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טבת תש"פ

מועמדת יקרה,
הדפיסי את הקובץ ,מלאי בכתב יד ברור בעט כחול או שחור את כל השדות הנדרשים וצרפי את
המסמכים הבאים:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

אישור רפואי
צילום ת.ז .שלך כולל ספח (או ת.ז .של ההורה ,בו את רשומה)
צילום תעודת מחצית ב' של כיתה י"א
צילום תעודת מחצית א' של כיתה י"ב
צילום תעודת פטור מן הצבא (במידה ועדין לא קבלת את תעודת הפטור נא צרי קשר במייל עם הגב' נפרסטק)
תמונת פספורט או תמונת פנים רגילה (רשמי את שמך מאחורי התמונה)
המלצת מחנכת
ספח ממוחשב של משרד החינוך על ציוני מבחני הבגרות מכיתות י' ,י"א
טופס ציון הפסיכומטרי ,במידת הצורך
דמי רישום בסך  400שקלים לצרף במעטפה ,ולציין שם ומס' זהות

באפשרותך לסרוק את המסמכים ולשלוח אותם במייל לכתובת:
 Naparstak_Sh@rivka.org.ilאו להעבירם ידנית לגב' שלומית נפרסטק.
במידה והנך שולחת את המסמכים במייל תוכלי לשלם את דמי הרישום באשראי אצל הגב' מירי
קסלמן ( 03-9602316באפשרותך לציין במייל שברצונך לשלם באשראי ונחזור אליך טלפונית)
לתשומת לבך ,במידה ולא תשלחי את כל המסמכים הנדרשים לעיל ,תהליך הרישום שלך יתעכב .בשלב
מתן התשובות ביחס לקבלה למכללה ולמסלול/התמחות לא תינתן תשובה למועמדת שלא הסדירה את
כל המסמכים ותשלום דמי הרישום.
בהצלחה ולהתראות,
חוה הלפרין
Halperin_ch@rivka.org.il
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טופס פרטים אישיים
שם משפחה _____________ :שם משפחה באותיות לועזיות ______________________
שם פרטי (מלא) __________________ ת.ז___________________:
כתובת (במידה ויש ת.ד .חובה לציין אותה .תושבות חו"ל נא לרשום כתובת ישראלית תקנית):
_________________________________________________________________
ישוב _________________ :מיקוד ____________ :טלפון________________ :
טלפון נייד____________________ :כיתה :יב / 1יב / 2יב / 3יב 4שם המחנכת_____________ :
תאריך לידה לועזי ___________________ :שם קופת החולים______________ :
ארץ לידה ____________:שנת עליה____________
כתובת דוא"ל (שלך או של אחד ההורים על מנת שנוכל לתת לך תשובה על קבלתך למכללה):
נא לכתוב באופן ברור ___________________________________________________
שם האב ________________ :ת.ז__________________ שנת לידה_________
ארץ לידה___________ יבשת_____________ שנת עליה_________
מקצוע ____________________ השכלה (ישיבה ,על -יסודי ,מוסד אקדמי וכדו') ____________
מס' שנות לימוד_____ מקום עבודה________________________ :
מס' טל'____________________ :
שם האם ___________________ :שם משפחה קודם_____________ :
ת.ז _________________.שנת לידה____________ ארץ לידה___________
יבשת_____________ שנת עליה_________ מקצוע ____________________
השכלה _______________ מס' שנות לימוד________________
מקום עבודה ______________________ :מס' טל'____________________ :
מס' האחים עד גיל ________ 18
פרטים על השכלתך:
שנים
ישוב ביה"ס
שם ביה"ס
סוג ביה"ס
יסודי
חטה"ב
תיכון
פירוט החוגים בהם את משתתפת:
____________________________________________________________________
רקע דתי  /חסידי (קשר לחב"ד):
____________________________________________________________________
כישורים מיוחדים (כגון :אומנות ,כתיבה ,מוזיקה ,דרמה ,ציור ,אחר)
____________________________________________________________________
בקשות מיוחדות ,ציפיות:
__________________________________________________________________________
תאריך____________________

חתימת המועמדת________________
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טופס הרשמה למסלולים ו/או להתמחויות
שם משפחה _________________ :שם פרטי_________________ :
מס .זהות_________________:
להלן מפורטים המסלולים וההתמחויות במכללה ,נא צייני בתחתית הדף את המסלולים
אליהם הנך מעוניינת להירשם ,ע"פ סדר עדיפות (עד  3מסלולים).

