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ة  عليم الت  ربية والت  جهاز شر: الن     .عام 

   التوجيهخالصة 

 ها،وتوصيف )تصريح( التوجيه إلى تحديد معايير فحص طلبات الحصول على إذنهذا يهدف 

هذه  بين أو أكثر من مجموعةلدى  ،اة أو من خاللهسات التعليمي  إلجراء بحث في المؤس  

في مدارس و/أو أولياء أمورهم،  تالميذالمجموعات: أطفال في رياض أطفال و/أو والديهم، 

عليم ربية والت  في وزارة الت  وموظ   ،مدارسالطفال واألفي رياض عاملين أعضاء هيئة تدريس 

جمع من أجل روط المطلوبة تفصيل الش   التوجيههذا  شملالعاملين بإحدى وحدات الوزارة. ي

ُشروط استخدام المعلومات كذلك و ،عليمالت  الت ربية ومعلومات جديدة ألغراض بحث في جهاز 

 .البحث ألغراضالمتوف رة 

ويصف  ،عليمالت  الت ربية وبحث في جهاز اللبات لتنفيذ دد التوجيه طريقة تقديم الط  كما ويح  

 لمعمول بها.لمحد دة وامراحلها، وفق ا للقواعد ا كل  عامل معها، في إجراءات الت  

رشادات األخالقي ة اإلويوض ح  يهالتوج  فص ل ي بحث،الة لتنفيذ إلى جانب تحديد القواعد األساسي  

 المتعل قة بإجراء األبحاث.

 ابقالس   وجيهالت   عديالت علىص الت  ملخ  

ئيسي ةعديالت الت  تتعل ق  فحص موقف الوالدين  السابق، بالمواضيع التالية: التوجيهمقارنة ب ،الر 

الحالي  التوجيهيمي ز السابق،  التوجيهعكس على  بخصوص إدراج وإشراك طفلهم في البحث:

مطلوبة من الوالدين الم( )موافقة مع العل  المستنيرة تكون فيها الموافقة يجب أن التي  الحاالتبين 

عدم لحاالت التي يمكن فيها فحص بحث، وبين اطفلهم في الوإشراك إدراج من أجل ة خطي  

 ؛همطلب رد  إلى الحاجة إعالمهم بالبحث دون فيها يمكن  التي حاالتالذلك، وعلى اعتراضهم 

 التوجيهتعريف هذه المسألة في  لم يتم   ل كجزء من البحث:تدخ  البرنامج  تفعيللشروط التحديد 

سة التي دريس في المؤس  ت  في سلك الف للبيانات التي جمعها موظ   االستخدام األكاديمي   ؛ابقالس  

ابق، ُمنع أعضاء هيئة تدريس من إجراء الس   التوجيهبموجب  "(:يعمل بها )"البحث اإلجرائي  

روط التي يمكن بموجبها إجراء بحث من هذا ل الش  يه الحالي يفص  التوج  البحوث في أماكن عملهم؛ 

بموجب  عرض مكافأة مادي ة للمشاركين في البحث: ة؛النوع واستخدامه لألغراض األكاديمي  

ز يمي  ؛ ممنوع ا للمشاركة في البحثة ألولئك المستهدفين مادي  ابقة، كان تقديم مكافآت عليمات الس  الت  

روط التي يمكن ل الش  هيئة تدريس، ويفص  بين و تالميذياق، بين الحالي، في هذا الس   التوجيه

ة في جهاز كجزء من األنشطة البحثي   ُجمعتة تأمين المعلومات التي كيفي  بموجبها تقديم المكافأة؛ 

ة إجراء مشاهدات في كيفي  ابق؛ الس   التوجيهلم يتم تعريف هذه المسألة في  عليم:الت  ربية والت  

رق التعليمات بين الط  ز تمي  ابق؛ الس   التوجيهلم يتم تعريف هذه المسألة في  ة:عليمي  سات الت  المؤس  

ة المشاهدات وكمي   المختلفة لتوثيق المشاهدات المطلوب إجراؤها )كتابة، تسجيل صوتي أو فيديو(

روط الش   التوجيهد هذا ابق، يحد  الس   وجيهالت   بخالف عن ة:بحث لدى مجموعات خاص  المطلوبة؛ 

روط الش   ة؛ربية الخاص  الت   تالميذالمطلوبة إلجراء بحث في رياض األطفال ولدى  الخاص ة

 ةة لغرض كتابة وظيفة في حلقة دراسي  المطلوبة إلجراء بحث في المؤسسات التعليمي  

روط التي الش   الحالي   التوجيهد ابق؛ يحد  الس   التوجيهلم يتم تعريف هذه المسألة في  (:)سمنريون

ة، ة لغرض وظيفة في حلقة دراسي  يمكن بموجبها تقديم طلب إلجراء بحث في المؤسسات التعليمي  

 سات التعليم العالي؛عضاء هيئة تدريس في مؤس  ألث ادكتوراه وأبح ،ظيفةأطروحة وبخالف 

لم يتم  :تالميذالة لدى ة شعوري  إجراء بحث يتعامل مع قضايا عاطفي  من أجل روط المطلوبة الش  

ات فعالي   ة على ما يلي:عليمات الحالي  ركيز في الت  ابق؛ يتم الت  الس   التوجيهتعريف هذه المسألة في 

ة المطلوبة إلجراء أبحاث المهارات والخبرة العملي   ؛هوبعد هأثناء البحث مرافقة المشتركين قبل
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التي تشير فيها البيانات الحاالت البحث في  منف ذياإلجراءات المطلوبة من  ع؛يضاحول هذه المو

 .بحثلطالب الذي شارك في اليعاني منها اة كبيرة ضائقة نفسي  وجود إلى 

 :ةالمسؤولجهة ال
 يسي  الرئ مكتب العاِلماسم الوحدة التنظيمية:  .أ

 073-3931638رقم الهاتف:  .ب
   madan@education.gov.il :لكترونى  عنوان البريد اإل .جـ
 :نترنتاإلعنوان موقع .          د

 https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx 

 مةمقد   .1

ل في هذا المنشور إلى تحديد وتعريف معايير فحص طلبات الحصول على يهدف التوجيه المفص  

من  كاًل  التوجيهن ة أو من خاللها. يتضم  سات تعليمي  إلجراء البحوث في مؤس  )تصريح( إذن 

 ،عليمالت  و الت ربية بحث في جهازالتفصيل الشروط المطلوبة لجمع المعلومات الجديدة ألغراض 

لبات أيض ا طريقة تقديم الط   التوجيهكما ويحد د . لغرض البحث رةمتوف  اللبيانات اوشروط استخدام 

مراحلها، وفق ا جميع  عامل معها، فيويصف إجراءات الت   ،عليمالت  ربية والت  جهاز حث في جراء بإل

 المعمول بها.المحد دة و للقواعد

بحث يُطلب إجراؤه في أطر  أي   :على وجيهإليها في هذا التمشار العليمات الت  يجري تطبيق 

تنفيذ البحث خارج نطاق هو قصد الأو من خاللها ) ،عليمة تحت إشراف وزارة التربية والت  تعليمي  

 .ة(عليمي  سات الت  للمؤس   ز المكاني  الحي  

 وجيهالت  هذا  بخصوصة األساسي   تصطلحاتعريف الم .2

إلى معلومات  المعروفةتحويل المعلومات : ()المعروفة ة المعلومات المكشوفةإخفاء هوي   2.1

ا، لة كتابيً عريف المسج  ، بوسائل مثل حذف تفاصيل الت  ي  ة، لغرض استخدامها البحثلة الهوي  مجهو

 ينرالمصو  ومالمح  ، وطمس وجوه ه األصوات المسموعة في التسجيل الصوتي  يوتشويه وتمو

    بالفيديو.
ة، بما ة للمشترك باستخدام أجهزة طبي  حالة الصحي  الفحص يهدف إلى تقييم : ي  الفحص الطب 2.2

     ة الفم، واختبار جودة النوم.مع، وفحص وضع صح  م، وفحص الس  في ذلك فحص الد  
 ة.سة تعليمي  ل كطالب في مؤس  سنة وغير مسج   18خص الذي بلغ الش  البالغ:  2.3

هة )المحوسبة(  منف ذبل قِ  م منطلب مقد   طلب تنفيذ / إجراء بحث: 2.4 البحث في المنظومة الموج 

 .لتقديم الطلبات عبر اإلنترنت على موقع العاِلم الرئيسي  

 .تلميذون للان أو األوصياء القانوني  الوالدان البيولوجي  الوالدان:  2.5

لب يتوافق مع ئيسي بأن الط  ي صادر عن مكتب العاِلم الر  تصديق خط  : اإلذن/التصريح 2.6 

 التعليم.التربية وتوجيهات وتعليمات إجراء البحث في جهاز 

ذ البحث أو )من قبل منف   أي انتهاك ق بجمع بيانات بحث و / أو استخدامها:انتهاك جسيم يتعل   2.7

فيما  مكتب العاِلم الرئيسي  ريح الصادر من صتفي ال ُحد دتعليمات التي للت شخص ينوب عنه( أي  

      .ق بالبحث المصادق على تنفيذهفيما يتعل   د الكتابي  التعه  لبند في البحث و / أو أي انتهاك تنفيذ ق بيتعل  

الذين  تالميذأولياء أمور ال يملؤهنموذج في البحث:  تلميذخطاب الموافقة على مشاركة  2.8  

هيوافقون على مشاركة طفلهم في البحث، بعد أن قرأوا خطاب الت   الملحق  ،البحثمنف ذ من قبل  وج 

 بخطاب الموافقة.

https://edu.gov.il/sites/ChiefScientist/Pages/home.aspx
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من غير  ونالبالغ يملؤه: نموذج في البحث تلميذًاخطاب موافقة على مشاركة بالغ ليس  2.9

ه  تالميذال  ،البحثمنف ذ من قبل الذين يوافقون على المشاركة في البحث، بعد أن قرأوا خطاب التوج 

 الملحق بخطاب الموافقة.

قة البحث( بتنفيذ جميع اإلجراءات المتعل  منف ذو البحث )منف ذ د فيها وثيقة يتعه   خطاب الت عه د: 2.10

   بالبحث وفق ا لهذا التوجيه.

 بناتهم/الذين يعارضون مشاركة أبنائهم تالميذأولياء أمور ال يملؤهنموذج خطاب االعتراض:  2.11

ه الُمرسل    البحث حول موضوع البحث. منف ذمن قبل ليهم إفي البحث، بعد قراءة خطاب الت وج 
، بما في ذلك 1949لعام  د في قانون التعليم اإللزامي  على النحو المحد  ة: سة تعليمي  مؤس   2.12

سنوات حتى  3ة الذين تتراوح أعمارهم بين ذوي االحتياجات الخاص   تالميذة للسات التعليمي  المؤس  

  سنة. 21

م المعلومات:  2.13   من قد م ووف ر معلومات عن المشاركين في البحث. كل  مقد ِّ

يمكن  ،ة جمع معلومات جديدةن عملي  م  ة تتضة مخبري  وظيفة تجريبي  : نشاط بحثي  بحث أو  2.14

ا دمجها من خالل تنفيذ برنامج تدخ   ن استخدام عليم و / أو التي تتضم  ل تربوي في إطار الت  أيض 

أعاله )فيما يلي "أنشطة البحث"( تتوف ر بالنسبة لها معلومات موجودة في األطر المذكورة 

 الشروط أ و ب التالية:

  :أحد الشروط التاليةبواسطة  ،ةاألنشطة البحثي   .أ

هيئة  من ضمنهم عضو ،سات التعليم العاليإحدى مؤس  في عضو هيئة تدريس  -

  .تدريس مبتدئ أو محاضر خارجي  

 .عليم العاليسات الت  طالب بإحدى مؤس   -

  .عليم العاليسة للت  في برنامج ما بعد الدكتوراه في مؤس   ملمستكِ  -

ة أو أي وحدة بحث / تقييم ة، بلدي  حكومي  وحدة بحث/تقييم عضو هيئة تدريس في  -

 أخرى.

في  اليةمن واحدة أو أكثر من المجموعات الت   )مشتركين( دمج وشمل حاالت سيتم    .ب

  :ةاألنشطة البحثي  

 .والديهمأطفال في رياض أطفال و / أو  -

 .في مدارس و / أو أولياء أمورهم تالميذ -

 .أعضاء هيئة تدريس في رياض أطفال ومدارس -

  .وزارة التربية والتعليمإحدى وحدات  في فينموظ   -

ل برنامج تدخ   يُنف ذمعلومات و / أو  تُجمع فيهبحث  ة:ة عاطفي  بحث في مواضيع شعوري   2.15 

 ،ر الذاتي  قضايا مثل التصو   والذي يشملة للمشترك، ة والنفسي  العقلي  ة المة والصح  ق بالس  يتعل   تعليمي  

العنف في المدرسة وفي شبكة اإلنترنت، العالقات ، الجنسي   الشعور باالكتئاب والخوف واالعتداء

 .ممعل  -تلميذ-والدبين 
اإلنترنت، عن ا، عبر لة )كتابيً أي معلومات مسج  : (معلومة الهوي ة) المعلومات المعروفة 2.16

عرف على المشترك أو شخص آخر، ن من الت  صوير( بطريقة تمك  وتي أو الت  سجيل الص  طريق الت  

بشكل  أو ،ة(ل واألخير، تسجيل رقم الهوي  سواء بشكل مباشر )على سبيل المثال، تسجيل االسم األو  

 عن خلفي ةأو جمع معلومات  ،ز المشتركعلى سبيل المثال، جمع المعلومات التي تمي  ) غير مباشر

   .ته(دمجها من تحديد هوي  ن يمك ِ المشترك 

ه بخصوص  2.17 ما يلي: اسم  -على األقل-ح البحث يوض  منف ذ خطاب من قبل  بحث:الخطاب توج 

، وخصائص مجتمع ستُفحصالبحث، إطار تنفيذ البحث، هدف البحث والموضوعات التي  منف ذ
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ة الحفاظ على حقوق المشتركين )مثل تنفيذها ألغراض البحث، وكيفي  ط البحث، واإلجراءات المخط  

 تائج.ن  الة نشر في البحث وكيفي   جمعستُ ة حفظ البيانات التي تهم(، كيفي  خصوصي  

ذات صاريح طلبات الت  سريعة بعناية معالجة و يتيحإجراء مسار المعالجة "األخضر":  2.18

لة في مسار "األخضر" وإجراءات معالجتها، مفص  لالطلبات لمعايير تصنيف  منخفضة.الة حساسي  ال

  . أدناه 3البند 
ابعة وائية والوحدات الت  ، الوحدات الل  الرئيسي   : وحدات المقر  وزارة التربية والتعليم، الوزارة 2.19

 لوزارة التربية والتعليم في دولة إسرائيل.

أن يشارك في بحث، له أو ُمخط ط  ،أي شخص يشارك ح للمشاركة:ك )حالة(، مرش  مشترِّ  2.20

بيانات  ستُجمعشخص  جزء من بحث، سيتم جمع بيانات أو معلومات منه مباشرة ، وكذلك أي   وأ

 أو معلومات عنه.

 لب لتنفيذه في نظام تقديمم الط  الشخص المسؤول عن إجراء البحث، والذي قد   البحث:منف ذ  2.21 

  .لمكتب العالم الرئيسي   عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني   المحوسبالطلبات 
ويتم تنفيذه في  ،شرف عليه وزارة التربية والتعليمد وتُ نشاط معتم  : نشاط تربوي  فعالية /  2.22

 ة أو خارجها.مؤسسة تعليمي  

البحث  منف ذبين  من خالل االتصال الشفوي   يُجرى نشاط بحثي   :نشاط بحثي تفاعلي   2.23

من قبل  ة(؛ تنفيذ مهام  ك )على سبيل المثال، إجراء مقابلة، توجيه وإدارة مجموعة بؤري  والمشترِ 

 البحث.منف ذ المشترك )الحالة( بواسطة تعليمات 

م  : نشاط بحثي  ةفي بيئة صفي   نشاط بحثي   2.24 أثناء اليوم الدراسي، كجزء من  ليجريمصم 

 .الصف   تالميذ، بمشاركة معظم أحد الدروس في الصف  

م  تفاعلي   فعالية أو نشاط بحثي   :في إطار فردي   نشاط بحثي   2.25  أثناء اليوم  ليجرييصم 

  .راسي خارج الصف  الد  

ة يعمل بها، لغرض سة تعليمي  فعالية أو نشاط يقوم به مسؤول في مؤس  : نشاط بحث داخلي   2.26 

 فقط. والحتياجاتهاسة لعمله الحالي في تلك المؤس   ذاتي  التقييم ال

 كة مقابل مشاركتهم في البحث.البحث للحاالت المشارِ  منف ذة يقدمها هدي  المكافأة:  2.27  

عليمية )مثل قسيمة شراء كتب ربوي ة تة ذات قيمة تهدي   ة:ة ذات قيمة تعليمي  مكافأة رمزي   2.28

 100ة عن الذين يعتزمون المشاركة في بحث، والتي ال تتجاوز قيمتها النقدي   تالميذم لل( تقد  مطالعة

  شيكل.

 

  عليمربية والت  شرف عليها وزارة الت  قواعد إجراء بحث في أطر تُ . 3
 مةمقد      3.1

 وتعريف عليم هو المسؤول عن تحديدربية والت  في وزارة الت   لم الرئيسي  امكتب الع

طر في أُ  ،بمشاركة طالب أو صاحب منصب إجراءات تنفيذ بحث يشمل نشاط بحثي  

 أو من خاللها. ،عليمربية والت  وزارة الت  تشرف عليها 
يتم تحديد اإلجراء وفق ا ألحكام القانون وقواعد األخالق ذات الصلة، وكذلك وفق ا 

عدم إلحاق أي    ديتأكوضمان اإلجراء هذا  للسياسة المتبعة في الوزارة. الهدف من 

ات التي ينطوي عالي  فال ضمن شخص مشارك فيه بأي   ،بأي شكل من األشكال ضرر،

مع مراعاة الحاجة إلى تشجيع إجراء البحوث التي لديها القدرة على ، لبحثاعليها 
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ة من وتحسين الممارسة التعليمي   ،عليمقة بالت  ة في األمور المتعل  هوض بالمعرفة العلمي  الن  

  خالله.
 

