اّلذين  بدأوا ، أُلغي ونشر مرّة أخرى دون أّي تغ2017نشر هذا البند يف الرابع من حزيران 
 يف منشور التعليمات الثابتة 8.2-29باالعتماد على بند  2018-2017دراستهم يف السنة الدراسّية 

( "االستحقاق ملنح مشروطة لدراسات للقب الثاين خلّرجيي برامج خاّصة بتأهيل التعليم" حيّق هلم א)10/עז
 . 2018-2017شور، واّلذي يطّبق من بداية السنة الدراسّية اسرتجاع رسوم الدراسة حسب ما ورد يف هذا املن

 

 : جديدالوضعّية

 هذا الحكم يلغي التعليمات السابقة

، "استحقاق لقروض مشروطة خلّرجيي اللقب الثاين، (א)6/עזيف منشور التعليمات الثابتة  8.2-28البند  -
 ملًغى. -خلّرجيي برامج خاّصة بتأهيل التعليم"

 في مواضيع ذات صلةمنشورات سابقة 

"منح ساعات واسرتجاع قسط التعليم للعاملني يف  (,א)2/עהيف منشور التعليمات الثابتة  2.2-25 بند    -
 ساري المفعول.سلك التعليم" 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sa6ak3_2_4.htm
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 المسؤولة الجهة

 مديريّة عاملي سلك التعليم.اسم الوحدة:  . أ
 (.مديريّة عاملي سلك التعليم -مدير قسم أ )ميزانّية وإدارةصاحب الوظيفة:  . ب
 5602027-02 رقم الهاتف: . ت
 .limorni@education.gov.ilعنوان البريد اإللكترونّي:  . ث

 المحتوى

 عامّ  .1
 لتلّقي املنحةالشروط  .2

 

 عامّ   .1

مدّرسون خّرجيو أحد برامج التأهيل اخلاّصة، يعّلمون فعليًّا يف جهاز الرتبية ويتعّلمون يف مؤّسسات للتعليم 
ّي ثاٍن، حيقُّ هلم احلصول على منحة مشروطة للمشاركة يف رسوم قسط أكادُيالعايل يف إسرائيل للقب 

 للتعليم حسب الشروط املفّصلة يف ما يلي.التعليم، بعدما جنحوا يف سنة التخّصص 

لسلطة العاملني يف سلك التعليم، خلّرجيي الربامج اخلاّصة، هنالك إمكانّية استخدام هذه املنحة للحصول 
يف منشور التعليمات الثابتة  2.2-25 يف بندعلى "اسرتجاع قسط التعليم" وفًقا للقواعد املنشورة 

"منح ساعات اسرتجاع قسط التعليم للعاملني يف سلك التعليم"، أو استخدامها يف موعد ,(א)2/עה
 .الحق، كما هو متّبع بالنسبة إىل باقي املعّلمني

يف منشور  8.2-29استناًدا للبند  2018 -2017الطّّلب اّلذين  بدأوا دراستهم يف السنة الدراسّية  
، "االستحقاق ملنح مشروطة لدراسات للقب الثاين خلّرجيي برامج خاّصة (א)10/עזالتعليمات الثابتة 

 .   2018ة السنة الدراسّية بتأهيل التعليم" اسرتجاع قسط التعليم كما ورد يف هذا املنشور ابتداًء من بداي

 

 الشروط لتلّقي المنحة.   2

 خيضع توزيع املنح لقانون امليزانّية السنوّي ولوجود ميزانّية مناسبة يف الئحة امليزانّية. 2.1
 شروط الحّد األدنى لتلّقي المنحة المشروطة )يجب استيفاء جميع الشروط( 2.2

في منشور  8.2-25ة في بند فّصلشروط الحّد األدنى التالية، وهي إضافة للشروط الم

mailto:limorni@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K-2015-8-1-8-2-25.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-2/HoraotKeva/K-2015-8-1-8-2-25.htm
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تسري على عاملي سلك التعليم، باستثناء التعليمات الواردة في ، (א)8/עالتعليمات الثابتة 
"العاملون يف سلك التعليم املثبّتون أو العاملون يف سلك التعليم اّلذين عند  :2.2.1البند الفرعّي 

حصوهلم على املنحة )إذا مّتت املصادقة عليها( تكون سنة عملهم هي الرابعة واملتوالية يف التدريس 
 ويتبعون للجهة اّليت تدفع أجرهم ويف املؤّسسات املذكورة أعّله، وأن نطاق وظيفتهم يف نفس السنة

 .في المنشور 5-و 4ما عدا البندين ، "ال يقّل عن نصف الوظيفة للجهة ذاهتا

 العامل يف سلك التعليم صاحب لقب أّول على األقّل وصاحب شهادة تدريس. . أ
 العامل يف سلك التعليم اّلذي جنح يف سنة التخّصص وهو صاحب رخصة تدريس. . ب
ن ني اّلذي مّتت املصادقة عليه معّلمالعامل يف سلك التعليم خرّيج برنامج خاّص لتأهيل امل . ت

 من السنة نفسها. قبل مديريّة عاملي سلك التعليم
 منحة مشروطة    2.3

احملاسب االقتصادّي ذهذا الشأن،  عطاءتعطى املنحة املشروطة من قبل البنك الذي فاز ب  2.3.1
 ش.ج.  12,600وتكون بقيمة 

حيّق للمتعّلم احلصول على منحة مشروطة يف كّل واحدة من سنيت الدراسة للقب. املتعّلم    2.3.2
 .                                             الذي سيوزّع فرتة تعليمه ألكثر من سنتني ال يستحقُّ أكثر من منحتني مشروطتني 

 :                                    كّل هذه الشروط  ويفيستاملنحة املشروطة ُيكن أن تصبح منحة لكّل من     2.3.3

 استحقاق للقب الثاين . أ
العمل سنة واحدة فعليًّا كمعّلم يف جهاز الرتبية والتعليم الرمسّي )وليس يف برامج إضافّية(  . ب

مقابل كّل سنة منحة مشروطة للقب الثاين )اجملموع سنتا  ثلثي وظيفة على األقلّ  بنسبة
عمل يف سنيت منحة  مشروطة(. جتدر اإلشارة إىل أّن هذا االلتزام هو إضافة اللتزامات 

                                                                               املنح املشروطة اليت ُأخذت يف إطار دراسات سابقة. 

اسرتجاع املنحة املشروطة ملن مل يستوِف شروط حتويلها ملنحة يكون وفًقا ملا هو مفّصل يف  2.3.4 
 سند قرض البنك.
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 إعدادها:تركيز ومتابعة سيرورة الترجمة و 
 .العرّبّ  اجملتمع يف للتعليممرشد قطرّي، قسم أ  -حممد حجاجرة 

 
 الترجمة لّلغة العربّية:

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -طروب خليل 
 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -لبىن حديد 

 
 تدقيق لغوّي:

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -د. رُيا أبو جابر برانسي 
 

 :وتنسيق تصميم
 مرشد قطرّي يف حوسبة اللغة العربّية. -إلياس جّنار 

 العربّية.مرشدة قطريّة يف حوسبة اللغة  - راوية بولس 
 

 :ومتابعة إشراف
 .العرّبّ  اجملتمع يف للتعليمأ  قسم مدير -خطيب  اهلل عبد
 

 

 العنوان اإللكترونّي لمجمع مناشير المديرة العاّمة:
 www.education.gov.il/mankal   

 لمناشير المديرة العاّمة باللغة العربّية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkiru
t_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerMankal.htm 
 
 

 

 

http://www.education.gov.il/mankal
http://www.education.gov.il/mankal
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerMankal.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerMankal.htm
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