
حقوقي,ٹحقوقنا,ٹحقوقكم

مسؤوليتي,ٹمسؤوليتنا,ٹ
مسؤوليتكم
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كتيب





حقوقنا,ٹحقوقكمحقوقي,ٹ
مسؤوليتي,ٹ

مسؤوليتنا,ٹمسؤوليتكم

أورشليمٹالقدس,ٹ٢٠٠٣



أعزائيٹالطالب,

يسّرنيٹأنٹأقدمٹلكم
كتيبٹحقوقٹالطالب.

هذهٹهيٹأولٹمّرةٹٹيقومٹجهازٹالتعليمٹفيها
بشرحٹوتفصيلٹكلٹاحلقوقٹوالواجباتٹ

اخلاصةٹبكلٹواحدٹوواحدةٹمنكم,ٹواملسؤوليةٹالتي
تقعٹعليكمٹللحفاظٹعلىٹحقوقٹزمالئكم.

فيٹطبيعةٹاحلال,ٹستناقشونٹمضمونٹهذاٹالكتيب
فيٹنطاقٹالصفٹومنٹاملستحسنٹأنٹتقومواٹبذلك
فيٹالبيتٹأيًضاٹمبشاركةٹأفرادٹالعائلةٹواألصدقاء.

يعتبرٹحتقيقٹحقوقكمٹواحلفاظٹعلىٹحقوقٹغيركمٹجزًءاٹ
منٹحتقيقٹاملبادئٹالدميقراطية,ٹالتيٹتعتبركم,ٹأنتمٹالطالب,

مواطننيٹصغاًرا,ٹذويٹاحلقوقٹاملهّمة.
يؤكدٹهذاٹالكتيبٹحقكمٹللحماية,ٹواالحترام,

واألمن,ٹوحتقيقٹقدراتكم.

وزارةٹالتربيةٹوالنعليمٹوالثقافةٹوالرياضة

¥



إلىٹجانبٹذلكٹتتعّلمونٹماٹهيٹأهميةٹاحلفاظٹعلى
كرامةٹوأمنٹالغيرٹواحترامٹثقافتهم.

ستكتشفون,ٹأثناءٹبلوغكم,ٹأنٹمراعاةٹحتقيق
احلقوقٹالفرديةٹوالعامةٹستساهم,ٹفعًال,ٹببناء

مجتمعٹعادلٹفبالتاليٹمجتمعٹأكثرٹحصانةٹوقوة.

أمتنىٹلكمٹتعلًماٹمثيًراٹلكتيبٹاحلقوق,
الذيٹسيكونٹاحلارسٹاملخلصٹلكمٹولزمالئكم.

املخلصة,

ليمورٹليفنات
وزيرةٹالتربيةٹوالتعليمٹوالثقافةٹوالرياضة

µ





أعزائيٹالطالبٹوالطالبات,

لقدٹمتٹتصميمٹهذاٹالكتيبٹمنٹأجلكمٹحًباٹواحتراًماٹلكم
بصفتكمٹأبناءٹآدمٹومواطننيٹمتساوين.

ألنكمٹأوالدٹوبناتٹتعيشونٹفيٹدولةٹدميقراطية,ٹفمنٹاملهم
أنٹتعرفواٹماٹهيٹحقوقكم,ٹوكذلكٹاملسؤوليةٹالشخصيةٹ

واالجتماعيةٹالتيٹتتحملونها.
إذاٹاحترمناٹبعضناٹالبعض,ٹفسندركٹأنٹكلناٹمتساوون
فيماٹيتعلقٹبحقوقنا,ٹفسنعترفٹبالتفاوتٹالقائمٹبينناٹ
وسنبحثٹعنٹالشيءٹاخلاصٹالذيٹميّيزٹكلٹواحدٹمناٹ–
وهكذاٹسنعيشٹكلناٹفيٹنطاقٹمجتمعٹمريحٹومتماسك

أكثر,ٹحسبٹالقولٹ"أحّبٹأخاكٹكنفسك"!

باحلّبٹواإلخالص

رونيتٹتيروش
املديرةٹالعامة

وزارةٹالتربيةٹوالنعليمٹوالثقافةٹوالرياضة

∑



ميكنٹتلوينٹالكتيب:
يوصىٹبتلوينٹالرسومات
بأقالمٹرصاصٹملونة.

