
الهدف 	1
يهدف هذا القانون إىل ارساء مبادىء لحقوق الطالب تتمتع بروح احرتام االنسان ومبادىء   
ميثاق األمم املتحدة بالنسبة لحقوق الطفل, مع الحفاظ عىل احرتام الطالب, العامل يف 
مجال التعليم وطاقم املؤسسة الرتبوية وعىل الصبغة الخاصة ملختلف املؤسسات الرتبوية 
عىل أنواعها املختلفة كام هي معرفة يف قانون التعليم االلزامي – 1949, يف قانون الرتبية 
الرسمية 1953- , يف قانون الرتبية الخاصة- 1988, ويف كل قانون آخر, والتشجيع عىل خلق 

جو من االحرتام املتبادل يف داخل املؤسسة الرتبية.

تعريفات 	2
يف هذا القانون-   

 "اللجنة" – لجنة الرتبية والثقافة يف الكنيست
"مؤسسة تربوية", "مؤسسة تربوية رسمية", "مؤسسة تربوية معرتف بها", "والدين-

 أهل", "فتى", "ولد" – كام تم تعريفهم يف قانون التعليم االلزامي – 1949,
 "االدارة العامة" – االدارة العامة لوزارة املعارف

 "إدارة اللواء" – ادارة مكتب اللواء يف وزارة املعارف
 "مجموعة املؤسسة الرتبوية" – طالب, الطاقم الرتبوي واالداري وأهايل الطالب.

 "طالب – كل من يتعلم يف مؤسسة تربوية.
"الوزير" – وزير املعارف.

الحق	في	التربية 		3
من حق كل ولد/بنت وفتى/فتاة يف دولة ارسائيل الحصول عىل الرتبية وفقا لتعليامت كافة القوانني.  

نشر	التعليمات 		4
يتم ابالغ الطالب وأهاليهم بالنسبة لتعليامت هذا القانون مع بداية كل عام درايس, كام  ا.      

يحدد الوزير بترصيح من اللجنة.  
التي  التعليامت  الرتبوية وكذلك كافة  املؤسسات  العامة ملدراء  االدارة  تنرش تعليامت  ب.     
الطالب ومبا يف  بالنسبة لحقوق وواجبات  الرتبوية,  املؤسسات  تعطى من قبل مدراء    
ذلك القواعد التي تتعلق باملحافظة عىل االحرتام املتبادل يف داخل املؤسسة الرتبوية,    
وقواعد السلوك, يشمل منع العنف ومعالجته ويتم اعالم الطالب وأهاليهم بها بالطريقة    

التي يحددها الوزير وبترصيح من اللجنة.  

منع	التمييز 	5
سلطة تربوية محلية, مؤسسة تربوية أو انسان يعمل من قبلهم, مينع منعا باتا عليهم  ا.     
أن يقوموا بتمييز طالب عىل اساس طائفي, أساس بلد املنشأ, خلفية اجتامعية-اقتصادية,    
أساس التوجه الجنيس أو الهوية الجنسانية, أو ألسباب تتعلق باملنهج السيايس للولد أو    

ألهله, يف كل من هذه األوضاع:  
1. تسجيل الولد, قبوله أو ابعاده من مؤسسة تربوية,   

2. تحديد الربامج التعليمية ومسارات التقدم املنفصلة يف نفس املؤسسة الرتبوية   
3. ايجاد صفوف منفصلة يف نفس املؤسسة الرتبوية.   

4. حقوق وواجبات الطالب مبا يف ذلك قواعد السلوك وتطبيقها.   
من يخالف تعلميات هذا البند, عقوبته السجن مدة سنة واحدة أو مخالفة كام هو  ب.    

محدد يف البند 61)ا()3( من قانون العقوبات - 1977.  

