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דעתי... שטח ההוראה... עניין הכי חשוב 
בארץ הקודש ת"ו, ונוסף על זה גם מקור 

טוב לפרנסה גשמית כפשוטה.
)אג"ק חי"ח ע' רמד(

ב"ה, לקראת שנת הלימודים תשפ"ד הבעל"ט
מכללת "בית רבקה" מכשירה את הבאות בשעריה למילוי משימת הקודש, הנדרשת 
בשיחותיו ובאיגרותיו של הרבי, נשיא דורנו, התעסקות בחינוך בני ובנות ישראל. 

באחת מאיגרות הקודש של הרבי: 
או  ב...  מדריכה  בתור  לעבוד  אם  לה,  שיש  האפשרויות  לשתי  בהנוגע   ..."
האפשרות  לי  נראית  הנה  מוסמכת.  גננת  תהיה  שאז  לגננת,  קורס  לגמור 
השניה, כי בזמננו זה בייחוד, צריכים לנצל את הכשרונות שיש לאדם בשדה 

החינוך, וכפי ההשקפה הרי יהיה זה ג"כ עניין של פרנסה בגשמיות…".

בימים אלה נפתחת ההרשמה למכללת "בית רבקה". עיון בדפי המידע יסייע לך 
בהליך ההרשמה, בעדכון הנהלים, בלוח הזמנים ובהיערכות הכללית. 

מדור רישום: 
 ,Naparstak_Sh@rivka.org.il בכפר חב"ד- הגב' שלומית נפרסטק 

neta@beitchana.org 073-2550374 בצפת– הגב' נטע ברדה

 הנהלת המכללה משגרת לך איחולי הצלחה, 
ומקדמת אותך בברכת:

ברוכה הבאה למכללת "בית רבקה"
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ההתפתחות  תהליכי  עברו  המוסד  על 
הוא  תחילה  החינוך:  מערכת  של 
חב"ד,  כפר  למורות  כמדרשה  הוכר 
למורות  דו-שנתי  כסמינר  כך  אחר 
עובדי  להכשרת  כמכללה  ובהמשך 
שכר  דרגות  להעניק  הזכאית  הוראה 

אקוויולנטיות לתואר ראשון ושני. 
כיום מקיימת המכללה מסגרת לימודים 
בחיפה,  "שאנן"  מכללת  עם  משותפת 
המקנה להן B.Ed אקדמי לצד תעודת 

הוראה.

היא  במכללה  הראשית  ההתמחות 
בלימודי תושב"ע: משנה, אגדה, הלכה, 
מחשבה וחסידות. לימודים אלו מהווים 
לגיבוש אישיות התלמידה  בסיס איתן 
מסגרת  להוראה.  יציאתה  לקראת 
סדנאות  הרצאות,  כוללת  זו  לימודים 
למידה  של  במסגרת  לימודים  וכן 

עצמית, בשילוב מבחני בקיאות. 
תחומי ההתמחויות הנוספים הם: גננת 
מיוחד,  חינוך  כוללת,  מורה  כוללת, 
מתמטיקה  אנגלית,  מדעים,  תנ"ך, 

וחינוך בלתי פורמלי. 

במכללה ארבעה מסלולי לימודים: גיל 
רך, בי"ס יסודי, חטיבת ביניים ומסלול 

בין מסלולי לחינוך מיוחד. 
בהתמחויות  לבחור  יכולה  התלמידה 
ראשי  עם  בהתייעצות  הנ"ל 

ההתמחויות והמסלולים.
שבה  בצפת  שלוחה  למכללה 
חינוך  תושב"ע,  לימודי  מתקיימים 
השלוחה  תלמידות  התנסות.  ולימודי 
בצפת לומדות בכפר חב"ד את מסגרת 

לימודי ההתמחות הנוספת.
 