∏



π

هنا
ألصق
صورتي

كتيبي



حقي
أنٹأملكٹأناٹوكّلٹاألوالد
مثلٹكّلٹالناس,
حقوًقاٹومسؤولية.

أنٹآكلٹحتىٹأشبعأنٹأستمعٹدونٹإزعاج

أنٹأبلغٹبكلٹ
مشكلةٹتثارٹ
أنٹأستعيرٹلدي

كتًباٹفيٹ
املكتبة

د ال لألو

±∞



مسؤوليتي
املسؤوليةٹالتيٹأحتملهاٹهي
احلفاظٹعلىٹحقوقٹغيري

منٹاألوالد

أنٹأتعّلمٹفيٹ
املدرسة

أنٹأستبدلٹ
القنواتٹفيٹ
التلفزيونٹ
باملوافقة

أنٹأحفظٹعلىٹالدور

أنٹألعبٹ
كرةٹالقدم
علىٹشاطئٹ
البحر

±±



±≤

حقي
حقيٹأنٹأكونٹمحمًيا

ومحبوًبا.
حقيٹأنٹأكونٹمحمية

ومحبوبة.



±≥

مسؤوليتي
مسؤوليتيٹأنٹأبدي
املباالةٹجتاه
غيري.



حقي
حقيٹأنٹأحفظٹعلىٹخصوصيتي,ٹ
وجسمي,ٹوأالٹيلمسوني,ٹ
ويلمسواٹأغراضيٹوملكي,ٹ
وأالٹيفشواٹلآلخرينٹأيٹ
معلوماتٹعني.

±¥



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹهيٹاحترام
خصوصيةٹالغير
وعدمٹاملّسٹبهم.

±µ



حقي
حقيٹأنٹأعبرٹعنٹآرائي,

وأفكاري,ٹورغباتيٹبطرقٹمختلفة:
بالتكّلم,ٹوبالكتابة,ٹوبالرسم,
وبالعرضٹالتمثيلي.

±∂



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹأنٹأعبرٹعن
رأييٹدونٹاملّسٹبالغير,
ومسؤوليتيٹاإلصغاء
إلىٹاآلخرينٹواحترامهم
حتىٹإذاٹلمٹأوافق
علىٹرأيهم.

±∑



حقي
حقيٹأالٹيؤملوني,
وأالٹيهينوني,
وأالٹيذلّوني.

±∏

دونٹاإليالم



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹأالٹأمّس
باآلخرينٹحتى

بالكالمٹو/أوٹإصابةٹجسدية.

±π

سأحكيٹكل
شيءٹللمربية

دون
اإلهانة



حقي
حقيٹأنٹيقدمٹليٹالدعم

الذيٹيتيحٹليٹفرصةٹاالندماجٹباحلياة
االجتماعية,ٹوسهولةٹالوصولٹ–
إذاٹكنتٹمحدودٹاحلركة.

≤∞



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹهيٹمتكني

جميعٹاألوالد,ٹحتىٹإنٹكانوا
محدودين,ٹمنٹأنٹيتمتعوا
بالنشاطاتٹاالجتماعية.

≤±



حقي
حقيٹأنٹأغلط.

≤≤

ماذاٹتقول?
كانٹذلكٹأمس?

�ننتٹأنٹيسعٹ
ليٹالوقتٹ… كنتٹ

متأكًداٹ…

ملحٹبدًالٹمنٹ
السكر?



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹأنٹأدرس
منٹأغالطي.

≤≥

?
رلت
غلط

أكتبٹكلٹشيءٹفيٹ
عفًوامفكرتيٹ…

غلطٹ…

ومنذٹذلك

5+3=9



حقي
حقيٹأنٹأحفظٹعلىٹاالسم
الذيٹدعانيٹبهٹوالداي,ٹوعلى
العاداتٹالعائلية,ٹوعلىٹثقافتي,
وأنٹأكونٹفخوًراٹبوطني.

≤¥

الزهورٹلكلنا

أور

ساغيأحمد
لينا حاوة

غاي

حاييمنعيمة

ع



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹهيٹاحترامٹعادات

وثقافاتٹاآلخرين
والتعاونٹمعهم

≤µ

مايا

لينا

عبدالله
موشيهيافة

عاموس

لي



حقي
حقيٹأنٹأعبرٹعن
مواهبي,ٹوقدراتي,
ورغباتيٹفي
املدرسة.

≤∂



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹهيٹ
التعّلم.