ابعاد	طالب	من	مؤسسة	تربوية	الى	األبد 	6
القرار بشأن ابعاد طالب من مؤسسة تربوية اىل األبد وابعاده اىل مؤسسة اخرى يتخذ  ا.    
فقط بعد أن أعطي الطالب وأهله فرصة لالدالء بأقوالهم, بالنسبة لهذا البند, اعطاء    
الفرصة لألهل وللطالب لالداء بأقوالهم, اذا تم استدعائهم مرتني كام ينص القانون ومل    

يحرضوا, يضع الوزير بترصيح اللجنة اللوائح يف هذا األمر.  
ب.  القرار وفقا للبند )ا( يكون خطيا مع ذكر التفصيل.  

ج.  فورا بعد اتخاذ القرار وفقا للبند الصغري )ا( يقوم مدير املؤسسة الرتبوية باعالم أهايل    
الطالب والطالب بنفسه بأنه يحق لهم االستئناف عىل القرار خطيا, أما لجنة استامع    
تقام وفقا ملا هو مكتوب يف البند 7, خالل 14 يوما من يوم اصدار بالغ اعالمهم, يتم    
ارفاق القرار بالبالغ. واذا كان هذا القرار إلزالة الطالب فورا مبوجب الفقرة )د( )2( - يف    
غضون عرشة يوما من تاريخ استالم اإلشعار املتعلق بها من قرار حظر فورا؛; وسوف    

تعلق الرسالة إىل قرار.  
ال يتم ابعاد طالب, كام هو يف البند الصغري )ا(, حتى يتم تقديم االستئناف, تم   .1 د.     

تقديم االستئناف, ال يبعد الطالب اال بعد اصدار القرار يف االستئناف.   
2.  برصف النظر عن أحكام الفقرة )1(، مدير التعليم، مع موافقة املرشف حي، ومنطقة          
الفقرة  الطالب مبوجب  املرشف غياب - موافقة املفوض من املجموع، قد يزيل     
الفرعية )أ(، وعىل الفور؛ ال ترسي أحكام هذه الفقرة لطرد دائم بسبب التحصيل     

الدرايس باملعنى املقصود يف املادة 12 من قانون التعليم اإللزامي، 1949.   
وكان مدير التعليم طالب ذهب فورا مبوجب الفقرة )2( يخطر فورا عىل إزالة كام ذكر،   .3         

تلك التي أذن بها الوزير يف هذا الصدد موظف الوزارة.   
يجوز للوزير تحديد األحكام املتعلقة بالرتتيبات واملواعيد املحددة لرفع االستئناف وأن  ه.    

السمع والقرار.  
يجوز للوزير تزويد اللجنة يف كل عام، وليس يف وقت الحق من ا حشفان  أدىل تقريرا  و.    

عن الطرد مبوجب هذا القسم يف السنة السابقة لتاريخ تقديم التقارير.  

لجنة	استماع 		7
تتم اقامة لجنة استامع يف كل لواء وتكون تركيبتها عىل النحو التايل: ا.   

1. مدير الواء الذي يف لوائه توجدج املؤسسة الرتبوية, هو يكون رئيس اللجنة.   
2. مندوب املنظمة التي ينتمي اليها معظم املعلمني يف املؤسسة الرتبوية, كام تحدد املنظمة.   
3. مندوب منظمة املعلمني القطرية من قامئة تحددها املنظمة, اال اذا طلب الطالب أو أهله    

         أن ال يشارك هذا املندوب يف النقاش.
4. رئيس مجلس الطالب اللوايئ أو نائبه, اال اذا طلب اهل الطالب أو الطالب بنفسه أن ال     

                يحرض هذا املندوب النقاش.
يتم اتخاذ القرار بشأن االستئناف من قبل مدير اللواء بعد أن يستمع اىل اهايل الطالب  ب.    
والطالب نفسه, اذا رغبوا بذلك, وبعد أن يسمع مدير اللواء آراء املندوبني الذين متت    

دعوتهم وفقا للقانون للنقاش يف اللجنة.  
القرار بشأن االستئناف يكون خطيا ومع التفصيل. ت.   

اذا مل يتمكن مدير اللواء من القيام بوظيفته ووفقا لهذا البند يقوم باستبداله مفتش  ث.    
له من اجل ذلك, صالحيات مدير  اللواء, ومعطاة  الدينية يف  الرتبية  أو مفتش  اللواء    

اللواء حسب هذا البند.  

