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 2017-המורה, תשע"זחוק זכויות 

ם תוך שמירה על כבודברוח כבוד האדם  המורהק זה מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות חו .1
ההוראה וצוות המוסד החינוכי ועל ייחודם של מוסדות  יעובד סמכויותיהם שלהגנה על ו

חינוך ממלכתי,  וקבח, 1949-החינוך לסוגיהם השונים כמוגדר בחוק לימוד חובה, תש"ט
ובכל דין אחר ולעודד יצירת אקלים של , 1988-שמ"חת ,בחוק חינוך מיוחד, 1953-תשי"ג

 יפורש בהתאם למטרתו האמורה. החוק זכויות המור כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך.
 

 –וק זה בח .2

 , מדריך.מורה, מחנך, גננת –"עובד הוראה"  

האחראי הישיר על האציל לו מסמכויותיו או המנהל מי שמנהל מוסד חינוך או  –ל" "מנה
 מוסד החינוך הנוכח במקום;

 ועדת החינוך והתרבות של הכנסת; -ועדה" "ה 

 -וסד חינוך", "מוסד חינוך רשמי", "מוסד חינוך מוכר", "הורים", "נער", "ילד" "מ
 ;1949-כהגדרתם בחוק לימוד חובה, תש"ט

 משרד החינוך; –ד" "המשר

 המנהל הכללי של משרד החינוך; -" מנהל הכללי"ה 

 מנהל לשכה מחוזית של משרד החינוך; -נהל המחוז" "מ 

לחוק חינוך  34מפקחים שמונו לפי סעיף  –"מפקח המחוז" ו"מפקח כולל" "מפקח" 
 ;1953-ממלכתי, התשי"ג

 

 לי והורי התלמידים;תלמידים, הצוות החינוכי והמנה –"קהילת מוסד החינוך"  
 

 מי שלומד במוסד חינוך; -למיד" "ת 

 שר החינוך. -שר" "ה 

דיכוי, סחיטה, התעמרות, אלימות פיזית, אלימות מילולית, איום,  –"התנהגות חמורה" 
, או עבירה על השלטת פחד וכיו"ב מצד תלמיד כלפי תלמידים אחרים או עובדי הוראה

 החוק.

  .ההוריםו ידיםאי ליחס של כבוד והערכה מצד התלמעובד הוראה במדינת ישראל זכ כל .3

, המנהלמצד  התעמרות-ואי הערכהבמדינת ישראל זכאי ליחס של כבוד, עובד הוראה  כל. 4
 הפרת הוראה זו תגרור צעדים משמעתיים נגד הגורם המפר. .עובדי משרד החינוךיתר ו המפקח

נוך, תוך שמירה על חייו, בטחונו כל מורה זכאי לעבוד בסביבה בטוחה ומוגנת במוסד החי. 5
 האישי, גופו וכבודו העצמי.

לא תהיה התערבות בסמכותו לכל מורה סמכות מקצועית בתחום ההוראה בו הוא עוסק; . 6
התערבות בסמכות המקצועית המקצועית של המורה ולא ייכפו עליו שיטות הוראה בניגוד לרצונו. 

נמוכים משמעותית בהשוואה להישגים הלימודיים  תתאפשר רק נוכח הישגים לימודייםשל המורה 
אישור המפקח המקצועי האחראי כפופה לו באותה תקופה באותו מקצוע באותו מוסד החינוך

 .עליו

שנת לימודים, כפי  כלוראות חוק זה יובאו לידיעת התלמידים והוריהם בראשית ה ()א .7
 שיקבע השר באישור הועדה.

הלי מוסדות החינוך וכן כל ההוראות הניתנות על ידי וראות המנהל הכללי למנה ()ב 
ובכלל זה הכללים בדבר שמירה על  עובדי ההוראהמנהלי מוסדות החינוך, בדבר זכויות וחובות 

כבוד הדדי בקהילת מוסד החינוך, וכללי המשמעת, לרבות לענין מניעת אלימות והטיפול בה, 
 שיקבע השר, באישור הועדה.יפורסמו ויובאו לידיעת התלמידים והוריהם בדרך 

 

 עובד הוראהחינוך או אדם הפועל מטעמם, לא יפלו  סדשות חינוך מקומית, מור ()א .8
-מטעמים של רקע חברתי מטעמים של ארץ מוצא מטעמים עדתיים,בקבלה לעבודה או בכל עניין 

קפה או מטעמים של השאישי או הורות מעמד  מטעמים של נטייה מינית או זהות מגדרית, לכלי,כ

 סור הפליהאי
 

 רהמט
( 1)תיקון מס' 

 2004-תשס"ה

 דרותהג

הזכות לכבוד 
 מההורים והתלמידים

 אותורסום הפר

( 1)תיקון מס' 
 2004-תשס"ה

( 2)תיקון מס' 
 2009-שס"טת

 סמכות מקצועית

הזכות לכבוד 
מהמנהל ועובדי 

 המשרד

הגנה על החיים הגוף 
 והכבוד
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 פוליטית, בהתאם לסוג מוסדות החינוך אליו משתייך המוסד.
 