التوجيههذا تسري عليها التعليمات والقواعد في ة ال سات تعليمي  في مؤس   إجراءات 3.2

  

 التوجيهمن هذا  2د في القسم على النحو المحد   ية بحث داخلي  عمل   3.2.1

جمع معلومات من قبل مسؤول في وزارة التربية والتعليم كجزء من  3.2.2

 عمله في الوزارة واحتياجاتها

ه للمرش  فيه بحث تنفيذ  3.2.3 معد ة ليتم تنفيذها ليست حين للمشاركة التوج 

 ة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.أطر تعليمي  بواسطة 

 بخصوصهأو  ،تلميذل إجراء تشخيص أو تدخل يهدف إلى عالج فردي   3.2.4

في وزارة  ربوية)فحص طلبات ألداء هذا اإلجراء من اختصاص اإلدارة الت  

  (التربية والتعليم
ة المدارس الثانوي   تالميذجمع معلومات في إطار وظائف اإلنهاء ل 3.2.5

في وزارة التربية  ةة اإلدارة التربوي  الطلبات لصالحي  هذه )يخضع فحص 

   (والتعليم

أثناء تدريبه، شهادة تدريس جميع أنواع المعلومات التي يجمعها طالب  3.2.6

ة ألغراض بحث )يخضع فحص طلبات تنفيذ هذا إجراءات معلوماتي  باستثناء 

  (في وزارة التربية والتعليم التدريسة إدارة العاملين في صالحي  اإلجراء ل
ة غير تطوير برامج الكمبيوتر واألجهزة والمنتجات التكنولوجي   3.2.7

ة )يخضع فحص طلبات إجراء هذه العملية صة لألغراض البحثي  المخص  

صاالت والتكنولوجيا ونظم ة إدارة تكنولوجيا المعلومات واالت  لصالحي  

   (في وزارة التربية والتعليم المعلومات

ة )يخضع فحص الدراسي   ة والمواد  للكتب المدرسي   التطوير التجريبي   3.2.8

في وزارة التربية  ةة التربوي  طلبات تنفيذ هذا اإلجراء لصالحية السكرتاري  

  (والتعليم
للقياس ة قُطري  أنشطة القياس والتقويم التي تقوم بها راما )الهيئة ال 3.2.9

 والتقويم(

)يخضع فحص طلبات  جميع أنواع جمع المعلومات للعمل الصحفي   3.2.10

في وزارة التربية  ث الرسمي  ة قسم اإلعالم والمتحد  تنفيذ هذا اإلجراء لصالحي  

 (.والتعليم

 التوجيهعليها القواعد في هذا  تسريالعوامل واإلجراءات التي  3.3

على جميع المشاركين في إجراء البحث، وفق ا  التوجيهتسري القواعد في هذا  3.3.1

 ل أدناه:لدورهم وصلتهم بالموضوع، كما هو مفص  

 .البحث ومن ينوب عنه منف ذأ. 
ة التي عليمي  سة الت  ين بشؤون المؤس  مدير الكادر وأعضاء الكادر المعني  ب. 

 أو في إطار نشاطاتها. ،البحثفيها يجري 
بما في ذلك هيئة  -بإجراء البحث  ُكل فتإذا  -فة بإجراء البحث الهيئة المكل  جـ. 
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والوحدات فة بإجراء البحوث من قبل وحدات وزارة التربية والتعليم، مكل  

 المعتمدة من الوزارة.
داخل أُطُر  يُنف ذإجراء ألغراض بحث  على أي   التوجيهتنطبق القواعد في هذا  3.3.2

  عليم أو خارجها.الت  

ة وضيح واالستشارة المهني  بمثابة عنوان للت   ئيسي  م الر  سيكون مكتب العالِ  3.3.3

 صاريح التي تنطبق عليها القواعد في هذا التوجيه.بشأن جميع طلبات الت  

 ة إلجراء بحثالقواعد األساسي   3.4

ف -بحث  أي  تنفيذ  3.4.1 م بإذن ُملز   ،التوجيههذا في  2في القسم كما هو ُمعر 

  .ئيسي  م الر  من مكتب العالِ )تصريح( 

لة إلثراء مجاالت المعرفة ذات الص   محتمال   االبحث مصدر  يشك ل يجب أن  3.4.2

  ة.عليمي  سات الت  عليم و / أو لتحسين أداء المؤس  بالت  

إلجراء بحث، ة البحثي  ة المنهجي  )المعايير(  باتيجب أن يفي البحث بالمتطل   3.4.3

 عليم العالي في إسرائيل.سات الت  مؤس  لدى  عتمدةالمو

عملية في  ،بحثالة يُجرى فيها سة تعليمي  أو مسؤول في مؤس   تلميذلن يشارك  3.4.4

البحث، باستثناء منف ذ ل ذراع تنفيذي  ك ،جمع معلومات أو أي إجراء آخر

الذي يقوم به لدى ربوي  معلومات يجمعها المسؤول كجزء من التدخل الت  

  في إطار البحث. تالميذه

أو المشاركة في  ،ك، ولن يُطلب منه أداء مهام  أسئلة للمشارِ  أي  توجيه لن يتم  3.4.5

أثير على أو الت   ،إيذاءب بضرر أو التسب   من شأنهأو برنامج  ،لة تدخ  فعالي  

ا، ل رسائل غير صالحة تربويً أو لنق   ،طريقة أخرى أو بأي   ،اك تربويً المشارِ 

 أخرى.ناحية  أي  أو من 

  .في إطار البحث( به العبت  ال) خداع المشتركلن يتم تمويه أو  3.4.6

 لزامي  اإل المنهج التعليمي   طبيقإجراء بحث من شأنه أن يمنع تبسمح يُ ن ل 3.4.7

  .خالل اليوم الدراسي   ،بمحتوياته بشكل غير متناسب بأكمله، أو يمس  

 المهام   إلى باإلضافة، بما في ذلك صياغتها، ستُفحصاألسئلة التي  يجب على 3.4.8

ا،سوف الت والبرامج التي دخ  والت   خصائص مع تناسب أن ت ستفحص أيض 

 .شاركينوقدرات الم

ح. في الحاالت التي يتم ش  ة للمر  ر  تخضع المشاركة في البحث للموافقة الحُ  3.4.9

موافقة المشترك  مشترك من شخص آخر، فإن  معلومات حول فيها جمع 

ا معها مطلوبةج  لِ   .أيض 

ا والفحص ع لالختبارالخاِض  تلميذموافقة ال صول علىالحُ  3.4.10 حتى  ،مطلوبة أيض 

ه في في الحاالت التي تم فيها الحصول على موافقة والديه على مشاركتِ 

 البحث.

)إذا  اهك و / أو والدتنفيذ البحث في الحاالت التي يكون فيها المشارِ بسمح ال يُ  3.4.11

 أخرى.أو ب قين به بطريقةأو متعل   ،البحثمنف ذ ( تابعين لتلميذ ا ركشاكان الم

منف ذ فيها أقارب أو يعمل  ،تعل مة يسة تعليمي  سمح بتنفيذ بحث في مؤس  لن يُ  3.4.12

 البحث.

إذا  ،بشكل مباشر أو غير مباشر بحثحون للمشاركة في الر المرش  لن يتضر   3.4.13
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إدارة اإلطار على و البحثمنف ذ يجب على  .البحثروا رفض المشاركة في قر  

لضمان تنفيذ  ضروري  ما هو  القيام بكل   ،فيه البحث ييجرالذي  التعليمي  

 1.هذه التعليمات

عليمي الذي يجري فيه البحث، البحث وعلى إدارة اإلطار الت  منف ذ يجب على  3.4.14

الحفاظ على حقوق جميع المشاركين، بما في ذلك حقهم في ضمان 

 . ةالنفسي   المةس  ة والالخصوصي  

تيح المعلومات التي تم جمعها بطريقة تُ  ىجمع المعلومات أو الحفاظ عل 3.4.15

البحث نفسه، منف ذ عرف على المشاركين من قبل أي طرف، بما في ذلك الت  

ة من الوالدين إذا كان المشترك خضع لموافقة المشترك و / أو موافقة خطي  أن ت

 .تلميذ ا

 .بحثالمشاركين في الن وأم  مع ضمان سالمة  تم  تيجب أن ة بحث عملي   كل   3.4.16

وتيني في اإلطار شاط الر  ر وال تتداخل مع الن  بأنشطة البحث أن ال تؤث   يجدر 3.4.17

ل للوال تؤد   التعليمي   دريس و / أو أعضاء هيئة الت   تالميذي إلى الغياب المطو 

 .عن النشاط الروتيني  

بطريقة تكشف المشترك )حالة الفحص( أو  ُجمعتلن يسمح بنشر معلومات  3.4.18

الحاالت التي يكون فيها للمشترك وظيفة  ن من تحديد هويته، إال فيمك  تُ 

 .    ة عنهوقد وافق على نشر المعلومات التعريفي   )فريدة( ةخاص  

 ة التي تم  سة التعليمي  بطريقة تكشف المؤس  ُجمعت بنشر معلومات سمح لن يُ  3.4.19

 أي  أو النشر ب جمع المعلومات في إطار أنشطتها، أو التي تم   ،البحثتنفيذ فيها 

عن هذا االستثناء من أجل  ة.سة التعليمي  من كشف المؤس  ن طريقة تمك  

من  م()موافقة مع العل   ة ومستنيرة، يجب الحصول على موافقة حر  التوجيه

ة ذات الصلة، وكذلك الموافقة على هذا المنشور من عليمي  سة الت  مدير المؤس  

  .قبل مكتب العالم الرئيسي  

اإلبالغ تستوجب ات عن ارتكاب مخالفة مزعومة )ال ؤذن بجمع معلوملن يُ  3.4.20

طرف، بما في ذلك الباحث  عنها( بطريقة تسمح بتحديد الشخص من قبل أي  

 نفسه.

من  ،توجيهدة في هذا الة المحد  القواعد األساسي   يهدف إلى تجاوز ،طلب كل   3.4.21

جري بدوره يُ ، والرئيسي   لماإلى مكتب العم يجب أن يقد   ،قبل طالب التصريح

 اتخاذ قرار بشأن طلب االستثناء.بهدف للوزارة  المكتب القانوني   مع استشارة

 

 ق بإدراج طفلهم في بحثفحص موقف أولياء األمور فيما يتعل   3.5

البحث توزيع منف ذ يُطلب من   2تالميذفترض أن يشارك فيه يُ  بحث في أي   3.5.1

                                                           
الرفض تشمل:  حاالتو / أو أولياء األمور كمشاركين،  تالميذفي الدراسة التي تدمج، ال هأن   يُذك ر توضيحلل 1

رفض الطالب المشاركة كحالة فحص، أو رفض الوالدين المشاركة كحاالت فحص، أو رفض الوالدين الموافقة 

  على مشاركة طفلهم كحالة فحص.

مة عنهم من المقد   للمعلوماتموضوع بشكل غير فع ال، ك، أو ، في المشاركة في العمل البحثي  بشكل فع السواء  2

 .قبل اآلخرين
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هخطاب  بخصوص لى أولياء أمورهم إ( )من خالل اإلطار التعليمي   موج 

 مشاركة أطفالهم في بحثه.

رفق (، يُ على حدة واحدة أو كل   امع  حالة من الحاالت المذكورة أدناه ) في كل   3.5.2

ه  ، في صيغة معتمدة خطاب موافقة لمشاركة طالب في البحثلخطاب التوج 

 في البحثابنهم ، أن اآلباء يوافقون على مشاركة من قبل مكتب العالم الرئيسي  

 الذي يشمل:

 ؛(ةدة الهوي  محد  معروفة )جمع معلومات  -

 ؛بمشاركة أطفال في رياض األطفال إجراء واحد على األقل   -

 ؛في إطار فرديتنفيذه جراء بحثي يعتزم إ -

، من مجموعة، مثل صف   )محد دين( ينينمع   تالميذن يتضم   نشاط بحثي   -

في  حين لشملهمدين المرش  المحد   تالميذيتم تقديم طلب إلى أولياء أمور ال

 .   البحث

ا من المعدات الروتيني  أداة أو  ،استخدام جهاز  - ة التي يستخدمها ليست جزء 

 ؛ةالطالب في المؤسسة التعليمي  

البعد -حسب عالقات القربفي الصف  دراسة الزمالء  تالميذريج دت  -

 ؛(بينهم )التقييم االجتماعي  

ملزم بموافقة لجنة هلسنكي التابعة لوزارة  ،على األقل   ،واحد إجراء بحثي   -

  (.3.6ألدائه )انظر القسم  الصحة كشرط أساسي  

كجزء  من الموضوعات التالية ،على األقل   ،جمع معلومات حول واحد -

ر أو ات العنيفة، التنم  ات الخطرة، السلوكي  : السلوكي  من البحث أساسي  

، االضطراب النفسي   ة، الصدمات،جنسي   أزمة ة،االعتداء، أزمة نفسي  

 .المعتقد الديني  

، سيقوم بحثفي ال ابنهممشاركة من أجل ب موافقة الوالدين في بحث يتطل   3.5.3

وقيع الوالد، كدليل على الموافقة المطلوبة، بتعبئة نموذج عبر اإلنترنت أو الت  

م ت صياغته واعتماده من قبل مكتب العالِ على نموذج عبر اإلنترنت، تم  

سة ع إلى إدارة المؤس  الموق  /من النموذج المعتمدسيتم إرسال نسخة  .الرئيسي  

ة صياغة النموذج لة قبل بدء البحث )أمثلة عن كيفي  ة ذات الص  عليمي  الت  

د والداه مشاركته بواسطة نموذج، لم يؤك   تلميذ (.1-4المالحق معروضة في 

  لن يشارك في البحث.

، يجب ى الحاالتف علالتعر  من  نمك ِ تبطريقة بحث جمع معلومات في عند  3.5.4

ه إلى الوالدين:    تحديد ما يلي في خطاب التوج 

فة للهوي ة( دةالبحث بإتالف البيانات المحد  منف ذ فيه د آخر موعد يتعه  .  أ  )المعر 

 يتجاوز التاريخ الذي يتم تحديده عامين من تاريخ توزيع الخطاب( )يجب أال  

ألغراض البحث  ات()التي تكشف الهوي   دةالمحد  البيانات  استخدامد بتعه  . بـ

طرف خارج فريق  ة، إلى أي  نقلها، بصيغتها األولي   ولن يتم   ،المطلوب فقط

 .ة وأولياء األمور(في المؤسسة التعليمي  البحث )وال حتى إلى موظ  

التي من شأنها أن  ،الوسائل التي سيتم استخدامها من أجل تأمين البيانات.  جـ

والتي سيقتصر استخدامها على البحث المطلوب فقط  ،ركيناتكشف عن المش

أو في ملف كمبيوتر يكون  ،)على سبيل المثال، تخزين البيانات في خزنة
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 د ا باستخدام كلمة مرور معروفة ألعضاء فريق البحث فقط(الوصول إليها مقي  

أو  ،المشتركينات هوي  كشف تبنشر نتائج البحث بطريقة ال  لتزاماال. د

 أو من خاللها. ،المعلومات بها ُجمعتة التي سات التعليمي  المؤس  

والتي ال  ،في بحث تلميذمشاركة  فيها خططمن الحاالت التي يُ حالة  أي  في  3.5.5

ه  3.5.2تظهر في القائمة المعروضة في القسم  أعاله، سيكون خطاب التوج 

. يتم قبل مكتب العالم الرئيسي  من  صودق عليه بخطاب اعتراضمصحوب ا 

تعبئته ل ،بحثطفلهم في الوإشراك إدراج على توجيه اآلباء الذين يعارضون 

من تاريخ تقديم الطلب  في غضون أسبوع واحدوتقديمه إلى إدارة المدرسة 

 (.5الملحق ة صياغة النموذج في مثال على كيفي   هناك)

إلى إدارة اإلطار خطاب االعتراض المذكور أعاله اه أرسل والد تلميذ

  .بحثفي اللن يشارك  عليمي  الت  

ه الت  رسالة على  يجب 3.5.6 في جميع الحاالت التي ال  اخطيً  أن تتم  لوالدين الى اوج 

الئمة بلغة واضحة ومُ  اعائق للقيام بذلك، ويجب تقديمه أي  يوجد فيها 

سة في المؤس  لغة تواصل موظ  المستهدف. في حال كانت لجمهور لمميزات ا

البحث تقديم منف ذ ة ة، فمن مسؤولي  ة مع أولياء األمور ليست عبري  التعليمي  

يجب نسخة مترجمة من الخطاب إلى لغة التواصل مع هؤالء الوالدين. 