استئناف 	8
عىل القرار يف االستئناف أمام محكمة الشؤون االدارية.  

الحق	في	التقدم	المتحانات	انهاء	الثانوية	)بجروت(	 	9
يف  تقام  التي  )البجروت(  الحكومية  الثانوية  انهاء  المتحانات  التقدم  طالب  لكل  يحق   
املؤسسة الرتبوية التي يتعلم فيها اال اذا مل يستويف الطالب الرشوط التي حددها الوزير 

بالتشاور مع اللجنة.

وسائل	تأديبية	 	10
يحق لكل طالب بان يتم تطبيق القواعد السلوكية يف املؤسسة الرتبوية بشكل يليق باحرتامه   

كانسان وكذلك يحق له أن ال تتخذ ضده وسائل سلوكية جسدية أو مهينة.

حدود	المعاقبة  	11
مينع عىل املؤسسة الرتبوية أن تعاقب الطالب بسبب فعل أو عمل اقرتفه أهله.  

12	التمتع	بالحقوق 
هذا  مذكور يف  كام هو  بحقوقه  التمتع  من  الطالب  تحرم  ان  الرتبوية  املؤسسة  مينع عىل   

القانون أو يف أي قانون آخر.

مجلس	الطالب 	13
بأي عمل ملنع  تقوم  للطلبة وال  اقامة مجلس  بالتشجيع عىل  الرتبوية  املؤسسة  تقوم  ا.    
باستشارة من  العام  املدير  لتعليامت  اطار عمله يحدد وفقا  الجسم,  اقامة مثل هذا    

مجلس الطالب والشبيبة.  
تعليامت هذا البند ال تطبق عىل الروضة كام هي معرفة يف قانون التعليم االلزامي 1949. ب.   

واجب	السرية 	14
من تعرض ملعلومات عن طالب عقب قيامه بوظيفة فرضت عليه وفقا لهذا القانون, واجب   
عليه أن يحافظ عىل رسية هذه املعلومات وال يسمح له بكشفها اال لغرض  قيامه بوظيفته.

التنفيذ	واللوائح  	15
الوزير مسؤول عن تنفيذ هذ القانون ويقوم بوضع اللوائح لتنفيذه, خالل 6 اشهر من يوم   

نرش هذا القانون, بترصيح من اللجنة.

تحفظات	بالنسبة	للتطبيق  	16
تنطبق تعليامت هذا القانون عىل كل مؤسسة تربوية حكومية رسمية. ا.   

بالنسبة ملؤسسات الرتبية املعرتف بها تنطبق تعليامت هذا القانون سوى البنود 6, 7 و  ب.    
13 ولكن يحق للوزير, بترصيح من اللجنة وباالخذ بعني االعتبار بطبيعة املؤسسة أن    

يطبق هذه البنود ايضا عىل املؤسسة بأمر منه جميعها أو جزء منها.  

المحافظة	على	القوانين 	17
تعليامت هذا القانون تايت لتضيف عىل تعليامت سائر القوانني وليس للتنقيص منا.  

18 دمج	في	قانون	المحاكم	للشؤون	االدارية
قانون محاكم شؤون اإلدارية، 2000، يف الجدول األول، يف البند 3 من عبارة "ونقل" مع "إزالة   

ونقل".

تعليمات	خاصة 	21
يتم اعالم الطالب واهاليهم بتعليامت هذا القانون كام ذكر يف البند 4 خالل 45 يوما من يوم   
نرش هذا القانون حتى لو مل يحدد الوزير اللوائح حسب البند4, اذا مل يحدد الوزير, يتم االعم 

الطالب واهاليهم بالقانون من قبل مدراء املؤسسات الرتبوية.