 התלמיד יפנה אל עובד ההוראה בתואר "המורה" או "המנהל".)א(  .9

עם כניסת עובד ההוראה לכיתה יעמדו כל התלמידים ויישבו רק אחרי שעובד ההוראה )ב(  
 יתן להם סימן לשבת. 

 עם הצלצול יישארו התלמידים לשבת וימתינו לשחרור הכיתה ע"י עובד ההוראה. (ג) 

 ( סעיף זה לא יחול על גני ילדים.ד) 

וכל מכשיר  טלפון הניידים שלהםיכבו כל התלמידים את מכשירי ה . לפי דרישת עובד ההוראה10
 תחילת כל שיעורמייד בויפסיקו להשתמש באוזניות המפיק צלילים, תמונות או רטט,  אלקטרוני

עובד ההוראה רשאי לאסוף את המכשירים ולהחזירם . למעט אוזניות המשמשות במכשירי שמיעה
 לתלמידים בסוף השיעור. 

שיעור ולא יציית להוראתו בפעם השנייה, או . תלמיד שיפריע לעובד ההוראה לקיים את ה11
לרבות  יפגין אי ציות, סרבנות, חוצפה או חוסר כבוד לעובד ההוראה בכיתה או מחוצה לה

פעמים בחודש ללא סיבה מוצדקת, או לא יכין שיעורים  3או יאחר לשיעור , ברשתות חברתיות
 גדו בצעדים משמעתייםרשאי עובד ההוראה לנקוט נועבודות במועד שקבע עובד ההוראה, 

 המפורטים בסעיף זה. לרבות כפי שימצא לנכון, חינוכיים

אכיפת המשמעת ע"י עובד ההוראה תיעשה בהגינות ובאופן מידתי תוך התאמה לגילו של התלמיד 
 ולחומרת מעשיו ותוך הימנעות מהשפלה או ביזוי מילוליים של התלמיד:

 שיחה( א)

 )ב( רישום אצל המנהל

 הורי התלמיד)ג( דיווח ל

 )ד( שיחה עם הורי התלמיד

 עונש כתיבה לפי בחירת עובד ההוראה)ה( 

( שליחת התלמיד למזכירות מוסד החינוך או ל"חדר התרגעות" בהם יבצע מטלות שהטיל עליו ו)
 עובד ההוראה

וביצוע מטלות  ( הגעה לבית הספר בשעת אפס במשך מספר ימים כפי שיקבע עובד ההוראהז)
 שיוטלו עליו

( הישארות אחרי שעות הלימודים כדי לבצע מטלה שיטיל עליו עובד ההוראה, לרבות ניקיון ח)
 הכיתה

 ( הצמדת התלמיד לשרת מוסד החינוך כדי שיעזור לו בעבודות ניקיון המוסד וחצריוט)

 הורדת ציון( י)

 )יא( הרחקה מהכיתה עד סוף השיעור או עד סוף היום

, ואם העבירה חוזרת ונשנית, אף ( הרחקה ממוסד החינוך לתקופה שלא תעלה על שבוע ימיםבי)
 לתקופות ארוכות יותר לפי קביעת מנהל מוסד החינוך.

ללא צורך, כורח או צידוק  )א(  עובד הוראה לא ינהג באלימות פיזית כלפי תלמיד . 12
 .1977-תשל"ז במשמעותם בחוק העונשין

או ינהג  ללא צורך, כורח או צידוק,נגד עובד הוראה פיזית שינהג באלימות תלמיד )א(  . 13
חוק העונשין, בבנוסף לעונשים הקבועים  . זאתיורחק לאלתר ממוסד החינוךבהתנהגות חמורה, 

חוק הנוער )שפיטה, ותוצאותיהן, או לפי  והתנהגות חמורה בקשר לעבירות אלימות 1977-תשל"ז
 , לפי העניין.1971-"אענישה ודרכי טיפול(, תשל

התנהגות או  לא יחולו על עבירות אלימות 2000-לחוק זכויות התלמיד תשס"א 6הוראות סעיף ( ג)
או מסכנת את שלומם ובטחונם או גורמת נזק רכוש  ת בעובדי ההוראה ובתלמידיםחמורה הפוגע

 וסד החינוך או מהווה עבירה על החוק.למ

כולל  ,. תקופת ההרחקהמנהלהי תיעשה ע"( לעיל אקטן ) כאמור בסעיףהרחקת תלמיד שנהג ( ד)
ותהיה בהלימה לחומרת העבירה המנהל תהיה נתונה לשיקול דעתו של  ,הרחקה לצמיתות

 ותוצאותיה.