ة المعتمدة من الرسالة باللغة العبري   مع نص  للتوزيع الُمعد ة الترجمة مالءمة 

 .الرئيسي  قبل مكتب العالم 

 

 تكون موافقة هلسنكي مطلوبة من قبل وزارة الصحة كشرط أساسي  فيها الحاالت التي   3.6

                 لفحص طلب التصريح

 .طبي  فحص إجراء طلب  3.6.1

لمشاركة فيه يمكن أن يكون ل، ولكن طلب إجراء فحص أو قياس غير طبي   3.6.2

غير  للمشترك )الحالة(، بما في ذلك: نشاط بدني   الصحي   وضعتأثير على ال

إجراؤه  الذي ال يتم  ون االتصال مع المشترك ، واستخدام جهاز يتضم  تقليدي  

 .رضىم أطفاللدى وإجراء بحث  ،بشكل روتيني  

ة، بما في ة طبي  طلب إلجراء اختبار قد يكون للمعلومات المستخرجة منه أهمي   3.6.3

ذ علم الوراثة )على سبيل المثال،ذلك استخالص النتائج في مجال  نة عي   أخ 

 ر الهرموني  التطو   ها عنعلم منلت  انة من اللعاب يمكن أو عي   ،من الشعر

 (.للمشتركين

 
 

 )سمنريون( ةة من أجل حلقة دراسي  ة بحثي  إجراء عملي   3.7

لغرض  إلجراء نشاط بحثي   جامعي   م من قبل طالبطلب مقد  فحص  سيتم   3.7.1

سة أو الدراسات العليا في مؤس   ،ةمن دراساته الجامعي  ة )كجزء حلقة دراسي  

المعالجة  مسارلتصنيفه  إذا تم   ،ئيسيم الر  عليم العالي( من قبل مكتب العالِ للت  
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   3.فقط خضر""األ

سة في مؤس  موجودة رة )طلب فيها استخدام بيانات متوف  التي يُ حاالت الفي  3.7.2

استخدامها من أجل  ،ة"داخلي  ة بحث كجزء من "عملي   ُجمعتة(، والتي تعليمي  

، يتم تقديم طلب الحصول على تصريح من قبل ةلحلقة دراسي   ةوظيفة بحثي  ل

بتنفيذ لتقي د ا مع ،ستخدام أعالهالذي فيه مطلوب اال المساق )الدورة( رشد م

 .3.13لة في البند المفص   اإلرشادات

 

 التالميذلدى  ةة شعوري  بحث يتعامل مع قضايا عاطفي   3.8

من قبل باحث لديه يُنف ذ ويُدار  ،ةة شعوري  قضايا عاطفي  جوانب وتناول يبحث  3.8.1

عن ثالث سنوات في إجراء البحوث في مجال علم النفس  خبرة ال تقل  

 .ربوي  فس الت  المراهقين و / أو في مجال علم الن   /لألطفال اإلكلينيكي  

يمكن أن ل، جمع معلومات( ة )تفعيل تدخ  ة شعوري  عاطفي  قضايا بحث حول  3.8.2

ه بلِ ضين من قِ أو من قبل المفو   ،(مدير البحث )الباحث الرئيسي   يرهويد هينف ذ

فصيل لفحصه من قبل مكتب ل، يتم تقديمه بالت  مفص   من خالل برنامج تدريبي  

 كجزء من مستندات الطلب. العالم الرئيسي  

ة ة شفهي  محادثة شخصي  بواسطة ة عوري  شة عاطفي  جمع معلومات تتناول قضايا  3.8.3

ل خبير في مجال علم من قب  فقط  تم  ت، يمكن أن فحصه مع الطالب الذي تم  

تحديد مدى مالءمته  الذي سيتم   أو علم النفس التربوي  و/ النفس اإلكلينيكي  

ة الخدمات النفسي   إلجراء االستجواب في السياق المطلوب بالتشاور مع قسم

 .(י"שפ ة )خـ.ن.إاالستشاري  

ين عني  ق بمراكز المساعدة التي يمكن للمتتعل   معلوماتإرسال ورقة يجب  3.8.4

ه  الملحق صيغة ورقة المعلومات في  ا )انظر مثاال  ليهإاالتصال بها والتوج 

من الصف السابع فما  تالميذوال ،شتركين )الحاالت(إلى أولياء أمور الم ،(7

إرسال ورقة المعلومات مباشرة بعد االنتهاء من جمع المعلومات  سيتم   ،فوق

 .تالميذمن ال

ة ة االستشاري  الخدمات النفسي  ة، وفق ا لتقدير قسم ة خاص  حساسي  ذات في حاالت  3.8.5

 وثيقةإرسال  يجب باإلضافة إلى ورقة المعلومات أعاله، ،(י"שפ )خـ.ن.إ

ح بالتفصيل وجود إمكانية يوض  سة، بل مدير المؤس  إلى أولياء األمور، من قِ 

كادر أو مع أحد أعضاء  ،ةعليمي  لطلب محادثة مع أحد موظفي المؤسسة الت  

   (.6الملحق صيغة الوثيقة في لهم )انظر أمثلة مع ذكر أسمائِ ، البحث

ة قة عاطفي  ثير فيها نتائج االستجواب قلق ا بشأن ضائِ في الحاالت التي قد تُ  3.8.6

أو التفكير في االنتحار(، يجب  االكتئاب السريري  )مثل ما شديدة لمشترك 

الحاالت لكشف عن ل امفتاح   م إلى مكتب العالم الرئيسي  البحث أن يقد  منف ذ على 

                                                           
ة )بخالف أطروحة أو وظيفة دكتوراه(، من غير المناسب ه لغرض إجراء وظيفة لحلقة دراسي  هو أن   ذلكسبب  3

نف ين ذوي الصلة، وهو أمر مطلوب في الحاالت التي صُ أن يبذل المكتب جهد ا إلجراء المشاورات مع المهني  

سات للمؤس   جهود في إعداد خاص  بذل أعاله ل ب مع الهدفال تناسُ  هكما وأن  حمر". فيها الطلب بالمسار "األ

 ة.ة مركب  ة المطلوبة لغرض مرافقة المشتركين في سياق أنشطة بحثي  التعليمي  
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   التي نشأ حولها القلق المذكور أعاله.

 كشف الحاالت وفق ا للمفتاح المعتمد سيتم فور االنتهاء من جمع المعلومات. 3.8.7

 ،في غضون يوم عمل واحد على األكثريجب أن يتم تقديم التقرير إلى المدير  3.8.8

 فحصه. الذي تم   من تاريخ جمع المعلومات في الصف  

فحصه، سيكون موجود ا في  الذي تم   وعد جمع المعلومات في الصف  مفي  3.8.9

 .سؤول عن ذلكة المالمدرسة مستشار الفئة العمري  
 

 أطفال في رياض األطفاللدى بحث  3.9

أدناه، يخضع جمع المعلومات  3.9.2في القسم  باستثناء الحاالت المذكورة 3.9.1

البحث حول  منف ذة مكتوبة من قبل ل  أطفال في رياض أطفال لتقديم أدِ من 

 سوف يتم  أطفال صغار. مع  المعلومات في العمل التربوي   تجربة جامع 

قبل  ما قسم التعليمعلى يد  دالمحد  بحث لفي امة فحص مالءمة التجربة المقد  

 .في وزارة التربية والتعليم االبتدائي  

 ة أعاله مطلوبة:ل  ، لن تكون األدِ في الحاالت التالية 3.9.2

أو طالب دراسات عليا في واحد  ،مع المعلومات هو عضو هيئة تدريساج. أ

لة: عالج ة ذات الص  ص في الفئات العمري  تخص   ،أو أكثر من المجاالت التالية

، علم النفس بوي  ر، علم النفس الت، العالج الطبيعي  صال، العالج الوظيفي  االت  

 .ةالتربوي   االستشارةرة، ، تربية الطفولة المبك  طوري  الت

سة عضو هيئة تدريس في مؤس   ووظيفة عملإطار في  يتم  البحث . ب 

 تم   ذيالو ،علوماتمجامعي من  اكادر  ألغراض البحث ف ة توظ  أكاديمي  

 :هأن   االتصريح عنه خطيً 

ا فيما يتعل  مخص  م له تدريب ا قد  ( 1 جيل مع أطفال في  واالتصال ق بالتواصلص 

 لطفولة المبك رة؛ا

ة لحاملي شهادة التدريس األولوي   ي تعطمعلومات، أُ عند اختيار جامعي ال( 2

 األخرى للتجربة في جمع المعلومات(؛ معايير)عندما تتساوى جميع ال

لغرض فحص مدى  ،لةياق ذي الص  في الس   أهيلوالت   دريبم وصف ا للت  قد  ( 3

 ة المطلوب تنفيذها من قبل قسم التعليم قبل االبتدائي  مالءمته لألنشطة البحثي  

 .في وزارة التربية والتعليم

 جمع المعلومات يعتمد على مشاهدات فقط.. جـ

 مرولن يست ،دقيقة متتالية 40 ــــب يُحد د جمع معلومات في إطار جماعي   3.9.3

 .واحد دراسي  دقيقة خالل يوم  80كثر من أل

ولن  ،دقيقة متتالية 20 بــــــ يُحد د أو زوجي   فردي  إطار جمع معلومات في  3.9.4

 .واحد دقيقة خالل يوم دراسي   40كثر من مر أليست

 

 ةتربية الخاص  الفي  تالميذبحث لدى  3.10

أدناه، يخضع جامع المعلومات  3.10.2باستثناء الحاالت المذكورة في القسم  3.10.1

حول تجربة  ،البحثمنف ذ ة مكتوبة من قبل لتقديم أدل   ،ذوي إعاقةتالميذ من 

ذوي  تالميذمع  أو العالجي   جامع )جامعي( المعلومات في العمل التربوي  
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 د على يدمة في البحث المحد  فحص مالءمة التجربة المقد   إعاقة. سوف يتم  

 .في وزارة التربية والتعليم ةقسم التربية الخاص  

 ة أعاله مطلوبة:تكون األدل  في الحاالت التالية، لن  3.10.2

أو طالب دراسات عليا في مجال  ،مع المعلومات هو عضو هيئة تدريساج. أ

، العالج العالج الوظيفي   ،صالعالج االت   الية:الت مجاالتالأو أكثر من 

ة ، التربية الخاص  طوري  ، علم النفس الت، علم النفس التربوي  الطبيعي  

دة في واحدة أو أكثر من هذه ة محد  بحثي  لديه خبرة و، واإلرشاد التربوي  

علم، صعوبات االنتباه ة، صعوبات الت  ة، عقلي  ة، جسدي  اإلعاقات: حسي  

-ةة، عقلي  ة، الصعوبات السلوكي  ة الشعوري  عوبات العاطفي  ركيز، الص  والت  

 ادرة.وحد، المتالزمات الن  ة، الت  تطوري  

ة أكاديمي  سة إجراء البحث كجزء من عمل عضو هيئة تدريس في مؤس   يتم  . ب

ح عنه  ذي، ألغراض البحث، فريق ا من جامعي المعلومات التوظ ف ُصر 

 ما يلي: اخط يً 

ا يتعل  م له تدريب ا مخص  قد  ( 1  ذوي إعاقة؛ تالميذق بتدريس ورعاية ص 

ة لحاملي شهادة عطى األولوي  عند اختيار جامعي المعلومات، تُ ( 2

 (؛يهمالخبرة األخرى لد معاييرالتدريس )عندما تتساوى جميع 

لغرض فحص  ،في السياق ذي الصلةوالتأهيل م وصف ا للتدريب قد  ( 3

ة المطلوب تنفيذها من قبل قسم التربية مدى مالءمته لألنشطة البحثي  

 ة.الخاص  

مع نوع إعاقة ة على أدوات بحث تتناسب تعتمد األنشطة البحثي  يجب أن  3.10.3

 .البحثفي مجموعة  تالميذال

ة صال الجسدي  ة مع قدرات االت  مالءمة وتكييف األنشطة البحثي   تم  يجب أن ت 3.10.4

 )حسب نوع اإلعاقة(. تالميذة للالذهني   -ة العقلي   -ة المعرفي   -

ا مكث  تتطل   تالميذشمل  يتم  لن  3.10.5  ف ا من جانب الطاقم التعليمي  ب مشاركتهم دعم 

         ة.في األنشطة البحثي   أثناء جمع المعلومات

 ،فقطدقيقة متتالية  40سيقتصر على  جمع المعلومات في إطار جماعي    3.10.6

 واحد. دقيقة خالل يوم دراسي   80ولن يستغرق أكثر من 

دقيقة  20سيقتصر على  ،()زوجي   أو ثنائي   فردي  إطار جمع المعلومات في  3.10.7

 واحد. دقيقة خالل يوم دراسي   40ولن يستغرق أكثر من  ،متتالية

سة في مؤس   د لن يكون هناك أكثر من بحث واحدواح خالل عام دراسي   3.10.8

 ة.ة خاص  تعليمي  

 

 4 ةسات التعليمي  في المؤس   مشاهدات جراءإ 3.11

ة سة تعليمي  ة أخرى في مؤس  ة تعليمي  أو فعالي   ،درسللغرض إجراء مشاهدات  3.11.1

                                                           

شروط إجراء  8الملحق الجدول في  حالمساعدة في توصيف الحاالت المفصلة في هذا القسم، يوض   من أجل 4

تعليمية وفق ا لهذه المعايير: وسائل التوثيق، وإمكانية كشف هوية المشاركين وعدد في مؤسسة شاهدات م

  المشاهدات المطلوبة.
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يجب الحصول على موافقة مسبقة من المسؤول عن  ،تالميذيشارك فيها 

ا إبالغ أولياء أمور ال/ المجموعة المعني   الصف   حين المرش   تالميذة. يجب أيض 

ق بتنفيذ المشاهدات فيما يتعل  ، ة المطلوب مشاهدتهاالفعالي  في للمشاركة 

  المخططة.

توثيق هذه المشاهدة  يجوز طلوب إجراء مشاهدة واحدة، المال أن  في حالة  3.11.2

/ المجموعة التي  في الصف   تالميذمن ال الكشف عن أي  من ن مك  تبطريقة 

 . ت مشاهدتهاتم  

، ثالث مشاهدات على األكثرؤها المطلوب إجراعدد المشاهدات  في حالة أن   3.11.3

كشف عن ا، دون تسجيل التفاصيل التي تكتابيً شاهدات ق المتوث  ط أن ُخط  و

ين عن المشاهدات د  غ الوالِّ إبال، فيجب شاهدتهمت مالذين تم   تالميذلة اهوي  

إلى الوالدين أسبوع واحد على  بالغيجب إرسال خطاب اإل ط لها.المخط  

 .بإجراء المشاهدات ءاألقل قبل البد

إذا وأربع مشاهدات وأكثر، جراؤها المطلوب إعدد المشاهدات  في حالة أن   3.11.4

ا، دون تسجيل التفاصيل التي تكشف كتابيً شاهدات ط توثيق مكان من المخط  

المشاهدات مشروط بعدم معارضة فتنفيذ  ت مشاهدتهم،الذين تم   تالميذة الهوي  

ق من رسل نموذج التحق  في الصف / المجموعة المعنية. يُ  تالميذال ي  أحد والد  

ر أن تبدأ قبل الموعد المقر   ،عدم معارضة الوالدين أسبوع واحد على األقل

 لمشاهدات.فيه ا

دين المشاه   تالميذة الط توثيق مشاهدات بطريقة تكشف هوي  إذا كان من المخط   3.11.5

إجراء المشاهدات مشروط ف أو بتسجيل صوتي أو بتصوير فيديو(، ا)كتابيً 

/  في الصف   تالميذلجميع أولياء أمور ال المبني ة على العل م مسبق ابالموافقة 

 طفلهم فيها. ق بإدراج وإشراكالمجموعة فيما يتعل  

المسؤول في  هوية ط توثيق مشاهدات بطريقة تكشفإذا كان من المخط   3.11.6

أو تسجيل  امشاهدتها )كتابيً  ىجرتة التي الفعالي   يديرالذي و ،ةتعليمي  سة مؤس  

المبني ة لمشاهدات مشروط بالموافقة افإجراء  ،تصوير فيديو(أو في  صوتي  

  ته.يكشف هوي  على توثيق  قبله من على العل م مسبق ا

البحث  منف ذباستخدام تصوير فيديو، يجب على شاهدات في حالة توثيق م 3.11.7

شاهدة التصوير م إذا أرادوا ذلك، السماح لجميع المشاركين في التوثيق،

     وإزالة أو حذف صورة أي مشارك يطلب ذلك.

المعتاد في المسار  أو خلل اضطراب ي إلى أي  سيؤد  شاهدات إذا كان إجراء م 3.11.8

سيُطلب إيقافها ف ،ةفي الصف / المجموعة المعني   ة،ة التعليمي  للدرس / الفعالي  

   على الفور.

 

  لبحاث تقويم على برامج تدخ  أإجراء  3.12

سة مؤس   في فعيلهت يتم   تعليمي   تربوي  لغرض إجراء بحث حول برنامج  3.12.1

 كشرط أساسي  ، صريح مشروطالت  ف بحث،ق بة بشكل غير متعل  تعليمي  

تسجيل البرنامج المراد فحصه في قاعدة بيانات البرامج ب إلجراء البحث،

 صفحةوالتي تظهر على  ،وزارة التربية والتعليم قبل ة المعتمدة منالتعليمي  

 ، بالعنوان: اإلنترنت

/pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/educatihttps:/

https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/educational-programs.aspx
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programs.aspx-onal  

  ب االمتثال للشروط التالية:ل في إطار بحث يتطل  تنفيذ برنامج تدخ   3.12.2

سة التي في المؤس   البرنامجفعيل ة لمدير المدرسة على تالموافقة الرئيسي  أ. 

 حين للمشاركة فيه.المرش   لدى ،يديرها
حين للمشاركة في أعضاء هيئة التدريس المرش   قبلمن  موافقةالب. 

 ،فعيلهت طرقو / أو اإلشراف على  تالميذهملدى البرنامج و / أو تشغيله 

     .المطلوبتنفيذ على و

موافقة ما ال فالمطلوب ، تالميذلدى العد  تمريره في حالة وجود برنامج مُ ج. 

