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 لحضرة 

سات التعليم الداخلي    ة في املدن "الحمراء"الشبكات املسؤولة عن مؤس 

 

ة وبعد،  تحي 

  

 8.9.2020 في تاريخعمل املؤّسسات التعليمّية في املدن "الحمراء" في أعقاب قرار الحكومة املوضوع:                                      

  

ت الحكومة قراًرا في تاريخ  .1
 
دة"، وعلية ابتداء من  ةحول "اإلعالن عن منطق 8.9.2020اتخذ سات 8.9.2020 تاريخمقي  التعليم و  التربية سيتم  تقييد عمل مؤس 

فة ة املعر  دة، باستثناء األنشطة املذكورة في قرار الحكومة بـ في السلطات املحلي   ."حمراء/ في املناطق املقي 

  

ة املوجودة في امل .2 سات التعليم الداخلي  فة مع ذلك، يجب التوضيح أن  قرار الحكومة املذكور ال ينطبق على مؤس  دة، ويمكنها بـ دن املعر  "حمراء"/ في املناطق املقي 

ة في املناطق املذكورة غير ُملزمة بتحرير تالميذها إلى البيت. سات الداخلي   االستمرار بالعمل كاملعتاد. من هذا املنطلق املؤس 

تي ستبقى أبوابها مفتوحة ولكن ستغلق م .3
 
ة ال سة الداخلي  ، عليها األخذ بعين االعتبار بأن 9.9.2020دارسها وذلك من تاريخ ومع ذلك، يجب التشديد أن  املؤس 

م االستجابات لتالميذها في األوقات نفسها.  تقد 

  

ة فيجب التوضيح أن   .4 م سترتبط بتكاليف إضافي  تي ستقد 
 
،  إدارةفي حال أن  االستجابات ال سالتعليم )االستيطاني  املشار  -ة وقدوم الشبيبة(ي  لداخلت اااملؤس 

سات التعليم" دارة"ال إليها  تي ستبقى مفتوحة بالرغم من إغالق مؤس 
 
ة ال سات الداخلي  ة للمؤس  ة التكاليف اإلضافي  ل مسؤولي  . لذلك أي  تكاليف ()لن تتحم 

ة ستكون على عاتق الشبكات املسؤولة  سات الداخلي  ة تصرفها هذه املؤس   فقط.عنها إضافي 

  

كر ينطبق على .5
ُ
ة كل  ما ذ سة داخلي  هي ، وبناء علىكل  شبكة مسؤولة عن مؤس  خاذ قرار مستقل وفقا لتقديراتها، بشأن إبقاء املؤس  ، لها توج  ة سعلى كل  شبكة ات 

ة  ،مفتوحة أو ال سات التربية والتعليم مغلقة، واألخذ بعين االعتبار العواقب املالي  ة الناتجة منوعواقب بالرغم من أن  مؤس   القرار. القوى البشري 

 

  

ذين ال يعتبرون من تالميذ شبيبة في خطر و/أو شبيبة بدون عائلة. إ .6
 
ذا كان الحديث عن إلزالة الشك، يجب التوضيح أن  هذا التوجيه ينطبق على التالميذ ال

ة ُملزمة بإبقائهم داخلها، أو إيجاد بديل لها سة الداخلي  سة من صعوبة فيما ورد فعليها تالميذ ينتمون إلحدى املجموعات التي وردت، فاملؤس  . إذا عانت املؤس 

ة في اإلدارة للحصول على استشارة و/ أو توجيهات باملوضوع. سات الداخلي  ش املؤس 
 
ه ملفت  التوج 

 

 باحترام،        

  

 ايالنا نوملان          

ة مديرة                          ، املؤسسات الداخلي   وقدوم الشبيبة في وزارة التربية والتعليمإدارة التعليم االستيطاني 
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   המינהל מנהלת לשכת

                                                                      

 نسخ ل:

د عميت إدري، مدير عام  وزارة التربية والتعليم  .السي 

ة لوزارة التربية والتعليم ة اييلت ملكمان، املستشارة القضائي   .املحامي 

 .مديرة اإلدارة
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