انطالقا من صالحيتي حسب البند 9 من قانون حقوق الطالب,2000 )الحقا- القانون(, وباستشارة 
لجنة الرتبية والثقافة يف الكنيست, أضع هذه اللوائح:

الحق	في	التقدم	لالمتحانات 	1
يحق للطالب التقدم المتحان البجروت الحكومي يف اطار املؤسسة الرتبوية التي يتعلم بها   

يف موضوع االمتحان وباملستوى الذي اختاره, اال اذا مل تنطبق فيه الرشوط التالية:  
ا.  موضوع االمتحان درس يف املؤسسة الرتبوية التي يتعلم فيها حسب الربنامج الدرايس الذي    

حددته وزارة املعارف ملوضوع االمتحان وملستوى االمتحان.  
ب. اختار الطالب وتعلم موضوع االمتحان مبستوى االمتحان التي اختار التقدم له, وبرنامج    
التعليم يف املوضوع يف الصف الذي تعلم فيه, تتالئم مع طلبات الربنامج الدرايس الذي    
اختار  الذي  املوضع  يف  )البجروت(  النهايئ  االمتحان  اجل  من  املعارف,  وزارة  حددته    

التقدم لالمتحان فيه.  

تحفظات	على	هذا	الحق 	2
يف  البجروت  لالمتحان  التقدم  له  يحق   ,1 البند  يف  املوجدان  الرشطان  الطالب  استوىف  ا.     
موضوع االمتحان ومبستوى االمتحان التي اختار التقدم له, ما عدا اذا مل يرصح أحد    
مريب  الرتبوي,  املستشار  املدير,  يشمل  الرتبوية,  املؤسسة  يف  املهني  الطاقم  التاليني:    
ان وجد  الصفوف  ومركز  االمتحان  الولد مووضع  يدرس  الذي  املوضوع  مريب  الصف,    
مركز )الحقا- الطاقم املهني(, مل يرصحوا له بالتقدم لالمتحان البجروت ألسباب خاصة    

يتم تفصيلها خطيا.  
ب.  يحق للطالب أن يستأنف عىل قرار الطاقم املهني عدم السامح له بالتقدم لالمتحان    
نهائيا,  يكون  العام  املفتش  قرار  املعارف,  وزارة  يف  العام  املفتش  أمام  اختاره,  الذي    
يف هذه الالئحة, "مفتش عام"- كام تم تعريفه يف لوائح الرتبية الرسمية الحكومية )نظم    

التفتيش(, 1956.  

صالحية	المدير	في	حاالت	شاذة 	3
عىل الرغم من ما ذكر يف اللوائح 1 و 2 )ا( يحق ملدير املؤسسة الرتبوية, يف حاالت نادرة  	
البجروت  امتحانات  الطالب يف  يسمح مبشاركة  ان  املهني,  الطاقم  اعضاء  ومبوافقة معظم 

حتى لو مل يتم استيفاء الرشوط لذلك, جميعها أو جزء منها. 

انطالقا من صالحيتي وفقا للبنود 4, 6 و 15 وفقا لقانون حقوق الطالب, 2000 )الحقا - القانون(, 
ومبوافقة من لجنة املعارف والثقافة يف الكنيست،أقر التعليامت التالية:

تعريفات	 	1
يف هذه التعليامت  

"مفتش" كام هو معرف يف تعليامت  الرتبية الرسمية  )انظمة التفتيش( 1956.  

"سلطة املعارف املحلية"- سلطة معارف محلية كام هي معرفة يف قانون التعليم  اإللزامي, 1949  
"لجنة استجواب"- كام هي معرفة يف البند 7 من القانون  

"انظمة االنتقال"- انظمة املعارف الرسمية )انتقال( 1959.  

نشر	التعليمات 	2
يتم نرش تعليامت القانون من قبل كل سلطة معارف محلية ، عندما تعلن عن موعد  أ.    
التسجيل للمؤسسات الرتبوية الكائنة يف منطقة نفوذها ، كام ذكر يف البند 8 لتعليامت    

التعليم اإللزامي والرتبية الرسمية )تسجيل( 1959.  
الطالب  حقوق  مبوضوع  يختص  وما  العام  املدير  مناشري  تعليامت  القانون،  تعليامت  ب.    
وتعليامت املؤسسة الرتبوية بالنسبة لحقوق الطالب وواجباته وبالنسبة النظمة السلوك    
يف املؤسسة والتي يتم عرضها يف املؤسسة الرتبوية ، يف مكان بارز للعيان وميكن للطالب    

ولذويهم الوصول إليه.  
نسخ من التعليامت كام هو مذكور يف البند )ب( تتواجد يف سكرتارية املؤسسة الرتبوية  ج.    