≤∑



حقي
حقيٹهوٹتلقيٹالعالجٹالطبي

فيٹكّلٹوقت.
حقيٹهوٹتلقيٹالتطعيمات

وأنٹجترىٹليٹفحوصٹطبيةٹمثل:
فحصٹالبصرٹوالسمع.

≤∏

عيا



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹهيٹوقايةٹصّحتي
وتقدميٹمعلوماتٹطبية
للجهاتٹاملعنية.

مسؤوليتيٹهيٹمساعدةٹاألوالد
املرضىٹعلىٹقدرٹاملستطاع.

≤π

عيادةٹطبية



حقي
حقيٹهوٹاحلفاظٹعلىٹديني,

وتأديةٹفرائضه
واستعمالٹاللغةٹاملريحة
بالنسبةٹإلي,ٹفيٹاألطر

املناسبة.

≥∞



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹهيٹاحترام

دينٹوإميان
كّلٹإنسان.

≥±

ال إكراه في 
الدين



حقي
حقيٹأنٹأشارك
النشاطات
االجتماعية.

≥≤



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹأنٹأكونٹصديًقا
مخلًصاٹومتسامًحاٹللغير.
مسؤوليتيٹأنٹأطلبٹاملساعدة

عندٹاحلاجة.

≥≥



حقي
حقيٹأنٹأتعرضٹإلىٹموارد
معلوماتيةٹمتنوعةٹتتناول
حتقيقٹ/ٹإخالل
حقوقٹاألوالد

≥¥



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹهيٹمساعدةٹاألوالد
علىٹاحلصولٹعلىٹمعلومات
تتعلقٹبحقوقهمٹواإلبالغ
بإخاللٹحقوقهم.

≥µ



حقي
حقيٹهوٹأنٹأستريح,ٹوأتسّلى,

وأقرأ,ٹوألعب,
وأشتركٹبنشاطاتٹثقافية
وفنيةٹحسبٹرغبتيٹأو
حسبٹاختياري.

≥∂



مسؤوليتي
مسؤوليتيٹأنٹأختار
النشاطاتٹاملفضلةٹعلي
ألوقاتٹالفراغ.

مسؤوليتيٹأنٹأتيحٹالفرصةٹ
لآلخرينٹأنٹيتمتعواٹ
بالنشاطاتٹالتيٹاختاروها.

≥∑



حقي
احلقوقٹاألخرى

التيٹيهّمنيٹاحلفاظٹعليها
فيٹالصفٹوفيٹاملدرسة:

≥∏



للمفتشني,ٹواملرشدين,ٹواملعلمني,ٹوالطالب

التأليف:ٹالسيدةٹتوفاٹبنٹأري
التحريرٹاللغويٹالعبري:ٹالسيدةٹتسيكيٹراديانو
الرسمٹوالتصميم:ٹالسيدةٹهاداسٹبارٹيوسف

إصدار:
قسمٹالنشرات,ٹوزارةٹالتربيةٹوالتعليمٹوالثقافةٹوالرياضة

السكرتاريةٹالتربوية
املسؤولٹعنٹالتعليمٹالعربي
املسؤولٹعنٹالتعليم

فيٹالقطاعٹالدرزيٹوالشركسي
املفتشةٹاملركزةٹعلىٹتعليمٹوسائلٹاإلعالمٹوالسينما

املديريةٹالتعليميةٹ
قسمٹاملؤسساتٹالتعليمية
وقسمٹالتعليمٹاالبتدائي
اخلدمةٹالنفسانيةٹاالستشارية

نشكرٹمنٹالحظ,ٹوأوضح,ٹوعرض:



فٹ
وس
ارٹي
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:ٹه
سم
ٹور
ميم
تص

املديريةٹالتعليميةٹ
قسمٹأٹاملؤسساتٹالتعليمية

للمزيدٹمنٹاملعلوماتٹحولٹموضوعٹحقوقٹالطالب
ميكنٹمراجعة

املسؤولةٹعنٹتطبيقٹقانونٹحقوقٹالطالب

السيدةٹتوفاٹبنٹأري
املديريةٹالتعليمية

قسمٹأٹاملؤسساتٹالتعليمية
شارعٹدفوراٹهانفيأهٹ٢,ٹأورشليمٹالقدسٹ٩١٩١١

عنوانٹاملوقعٹفيٹاإلنترنت:


