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 מידע להורים

(חוק תיקון החינוך וההשתלמות 2006) קובע שבתי ספר ממשלתיים הינם חילוניים. היוצא מן הכלל היחיד לעקרון הזה הינה ההוראה הדתית המיוחדת (אס-אר-איי) 
 שהשתתפות בה אינה חובה. 

העומדות בפניכם לציין אם אתם      עמוד 1 של הטופס הזה מספק מידע הקשור להוראה הדתית המיוחדת (אס-אר-איי). עמוד 2 מספק מידע להורים על האפשרויות
  מסכימים שילדיכם ישתתפו בתכנית. 

 באם אתם מעוניינים שילדיכם ישתתפו בתכנית ההוראה הדתית המיוחדת, אנא החזירו את הטופס עד לתאריך המצויין בעמוד 2.

שימו לב: אין לבלבל בין הוראה דתית כללית הכוללת את כל התלמידים. תכנית זו מוצעת במסגרת תכנית הלימודים, ומעניקה לתלמידים חשיפה חינוכית של מגוון 
הדתות בעולם וכן מסגרות האמונה החילונית. תכנית זו מסייעת לתלמידים להבין את העולם בו הם חיים ועוזרת להם בגיבוש סובלנות וכבוד כלפי כלל התרבויות 

 בעולם.

  מהי תכנית ההוראה הדתית המיוחדת?

תכנית ההוראה הדתית המיוחדת  היא "תכנית חינוך המועברת על ידי כנסיות וקבוצות דתיות אחרות ומבוססת על סממנים דתיים ואמונות".  הלימודים עשויים לכלול 
 לימודי תורה והנחיות כיצד לחיות ולהתנהג על פי העקרונות והאמונה של דת מסויימת.

 

ההשתתפות בתכנית היא על בסיס "הרשמה של התלמידים" והינה פעילות המתנהלת מחוץ לתכנית הלימודים. התכנית מעניקה הנחיות התנהגות ואמונה על פי דת 

 מסויימת, ומועברת על ידי קבוצות נוצריות וקבוצות דתיות אחרות.

בהתחשב במהות הדתית היחודית של תכנית ההוראה הדתית המיוחדת, משרד החינוך וההשתלמות אינו ממליץ או מקדם את תכנה של תכנית ההוראה הדתית 

 המיוחדת. ניתן לסקור את חומר הלימוד של תכנית ההוראה הדתית המיוחדת באינטרנט ובאמצעות הארגון המעביר את התכנית.

   מי מעביר את תכנית ההוראה הדתית המיוחדת?

תכנית ההוראה הדתית המיוחדת מועברת על ידי מתנדבים דתיים המוסמכים לכך על ידי ספר מורשה ללמד את התכנית. הארגונים המאושרים, בשלב הנוכחי, 
 להסמיך מדריכים הם:

 מספר הטלפון אתר האינטרנט של הספק לקבלת  מיזע נוסף ספק התכנית   דת 

 נצרות

Korus Connect 

 [אקסס מיניסטריס]
https://www.korusconnect.org.au/ 1800 063 341 

 איסלאם

Arkan Toledo/Islamic Council of Victoria 

 ארקן טולדו / המועצה האיסלאמית של ויקטוריה
arkan.org.au/  1300 857 797 

 יהדות

United Jewish Education Board 

 ועד החינוך היהודי המאוחד
www.ujeb.org.au/  03 9523 6844 

 בודהיזם

Religions for Peace Australia (RfP) 

 דתות למען השלום (אר-אפ-פי)

 

 

religionsforpeaceaustralia.org.au/ 

  

  

 

 

 
נצרות 
 אותודוכסית

 הדת הבהאית

Sikhism 

 הדת הסיקית

Hinduism 

 הינדואיזם 

 

המדריכים המתנדבים קשורים לארגון הדתי המספק את תכנית הלימודים, תפקידם אינו דומה לזה של מורה. על מנת לקבל הסמכה ממדריך עליהם לעבור 
השתלמות אצל אחד הארגונים הרשומים למעלה ולחתום על מסמך קוד התנהגות אתית. קוד זה מגדיר כיצד על המדריכים להתנהל בבית ספר ציבורי. על 
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 המדריכים להחזיק בכרטיס בר תוקף המרשה להם 