( מייד לאחר קבלת ההחלטה לפי סעיף קטן )ג( יודיע המנהל להורי התלמיד ולתלמיד כי הם ה)

 התנהגות התלמידים

 איסור אלימות

אמצעים 
 משמעתיים

 טלפונים ניידים

 ע"י המנהל הרחקה
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, לפני ועדת שימוע מיום שהומצאה להם ההודעה ימים 14בתוך  רשאים לערור על ההחלטה בכתב
מוסד  מנהלותכלול בהרכבה גם את  2000-תשס"אלחוק זכויות התלמיד,  7שהוקמה כאמור בסעיף 

לחוק זכויות  7אמור בסעיף הועדה תפעל כ .עובד ההוראה הנפגעהחינוך ותשמע את עדותו של 
 התלמיד בשינויים המחוייבים.

 הגבלות שיוטלו.תנאים ובוחזר התלמיד למוסד החינוך ב( במידה והערר יתקבל, יו)

, רשאי המנהל להרחיק את ללא צורך, כורח או צידוק חוזרתחמורה התנהגות במקרה של ( ז)
 ללא זכות ערר. לצמיתות התלמיד

שינהג או אפוטרופוס או קרוב משפחה של התלמיד או אדם מטעמו של התלמיד . הורה 14
כלפי עובד הוראה יורחק ממוסד החינוך וייאסר עליו להיכנס למוסד ת פיזית או מילולי באלימות

 1977-חוק העונשין, תשל"זבי המנהל. זאת בנוסף לעונשים הקבועים החינוך לתקופה שתיקבע ע"
 בקשר לעבירות אלימות ותוצאותיהן.

 יאיים אוש ידאו אפוטרופוס או קרוב משפחה של התלמיד או אדם מטעמו של התלמ. הורה 15
יורחק ממוסד  בין בפניו ובין שלא בפניו, ,או יבזה אותו או יעליב אותו עובד הוראהיצעק על 

העלבת עובד  – 288סעיף  1977-חוק העונשין, תשל"זבבנוסף לעונשים הקבועים  . זאתהחינוך
חוק מניעת הטרדה מאיימת, גם על פגיעה כאמור בעובדי הוראה, ו/או על פי  ציבור, שיחול

 , לפי העניין.2001-תשס"ב

אפוטרופוס או קרוב משפחה של התלמיד או אדם מטעמו של התלמיד או . תלמיד או הורה 16
בכיסוי מלוא הנזק  יחוייבאו של עובד ההוראה את רכוש מוסד החינוך  יגנובאו  , ישחיתשיפגע

 ה,לפגיעה והשחתת רכוש או גניב בקשר 1977-חוק העונשין, תשל"זבבנוסף לעונשים הקבועים 
 , לפי העניין.1971-חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, תשל"אאו לפי 

או  יהיה רשאי להגיש תלונה במשטרה נגד תלמיד או הורה של תלמיד מנהל ועובד הוראהכל . 17
או  שהותו במוסד חינוך או מחוצה לו , בגין איום או תקיפה גופנית שכוונו כלפיו במהלךכל אדם

הגשת תלונה כאמור בסעיף זה לא תותנה בתנאי וש או כל עבירה על החוק. בגין פגיעה ברכ
 כלשהו.

המנהל הכללי, מנהל המחוז, מפקח, מפקח המחוז ומפקח כולל לא יצרו את צעדיו של )א( . 18
עובד ההוראה או המנהל בעבודתו, לא ישתפו פעולה עם נסיונות לעקוף אותו ויתנו לו גיבוי מלא 

תיו, אלא אם הוכח להנחת דעתם שעובד ההוראה או המנהל חרג מהוראות או להחלטותיו ופעולו
 תקנות משרד החינוך או עבר על החוק.

לא יאפשר לתלמידים, הורים או מי מטעמם לעקוף את או עובד המשרד מנהל מוסד החינוך )ב( 
ל עובד תלונה של תלמיד או הורה על עובד הוראה תימסר קודם כל לטיפולו ש. כל עובד ההוראה

עם המתלוננים בנוכחות  רשאי המנהל להיפגשההוראה, ורק אם לא הצליח לפתור את הבעייה, 
 עובד ההוראה. 

עובד הוראה שייתבע ע"י הורים בקשר למילוי תפקידו, ימומנו הוצאות הגנתו ע"י המשרד . 19
 והמשפט. , אם תהיה,וישולם לו מלוא שכרו בתקופת ההשעייה

ראה זכאי לתשלום עובד ההו. או לעכבו משום סיבה שהיא עובדי ההוראה אין לפגוע בשכר. 20
 ללא עיכוב או הלנה.מלוא שכרו בזמן 

. אין לדרוש מעובד ההוראה לרכוש מכיסו ציוד וחומרים לשימוש במוסד החינוך. ציוד 21
 וחומרים כאמור יירכשו במימון המעסיק.