وتسلم وفقا لطلب أحد الطالب أو أهله.  
تقوم وزارة املعارف بنرش التعليامت كام ذكر يف البند )ب( يف موقع االنرتنيت التابع للوزارة. د.   

القرار	بعد	المناقشة	والبحث 	3
قُبيل اتخاذ أي قرار بخصوص أبعاد طالب إىل االبد أو تقديم طلب من هذا النوع ، يهتم   
مدير املؤسسة الرتبوية أو سلطة املعارف املحلية ، حسب مقتضيات االمر، بأن يتم البحث 

واملناقشة كام ذكر يف البند 4.

مناقشة	إبعاد	طالب	الى	األبد 	4
تعطى الفرصة للوالدين والطالب يف اإلدالء بأقوالهم كام ذكر يف البند 6 )أ( من القانون،  أ.    
وذلك من خالل النقاش ، الذي يجريه مدير املؤسسة الرتبوية )الحقا-النقاش(;  يشارك    
يف النقاش كل من مفتش  املؤسسة ، املستشار الرتبوي أو األخصايئ النفيس للمدرسة،    
حسب مقتضيات األمر، مريب الصف ومركز الطبقة)إذا وجد يف تلك املؤسسة( ، وكذلك    

أصحاب وظائف أخرى لهم عالقة باألمر، حسب قرار مدير املؤسسة.  
إليهم  دعوة  إرسال  بعد  وذلك  بأقوالهم;   لإلدالء  للجلسة  ووالديه  الطالب  دعوة  يتم  ب.    

بالربيد املسجل ويحق لهم اإلدالء بأقوالهم بأنفسهم أو بواسطة مندوب عنهم.  
إن مل يحرض الطالب أو والداه يف املوعد املحدد ، يتم تأجيل الجلسة ملوعد آخر وتتم  ج.     
دعوتهم خطيا ، كام ذكر يف البند )ب( ; إن مل يحرضوا أيضا يف هذا املوعد اإلضايف الذي    

حدد، ال تؤجل الجلسة.  
يقوم مدير املؤسسة الرتبوية بنقل النقاط الهامة من الجلسة خطيا إىل سلطة املعارف  د.    
املحلية وإىل مدير اللواء ، كام وينقل أقوال الطالب وأهله وقرار املؤسسة أيضا ، إذا    
تم إتخاذ قرار ، مع ذكر األسباب ، وإذا تم تسليم أقوال األهل والطالب بشكل خطي -    

يتم إرفاق رسائلهم.  
إذا تم إتخاذ قرار بابعاد فوري اىل االبد من قبل مدير املؤسسة ، يقوم مدير املدرسة  ه.    
، اىل  بابعاد الطالب اىل األبد  اللواء أو مفتش املدرسة الخاص  بتسليم موافقة مفتش    

السلطة املحليّة واىل مدير اللواء ، كام ويقوم بإبالغ املدير العام لوزارة املعارف.  

تسليم	بالغ	اإلبعاد 	5
إذا  قررت سلطة املعارف املحلية إبعاد الطالب إىل األبد من املؤسسة الرتبوية ونقله  ا.    
إىل مؤسسة أخرى )الحقا-اإلعالن( ، عىل مدير املؤسسة الرتبوية أن يقوم باالبالغ بأربع    
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نسخ: نسخة من قرار اإلبعاد تسلم إىل الطالب ، نسخة أخرى ترسل إىل ويل امر الطالب    
بواسطة الربيد املسجل، نسخة ثالثة تسلم إىل مدير اللواء يف وزارة املعارف ، أما النسخة    

الرابعة ترسل للمدير العام لوزارة املعارف.  
يشمل البالغ التفاصيل التالية: ب.    