/ رياض األطفال  ة٪ من أولياء األمور في الصفوف الدراسي  80عن  يقل  

وفي  ،)والتي تشمل المشاركة في البرنامج ،بحثعلى مشاركة أطفالهم في ال

 .أنشطة جمع المعلومات عنه(

لالختيار  بحثفي الأطفالهم توجيه اآلباء الذين لم يوافقوا على إدراج  سيتم   3.12.3

إدراج أطفالهم في أنشطة البرنامج دون المشاركة في جمع   بين هذه البدائل:

بديل أثناء إجراء أنشطة  إدراج أطفالهم في نشاط تعليمي   المعلومات،

   البحث.

 

سة من قبل عضو هيئة تدريس في مؤس   ُجمعتللبيانات التي  االستخدام األكاديمي   3.13

 ة يعمل بهاتعليمي  

                 

ا طالب في مؤس  اس  مدر   أن   في حال 3.13.1 ة فعالي  أجرى  سة للتعليم العالي،، وهو أيض 

ي لالستفادة من م الرئيس  ، يجوز له تقديم طلب إلى مكتب العالِ بحث داخلي  

 ة.البيانات التي جمعها في سياق هذا اإلجراء الحتياجاته األكاديمي  

كشف مك ن من تُ  أال  يجب  ةأكاديمي  وظيفة من أجل استخدامها  يتم  البيانات التي  3.13.2

 المعلم.باستثناء أو أي شخص آخر  تلميذأي  ة أحد الوالدين،هوي  

للبيانات التي تم جمعها بواسطة أحد أعضاء هيئة تدريس  االستخدام األكاديمي   3.13.3

مرهون بعدم  ،بحث الداخليإطار نشاط الفي  ،أو أولياء أمور تالميذحول 

الذين  (أولياء األمور/تالميذفي مجموعة ال)اعتراض جميع أولياء األمور 

البحث  منف ذيتيح س المطلوب. على االستخدام األكاديمي   ،تشير إليهم البيانات

المطلوب في  ألولياء األمور التعبير عن معارضتهم لالستخدام األكاديمي  

  في غضون أسبوع واحد من االتصال. ،البيانات

 ي المطلوب للبيانات، الستخدام األكاديم  على اال اعتراضفي حالة وجود  3.13.4

لهذا الغرض،  ،ة الوالد المعترضهوي   عضو هيئة التدريسيعرف أن يجب 

إلرسال خطاب االعتراض إلى مدير المدرسة ترض توجيه الوالد المع سيتم  

 شة رياض األطفال )إذا تم  أو إلى مفت   ،جمع المعلومات في مدرسة( )إذا تم  

 ،ةحسب الحال ،مدير أو مفتشة الروضةال جمع المعلومات في روضة أطفال(.

على تدريس الذي يجري البحث باستالم اعتراض عضو هيئة ال انغبل  يُ 

 ،ة الوالد المعترضللبيانات التي جمعها، دون تحديد هوي   الستخدام األكاديمي  ا

https://pob.education.gov.il/MeydaHinuchi/Pages/educational-programs.aspx
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ه لآلباء لغرض طلب  9الملحق أو طفله )يرد في  مثال على صيغة توج 

       ة(.ة بحث داخلي  كجزء من عملي   ُجمعتي للبيانات التي االستخدام األكاديم  

نقلها إلى  ة لن يتم  من قبل هيئة التدريس بصيغتها األولي   ُجمعتالبيانات التي  3.13.5

ات لهذه دة للهوي  فقط في معالجة غير محد ِ  اأكاديميً  هاوسيتم استخدام أي جهة،

 البيانات.

 

بوزارة  في وحدات وأقسام المقر   أو  ،ةسة تعليمي  بحث لدى مسؤولين في مؤس   3.14

 التربية والتعليم

في  يعمل مسؤول )صاحب وظيفة( من ،في بحث مشاركة لغرض طلب 3.14.1

هيتأن  البحثمنف ذ على ة، سات تعليمي  مؤس   للمسؤول عن طريق مدير  وج 

 .وظيفة(ال)صاحب  ها المسؤولفية التي يعمل سة التعليمي  المؤس  

في وثيقة  ،فقط نوالمذكور ونالمسؤول ،ن من المشاركة في البحثسيتمك   3.14.2

  .عرض عليهمتُ ي ست، والالرئيسي   لمامكتب العالصادرة من قبل  التصريح

 في)أصحاب وظائف( البحث بتفاصيل االتصال لمسؤولين  منف ذتزويد  لن يتم   3.14.3

ة ( دون موافقتهم الخطي  بحثة )لغرض طلب مشاركتهم في سات تعليمي  مؤس  

 المسبقة.

وزارة التربية  مسؤول في مقر  في بحث من من أجل طلب مشاركة  3.14.4

دةوحدات الأو في  ،والتعليم ه البحث أن يتوج   منف ذب على ، يتوج  المعتم 

 مباشرة. للمسؤول المعني  

 ،البحث منف ذلمشاركة في البحث رفض طلب لحين لمرش  للمسؤولين ا يحق   3.14.5

شكل من  روا منه بأي  ودون أن يتضر   ،قرارهمتعليل أن يطالبوا بدون 

  األشكال.

 ة المسؤولبطريقة تكشف هوي   ستوث قة جمع المعلومات البحثي   ةعملي  ت إذا كان 3.14.6

يعرض ) ة مطلوبة مسبق ا لمشاركتهموافقته الكتابي   فإن   ،المشارك في البحث

ه من قبل المسؤول في هذه ؤيغة خطاب الموافقة المزمع استيفاص 10الملحق 

 الحالة(.

صاحب الوظيفة ة هوي  د حد  نشر نتائج البحث بطريقة ال تُ  ة، سيتم  كقاعدة عام   3.14.7

في الحاالت التي يكون فيها للمسؤول مصلحة  المشارك في البحث )الحالة(.

على سبيل المثال، بسبب ) تهالكشف عن هوي   عدمال يمكن أو  ،في نشر اسمه

بطريقة  ،قة بهطلب موافقته المسبقة لنشر البيانات المتعل  ستُ  (ةالفريد هوظيفتِ 

  ن من التعرف عليه.مك  تُ 

ة خالل الساعات سة تعليمي  لن يتم جمع المعلومات من مسؤول في مؤس   3.14.8

 .تالميذصة لعمله مع الالمخص  

 

  ة للمشاركين في البحثاقتراح مكافأة مادي   3.15

و / أو ألولياء  البحثالمرشحين للمشاركة في  تالميذللمكافأة  لن يتم اقتراح أي   3.15.1

ة باستثناء مكافأة رمزي   أمورهم بهدف تشجيعهم على المشاركة في البحث،

البحث سيجري  مشاركة في نفقات السفر في حالة أن  و ،ةذات قيمة تربوي  

 .خارج اإلطار التعليمي  
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بواسطة  ،لغرض تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في بحث 3.15.2

ح للمشاركة في البحث س المرش  م للمدر  البحث أن يقد   لمنف ذن مك  ي ،ةمكافأة مادي  

تخضع للشروط  ، على أنمثل قسائم الشراء()أو ما يعادلها  ،ةمالي  مكافأة 

 التالية:

 عليم.جهة في وزارة التربية والت   و/أو تمويل من أي  طلب ب  يُنف ذ البحثأ. ال

     .بحثكة في الب. وزارة التربية والتعليم ليست مشارِ 
 للحصول على المكافأة،ة شرط ا إذا كانت المشاركة في جميع األنشطة البحثي   3.15.3

ه للمرش   اسبق  يجب توضيح ذلك مف  ح للمشاركة في البحث.عند التوج 

ك في نهاية منحها للمشارِ  ة واحدة فقط، والتي سيتم  يمكن تقديم مكافأة لمر   3.15.4

   أنشطة البحث التي سيشارك فيها.

 

    في إطار نشاط بحثي   تعمِّ تأمين المعلومات التي جُ  3.16

قة بأمن المعلومات يفاء بجميع االلتزامات المتعل  البحث اإل منف ذيجب على  3.16.1

وفق ا لإلرشادات  ،االمطلوب تنفيذه ةي  البحث ةالفعالي  إطار  في ،المراد جمعها

الملحق المعروض في  الت عهدمن خطاب  2-12المنصوص عليها في األقسام 

 الت عهدة الواردة في الملحق )أ( من خطاب اإلضافي   للتعليماتووفق ا  ،12

  المشار إليه.

ص لغرض أو موقع ويب مخص   ،أو تطبيق تقني   ،ن مطلوب تشغيل نظاماإذا ك 3.16.2

ستقوم وحدة أمن المعلومات في وزارة التربية والتعليم بفحص مدى  البحث،

ة للوزارة، باإلضافة إلى االلتزامات المذكورة امتثال الطلب لإلجراءات األمني  

 .3.16.1في القسم 

 

 البحث منف ذة مسؤولي  التي تقع ضمن اإلجراءات  3.17

أداة  اقتراح البحث، ،)اإلذن( صريحالبحث تقديم وثيقة الت  منف ذ يجب على  3.17.1

 ه إلى الوالدين )إذا لزم األمر(،وخطاب التوج   ،عق  المو   عهدالبحث، خطاب الت  

أو في إطارها سيجري البحث، وكذلك  ،ة التي فيهاسة التعليمي  لمدير المؤس  

 ة حسب الحاجة، وفق ا لتعليمات التصريح.لجهات اإلضافي  ل

 المسؤول عنعن  مندوبين بواسطةبحث ال يُجرى فيهافي الحاالت التي  3.17.2

الجهات األخرى، وفق ا لى إسة وموا إلى مدير المؤس  أن يقد   عليهم يجب، البحث

لهم القيام بأنشطة يخو   ،البحثمنف ذ باسم  ارسميً  بات التصريح، توكيال  لمتطل  

 تهم.ام هوي  ارقأو ةالكاملاءهم ن التوكيل أسمالبحث. سيتضم  

ولياء أمور ه ألخطابات التوج   د من أن  يتأك  البحث أن منف ذ على  يجب 3.17.3

 (خطابات) رسائلتوزيع  إذا كان -إشراكهم )فحصهم( زمع حين المُ المرش  

على النحو  مضمون الرسالة،لته عن مسؤولي  فصاح اإلن تتضم   - امطلوب  كهذه 

لجميع اإلجراءات  امالئم   اِذكر  ن هذه الرسالة تتضم   التالي: "أعلن بهذا أن  

والتي صودق على تنفيذها من قبل مكتب  ،طة ألغراض البحث المعني  المخط  

ل لجميع ، بما في ذلك وصف شامل ومفص  وفقط لها ،العالم الرئيسي  

 و/أو والديهم، حسب الحالة." تالميذالب صلة التي لها أي  اإلجراءات 
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ستنف ذ قة بالبحث جميع اإلجراءات المتعل   أن   د منالبحث التأك  منف ذ يجب على  3.17.4

  ما يلي: وفق ا لكل  

لة أ. القواعد الم  التوجيهفي هذا فص 

 البحثمنف ذ  قِب ل ع منوق  المُ  التعه دب. تعليمات خطاب 

 .مت للقائم على البحثد  صريح التي قُ الواردة في وثيقة الت  التعليمات جـ. 

 

 ةسة التعليمي  مدير المؤس   ةوصالحي  ة مسؤولي  التي تقع ضمن اإلجراءات  3.18

وجميع  م الرئيسي  يجب على المدير طلب مراجعة تصريح مكتب العالِ  3.18.1

  قة بالبحث.المستندات المتعل  

نفسه، يجب بالبحث أن يجمع المعلومات منف ذ في الحاالت التي ال ينوي فيها  3.18.2

 خص المسؤول عن البحث.ا بشأن الش  على المدير أن يطلب توكيال  رسميً 

 خاص  سياق الللمن مالءمة البحث المطلوب تنفيذه ق حق  يجب على المدير الت   3.18.3

، عليه فحص ما إذا كان المرشحون الذين بما في ذلك سة التي يديرها.لمؤس  با

ة حول موضوع مشابه في الماضي شاركوا في أنشطة بحثي  سيتم فحصهم قد 

ة على استعداد لمساعدة سة التعليمي  فو المؤس  وما إذا كان موظ   ،القريب

  مر ذلك.ب األذا تطل  إ ،المشاركين في البحث

ة التي يديرها سة التعليمي  وقدرة المؤس   تهق من قدريجب على المدير التحق    3.18.4

 .ق من تنفيذها الفعلي  والتحق   ،على أنشطة البحثارية الس  على االمتثال للقواعد 

سة الخاضعة إلدارته، ر المدير الموافقة على إجراء البحث في المؤس  إذا قر   3.18.5

مع االلتزام . تنفيذهمكن تخصيصها ليصوى التي ة القُ ي  نالفترة الزمفعليه تحديد 

بات تلبية متطل  دريس على ة قدرة أعضاء هيئة الت  األنشطة البحثي  ال تُضِعف  أن

  .العادي   المنهج الدراسي  

 ،بحثاللة بذوي الص   تالميذهاسة و/أو في المؤس  يجب على المدير إبالغ موظ   3.18.6

 .بحثإلجراء ال في وثيقة التصريح دةروط المحد  الش  وحتلنتهم بخصوص 

 البحثالذين ال يشاركون في  تالميذال د من أن  يجب على مدير المدرسة التأك   3.18.7

نفسه  تلميذأو بسبب رفض ال ،)سواء بسبب عدم موافقة/معارضة والديهم

    ة بديلة في أثناء تنفيذ البحث.لمشاركة( سوف ينخرطون في أنشطة تعليمي  ا

 البحثمة إليه بخصوص يجب على المدير االحتفاظ بجميع المستندات المقد   3.18.8

 .البحثة سبع سنوات من تاريخ انتهاء لمد  من قب ِله المعتمد 

 

 ة تقديم طلبات لتنفيذ بحث في جهاز التربية والتعليم وإجراءات التعامل معهاكيفي  . 4

 ة تقديم الطلبكيفي   4.1

 

بيانات ل بحثي  ستخدام الأو  ،ةسات تعليمي  بحث في مؤس  جراء لتقديم طلب إل 4.1.1

م بمكتب العالِ  الخاص   شبكة، يجب الدخول الى نظام اإلنترنت على موقع الُجمعت

ظام المحوسب عبر اإلنترنت"( على هذا شار إليه فيما يلي باسم "الن  )المُ  الرئيسي  

 https://apps.education.gov.il/MdnNet/home  الرابط:

https://apps.education.gov.il/MdnNet/home
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يجب أن  ،عبر اإلنترنتالمحوسب  طلب في النظام م بعد أي  قد  طلب لم يُ لم مقد   4.1.2

في  ،شبكةحة على موقع التسجيل مسبق وفق ا لإلرشادات الموض  إجراء يقوم ب

ا واحد ا، سيتمك   لب من تقديم م الط  ن مقد ِ نهاية إجراءات التسجيل التي تستغرق يوم 

 طلبه.

، يجب ملء والمتابعةللمعالجة حويله توظام لب في الن  من أجل تسجيل الط   4.1.3

والذي يشمل أسئلة حول  أعاله،االستبيان الذي يظهر على الموقع المذكور 

لة ، وكذلك إرفاق المستندات المطلوبة وفق ا لإلرشادات المفص  البحثخصائص 

 في هذا الرابط:

https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/commit

pdfment. 

لة المو ،اهة ذاتيً قبل تقديم الطلب، يُنصح بمراجعة األسئلة الموج  ه كما وأن   4.1.4 في فص 

  .10الملحق 

 

 لبمعالجة الط  عملي ة  4.2

لم امن قبل مكتب العالمحوسب،  ظامل في الن  طلب مسج   يتم توجيه أي  وف س 4.2.1

 :من مساري  المعالجة التاليين لواحد ،الرئيسي  

 "صاريحالمسار األحمر لفحص طلبات الت  " المسار أ:                          

ه، بشكل عام   من  ،إلى هذا المسار ،من قبل مكتب العالم الرئيسي   ركب ة،المبحاث طلبات األ ستوج 

مكتب عتبارات أو وفق ا ال ،المذكورة أدناهقاييس من الم لواحد أو أكثروفق ا  ،حيث خصائصها

 أن   ،ل إلى استنتاج مفادهوص  تبعد الفقط  ،مكتب العالم الرئيسي  من يُمنح إذن س .م الرئيسي  العالِ 

 .والتعليمات قواعد التوجيهفي بجميع ي  ، وأدوات البحثب، بما في ذلك طرق لالط  

 ا يلي:مم   -على األقل  -واحد ل فحصاحتوى على توجيه الطلب إلى المسار "أ" إذا  سيتم  

 ةات غير قانوني  سلوكي   -

 ة(أو ضحي   ،أو شاهد ا على فعل ،مضايقة )سواء كان الشخص معتدي ار أو عنف أو تنم   -

آخرين(، والتي تشمل تشكيل خطر على أو  ،ذاتات محفوفة بالمخاطر )المخاطرة بالسلوكي   -

رات بة لإلدمان )مثل المخد  المسب   ومن بينها: تعاطي المواد   في مجاالت مختلفة، اإدمان  

 طرةوالكحول(، والمقامرة، والقيادة الخ

)مثل القلق واالكتئاب والتفكير في  أو عند آخرين ،المشترك عندة وجود مشاعر سلبي   -

 االنتحار(

، إلخ.( صدمة ض للمحتوى الجنسي  ، التعر  النشاط الجنسي  /ة )السلوكة أو جنسي  ة جندري  هوي   -

 (أو شخصي   الجسم نتيجة حادث أمني  إصابة ب أوة، نفسي  )إصابة 

صة ألغراض )بما في ذلك استخدام البيانات الموجودة والمخص   االضطراب النفسي   -

 شخيص(الت  

  ;تالميذ( لدى الزمالء-االقران)تقييم  جتماعي  االقياس الفحص  -
 ة )معتقدات حول خصائص المجموعة(المواقف النمطي   -

  معتقد ديني   -

أو أولياء أمور أو طاقم تعليمي أو قواعد  تلميذة )من أو جمع معلومات طبي   فحص طبي   -