מסלולים להכשרה להוראה:
מסלול
גננות
ביה"ס היסודי
ביה"ס היסודי
ביה"ס היסודי
חינוך מיוחד
חטיבת
הביניים
חטיבת
הביניים
חטיבת
הביניים
חטיבת
הביניים

התמחות
כוללת
תושב"ע  /כוללת – אשכול משאבי למידה
תושב"ע  /כוללת – אשכול הוראה מתקנת
תושב"ע  /מתמטיקה
תושב"ע  /חינוך מיוחד
תושב"ע  /תנ"ך
תושב"ע  /מתמטיקה
מדעים
תושב"ע  /אנגלית

המסלולים וההתמחויות אליהם הנני מעוניינת להירשם:
עדיפות ראשונה :מסלול _________________ התמחות ______________________
עדיפות שניה :מסלול ___________________ התמחות ______________________
עדיפות שלישית :מסלול _________________ התמחות ______________________
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נספח
נספח מתוך קובץ תקנות משה"ח פרק ד ' -תקנות סדר ומשמעת
 1.2כל תלמיד המתקבל למוסד להכשרת עו"ה נדרש להמציא זכאות לתעודת בגרות עד סוף
חודש דצמבר בשנה א' ,ומתקבל לתקופת ניסיון ,שתמשך עד סוף הסמסטר הראשון של שנת
הלימודים הראשונה.
 1.3הנוכחות בשיעורים ,בסדנאות ,במעבדות ,באימוני הוראה ,בטיולים (כולל סיורים
המחייבים לינה מחוץ לבית) ,בהתנסות בהוראה ובחינוך  -הם חובה.
 3.3תלמיד ,אשר יעדר מהשיעורים יותר מ  20% -במקצוע מסוים ,לא יורשה להיבחן ולא יוכרו
לימודיו במקצוע זה באותו סמסטר.
 4.3תלמיד ,הנאלץ להחסיר למעלה מ  20% -מטעמי מחלה ממושכת ,הריון ולידה יגיש להנהלת
המוסד בקשה לדיון מיוחד בנידון  -בצירוף האישורים והמסמכים המתאימים .
 6.3זכותו של מורה במוסד להכשרת עו"ה למנוע כניסת מאחרים לשיעור והדבר יחשב למורחק
כהעדרות.
 1.4כל תלמיד במוסד להכשרת עו"ה חייב לשמור על כללי המשמעת והצניעות כפי שנקבעו
בתקנון המוסד.
 1.7חובה על כל תלמיד למלא בדייקנות אחר הוראות המזכירות בדבר מועדי התשלומים ,הצגת
אישורים ,תעודות מקוריות ,אישורים נוטריונים.
 1.8הרשות בידי המוסד למנוע את המעבר של תלמיד משנה לשנה ,אם לא עמד בדרישות כפי
שהתפרסמו ב"ידיעון" או בתקנון.
 2.8בכל מקרה לא יורשה התלמיד לעבור לשנת הלימודים ג' ,אלא אם כן השלים את כל
חובותיו.
הנני מצהירה בזה שקראתי את הנספח שלעיל וידוע לי שעלי לעמוד בתקנות על כל פרטיהם.
חתימת התלמידה __________________ תאריך ________________
ת.ז________________
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אישור רפואי ,הצהרה והוראת ויתור על סודיות
נא הביאי אישור רפואי מרופא משפחה המאשר כי אין במצבך הגופני והנפשי דבר העלול
למנוע ממך ללמוד במוסד להכשרת עובדי הוראה ו/או לעסוק בעבודת הוראה בכל שלבי
החינוך.
כמו כן ,אשרי את ההצהרה הבאה:

הצהרה
אני הח"מ שם המועמדת ___________________ מס' ת"ז_______________:
שכתובתי היא ________________________________________________
מצהירה בזה:
א .כי הודעתי לרופא ד"ר _____________________________ על כל מחלותי בעבר
ובהווה וכי מסרתי לו/לה את כל הפרטים שביקש/ה ממני ,וכי השיבותי תשובות מלאות
ונכונות על כל השאלות ששאל ,וכי הודעתי על מחלותי בעבר ובהווה ועל אשפוזיי בעבר
ובהווה.
ב .רגישות מיוחדת :כן  /לא
במידה וכן ,פרטי_______________________________________________ :
ג .ידוע לי שאין באישור זה וגם לא בקבלתי ללמוד במוסד להכשרת עובדי הוראה ,כדי
לחייב את משרד החינוך והתרבות להעסיקני עם תום לימודיי ובכל זמן לאחר מכן ,וכי
לשם קבלת עבודה בהוראה אצטרך לעמוד בבדיקות רפואיות לפי הנוהל למועמדים
לשירות המדינה .והן שתקבענה בנוסף לנתונים אחרים (נתונים פדגוגיים ,אישיים,
מנהלתיים וכיו"ב) את כושרי ואת קבלתי לעבודה זו.
תאריך _____________________________
חתימה_______________________________
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תקנון הצניעות
"אשה יראת ה' היא תתהלל" (משלי לא)
מצוות הצניעות היא אבן הבוחן של יראת ה' אצל נשי ובנות ישראל