תקנון שירות עובדי הוראה להגדרתן ב . אין לדרוש מעובד ההוראה ביצוע מטלות מעבר22
 .1975-התשנ"ה

ועידכוניו,  1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א. עובד ההוראה יועסק בהתאם להוראות 23

  . בין במוסד החינוך ובין מחוצה לו לרבות תשלום שעות נוספות עבור שעות עבודה עודפות

לביצוע דרישות תפקידו לרבות פינות עבודה,  למורה תנאי עבודה ראויים ק. המעסיק חייב לספ24
 פינות לשיעורים פרטניים ולבדיקת עבודות ובחינות.

הסותרת חוק  תקנההמנהל הכללי או כל גורם במשרד החינוך לא יוציא כל הוראה או השר, . 25
 זה. 

העלבת עובד 
 הוראה ע"י הורה

 פגיעה ברכוש

גיבוי לעובד 
 ההוראה

 ים אלימיםהור

איסור הוראות 
 סותרות

הוצאות הגנה 
 משפטית

איסור פגיעה 
 בשכר

 איסור מימון עצמי

איסור ביצוע 
מטלות מעבר 

 להגדרת התפקיד

שעות עבודה 
 ומנוחה

 פיזיים תנאי עבודה

 הגשת תלונה
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 ,ק זהחו הסותריםמשרד החינוך שהוצאו בעבר ו ותקנותכל חוזרי המנהל הכללי ויתר הנחיות . 26
 .טליםב

חודשים מיום פרסומו של חוק זה,  6ר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין, בתוך הש .27
 תקנות לביצועו, באישור הועדה. 

 . ומוסד חינוך מוכר שאינו רשמי וראות חוק זה יחולו על כל מוסד חינוך רשמיה .28

 לגרוע ממנו.ראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא הו .29
 
 

ימים  45בתוך  4ראות חוק זה יובאו לראשונה לידיעת התלמידים והוריהם כאמור בסעיף הו .30
; לא קבע השר כאמור, יובאו 4מיום פרסומו של חוק זה, אף אם לא קבע השר תקנות לפי סעיף 

 ם והוריהם על ידי מנהלי מוסדות החינוך.הוראות חוק זה לידיעת התלמידי

 ותקנותצוע בי

 יג לתחולהסי

 ירת דיניםשמ
 2001-ט תשס"את"

 ראה מיוחדתהו
 2001-ט תשס"א"ת

 ביטול הוראות
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 דברי הסבר

 

קיים קשר ישיר בין הישגים לימודיים לבין משמעת והתנהגות נאותה של התלמידים במוסדות 
במשך השנים הידרדר יחס הכבוד למורה והתרופפה המשמעת, ובהתאמה הידרדרו חינוך. 

 ההישגים הלימודיים במוסדות החינוך היסודי והעל יסודי.

אחת מהתופעות החמורות המלוות תהליך הידרדרות זה היא תופעת האלימות בבתי הספר שהפכה 
למכת מדינה. המורים סובלים תדיר לא רק מיחס של זלזול והשפלה מצד תלמידים והוריהם אלא 

 גם מאלימות פיזית של ממש המגיעה לחבלה חמורה ואישפוז בבית החולים.

 יכול להיות מורה אפקטיבי.מורה הפוחד להיכנס לכיתה אינו 

 מורה הפוחד מההורים אינו יכול להיות מורה אפקטיבי.

מורה שנשללה ממנו יכולת האכיפה והשלטת המשמעת אינו יכול להשתלט על כיתה ולהעביר את 
 החומר לנוכח הפרעות.

מורה הפוחד מעומס צווים, תקנות וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך המצרים את צעדיו וקושרים את 
 ידיו ואת רגליו, אינו יכול להיות מורה אפקטיבי.

 את התוצאה רואים כולנו בהידרדרות מערכת החינוך וההישגים הלימודיים.

חוק זה בא "להשיב עטרה ליושנה" למערכת החינוך ולמעמד המורה בישראל, להעניק למורים 
 סמכויות ולתת להם גיבוי מערכתי לפעולותיהם.

נהגת משמעת תקינה במוסדות החינוך נועדה לשפר את התנהגות החזרת הסמכויות למורים וה
התלמידים, לאפשר למורה למלא את תפקידו בלי פחד ומורא מהתלמידים ומהוריהם ולהחזיר את 
יחס הכבוד למורה שהיה נוהג בשנים עברו. כל אלה יתרמו לשיפור איכות החינוך ולהעלאת 

 ההישגים.

 
 

 

 

   

 

 