 ة(بيانات مدرسي  

https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/commitment.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/LishcatMadaan/commitment.pdf
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 ،في مجموعة تالميذة لأو تسجيالت صوتي   ،مقاطع فيديوتصوير فحص موضوع من خالل  -

 أو صف

 تالميذفحص موضوع من خالل االتصال عن بعد عبر اإلنترنت مع  -

البحث )مثل أولياء خارج فريق جهة لسل م معد  ألن يُ منها  ءأو جز ،اجمع معلومات كل ه  -

 ة(أو أعضاء طاقم المؤسسة التعليمي   ،الذين يتم اختبارهم تالميذأمور ال

ة، في التربية الخاص   تالميذجمع معلومات من إحدى هذه الفئات: أطفال في رياض أطفال، و -

 ومراكز الموهوبين، أو صفوف الموهوبين

 ةسة التعليمي  في المؤس   استخدامها بشكل روتيني   أداة ال يتم   عمالتشغيل جهاز أو است -

 أداء مهام   ضمنمن وزارة التربية والتعليم، ليس تابع للواء /بحث يجريه مسؤول في مقر   -

 وظيفته

 البحث، منف ذأو حول مشتركين تابعين للشخص المسؤول أو  ،البحث بالتعاون مع مشتركين -

ة بحث كجزء من عملي   ُجمعتخرى، بما في ذلك استخدام بيانات أبطريقة قين به متعل  أو ال

 ة.ة ألغراض أكاديمي  داخلي  

 "المسار األخضر لفحص طلبات التصاريح" :المسار ب

ه دتالتي بحاث طلبات األ، إلى هذا المسار من قبل مكتب العالم الرئيسي   ستوج  ها على أن   ُحد ِ

ا معم  التي تتطل  بة رك  من بين الحاالت المليست   وذلك ألن   ،ق ا ألساليب وأدوات البحثب فحص 

 المذكورة أعاله.قاييس من الم بأي   ال تفيخصائصها 

توجيه طلبه إليه، عليه  تحفظ على المسار الذي تم   أي  لقائم على البحث ليكون فيها  التي حالةالفي 

ام من خالل سبعة أي   madan@education.gov.il  في العنوان م الرئيسي  االتصال بمكتب العالِ 

  .ظاتهتحف   من أجل دراسة لب،تاريخ تصنيف الط  

 م الرئيسي  ر مكتب العالِ ، سيقر  التوجيهفحص امتثال الطلب لهذا ة عملي  في نهاية  4.2.2

 أو يرفضه.أذن به ما إذا كان سي

البحث والمشرف على وظيفته )في منف ذ ر المصادقة على الطلب، على إذا تقر   4.2.3

ج الم )التعه د( مشرف( أن يقوم بتعبئة خطاب االلتزامل الحاجةحالة  الملحق في در 

 بلطكإضافة لوثائق ال عبر اإلنترنتالمحوسب ، وتوقيعه وتحميله على النظام 12

 .د مهقالذي 

 ويتم   ،م الرئيسي  من قبل مكتب العالِ  ،اتوقيع مستند التصريح/الرفض رقميً  سيتم   4.2.4

 عبر اإلنترنت.المحوسب من خالل النظام استصداره 

  

 استئناف على رفض طلب تصريح 4.3

م قد  يُ  ،م الطلباستئناف ضد قرار رفض طلب الحصول على تصريح من قبل مقد   4.3.1

ا من تاريخ الرفض 14 بواسطة النظام المحوسب عبر اإلنترنت في غضون  ،يوم 

 ألسباب تقديم االستئناف. ن تفصيال  ويجب أن يتضم  

 ،في وزارة التربية والتعليم فحص االستئناف من قبل مكتب العالم الرئيسي   سيتم   4.3.2

 أو من قبل مسؤول آخر ذي صلة في وزارة التربية والتعليم.

المستندات  بعد فحصو، الموقع على خطاب الرفض واعتبارات وفق ا لتقدير 4.3.3

داخل الوزارة وخارجها، حسب لة ذي صمع مسؤول آخر و معه والتشاور

ا باحث طلب االستئناف خذ سيت   الضرورة، وسيقوم بإرساله إلى  ،مكتوب ا ال  معل  قرار 

mailto:madan@education.gov.il
mailto:madan@education.gov.il
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  ين.عبر اإلنترنت، مع نسخ إلى جميع المعني  المحوسب النظام  بواسطةم الطلب مقد  

 تصريحطلب تمديد تصريح و/أو تغيير  4.4

المنظومة المحوسبة لى إخول عن طريق الد   تقديم طلب تمديد/تغيير تصريح يتم   4.4.1

 تغيير"./ة "طلب تمديدمكاني  لب المصادق عليه واختيار اإلفي اإلنترنت للط  

أو أكثر  ،خمس سنوات صريح طالما لم تنقِض الت   تغييرليمكن تقديم طلب لتمديد/ 4.4.2

ت خمس سنوات أو أكثر، إذا مر   به الطلب.ق صريح الذي يتعل  من تاريخ إصدار الت  

 طلب من جديد.اليجب تقديم 

لبحث منف ذ يجب إرفاق إفادة من ف ،فقط الطلب بتمديد صالحية التصريح إذا تعل ق 4.4.3

 ه لم يطرأ أي  أن   ،البحث طالب ا(منف ذ على الوظيفة )إذا كان  والمشرف الرئيسي  

ابق )يجب تقديم اإلفادة على الس  صريح تغيير على برنامج البحث منذ إصدار الت  

 (.11الملحق استمارة بالصيغة المفصلة في 

ح سبب طلب البحث أو المشرف، توض  منف ذ لب بوثيقة باسم رفق الط  يجب أن يُ  4.4.4

  مديد/التغيير.الت  

غيير )التغييرات( المطلوب بشكل ق بالتغيير، فيجب تفصيل الت  لب يتعل  إذا كان الط   4.4.5

غييرات( أعاله )على سبيل )مستندات( بشأن التغيير )الت  وإرفاق مستند  شامل،

إلى ه التوج  ثة لخطاب ، صيغة محد  تهالمثال: صيغة استبيان مطلوب إضاف

 الوالدين(.

عليمات فحص الطلب مع فحص التغييرات )بالقدر الذي حدثت فيه( في الت   سيتم   4.4.6

قة به منذ التصريح المتعل   ،ة إلجراء البحوث في جهاز التربية والتعليماألخالقي  

    ذا الموضوع.له الذي أعطيالسابق 

 

  عدم االمتثال للقواعد 4.5

منف ذ  أن   ،، بعد دراسة األمر من قبل مكتب العالم الرئيسي  فيها ضححالة يت   في أي   4.5.1

ة ي  التوجيهو/أو المبادئ  التوجيهدة في هذا لم يمتثل للقواعد المحد   البحث

 ستتخذم الرئيسي، و/أو في تصريح مكتب العالِ ت عه د المنصوص عليها في خطاب ال

 ه:الخطوات التالية ضد  

أو /ق بجمع بيانات البحث وفيما يتعل   ةفي حالة اكتشاف انتهاكات جوهري   .أ

 -البحث  منف ذفرض رسوم على  استخدامها، سيتم  

بذلك من قبل مكتب  ةلمخو  جهة أو استخدامها إلى  ،نقل البيانات التي قام بجمعها -

 ؛انفسهجهة ، وفق ا لتعليمات العالم الرئيسي  ال

 ، بما في ذلك عدم نشرها بأي  شكل بأي   عدم استخدام البيانات المذكورة أعاله -

 شكل من األشكال؛

عن سنتين من تاريخ  ة ال تقل  م طلب للحصول على تصريح لمد  عدم إعادة تقد   -

        .االنتهاكاكتشاف 

في اتخاذ المزيد  المذكورة أعاله، تحتفظ الوزارة بالحق   االنتهاكاتفي حالة تكرار  .ب

في  نشاط بحثي   بما في ذلك إبعاد دائم للقائم على البحث من أي   من اإلجراءات،

 جهاز التربية والتعليم.

 ، أن  الرئيسي   لماضح فيها، بعد فحص الموضوع من قبل مكتب العحالة يت   في أي   4.5.2

أو من خاللها دون إذن  ،ةتعليمي  سات ة في مؤس  قد أجرى أنشطة بحثي  البحث منف ذ 
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  ه الخطوات التالية:خذ ضد  ت  ، ستُ مكتب العالم الرئيسي  من 

أو استخدمها إلى جهة  ،البحث تمرير البيانات التي جمعهامنف ذ سيُطلب من . أ

 ، وفق ا لتعليمات تلك الجهة.الرئيسي   لمالة بذلك من قبل مكتب العمخو  

من البيانات المذكورة أعاله، بما في  البحث عدم استخدام أي  منف ذ سيُطلب من . ب

ة من مكتب العالم دون موافقة خطي   ،شكل من األشكال ذلك عدم نشرها بأي  

  .الرئيسي  

البحث تقديم طلب منف ذ لأو عنهم، ال يجوز  تالميذع معلومات من في حالة جم   ..جـ

        .االنتهاكمن تاريخ اكتشاف  ة سنة على األقل  للحصول على تصريح لمد  

في اتخاذ مزيد من  في حالة تكرار االنتهاك أعاله، تحتفظ الوزارة بالحق  . د

جهاز نشاط بحثي في  البحث من أي  منف ذ لاإلجراءات، بما في ذلك إبعاد دائم 

 التربية والتعليم.

ا أو كليً  -التالية  ةفي اتخاذ الخطوات اإلضافي   بالحق   يحتفظ مكتب العالم الرئيسي   4.5.3

في عمله، الذي قام به  التجاوزالبحث لمحادثة توضيح حول منف ذ دعوة  ا:جزئيً 

مة التي من خاللها سة األكاديمي  إبالغ المؤس   إبالغ وحدث،  ذيال بالتجاوزالطلب  قد ِ

في البحث وأولياء أمورهم والمسؤولين في المؤسسات التعليمية التي  المشاركين

 .اأيض   فيها االنتهاكتم اكتشاف 

مدير يكون فيها  ، والتي ةشطة بحثي  تم اكتشاف مخالفة في أنية سات تعليمي  في مؤس   4.5.4

و/أو المسؤولون  دة في هذا التوجيهاته المحد  وفق ا لمجاالت صالحي  المؤسسة، 

قضية معالجة سيتم تحويل  ن عنها،ية مسؤولسة التعليمي  اآلخرون في المؤس  

بوزارة التربية  واألخالقي   المعني إلى القسم التأديبي   الوظيفةصاحب /مديرال

 والتعليم.

ض الحاالت التي تكون فيها طبيعة االنتهاك المزعوم غير قانوني   4.5.5 على  ستعر 

 المكتب القانوني للوزارة.
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1 ملحق  

 تلميذ مشاركة أجل من موافَقة ِرسالة نص  ل ُمحْوَسب نموذج                                

                                       الهوي ة ومعروفة ُمحد دة معلومات جمع يشمل بحث في
 

(البحث على ة/منفّذ اسم______________ ) حضرة  

 

 موضوع في ،تُجريه الذي البحث في ابنتي/  ابني مشاركة على موافقتي فيها طلبت   التي رسالتك قراءة بعد

ن معلومات جمع يشمل والذي ،"__________________________________"  تحديد من تمّكِّ

  ،(ها/عليه التعّرف) ها/هويّته

 

: الّرسالة هذه إطار في أنّك أصّرح  

  إطاره؛ في فحصها سيتم التي والقضايا الموضوعات هي وما البحث، أهداف ماهيّة لي شرحت  . أ

 هذا من كجزء فيها المشاركة ابنتي/  ابني من سيُطلب التي البحثيّة، األنشطة ومضمون ماهيّة لي شرحت. ب

 البحث؛

ن بطريقة المعلومات جمع سيتمّ  أنّه لي أوضحت. جـ  سواء ،(ها/عليه التعّرف) ابنتي/  ابني هويّة تحديد من تُمّكِّ

 تسجيل المثال، سبيل على) مباشر غير بشكل أو ،(اسمها/  اسمه تسجيل المثال، سبيل على) مباشر بشكل

ّن والتي الّشخصيّة، التّفاصيل    ؛(هويّتها/  هويّته تحديد من بينها الّربط سيُمكِّ

ن التي التّفاصيل حذف فيه سيتمّ  الذي األخير التّاريخ وحّددت   ذكرت  . د  من المشتركين هويّات تحديد من تُمّكِّ

  بالوالدين؛ الخاّصة االتّصال تفاصيل لحذف األخير والتاريخ ستُجمع، التي البيانات

فة البيانات سريّة لضمان ستتّخذينها /ستتّخذها التي اإلجراءات ذكرت. هـ ّ حذفها؛ موعد حتى للهويّة المعرِّ  

  الّسياق هذا في الّسارية لاللتزامات وفقًا ابنتي/  ابني خصوصيّة بحماية تمسّ  لن البحث نشر طريقة بأنّ  تعّهدت  . و

. بالبحث عالقة لها التي األطراف جميع قِّبل من الّسريّة هذه على الحفاظ وسيتم الخصوصيّة، حماية قانون في  

* Required 

 *   االلكتروني البريد عنوان

 
Your answer 

 * (العائلة واسم األول االسم) البنت/الولد اسم

 
Your answer 

 الّصف

 
Your answer 

 * ة/الوالد اسم

 
Your answer 

 

 البحث في ابنتي/ابني مشاركة أؤّكد 
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2 ملحق  

طالب مشاركة أجل من موافقة رسالةل ُمحْوَسب نَص                                  

                                      في بحث يشمل جمع معلومات مجهولة الهوي ة )غير محددة الهوي ة( 
 

(البحث ة/منفّذ اسم______________ ) حضرة  

 

 موضوع في تُجريه ،الذي البحث في ابنتي/  ابني مشاركة على موافقتي فيها طلبت التي رسالتك قراءة بعد

ن من تحديد  "__________________________________"، والذي يشمل جمع معلومات ال تمك ِ
  ،(ها/عليه التعّرف) ها/هويّته

 

: أنّك الّرسالة، هذه في أصّرح  

  إطاره؛ في فحصها سيتم التي والقضايا الموضوعات هي وما البحث، أهداف ماهيّة لي شرحت  . أ

 هذا من كجزء فيها المشاركة ابنتي/  ابني من سيُطلب التي البحثيّة، األنشطة ومضمون ماهيّة لي شرحت. ب

 البحث؛

ن من تحديد هوية ابني / ابنتي )التعّرف  جـ. أوضحت لي أنّ  المعلومات التي سيتمّ  جمعها ستكون بطريقة ال تمّكِّ

 سبيل على) مباشر غير بشكل أو ،(اسمها/  اسمه تسجيل المثال، سبيل على) مباشر بشكل سواء ،(ها/عليه

ن والتي الشخصيّة، التفاصيل تسجيل المثال،    ؛(هويتها/  هويته تحديد من بينها الربط سيمّكِّ

 الّسياق هذا في الّسارية لاللتزامات وفقًا ابنتي/  ابني خصوصيّة بحماية تمسّ  لن البحث نشر طريقة بأنّ  تعّهدت. د

. بالبحث عالقة لها التي األطراف جميع قِّبل من الّسريّة هذه على الحفاظ وسيتمّ  الخصوصيّة، حماية قانون في  

 تضّمنها والتي أيًضا، معي االتّصال  تفاصيل و تفاصيلي حذف فيه سيتمّ  الذي األخير التاريخ وحّددت ذكرت. د

  النموذج؛

* Required 

 * اإللكتروني البريد عنوان

 
Your answer 

 * (العائلة واسم األول االسم) البنت/  الولد اسم

 
Your answer 

 الصف

 
Your answer 

 * ة/الوالد اسم

 
Your answer 

 

 البحث في ابنتي/ابني مشاركة أؤّكد 
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3 ملحق  

تلميذ شاركةم أجل من موافقة رسالةل ُمحْوَسب غير نَص                                  

                                       الهوي ة ومعروفة ُمحد دة معلومات جمع يشمل بحث في
 

(البحث على ة/القائم اسم______________ ) حضرة  

 

 موضوع في ،تُجريه بحث في ابنتي/  ابني مشاركة على موافقتي فيها طلبت التي رسالتك قراءة بعد

ن معلومات جمع يشمل والذي ،"__________________________________"  تحديد من تمّكِّ

  ،(ها/عليه التعّرف) ها/هويّته

 

: أنّك الّرسالة، هذه في أصّرح  

  إطاره؛ في بحثها سيتمّ  التي والقضايا الموضوعات هي وما البحث، أهداف ماهيّة لي شرحت. أ

 هذا من كجزء فيها المشاركة ابنتي/  ابني من سيُطلب التي البحثيّة، األنشطة ومضمون ماهيّة لي شرحت. ب

 البحث؛

ن بطريقة المعلومات جمع سيتمّ  أنّه لي أوضحت  . جـ  سواء ،(ها/عليه التعّرف) ابنتي/  ابني هوية تحديد من تمّكِّ

 تسجيل المثال، سبيل على) مباشر غير بشكل أو ،(اسمها/  اسمه تسجيل المثال، سبيل على) مباشر بشكل

ن والتي الشخصية، التفاصيل    ؛(هويّتها/  هويّته تحديد من بينها الربط سيُمّكِّ

 من المشتركين هويّات تحديد من تمّكن التي التّفاصيل، فيه ستحذف الذي األخير التاريخ وحّددت ذكرت  . د

جمعها، سيتم التي البيانات   بالوالدين؛ الخاّصة االتّصال تفاصيل لحذف األخير والتاريخ ّّ

فة البيانات سريّة لضمان ستتّخذينها /ستتّخذها التي اإلجراءات ذكرت. هـ ّ حذفها؛ موعد حتى للهويّة المعرِّ  