"חובת נשי ובנות החסידים יהיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חיזוק
הדת והיהדות בכלל .לחזק כל דרכי החסידים בענייני הדרכה וחינוך".
(היום יום ,כ"א בשבט)
תלמידה יקרה ,זכרי נא כי הינך דוגמא חיה וסמל לכל רואייך – ילדות צעירות ,סביבה קרובה וסביבה רחוקה – בהתנהגותך ,בהופעתך
החיצונית ובכל דרכייך .הלבוש חייב להיות תואם את דרישות ההלכה ,הולם את רוח המסורת היהודית של בנות ישראל הכשרות,
ומתאים לבת חסידית .ועל כן ,התקנון דלהלן מושתת על שני עקרונות מרכזיים :א) על הלבוש לעמוד בדרישות ההלכה (יכסה לחלוטין
את המקומת החייבים להיות מכוסים ,עליו להיות עדין ושקט ,לא רועש ,לא מתבלט ולא מעורר תשומת לב חריגה) .ב) לבוש בסגנון חרדי-
חסידי (אסור שיהיו בו סממנים רחוביים זולים שאינם מאפיינים בת חרדית ובודאי שלא בת חסידית ,גם במידה ואין בם כל פסול
לכשלעצמם מעבר למה שהם מסמלים) .תקפו של תקנון זה אינו מוגבל למקום וזמן הלימודים ,אלא הוא מחייב בכל זמן ומקום (במידה
ולא קיים שם נוהג מחמיר יותר).
להלן פירוט התקנות המחייבות את לבושך:
• ההופעה צריכה להיות עדינה ,ולא מהודרת מדי ,בצבעים שקטים ולא רועשים וללא דוגמאות חריגות.
• החולצה צריכה להיות בעלת שרוולים המכסים את המרפק בכל זמן ,על כן ,שרוולים שקצותיהם רחבים מדי  -אסורים.
בית הצואר יהיה סגור מכל עבר כך שעצמות הבריח תהיינה מכוסות( .הגבולות ההלכתיים  -מלפנים :מן העצמות
הבולטות בתחתית הצואר ,מאחור :מן החוליה הראשונה ,בצדדים :מן השפוע לצד הכתף) .יש להקפיד על מיקומו של
הכפתור העליון בחולצות בעלות כפתורים ,ועל רוחב פתח הצואר בחולצות ללא כפתורים ובסריגים.
• החולצה לא תהא שקופה  /צמודה  /מבד ג'ינס (מכל גוון שהוא)  /בסגנון רחובי  /או מעוטרת בכיתובים כלשהם או
באיורים חריגים.
• החצאית תהיה מאריג יציב ,לא ג'ינס ( ,מכל גוון שהוא) לא דמוי ג'ינס  ,לא טריקו וכדו' ,לא צמודה ואף לא מבד בעל
אופי רחובי.
• אורך החצאית יהיה לא קצר מדי ולא ארוך מדי (לא פחות מעשרה סנטימטר מתחת לברך במצב של ישיבה ,ולא יותר
מעשרה סנטימטר מעל הקרסול) שסע בחצאית  -אסור ,הן מלפנים ,הן מאחור והן מן הצדדים ,גם אם קצהו העליון אינו
מגיע לעשרת הסנטימטרים שמתחת לברך.
• הגרביים יכסו את הרגל בכל מצב .עליהן להיות צמודות לרגל ,לא שקופות (פחות מעשרים דנייר) ללא דוגמאות ובצבע
אחיד ושקט .גרביים מרושתות או מחוררות  -אסורות .גרביים קצרות מעל גרביים  -אסורות .בימי החורף ניתן לגרוב
גרבי צמר כגרביים נוספות ,בתנאי שתגענה עד הברך ותהיינה בעלות צבע אחיד ושקט.
• נעליים (כולל נעלי ספורט) ומגפיים יהיו בדוגמאות שקטות .נעלי פלטפורמה ונעליים גבוהות אסורות .נעל ,מגף או סנדל
בסגנון או בצבע רחובי  -אסורים.
• התסרוקת תהיה צנועה ועדינה ,לא ארוכה מן הכתפיים ולא פזורה ,לא רחבה או קצרה במיוחד ,לא פרועה ,לא מקורזלת
ונפוחה ,לא בעלת מראה "רטוב" ,לא מכסה את הפנים בחלקן ולא כל תסרוקת חריגה אחרת.
• קישוטי שער בולטים במיוחד בגודלם או בצבעם ,אסורים.
• כיסוי הראש לנשים נשואות יהיה על ידי פאה בלבד .הפאה תהיה בתסרוקת צנועה ולא ארוכה מן הכתפיים .כל המגבלות
החלות על שער טבעי מתייחסות גם לפאה.
• הציפורניים תהיינה גזוזות ולא בולטות .צביעה בלק מותרת אך ורק בצבע שקט ועדין ,קרוב למראה הטבעי.
• הופעה עם תכשיטים וקישוטים רבים אסורה .העגילים יהיו קטנים ועדינים והאיפור לא בולט .האביזרים הנלווים כגון
תיקים ,משקפי שמש וכיו"ב יהיו צנועים ולא בסגנון רחובי.
• אין ללבוש בגדי חול בשבתות וחגים ,ובמוצאי שבת וחג.
• לבישת בגד אדום אסורה על פי ההלכה.
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כללי התנהגות לבת החסידית:
על בת חסידית להבדל במחשבתה ,דיבורה והופעתה ולראות את עצמה כנציגה של חב"ד ושל רבותינו נשיאינו ,לפיכך:
• עליה לפתח רגישות מיוחדת כלפי מקומות בילוי ,קניה וטיול .אין להשתתף באירועים שאין להם היתר מרבנים ,גם אם
קיימת בהם הפרדה בין נשים לגברים.
• יש להקפיד על טון וסגנון דיבור מכובד ושקט.
• אין להאזין למוסיקה שאינה יהודית/חסידית ,או לתוכניות רדיו בלתי מבוקרות.
• השימוש ברשת האינטרנט מותר אך ורק במגבלות הבאות :א) לצרכים מיוחדים ,כמו :בריאות ,פרנסה לימודים .ב)
הסכמת רב מורה הוראה .ג) ההתחברות לרשת תתבצע באמצעות מסלול המעניק סינון מירבי לתכנים – כיום :מסלול
"אתרוג" שע"י חברת "רימון" ,או מסלול "נתיב" שע"י חברת סיימן.
• כל המגבלות על השימוש ברשת האינטרנט אמורות כמובן גם לגבי מחשבים ניידים ( (Laptopsמחשבי לוח ((Tablets
• על פי הוראת רבני חב"ד ,מכשירי טלפון נייד מסוג טלפון חכם ( )Smartphoneמותרים לשימוש אך ורק באמצעות תוכנת
ההגנה של חברת נטספארק .במידה ודגם המכשיר אינו תומך בתוכנה זו ,ניתן להשתמש בתוכנת הגנה חלופית ,באישור
מוקדם של הנהלת המכללה בלבד.
• צפיה במדיה בלתי מבוקרת /קריאת ספרות /עיתונות  -חילונית ,אסורה.
• יש להקפיד על טון וסגנון דיבור מכובד ושקט.
ויהי רצון שעל ידי חיזוק הצניעות שהיא ביטוי ליראת ה' ,תזכי להיות "נר להאיר" בדרך העולה בית ה' ותסייעי לקיום הייעוד "בזכות
נשים צדקניות עתידים ישראל להיגאל".
תלבושת אחידה
תלמידות המכללה נדרשות להגיע בתלבושת אחידה :חולצות מכופתרות בעלות צווארון גברי ובגווני
תכלת בלבד .אפשרות לגוון לבן ,בתאריכים חסידיים מיוחדים .אפשרות להדפסים עדינים של פסים,
משבצות ,נקודות – בגווני לבן ,כחול ותכלת בלבד .לא ג'ינס ולא מבד דמוי ג'ינס.
חצאית ארוכה בצבע כחול/שחור ,מבד יציב.
ההופעה בפרטי לבוש אלו הינה חובה לתלמידות שנים א' ,ב' וג' שאינן נשואות (תלמידות נשואות מחויבות
בפרטי לבוש הדומים לדגמים שנקבעו).
מכתב הרבי על הצניעות:

"ובקשר לשאלה ששאלוני כמה וכמה בנוגע לאורך השמלות:
ידועה דעתי בזה שמידה השווה לכל נפש (בנות ישראל תחיינה) ובכל מקום היא ,שתהיינה הברכיים
מכוסות אפילו בשעת ישיבה.
הכתוב לעיל הוא ,כאמור ,דבר השווה ולכל הפחות ,אבל מפני שישנם מקומות שהנ"ל אינו מספיק ,שהרי
בענייני צניעות וכיו"ב נוסף על גדרי הצניעות שאין לשנותם בכל מקום ,ישנם גם כן פרטים התלויים במנהג
המקום – תלויים להחמיר ,אבל לא להקל ,כמובן – הנה בזה על כל רב ומורה הוראה במקום לברר
ולהורות בנוגע למעשה בפועל.
ועוד להוסיף ,וזה גם עיקר ,שהמוכרח להחמיר בהתאם לתנאי המקום ,לאו דווקא הפירוש שהוא החמרה
בעלמא ,כי אפשר גם כן שמפני תנאי המקום הרי מן התורה אסור הדבר .ובכמה עניינים מצינו וכיו"ב"...
(מכתב הרבי ,נדפס בתשובות וביאורים עמוד )450

הנני מצהירה בזה שקראתי את תקנון הצניעות שלעיל וידוע לי שעלי לעמוד בתקנון על כל
פרטיו.
חתימת התלמידה ______________ תאריך ________________
ת.ז________________
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הצהרה  -בקשר לביטוח לאומי

ידוע לי כי בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי ,יועברו על-ידכם כל שנה לימודית פרטיי האישיים (שם ,מספר זהות
ומען) אל המוסד לביטוח לאומי ,על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אלי דרישה לתשלום דמי ביטוח
לאומי ,מס מקביל ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי ולהחיל לגביי את התעריף המוזל שנקבע לגבי תלמידים.

שם התלמידה _____________________ מס' ת"ז ____________________ כיתה_________ :
תאריך _________________________ חתימה ________________________