Working With Children Check -לעבוד עם ילדים 

 

 השתתפות בתכנית ההוראה הדתית המיוחדת

תלמיד רשאי להשתתף בשיעורי תכנית ההוראה הדתית המיוחדת בבית ספר ממשלתי למשך מקסימום 30 דקות בשבוע, במשך ארוחת הצהריים, או כשעה לפני או 
 אחרי שעות בית הספר.

השתתפות בשיעורי תכנית ההוראה הדתית המיוחדת אינה חובה לאף תלמיד. בתי הספר יכולים לאפשר לתלמידים להשתתף בשיעורי תכנית ההוראה הדתית 
 המיוחדת רק עם הסכמת ההורים הניתנת על גבי טופס זה.

 ההורים מתבקשים למלא ולהחזיר את הטופס לבית הספר באם הם רוצים שילדם ישתתף בתכנית ההוראה הדתית המיוחדת.

מתן הסכמתכם לילדכם להשתתף בתכנית ההוראה הדתית המיוחדת על גבי טופס זה ניתנת אך רק לתכנית המצויינת בטופס זה. היא אינה מהווה הסכמה כוללת 
 והינה בתוקף עד סוף שנת הלימודים.

 יש לכם אפשרות להסיר את הסכמתכם ולהוציא את ילדכם מהתכנית בכל עת שתרצו על ידי עדכון מנהל/ת בית הספר.

 למידע נוסף על מדיניות משרד החינוך, ראו הקישור הבא:

Training and Education of Department and 145 Direction Ministerial  

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/Pages/sri.aspx  
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 תכנית ההוראה הדתית המיוחדת- טופס הסכמת ההורים

 שם בית הספר: התאריך האחרון להחזרת הטופס: ..../..../.....

     

קבוצת גיל התלמידים המוזמנת 

להשתתף בתכנית ההוראה 

 הדתית המיוחדת

 המועד המוצע ואורך התכנית

(לדוגמה: ימי שלישי מיד לאחר שעות הלימודים 
 בשליש הראשון והשני)

 הדת הארגון המספק את התכנית פרטי המדריך

     

     

     

     

     

     

 

באם פרטיהם של המדריכים (שמותיהם וספק התכנית המורשה) אינם ידועים בעת שהטופס הוצא, הם ינתנו להורים שציינו שהם מעוניינים שילדיהם יקחו 
 חלק בתכנית ההוראה הדתית המיוחדת לפני התחלת פעילות התכנית. הורים יכולים להוציא את ילדיהם בכל עת מהתכנית על ידי עדכון המנהל/ת.

           

 אנא ציינו 

 אני מאשר שקראתי והבנתי את המידע על תכנית ההוראה הדתית המיוחדת הרשום בעמוד 1 כן 

 האם הנך מסכים להשתתפות ילדך/ילדיך שלי בתכנית ההוראה הדתית המיוחדת המוצעת לעיל? כן לא

 

 באם ציינת "כן", אנא רשמו את פרטי ילדך/ילדיך:

תכנית ההוראה הדתית המיוחדת שאתם מסכיכמים 

 שילדכם ישתתף בה

 שם המשפחה של התלמיד השם הפרטי של התלמיד  הכיתה

    

    

 

אני מבין שייתכן ויגבה תשלום, שיקבע על ידי ספק התכנית (העלות המקסימלית צפויה להיות: _______  $ ) לרכישת חומרי לימוד לשימוש התלמיד 

 במסגרת תכנית ההוראה הדתית המיוחדת, ושתשלום זה יגבה בעת שיוחלט על הפעלת תכנית ההוראה הדתית המיוחדת המוצעת בבית הספר

    אנא רשמו "וי" בקוביה מימין    

 

 שם ההורה/ האפוטרופוס _________________________________________

 

  חתימת ההורה ________________________________________

  תאריך ______/_______/_______ 

   