 الّسياق هذا في الّسارية لاللتزامات وفقًا ابنتي/  ابني خصوصيّة بحماية تمسّ  لن البحث نشر طريقة بأنّ  تعّهدت. و

. البحث في الّصلة ذات األطراف جميع قِّبل من الّسريّة هذه على الحفاظ وسيتمّ  الخصوصيّة، حماية قانون في  

 

البحث في ابنتي/  ابني مشاركة على أوافق سبق، ما ّكل فهمتُ  أن بعد  

 

: _________________التلميذ اسم  

 

: _________________________التلميذ فيه يتعلّم الذي الصف  

 

: _________________التلميذ فيها يتعلّم التي المدرسة اسم  

 

: ______________________ة/الوالد اسم  

 

: ________________التوقيع  

 

: ______________التاريخ  
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4 ملحق  

تلميذ مشاركة أجل من موافقة رسالةل ُمحْوَسب غير نموذج                                  

                                      في بحث يشمل جمع معلومات مجهولة الهوي ة )غير محددة الهوي ة( 
 

(البحث على ة/القائم اسم______________ ) حضرة  

 

 بموضوع ،تُجريه الذي البحث في ابنتي/  ابني مشاركة على موافقتي فيها طلبت التي رسالتك قراءة بعد

ن من تحديد  "__________________________________"، والذي يشمل جمع معلومات ال تمك ِ

  ،(ها/عليه التعّرف) ها/هويّته

 

: أنك الّرسالة، هذه في أصّرح  

  إطاره؛ في بحثها سيتمّ  التي والقضايا الموضوعات هي وما البحث، أهداف ماهيّة لي شرحت  . أ

 هذا من كجزء فيها المشاركة ابنتي/  ابني من سيُطلب التي البحثيّة، األنشطة ومضمون ماهيّة لي شرحت  . ب

 البحث؛

ن من تحديد هويّة ابني / ابنتي )التعّرف  جـ. أوضحت   لي أنّ  المعلومات التي سيتم جمعها ستكون بطريقة ال تُمّكِّ

 سبيل على) مباشر غير بشكل أو ،(اسمها/  اسمه تسجيل المثال، سبيل على) مباشر بشكل سواء ،(ها/عليه

ن والتي الشخصيّة، التّفاصيل تسجيل المثال،    ؛(هويّتها/  هويّته تحديد من بينها الربط سيُمّكِّ

 الّسياق هذا في الّسارية لاللتزامات وفقًا ابنتي/  ابني خصوصيّة بحماية تمسّ  لن البحث نشر طريقة بأنّ  تعّهدت. د

. بالبحث عالقة لها التي األطراف جميع قِّبل من الّسريّة هذه على الحفاظ وسيتمّ  الخصوصيّة، حماية قانون في  

  النموذج؛ تضّمنها  التي الّشخصيّة تفاصيلي فيه ستحذف الذي األخير التاريخ وحّددت ذكرت. هـ

 

البحث في ابنتي/  ابني مشاركة على أُوافق سبق، ما كلّ  فهمتُ  أن بعد  

 

 

: _________________التلميذ اسم  

 

_________________________: التلميذ فيه يتعلّم الذي الّصف  

 

: _________________التلميذ فيها يتعلّم التي المدرسة اسم  

 

: ______________________ة/الوالد اسم  

 

_______________: _التوقيع  

 

: ______________التاريخ  
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 5ملحق 
 

اض رسالة  اعتر
 
 
 
 

ة  __________________________   (ة/اسم الباحث) حضر
 
 

ي 
ي / ابننر

ض عىل مشاركة ابنر يرجى كتابة االسم الكامل لالبن / االبنة( ) _______________________أعتر

ي بحث تنوي تنفيذه حول )______________ من الصف  
ر
عبة(( ف

 
يرجى كتابة الطبقة ورقم الصف )الش

 "____________________ ".  موضوع

 

 
 
 

             
 التاري    خ       اسم الوالد/ة                   التوقيع 
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  6ملحق 

ق باستجواب حول القضايا العاطفّية
ّ
ي بحث يتعل

 
-ورقة مردود ألولياء أمور التالميذ الذين شاركوا ف

ة 
ّ
عوري

ّ
 الش

 

 ___________التاري    خ

ي الوالد/ة
ر
 ،عزيزي / ت

ي بحث حول موضوع 
ر
 _______________________.  كما تعلم، فقد شارك ابنك/ابنتك اليوم ف

شاور مع أي  من كادر المدرسة، أو فريق البحث بشأن القضايا 
 
ر بالت ي  إذا كنت أنت و / أو ابنك / ابنتك مهتم 

جاء أحط بدائرة اإلجابة المناسبة:  ك، الر 
ُ
قلق

ُ
قة باالستبيان الذي مأله، أو بشأن أي  قضايا أخرى ت

ّ
 المتعل

 

ل عن طاقم _____________________ )أنا .  1
 
الرجاء تسجيل االسم الكامل( مهتم  باستشارة ُممث

 المدرسة. 

 

ل عن طاقم البحث. ____________)أنا . 2
 
 الرجاء تسجيل االسم الكامل( مهتم  باستشارة ممث

ت اإلجابة رقم  حدث معه، 1إذا اختر
 
ي الت

ر
م دعوتك ، فاذكر هنا اسم عضو كادر المدرسة الذي ترغب ف

 
وستت

حدث معه / معها. 
 
 للت

حدث معه:      
ّ
 الت

ّ
 ___________________________اسم أحد أعضاء طاقم المدرسة الذي أود

 

ت اإلجابة رقم  تيب موعد للمكالمة. لهذا  ،2إذا اختر ي األيام القادمة لتر
ر
ل عن فريق البحث ف

 
صل بك ممث

 
سيت

 ______________  _______ الغرض، يرجى تسجيل رقم هاتفك هنا: 

ف المرفق وإغالقه وإرساله ردود بعد ملء صفحة الم
ّ
إىل سكرتارية المدرسة،  ا هذه، يرجى إدخالها اىل المغل

ّ إىل هذا العنوان ي
 
وت يد اإللكتر  :  ____________________ أو إرسالها عتى التى

 

 

 مع أطيب التحيات،

 

  _______________ 

 المدرسة ة/ مدير  
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 شعوري ة - عاطفي ة قضايا حول استجوابهم أعقاب في للتالميذ معلومات صفحة       7 ملحق

 ،ة/التلميذ تي/عزيزي

 .عمرك في والبنات األوالد حياة بواقع يتعلّق استبيان ملء في الصف تالميذ للتوّ  شارك لقد

حت التي بالموضوعات االنشغال في التالميذ يستمرّ  ألسئلة، التعّرض بعد أنّه أحيانًا يحدث . االستبيان في ُطرِّ

 ظاهرة هذه أطول؛ وقت بعد حتى أو أيام أو ساعات بعد االستبيان، استكمال بعد مباشرة هذا يحدث أن يمكن

 شخص مع المواضيع هذه عن التّحّدث في االستمرار إلى أيًضا حاجة هناك األحيان، بعض في. وطبيعيّة مألوفة

 – المدرسة وداخل ة،/مقّرب ة/لصديق أو/  و آخرين قاربأل للوالدين، التّوجه يمكن الحاالت هذه في  .آخر

 االت صال وتفاصيل طرق على الحصول يمكن) للّطبقة/  للّصف التربوي شارستللم أو آخر، ة/لمعلّم أو ة/للمربّي

 (.المدرسة سكرتاري ة من ة/بالمستشار

اني ة هويّتك، عن الكشف دون بها االتّصال يمكن المدرسة خارج ودعم استشاريّة مراكز أيًضا هناك   وبدون مج 

 

 :بـ باالت صال تترد د فال ،لذلك بالحاجة شعرت إذا .المراكز هذه تفاصيل تظهر الصفحة هذه في .توجيه

لي ة نفسي ه مسانده - عيران  ،والليل النهار أثناء أو 

 ساعة 24 مدار على فع الة

 (سريع اتصال) 1201: هاتف

    201-241-800-1 :بالروسيّة للناطقين هاتف

 201-501-700-1: بالعربيّة للناطقين هاتف

     era21@smile.net.il: اإللكترونى البريد عنوان

 www.eran.org.il: اإلنترنت موقع عنوان

 اإلنترنت عبر الد عم اإلنترنت، عبر وإصغاء دعم – سهر

            نفسي ة ضائقة من يعانون الذين لألشخاص

  www.sahar.org.il :االنترنت موقع عنوان

 أو   79201498  رقم    ICQ عبر االتصال

332927574 

 تالميذ إرشاد - والتعليم التربية وزارة - المفتوح الخط

  موضوع أي   في

 8:00-16:00 الساعات بين الخميس،-األحد  أيام يعمل

  003-222-800-1: هاتف

 العنف لحاالت خط - 1204 او  5602538/9-02  أو

-kav: اإللكترونى البريد عنوان

patuach@education.gov.il 

 في جنسي ة خلفي ة على إصابات الطفل، حماية جمعية - ألي

 الطفولة

  036091920 /966-223-800-1: هاتف

  8:00-18:00 الساعات بين الخميس،-األحد  أيام يعمل

: اإلنترنت موقع عنوان

www.eli.org.il/Content/index1.asp 

mailto:era21@smile.net.il
http://www.eran.org.il/
http://www.sahar.org.il/
mailto:kav-patuach@education.gov.il
mailto:kav-patuach@education.gov.il
mailto:kav-patuach@education.gov.il
http://www.eli.org.il/Content/index1.asp
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 إستجابة) للشباب إرشاد - صاغية أذن - بيد يدا  

 (بالعبري ة

 ُعطالت ذلك في بما, 9:00-23:00 الساعات بين يعمل

 واألعياد األسبوع نهاية

 (  هاتف أي من) 6204999-03: هاتف

  أبيب تل ، 36 هنيفيئيم: عنوان

 www.yadbeyad.org.il: اإلنترنت موقع عنوان

 حول والكبار واآلباء للشباب وعالج إرشاد - سم ال

 المخدرات موضوع

 ،الخميس-األحد) 5465577-03: الوطني المقر هاتف

16:00-8:30) 

 في ساعة 24 055-505-700-1: األولية اإلسعافات هاتف

 اليوم

 www.alsam.org.il : اإلنترنت موقع عنوان

 لشباب أولية استجابة - والشباب األطفال حماية مركز

  نفسي ة أو جسدي ة إصابات تعرضوا

 8:00-16:30 الساعات بين الخميس،-األحد  األيام في يعمل

  6448844-02     3200:   هاتف

 www.hagana.org.il: اإلنترنت موقع عنوان

 والكحول المخدرات لمكافحة الوطنية للهيئة الساخن الخط

 508-500-700-1: هاتف اليوم، في ساعة 24 يعمل       

 طوارئ مركز - لشباب يصغي شباب

 بين, الخميس-األحد أيام)  6768219-03: هاتف

 (16:00-19:00 الساعات

 الشباب إدمان وحدة - كرميئيل في االجتماعي ة الخدمات قسم

 واليافعين

 9088142-04: هرشكوفيتش عمير

 العنف ضد عربي ات نساء جمعية

  6566831-04: طوارئ خط

 6462138-04: عادي خط

 ماليو في ساعة 24

 العربي ة باللغة استجابة

 الناصرة - والشباب األطفال حماية مركز - لين بيت

 ،الجمعة إلى اإلثنين من هاتفية استشارة,  04-6330556

16:00-08:00  

 واألحد السبت يومي فتحه يمكن الطوارئ حالة في

 الناصرة, 6050 شارع سنتر، عباس رويال مبنى: عنوان

 العربي ة باللغة استجابة 

ضن اللواتي للس يدات دعم مركز - السوار جمعية  تعر 

 جنسي   العتداء

 العربيّة باللغة استجابة  04-8533044

 السبت عدا األسبوع أيام كلّ , 22:00-08:00

 اإلنترنت عبر والمراهقين األطفال لحماية الوطني المقر  

 105: هاتف       اليوم في ساعة 24 هاتفي رد

 

 

http://www.yadbeyad.org.il/
http://www.alsam.org.il/
http://www.hagana.org.il/
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 8 ملحق

 بها، الخاّصة التّوثيق لوسائل وفقًا تعليميّة مؤّسسة في فعاليّات/  لدروس مشاهدات إجراء شروط

 .المشاهدات وعدد التّوثيق، بواسطة المشاركين هويّة تحديد إمكانيّة

 وسائل

 الت وثيق

 هوي ة تحديد

 التلميذ

 هوي ة تحديد

/  المعل م

 صاحب

 الوظيفة

 ش روطال المشاهدات كمي ة

 ثالث حتى ال ال خّطيًّا

 المرّشح بالمشاهدات األمور أولياء بالغإ. أ

 5بها للمشاركة ولدهم

 على الوظيفة صاحب/  المعلّم موافقة. ب

 المشاهدات إجراء

 ثالث حتى نعم ال خطيًّا

 المرّشح بالمشاهدات األمور أولياء إبالغ. أ

 بها للمشاركة ولدهم

 على الوظيفة صاحب/  المعلّم موافقة. ب

 المشاهدات إجراء

 صاحب/  المعلّم من خّطيّة موافقة. جـ

 هويّته تُحّدد معلومات جمع على الوظيفة

 المشاهدات خالل

 فوق فما أربع ال ال يًّاخط

/  تالميذالّصف أمور أولياء اعتراض عدم. أ

 ولدهم لدمج مشاهدتها ستتم التي المجموعة

 6 بها

 على الوظيفة صاحب/  المعلّم موافقة. ب

 المشاهدات إجراء

                                                           
 بدء المشاهدات.من سبوع واحد على األقل أالوالدين قبل بالغ سيتم إ 5

من بدء  ق من عدم اعتراضهم، قبل أسبوع واحد على األقل  إلى أولياء األمور للتحق  ه توج  إرسال رسالة  6

 . المشاهدات
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 وسائل

 الت وثيق

 هوي ة تحديد

 التلميذ

 هوي ة تحديد

/  المعل م

 صاحب

 الوظيفة

 ش روطال المشاهدات كمي ة

ا  أرب  ع فما فوق نعم ال خطيًّ

ف /  اض أولياء أمور تالميذ الص  أ. عدم اعتر

تم مشاهدتها لدمج 
 
ي ست

المجموعة النر

 7 بهاولدهم 

م / صاحب الوظيفة عىل 
ّ
ب. موافقة المعل

 إجراء المشاهدات

م / صاحب 
ّ
ة من المعل ي 

 
ج . موافقة خط

ته  د هوي 
 
حد

ُ
الوظيفة عىل جمع معلومات ت

 .خالل المشاهدات

ا أو / أو يًّ خط

بواسطة جهاز 

تسجيل 

وت و / أو  الص 

بواسطة 

 تصوير فيديو

 8اثنتان فما فوق ال نعم

ة  ي 
 
من أولياء أمور تالميذ أ. موافقة خط

م مشاهدتها 
 
ي ستت

ف / المجموعة النر الص 

وثيق المطلوب
 
 من أجل الت

م عىل إجراء المشاهدات. ب
ّ
 .موافقة المعل

 

ا و / أو  خطيًّ

بواسطة جهاز 

تسجيل 

وت و / أو  الص 

بواسطة 

 تصوير فيديو

أو غت  معروف  نعم

 9مسبقا
 اثنتان فما فوق نعم

ة من  ي 
 
أولياء أمور تالميذ أ. موافقة خط

ي ستتم مشاهدتها 
ف / المجموعة النر الص 

وثيق المطلوب
 
 من أجل الت

م عىل إجراء المشاهدات. ب
ّ
 .موافقة المعل

م / صاحب 
ّ
ة من المعل ي 

 
ج . موافقة خط

ته  د هوي 
 
حد

ُ
الوظيفة عىل جمع معلومات ت

 .خالل المشاهدات

                                                           
ه إرسال  7   .شاهداتقبل بدء الم أسبوع واحد على األقل   ،همق من عدم اعتراِض حق  إلى أولياء األمور للت  رسالة توج 

المشاركين  هوي ة دجمع معلومات بطريقة تحد  ال يُسمح ب، خط ي، مع توثيق فقط واحدة شاهدةمإجراء في حالة  8

 .المشاه د ةفعالية في الدرس / ال

توثيق طالب من غير الممت ن ع م، فالمعل   يخط ط فيها أن يتم التركيز في المشاهدة علىحتى في الحاالت التي  9

 .ةالتعليمي  فعالية ن في الدرس / الوشاركي
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ه على مثال: 9 ملحق  التي المعلومات الستخدام معارضتهم عدم من التأكُّد أجل من/بهدف األمور ألولياء التوجُّ

 .األكاديمي   البحث في داخلي ة، بحث عملي ة ضمن المعِل مُ  جمعَها

 

: _____الدراسيّ  العام  

: __________التاريخ  

   ،للوالدين طيّبة تحيّة

 "_______________________" موضوع في بحث: الموضوع

 

 إجرائيّ  بحث تنفيذ في ،"________________"( مساق) دورة في تالميذ على أشرف األكاديمّي، عملي إطار في

 فيه يتعلّم الذي الصف يعلّم الذي المعلّم(. الحقًا ّشرحوال تفصيلال انظر) التدريس عمليّة في تحسين إلحداث وُمعدّ  مصّمم

 .  (المساق) الدورة هذه في التالميذ ضمن من هو ابنتك/  ابنك

 إشراكي: اإلجرائيّ  البحث من كجزء - المعلّم سيجمعها التي المعلومات استخدام أطلب ،(المساق) الدورة ألغراض

 به قام الذي البحثيّ  النّشاط تلّخص أكاديميّة وظيفة وكتابة جمعها، المراد البيانات في( المساق) الدورة تالميذ وإشراك

 .فقط الطالب هويّة تحديد من مّكنتُ  ال التي البيانات استخدام سيتم. المعلّم

 التربويّ  المجال في خبرتهم على بناء أنفسهم، المعلّمين قبل من ينفَّذ بحث هو تربويّ  تعليميّ  إطار في إجرائيّ  بحث