1. فحوى القرار مع ذكر أألسباب.    
2. موعد إصدار القرار.   

3. إذا كان قرار أالبعاد أىل األبد  فوري –  ترفق موافقة مفتش اللواء أو مفتش أملدرسة الخطية.   
4 . إمكانية حق االستئناف من قبل الطالب وأهله ، خالل 14 يوما من يوم تسليم البيان ،     

     والسبل لتقديم أالستئناف.

إستئناف 	6
يقوم الطالب أو والداه  بتقديم االستئناف خطيا  إىل مدير اللواء. أ.   

يف حالة تقديم االستئناف ، يقوم مدير اللواء ، خالل 14 يوما من يوم تقدميه ، بإجراء  ب.    
نقاش أمام لجنة االستئناف.  

يقوم مدير اللواء بدعوة املندوبني الدامئني وذلك حسب ما ذُكر يف البند 7)أ( من القانون. ج.   
يقوم مدير اللواء بدعوة أهل الطالب إىل الجلسة مع الطالب نفسه لإلدالء بأقوالهم ،  د.    
ويحق لهم اإلدالء بأقوالهم بأنفسهم أو بواسطة مندوب عنهم ، ويف الدعوة يجب أن    
يذكر بأن مندوب مجلس الطالب ومندوب لجنة أولياء أالمور القطرية سيشاركان يف    

اللجنة ، إال إذا طلب الطالب أو والداه عدم مشاركتهم.  
يقوم مدير اللواء مبناقشة أملوضوع أمام لجنة أالستجواب يف املوعد املحدد ، بأي تركيبة  ه.    
كانت، رشيطة أن يرسل بالغا وفق ألقانون للمشاركني يف اللجنة ، اىل الطالب ووالديه ،    
مدير  وإىل  ألرتبوية  أملؤسسة  عىل  أملسؤولني  إىل   ، أملدرسة  ومفتش  أللواء  مفتش  إىل    

أملؤسسة ألرتبوية .  
عند مناقشة االستئناف أمام مدير اللواء واملندوبني يف لجنة أالستجواب، تتواجد نقاط  و.    
البحث  التى أُرسلت من قبل مدير املؤسسة الرتبوية حسب البند 4 )د( وكذلك قرار    

إبعاد الطالب كام هو مذكور يف البند 6 من القانون مع ذكر أالسباب .  

إبالغ	حول	قرار	االستئناف 	7
يقوم مدير اللواء بإالبالغ خطيا عن قرار االستئناف ، كٌل من مديراملؤسسة ، سلطة املعارف   
لجنة  أمام  املوضوع  مناقشة  انتهاء  من  أيام  ثالثة  وذلك خالل   ، ووالديه  ،الطالب  املحلية 
أالستجواب . يشمل البيان فحوى القرار مع ذكر أالسباب. يعترب قرار مدير اللواء ملزما ملدير 

املؤسسة وسلطة املعارف املحلية.
إستئناف وقرار االستئناف ألخاص بإبعاد طالب إىل االبد وبشكل فوري  

عىل الرغم مام ذكر يف ألبند 6 )ب( والبند 7 ، إذا قُدم إستئناف عىل القرار  الخاص بإبعاد  7 أ. 
الطالب إىل االبد ، يقوم مدير اللواء مبناقشة املوضوع أمام لجنة إستجواب ، وبعدها يبلغ عن 

قراره خطيّا ، وفقا للبند 10 ، وذلك خالل عرشة  إيام من تاريخ تقدميه .

تحفظات	على	التطبيق 	8
لبند 11 من بنود نقل الطالب ال ينطبق عىل إبعاد طالب, من مؤسسة تربوية إىل األبد ، أما   

سائر بنود االنتقال تنطبق، مع االخذ بعني االعتبار التغيريات امللزمة حسب األمر.

تعليامت )بنود( حقوق الطالب  
)نرش التعليامت وابعاد الطالب(, 2002