 .تربويّون فيها يشارك التي التعليميّة العمليّة لتحسين طريقة أفضل إيجاد هو اإلجرائيّ  البحث هدف. عليه المؤتمنين

 وفهمها المشكلة مصدر تحديد التربويّ  ويحاول التربويّة، الممارسة مجال في ملموسة مشكلة بتحديد البحث سيرورة تبدأ

 بناء واالستنتاجات األفكار تتيح. وغيرها استبيانات، مقابالت، مشاهدات، بواسطة معلومات جمع خالل من وتعريفها

 جمع يُمّكن. المعلّم يعلّمه الذي للصف الفريدة لالحتياجات خّصيًصا ومصّممة مناسبة تدريس طرق أو تعليمّي، منهج

 . البحث نهاية حتى التّدريس طريقة/  التعليميّ  المنهج ونجاعة فعاليّة مدى تقييم وإعادة متابعة من المنهجيّ  المعلومات

ر، كما اإلجرائّي، البحث مّكنيُ   .ابنتك/  ابنك تعلّم تحسين من أيًضا ويُمّكن التّدريس، جودة وإصالح تحسين من ذُكِّ

 :التالية اإلجراءات من أكثر أو ، واحدة بواسطة المعلّم قبل من معلومات جمع سيتمّ  اإلجرائّي، البحث إطار في

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________ 
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ح البحث، هذا في جمعها سيتمّ  التي لبياناتل المطلوب االستخدام  التربية وزارة في الرئيسيّ  العالِّم تبمك قِّبل من به ُسمِّ

 المدرسة إدارة إلى التّصريح من نسخة تقديم تمّ ) عنه الّصادرة التّصريح وثيقة في المعروضة الّشروط ُمراعاة مع والتّعليم،

 (.الطلب عند مراجعتها ويُمكنك

ل والذي البيانات، في المطلوب االستخدام بأنّ  أتعّهد  ضمن مشاركتها معي، للطالب إرشاد محادثة في) مشاركتها يشم 

 ذلك تنفيذ سيتمّ  ،(قبلي من وتقييمها الطالب قبل من إنهاء وظيفة كتابة وكذلك األكاديمّي، عملهم في لها المخّطط األنشطة

 :التالية القواعد باتّباع

 أيّ  أو التلميذ أو الوالدين، أحد هويّة تحديد من مّكنتُ  لن األكاديميّة الوظيفة ألغراض ستُستخدم التي البيانات -

 .المعلّم غير آخر شخص

 نقل يتم لنف فيديو، تصوير أو صوتيّة تسجيالت بواسطة ستُوثّق المعلّم جمعها التي المعلومات كانت إذا -

 غير كتابيّ  ن سخ على ستقتصر استخدامها سيتم التي البيانات. آخر طرف أي إلى أو إليّ  الّصور/  التّسجيالت

دة  .فقط التسجيالت من للهويّات محّدِّ

ن -  الذي المعلّم يعرفها مرور كلمة خالل من إليها الوصول وسيكون حاسوب، ملفّات في األوليّة البيانات ستخزَّ

 .فقط أرشده

 أجل من. األكاديمّية الوظيفة ألغراض بياناتهم نستخدم لن الذين التالميذ األشكال، من شكل بأيّ  -يتضّرر لن -

 من للبيانات المطلوب البحثيّ  االستخدام يعارضون الذّين االمور أولياء سيتمّكن الّشرط، لهذا االمتثال ضمان

 . الّرسالة بهذه المرفق النّموذج تعبئة بواسطة للمعلّم، هويّتهم عن الكشف دون معارضتهم عن التّعبير

 

 

 أعاله، المذكورة للبيانات المطلوب األكاديميّ  لالستخدام معارضته عن( أكثر أو) التالميذ أمور أولياء أحد عبّر حال في

 التّعبير من االمور أولياء تمكين أجل من وذلك أعاله، لالستخدام الصفّ  هذا في جمعها تمّ  التي التالميذ بيانات شمل يتم فلن

 .الصلة ذات اإلجراء على اعترض األمور أولياء من أيًّا المعلّم يعرف أن دون اعتراضهم، عن

 

 البريد عبر بي االتّصال فيمكنكم البحث، بيانات استخدام حول المعلومات من مزيد على بالحصول مهتّمين مكنت إذا

 ______________________________: اإللكترونيّ 

 اإلجرائيّ  البحث من كجزء ابنتك/  ابنك عن جمعها سيتمّ  التي للبيانات أعاله المذكور االستخدام على تعترضون مكنت إذا 

 مدير إلى الّرسالة بهذه المرفق االعتراض خطاب إرسال يرجى المعلّم، فيها يشارك الذي األكاديميّ  المساق الحتياجات

 .الرسالة هذه استالم من واحد أسبوع غضون في المدرسة

 

 تحياتي، مع

_______________________ 
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 10 ملحق

 تصريح على للحصول بطلب الت قد م قبل الذاتي   وجيهللت   أسئلة

 

ة مواضيع  عام 

 : هل

 المؤّسسات أداء لتحسين أو/  و بالتّعليم الّصلة ذات المعرفة مجاالت إلثراء محتمل كمصدر البحث ستخدميُ  ⋅

 التّعليميّة؟

 إسرائيل؟ في بها المعترف العالي التّعليم مؤّسسات قبل من المقبولة األكاديميّة بالمعايير البحث يفي ⋅

  ؟التّعليمات في عليها المنصوص للقواعد وفقًا البحث إجراءات جميع ستُنفّذ ⋅

 التالميذ به يلتزم الذي التّعليميّ  المنهج عمل في تعطياًل  البحث سبّبيُ  فيه وضع لتجنُّب الاّلزمة الخطوات اتّخاذ تمّ  ⋅

 المختبرة؟ الصفوف في ومعلّموهم البحث في المشاركون

       البحث؟ مجموعة يناسب بما صياغتها، ذلك في بما البحث، أدوات ومالءمة تعديل تم ⋅

ه خطاب ومالءمة تعديل تم ⋅  المفّصلة لإلرشادات وفقًا البحث في للمشاركة المرّشحين التالميذ أمور ألولياء التّوجُّ

 التّعليمات؟ في

 انتهاك ارتكاب على محتمل دليل أيّ  شملي ال المشارك، الّشخص هويّة تحديد من تُمّكن التي المعلومات جمع ⋅

 .عنه اإلبالغ يوجب للقانون،

 

 البحث في طفلهم بإدراج يتعل ق فيما األمور أولياء موقف فحص

 : هل

 الوالدين من مسبقًا العلم مع موافقة ستوجبت بطريقة عنهم أو تالميذ، من معلومات جمع البحث إجراء يتضّمن ⋅

 االكتفاء يُمكن أم التعليمات، في المحّددة للمعايير وفقًا البحث، في ولدهم شمل بغرض"( النشطة" الموافقة)

 االعتراض؟ عدم عن بالتّعبير

 البحث وأدوات البحث، ومجموعة البحث، أهداف حول شاملة معلومات تحوي األمور أولياء إلى تّوّجهال رسالة ⋅

 المخّططة؟ البحث وسيرورة

 أمثلة تُعرض وهل( استبيانات تمرير حالة في) البحث استبيانات معها ستتعامل التي الموضوعات تفّصل الّرسالة ⋅

 التي تلك الخصوص وجه وعلى االستبيان، مركبات جميع عن تعبّر أن شأنها من والتي كافية، تفسيرات أو/  و

 حّساسة؟ مواضيع تتناول

 للبحث المستهدفة المجموعة من تالميذ مع التّربوي العمل في المعلومات ي/جامع( ةخبر) تجربة الّرسالة توّضح ⋅

 مقابلة مثل) المفحوصة الحاالت مع المباشر االتّصال إطار في معلومات جمع تمّ  حال في المدروس، السياق في

 ؟(شخصيّة

/  المجموعة في األمور أولياء جميع بموافقة مشروط المشاهدات إجراء أنّ  األمور أولياء إلى رسالة في وّضح ⋅

 صفّّي؟ جماعي إطار في مصّورة أو مسّجلة، مشاهدة تخطيط حال في فحصه، يتم الذي الّصف

 البحث؟ في جمعُها المخّطط البيانات جميع توثيق لكيفيّة كاماًل  شرًحا يشمل األمور أولياء إلى التوّجه ⋅

 وتيرة وبأي مشترك، كل مشاركة فيها يُطلب التي اللّقاءات عدد األمور أولياء إلى الموّجهة الّرسالة في مذكور ⋅

 البحث؟ أنشطة من نشاط لكلّ  المخّطط الّزمني لإلطار األقصى الحدّ  هو وما عقُدها، سيتم

 وفقًا جمعها تمّ  التي المعلومات لتأمين ستُتّخذ التي اإلجراءات هي ما األمور أولياء إلى الموجهة الرسالة تفّصل ⋅

 التّعليمات؟ في عليها المنصوص لإلرشادات

د األمور أولياء إلى الموجّهة الّرسالة في مذكور ⋅ دة بيانات جمع حال في البيانات، لحيازة النّهائيّ  الموعِّ  ُمحّدِّ

 للهويّة؟

 البحث؟ نتائج نشر كيفيّة إلى تُشير األمور أولياء إلى الموّجهة الرسالة ⋅
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 اتّخاذ في أمورهم أولياء وحق بحث،ال في المشاركة في المرّشحين الّطالب حقّ  األمور ألولياء الّرسالة توّضح ⋅

 بأيّ  قرارهم يُضرّ  أن بدون البحث، في أوالدهم مشاركة أو مشاركتهم، على المعارضة/  الموافقة بعدم القرار

 وقت أي في البحثيّة األنشطة في مشاركتهم عن التوقّف في المشاركين حقّ  توضيح تم وكذلك  األشكال، من شكل

 بذلك؟ يرغبون

م الوالدين إلى الموّجهة الّرسالة صيغة ⋅  ؟ البحث مجموعة خصائص مع تتالء 

 

 طب ي بحث إجراء

 : هل

ب تصريح، على للحصول التقّدم لغرض ⋅  للمعايير وفقًا الّصحة، وزارة قبل من هلسنكي تصريح تقديم يستوجِّ

  اإلجراء؟ في المحّددة

 ؟(نفسها الموافقة إرفاق دون) هلسنكي للجنة التوّجه خطاب إرفاق تم هلسنكي، موافقة طلب حالة في ⋅

 المؤّسسات في البحث إجراء لغرض الكفاية، فيه بما طويلة، زمنيّة لفترة تسري هلسنكي لجنة مصادقة صالحيّة ⋅

 لها؟ المخّطط البحث لفترة وفقًا المطلوبة التّعليميّة

 هلسنكي؟ مصادقة في مدرجة الفعليّ  البحث منفّذ هويّة ⋅

 غير المؤّسسة في الّظروف كانت حال في التّعليميّة، المؤّسسة خارج البحث إجراء من ّكنيُم بديل هناك هل ⋅

 المطلوب؟ الطبّي البحث إلجراء مناسبة

 

 (سمنريون) تعليمي ة حلقة وظيفة أجل من بحثي ة فعالية تنفيذ

 :هل

 للمعايير وفقًا ،"أخضر معالجة مسار" أنّه على تصنيفه ليتمّ  ،خصائصه حيثُ  من - مناسب التّصريح طلب ⋅

 اإلجراء؟ في المحّددة

 األنشطة كانت حال في ،(الّصلة ذو المساق مرشد) البحث عن المسؤول الباحث قِّبل من التّصريح طلب تقديم تم ⋅

 أوسع؟ بحث من جزء أيًضا هي الّصلة ذات البحثيّة

 

 شعوري ة - عاطفي ة جوانب حول يتمحور بحث

 :هل

 لألوالد اإلكلينيكيّ  النّفس علم مجال في البحوث إجراء في األقل على سنوات ثالث  خبرة الّرئيسي الباحث لدى ⋅

 التّربوي؟ النّفس علم مجال في أو/  و المراهقين /

 الّرئيسّي؟ الباحث عن ينوب ممثّل قبل من البحث إلجراء التّخطيط حالة في التّدريب لبرنامج تفصيل تقديم تم ⋅

 معلومات لجمع التّخطيط حال في التّربويّ  أو اإلكلينيكّي، النّفس علم في خبرة المقابالت إجراء على القائم لدى ⋅

 المشترك؟ الّطالب مع شفويّة محادثة خالل من

 إلى تشير قد النّتائج أنّ  حال في خطيرة، نفسيّة ضائقة في أنّهاب االشتباه يتمّ  التي الحاالت لتحديد مفتاح اقتراح تم ⋅

 الضائقة؟ هذه مثل
 

 األطفال رياض في أطفال لدى بحث

 :هل

/  لألطفال اإلكلينيكيّ  النّفس علم مجال في أبحاث إجراء في األقلّ  على سنوات ثالث خبرة الّرئيسي الباحث لدى ⋅

 التّربوّي؟ النّفس علم مجال في أو/  و المراهقين

 صغار؟ أطفال مع التّربوي العمل في المعلومات ي/معاج تجربة على دليل تقديم تمّ  ⋅

 الّطفولة جيل في أطفال مع التّواصل بطرق المتعلّقة المعلومات لجامعي خاصّ  تدريبيّ  لبرنامج تفصيل تقديم تمّ  ⋅

 البحث؟ سياق في المبّكرة،

 الخبرة معايير جميع تساوت حال في) التّدريس شهادة لحاملي األولويّة أُعطي ت المعلومات، معياج اختيار عند ⋅

 ؟(األخرى
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 يوم في دقيقة 40 مجموعه ماو متتالية، دقيقة 20 تتجاوز وال الّصغار األطفال مع تتالءم البحثيّة األنشطة مّدة ⋅

 واحد؟ تعليميّ 
 

ة التربية طالب لدى بحث  الخاص 

 :هل

 لخصائص وفقًا إعاقة ذوي طاّلب مع العالجيّ  أو التّربوي، العمل في خبرة لديهم المعلومات( جامعو) جامع ⋅

 صعوبات عاطفيّة، صعوبات والتّركيز، اإلصغاء صعوبات التّعلم، صعوبات نفسيّة، جسديّة، ، حسيّة) بحثال

د، تطّوريّة،-عقليّة سلوكيّة،  ؟(نادرة متالزمات ت وحُّ

 احتياجات ذوي طالب معاملة بطرق المتّعلقة( المعلومات) المعلومات ي/معالج محّدد تدريبي برنامج تقديم تم ⋅

 بالبحث؟ الّصلة ذي الّسياق في خاّصة

 الخبرة معايير جميع تساوت حال في) التّدريس شهادة لحاملي األولويّة أُعطي ت المعلومات، جامعي اختيار عند ⋅

 ؟(األخرى

 البحث؟ مجموعة تالميذ  يتطلّبها التي الخاّصة االحتياجات لنوع مناسبة البحثيّة األدوات ⋅

 نوع حسب) للتالميذ التواصليّة -( العقليّة) النفسيّة – الذهنيّة - الجسديّة القدرات لتُناسب مصّممة البحثيّة األنشطة ⋅

 ؟(اإلعاقة

 متواصلة دقيقة 20 يتجاوز ال زوجّي، أو فرديّ  نشاط حال وفي ُعسر، ذوي لطالب مناسبة البحثيّة األنشطة مّدة ⋅

 واحد؟ تعليميّ  يوم في بالمجمل دقيقة 40 و

 تعليمي ة مؤس سات في مشاهدات إجراء

  :هل

 فيها يتم البحث، قيد التّعليمية المؤسّسة في باألمر الّصلة ذوي الّروضة لمربيّة/  للمعلّم توّجه رسالة إعداد تم ⋅

 وطريقة المطلوبة والكميّة هدفها، بشأن بتوضيحات ها/  تزويده بعد المشاهدات، إجراء على ها/  موافقته طلب

 التّوثيق؟

 مناسبة تكون والتي المخّططة، المشاهدات بخصوص الّروضة/  الصفّ  في األمور ألولياء إشعار رسالة إعداد تم ⋅

 الثاّلث؟ عددها يتجاوز وال الهويّات تحديد من تمّكن ال المشاهدات كون حال في

 المخّططة، المشاهدات بخصوص الّروضة/  الّصف في األمور أولياء اعتراض عدم فحصل رسالة إعداد تم ⋅

 الثاّلث؟ عددها ويتجاوز الهويّات تحديد من تُمّكن ال المشاهدات كون حال في مناسبة تكون والتي

 الخبرة معايير جميع تساوت حال في) التّدريس شهادة لحاملي األولويّة أعطي ت المعلومات، معياج اختيار في ⋅

 ؟(األخرى

 تناسب التي المخّططة، المشاهدات بخصوص الّروضة/  الّصف في األمور أولياء موافقة لفحص رسالة إعداد تم ⋅

 الهويّات؟ تحديد من تُمّكن مشاهدات

 من كجزء توثيقهم تم إذا المصّور، التّسجيل في شاركوا الين لألشخاص فيديو لقطات مشاهدة إمكانية توفير سيتم ⋅
   ؟ ذلك ي طلُب مشاه د شخص أي صورة التّوثيق، من - حذف إمكانية توفير وكذلك المشاهدة،

 

ل لبرامج تقييمي   بحث إجراء   تدخ 

 :هل

 في البرنامج تسجيل تم البحث، في تفعيله تعلّقي ال والذي تّعليميّة، مؤّسسة في تعليمي برنامج تنفيذ حال في ⋅

 والتّعليم؟ التربيّة بوزارة البرامج بيانات قاعدة

 فشرط فقط، البحث ألغراض للتفعيل مخّصًصا البرنامج كان إذا حال في أنّه األمور، ألولياء تّوضيحال تم ⋅

 البحث؟ في طفلهم شمل أجل من الّصف، في التالميذ أمور أولياء من األقلّ  على ٪80 موافقة يتطلّب تفعيله،

 البرنامج، لقاءات عدد: ذلك في بما ،رّكباتهم بجميع شامل بشكل البحث اقتراح في التعليمي البرنامج تفصيل تم ⋅

 البرنامج مشغّلي حول ومعلومات المختلفة، اللقاءات في مناقشتها ستتم التي والموضوعات لقاء، كل ومّدة

  تمريره؟ بعد استخراجها سيتم التي والمعلومات البرنامج تمرير في التّعليمي الكادر إشراك وطرق وتدريبهم

 

 بها يعمل التي التعليمي ة المؤس سة في تدريس هيئة عضو جمعها التي للبيانات أكاديمي   استخدام
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 :هل

 بحث)" داخلي بحث نشاط لغرض جمعها تمّ  قد أنّه أو جمعها، سيتم أكاديميًّا، استخدامها المطلوب البيانات ⋅

 بها؟ يعمل تعليميّة مؤّسسة في أو صفّه في لمعلّم"( إجرائيّ 

 شكل بأيّ  تكشف ال بطريقة األكاديميّة لألغراض استخدامها من تمّكن جمعها تمّ  التي المعلومات توثيق طريقة ⋅

 الُموثّق؟ النّشاط في المشاركين هويّات عن األشكال من

 األكاديّمي االستخدام هو وما األكاديمّي، لالستخدام المطلوبة البيانات هي ما صريح بشكل الّطلب يوّضح ⋅

 المطلوب؟

د رسالة ⋅  أنّ  حال في األكاديمّي، مرشده توقيع إلى باإلضافة نفسه، الموّظف قِّبل من موقّعة بالطلب المرفقة التّعهُّ
 الّطلب؟ قّدم من هو المرشد

 المرشد نفس بإرشاد التّدريس هيئة أعضاء من لعديدل بأبحاث تتعلّق/  يتعلّق طلبات/  طلب تقديم حالة في ⋅

 المشمولة األبحاث خصائص حيث من متجانس بشكل المقدم والّطلب األبحاث بين واضح تمييز أُجري   ،األكاديميّ 
 ؟(المعلومات جمع أدوات فحصه، يتم الذي الموضوع البحث، مجتمع) فيه
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  11 ملحق

 الكلّيّ  البحث برنامج في تغيير وجود عدم شأنب تصريح

  

:البحث موضوع "___________________________________"        

  ______________________________________________: البحث ة/منفّذ

 ___________________ (:طالبًا البحث منفّذ كان إذا) الّرئيسيّ  المشرف

 _______________ :إطارها في البحث إجراء يتم التي المؤّسسة

 تنفيذ على سّيما وال أعاله، الموضوع حول البحث برنامج على تغيير أيّ  يطرأ لم أنّه هذا بموجب أؤّكد

 ،________ يوم من الموضوع هذا في السابق التصريح منذ _________________

 الّدراسية الّسنوات/  للّسنة التمديد أعاله المذكور البحث و/منفذ اآلن يطلب والذي

 (:التفصيل الّرجاء) التّالية لألسباب__________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________ 

 

 _____________________________________ :وتوقيعه البحث منفّذ اسم

 : _____________التاريخ

 : _____________________________________الّرئيسيّ  المرشد وتوقيع اسم

 : ____________التاريخ
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 12 ملحق

 / بيانات جمع بخصوص والت عليم الت ربية وزارة أمام تعهُّد كتاب

 بحث إجراء في يرغبون باحثين قبل من بحث ألغراض بيانات على للحصول

 خاللها من أو تعليمي ة مؤس سات في

 فيما إليها يشار) بلدات أو/  و تعليميّة وأطر وظائف، وأصحاب ،تالميذ حول ببيانات يتعلّق فيما ،يلي بما أتعّهد

 خالله من أو أعاله اإلطار في مسؤوليّتي تحت ستُجمع أو/  و تعليميّ  إطار من سأتسلّمها التي ،"(البيانات" بـ يلي

 الّدراسيّة الّسنوات خالل"( استلمتها التي البيانات" أو" جمعتها التي البيانات" باسم يلي فيما إليها يُشار)

: موضوع في_________________________

 :_______________________________________________ 

 بالّشكل فقط، الّرئيسيّ  العالم مكتب لفحص المقّدمة واألدوات العمل لخّطة وفًقا البيانات ومعالجة بجمع أتعّهد .1

 . والتّعليم التّربية وزارة حّدد تْها التي والّشروط للتّعليمات ووفقًا لالستخدام، قِّبلهِّ  من عليها المصادق والّصيغة

 ونشره، بحثيّ  نشاط بتنفيذ يتعلّق ما بكلّ  وأنظمته،( 1981) للعام الخصوصيّة حماية قانون على بالحفاظ أتعّهد .2

 .أعاله القانون في المّفصلة اإلجراءات وفق تسلّمها أو ستُجمع التي البيانات مع والتّعامل

ف من تُمّكن تفاصيل واسترجاع تحديد عن باالمتناع أتعّهد .3  محّددة غير) الهويّة مجهولة متوفرة بيانات على التّعرُّ

 .   التّعليميّ  اإلطار من سأتسلُّمها والتي ،(الهويّة

ف من تُمّكن تفاصيل واسترجاع تحديد عن باالمتناع أتعّهد .4  محّددة غير) الهويّة مجهولة متوفّرة بيانات على التّعرُّ

 .مسؤوليّتي تحت  ستُجمع والتي ،(الهويّة

 ذلك أكان سواء ،(وظائف أصحاب تالميذ،) فحصها تم التي الوحدة مستوى على أوليّة بيانات تقديم بعدم أتعّهد .5

 كان، طرف أيّ  إلى ،(المعروفة بالبيانات يلي فيما إليها يشار) الهويّة بتحديد تسمح بطريقة أو الهويّة، مجهول

 .الّرئيسيّ  العالم مكتب من مسبقة كتابيّة موافقة دون

 يتعلّق فيما أو صدفةً  إليّ  تأتي معلومة أيّ  مخّول، غير شخص أيّ  تسليم، أو إعالم أو إبالغ أو نقل بعدم أتعّهد .6

 .الرئيسيّ  العالم مكتب من مسبقة خطيّة موافقة على الحصول دون البحث، بتنفيذ

 تسمح بطريقة النّشر، أو العْرض أنواع من نوع أيّ  في بحوزتي، التي المعلومات نشر أو عرض بعدم أتعّهد .7

 وعلى والتّعليم، التّربيّة وزارة في المختّصة الجهة قبل من اإلجراء على يُواف ق لم ما  الطالب هويّة بتحديد

 .الّطالب والِّد يْ  من خطية موافقة على الحصول

 بتحديد تسمح بطريقة النشر، أو العرض أنواع من نوع بأيّ  بحوزتي، التي المعلومات نشر أو عرض بعدم أتعّهد .8

  منصبًا يشغل عنه المعلومات ُجمعت الذي المسؤول فيها التي الحاالت باستثناء هذا. المنصب صاحب هويّة

 يُذكر لم لو حتى النتائج، نشر عند هويّته إخفاء يمكن ال الّسبب ولهذا الناس، من قلّة تشغله منصبًا أو حصريًّا،
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 له السماح( ب) و المعلومات جمع قبل أعاله المذكور للمسؤول ذلك بتوضيح( أ) أتعّهد الحاالت هذه في. اسمه

 .أعاله النشر برفض

 تسمح بطريقة النشر أو العروض أنواع من نوع أيّ  في بحوزتي التي المعلومات نشر أو عرض بعدم أتعّهد .9

 التربية بوزارة الرئيسيّ  العالم مكتب من مسبقة خطيّة موافقة على أحصل لم ما بلدة، أو مؤّسسة هويّة بتحديد

 وفقًا بالتّصّرف أتعّهد الحالة هذه في. هوّيتها بتحديد تسمح بطريقة المعلومات هذه نشر أو لعرض والتعليم

 .التصريح في ستُدرج التي الّصريحة للّشروط

 من البيانات ُجمعت الذي البحث لغرض لي توفّرت التي أو جمعتها، التي الهويّة مجهولة البيانات باستخدام أتعّهد.10

 .فقط أجله

 مرحلة انتهاء بعد مباشرة األمور، بأولياء الوظائف، بإصحاب بالتالميذ، المتعّلقة البيانات هويّة بإتالف أتعّهد.11

 .أعاله ذكره ورد من أمام خطيًّا فيه تعّهدت الذي التاريخ حتى أو ضروريًّا، الهويّات تحديد يكون بها التي العمل

 أخرى مؤّسسة/  األكاديميّة المؤسسة عليها تشرف التي البنية في أجمعها سوف التي المعلومات بتخزين أتعّهد.12

 وأنظمة للوائح االمتثال مع آمنة بطريقة سيتم البنية هذه وإلى من المعلومات ن قل وأنّ  فقط، فيها البحث يُجرى التي

 (.1981) الخصوصيّة حماية قانون في( 2017( )المعلومات أمن) الخصوصيّة حماية

( أ) الملحق في المدرج البحث إطار في ستُجمع التي المعلومات، ألمن اإلضافيّة اإللتزامات لجميع باإلمتثال أتعّهد.13

 .هذا التعّهد لخطاب المرفق

 بالغًا أصبح أن بعد قاصر، وهو فحصه يتم تلميذ حول جمعتها التي الهويّة، محّددة البيانات لحفظ طلبي يخضع.14

 :التّالية للّشروط ،(عاًما 18 سن بلوغ بعد)

كر .أ  بشكل - فيه سأحذف الذي األخير التّاريخ أدناه، المذكورين ذلك في بما صلة، له من كلّ  أمام ذِّ

 البيانات؛ ملف من المشترك هويّة تُحّدد التي التّفاصيل جميع دائم،

 :التّالية اإلضافيّة للّشروط االمتثال .ب

 .قاصرون المشتركين أنّ  طالما طلبي، على البحث في المشتركين أمور أولياء موافقة 1.ب

 يصبحون عندما أعاله، المذكور الطلب على أنفسهم البحث في المشتركين األشخاص موافقة 2.ب

 أن قبل البحث في بالمشتركين اتّصال تفاصيل وجود من التّأّكد يجب الغرض، لهذا) بالغين

 (.بالغين يصبحوا

 فإنّ  ،1981 لعام الخصوصيّة حماية قانون لتعريف وفقًا معلومات قاعدة عن عبارة البيانات كانت إذا.15

 باعتباره فقط أدناه الموقّع عاتق على تقع للقانون وفقًا واستخدامها وحيازتها تسجيلها إجراءات عن المسؤوليّة

 .البحث عن المسؤول الّشخص

 طالب كلّ  لوالد يْ  بالّسماح بتعّهدي مشروًطا عنه نيابة المخّولة الهيئة أو الّرئيسّي، العالم مكتب تصريح كان إذا.16

 للمشاركة مرّشح طالب كلّ  والد يْ  تسليم بهذا أتعّهد فأنا البحث، في ابنه/ابنته لمشاركة معارضتهما عن بالتّعبير

 قبل من بذلك مخولة جهة قبل من وخّطيًّا مسبقًا محتواه على الموافقة تّمت والذي مني، توّجه خطاب البحث في

 .الوزارة
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 نشأت التي األخرى والمنتجات باإلجابات يتعلّق فيما البحث، في شتركينللم ونشر طبع حقوق هناك كانت إذا.17

 أمور أولياء أوْ  والد يْ  مع مباشرة األمر بتسوية أتعّهد إطاره، في لي توفيرها تم التي أو/  و البحث إطار في

 القانون أحكام لجميع وفقًا قاصرين، يكونوا لم إذا البحث، حاالت مع مباشرةً  أو يُفحصون، الذين التالميذ

 النّشر، حقوق على الحصول لغرض إضافيّة ماديّة نفقات ذلك على ترتب إذا وفيما الّصلة، ذات( القوانين)

 .النّفقات هذه سأتحّمل فإنّني

 :بـ أتعّهد .18

 عن نيابة يعمل كطرف البحث إطار في أجلي من أو معي تعمل هيئة أو شخص، أيّ  وأ نفسي تقديم عدم .أ

 .والتّعليم التّربية وزارة

 .الوزارة عن نيابة تنفيذه تمّ  قد أنّه على البحث خالل اتخاذه تمّ  إجراء أيّ  تقديم عدم .ب

قة الجهة إلى ونتائجه البحث إلجراء الختاّمي التّقرير من نسختين بإرسال أتعّهد.19  .طلبها على بناءً  المصادِّ

 لي الممنوح للتّصريح الفوريّ  لإللغاء سببًا يكون قد التعّهد بنود من بند أليّ  االمتثال عدم بأنّ  علم على أنّني أؤكد.20

 أو العمل، يؤّدون الذين واألطراف لديّ  العاملين الموّظفين جميع يوقِّّع بأن وأتعّهد الّرئيسّي، العالم مكتب قبل من

 .لهم روفمع التّعهد خطاب مضمون أن فيه يؤّكدون خطاب على أجلي من منه جزًءا

 بتعويض وأتعّهد أعاله، المدرجة البنود لجميع وفقًا أتصّرف لم إذا بالمكتب يلحق قد الذي بالّضرر علم على أنا.21

 باالّدعاء، العلم بمجرد المكتب، يسلمني أن شريطة بالتّعّهد، اإلخالل هذا نتيجة به يلحق ضرر أيّ  عن المكتب

 ويعطيني إبالغي دون كهذه، دعوى أيّ  عن المكتب يتنازل أالّ  بشرط الدفاع، إدارة من ويُمّكنني الدعوى، بيان

 .المطلوب النحو على الاّلزمة، المساعدة

 أي ممتلكات أو/  و بجسم أو بالمكتب، تلحق خسارة أو ضرر أيّ  عن عاتقي على المسؤوليّة بتحّمل أقبل .22

 أو عّمالي، قبل من أو طرفي، من إهمال أو أفعالي بسبب لدي، العاملين الموظفين ذلك في بما آخر، شخص

لّي،  .البيانات تلقي/  البيانات جمع عملية في عنّي ينوب أو فّوضته شخص أيّ  قبل من أو مراسِّ

 الدولة بتعويض قومفسأ قانون، أيّ  بموجب مسؤوليّته أتحّمل إخفاق أو فِّعل مقابل مبلغ أيّ  بدفع الدولة إلزام .23

مت مبلغ أيّ  مقابل فوًرا  .أعاله 21 البند في الواردة الشروط جميع استيفاء بشرط دفعه، على أُلزِّ

      :  قبلها من أو خاللها من البحث إجراء يتمّ  التي المؤسسة

     :  التوقيع     : المسؤول ة/الباحث اسم

     : التاريخ             : هوية بطاقة

 : _____________________________التوقيع        : ة/المحقق ة/الباحث اسم

___________________________________ :التاريخ        : هويّة بطاقة
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 10 التعليميّة األطر في ُجمعت التي المعلومات لتأمين المطلوبة التّعهدات: أ لحق

 المعلومات فقدان منع

 في بما البحث، خالل جمعها التي البيانات ضياع لمنع الاّلزمة اإلجراءات كافّة البحث منفّذ سيتّخذ

 .آمن بشكل احتياطيّة نُسخ بواسطة ذلك

 الوصول( أُذونات) تصاريح إدارة

 على البحث منفّذ يستخدمها التي المعلومات قواعد أو/  و المعلومات أنظمة إلى الوصول يعتمد -

 بما األنظمة هذه إلى بالوصول يُسمح ولن فقط، (need to know) "المعرفة إلى الحاجة"

 .البحث إجراء لغرض المطلوب يتجاوز

ر البحث بيانات إلى بالوصول يسمح الذي التّعريف نظام - مين على سيقتصِّ ح المستخدِّ  لهم المصرَّ

 .فقط

 والمراقبة الت وثيق

 أنظمة في والمراقبة التّحّكم من تمّكن ،(أوتوماتيكية) تلقائيّة توثيق بآليّة البحث منفّذ يحتفظ أن يجب

 هويّة: التالية للبيانات النّظام إلى للوصول محاولة كلّ  تُسّجل بحيث المعلومات، قواعد إلى الوصول

 ونوع إليه، الوصول محاولة تّمت الذي النظام ومكّون الوصول، محاولة ووقت وتاريخ المستخدم،

 .ُرفضت أو الوصول على الموافقة تمت قد إذا وما والنّطاق، الوصول،

  البحث في ستُجمع التي البيانات وتصنيف ترتيب

 المزمع البيانات وتصنيف ترتيب البحث منفّذ على يجب الخصوصيّة، تأمين أنظمة تطبيق من كجزء

 :يلي لما تفصياًل  والتّصنيف التّرتيب سيتضّمن. البحث في جمعها

 (األمور وأولياء ومعلمين تالميذ مثل( )الفحص) البحث حاالت كلّ . أ

 منفذ جمعها التي المعلومات أو التّعليميّة، المؤّسسات في المتوفرة المعلومات) البيانات مصدر. ب

 (البحث

 (ومدارس أطفال رياض مثل) العيّنة في المشمولة التعليميّة المؤسسات نوع. جـ

 (اللواء) المنطقة حسب العيّنة في المشمولة التّعليميّة المؤّسسات عددد. 

 القسم في المفّصلة المختلفة البحث حاالت بين التّمييز مع تعليميّة، مؤّسسة كلّ  في البحث حاالت عدد. هـ

 .أ

 ،(كتابة) خطيًّا المثال، سبيل على) المختلفة البحث حاالت من ُجمعت التي المعلومات توثيق كيفيّة. و

 (.ُصور صوتيّة، تسجيالت

                                                           
من  2-12هذه الت وجيهات تُضاف إلى الت وجيهات المتعل قة باستخدام البيانات المجموعة المنصوص عليها في األقسام  10

د.  خطاب الت عه 