חינוכית  תנועה  היא  חב"ד  חסידות 
תחילה  בחינוך,  עיקרה  את  הרואה 
הזולת.  בחינוך  כך  ואחר  עצמי  בחינוך 
תפיסת העולם של המכללה מושתתת 
חב"ד:  חסידות  של  היסוד  הנחת  על 
החסידות,  באור  היהדות,  ערכי  הפצת 
מטרת  העם.  שכבות  לכל  והנחלתם 
מחנכות  של  דור  להקים  המכללה 
הפועלות מתוך הכרה חינוכית פנימית 
בשטח  החינוך  ליישום  ועמוקה 

ההוראה. 
אשר  כ"שליחה",  עצמה  רואה  בת  כל 

חינוך.  היא:  שלה  החיים  שליחות 
התנאים  את  ליצור  המכללה  תפקיד 
הטובים ביותר לקראת הגשמת הייעוד, 
מתוך אהבת ישראל, אהבת ה' ואהבת 

התורה. 
מתוך שאיפה להכשיר מורות ומחנכות 
לסקטור  דווקא  ולאו  ישראל,  לכלל 
פיתוח  על  המכללה  שוקדת  מסוים, 
והרחבת  הלומדת  של  האישיות 
על  האפשר,  ככל  הכללית  ההשכלה 
עם  להיפגש  לתלמידה  לאפשר  מנת 
תקשורת  וליצור  מגוונות  אוכלוסיות 
מקנה  הלימודים  תוכנית  עמן.  טובה 
לבת החב"דית השכלה תורנית וכללית 

רחבה, מוארת באור החסידות. 

במשך שנות קיומה הכשירה המכללה 
וגננות,  מורות  אלפי  ה'  בעזרת 
אתר  בכל  ישראל  ילדי  את  המחנכות 

ואתר בארץ ישראל ובעולם כולו. 

  על
המכללה

בשנת  נוסדה  רבקה"  "בית  מכללת 
חב"ד  חסידי  אגודת  ע"י  תשי"ז 
ובברכתו  בעידודו  ביוזמתו,  בארה"ק, 
מליובאוויטש,  האדמו"ר  כ"ק  של 
במטרה להכשיר מורות מחנכות ברוח 

חסידות חב"ד. 
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 הבית 
 לעתיד 

 החסידי 
שלך!

הווי חברתי חסידי מסביב לשעון 
הקמפוס  בשערי  בכניסה  כבר 

הפסטורלי רחב הידיים בכפר חב"ד,  

ממלכה  תחושת  באווירה.  נדבקים 
אמיתית.

עוצמה חסידית חינוכית נשית ואישית.

וטוב  בהווה  בו  להיות  שטוב  מקום 
לבנות בו את העתיד.

ברחבי  תלמידות  של  מעגלים  מעגלים 
הדשא בואכה הבניין המרכזי.

ובנות  בנות חב"ד מכל רחבי הארץ  כל 
מתכנסות  העולם  מרחבי  השלוחים 

בסופו של דבר לכאן,

הווי  של  משותפות  שנים  לארבע 
וחברה, מעטפת חסידית ברמה הגבוהה 
האישיות  בניית   - ובעיקר  ביותר, 
והכנה אמיתית ומרוממת לבית היהודי 

והחסידי שלהן. 

השוקק  חברתי   - החסידי  ההווי 
של  היום  סדר  במרכז  ניצב  במכללה 

התלמידה. 

שחוות  והמרכזי  הגדול  הדבר  זהו 
לימודיהן.  שנות  במהלך  התלמידות 

כבר מזמן הוא הפך לשם דבר. 

רבקה'  'בית  במכללת  כי  יודעות  כולן 
זו לא  'הווי'.  זה משהו אחר. זה לא רק 
עוד תוכנית או ציון תאריך חסידי. כאן 
והמשאבים,  האנרגיות  כל  מושקעים 
יותר  הרבה  יהיה  רגע  שכל  כדי 
משמעותי ומטביע חותם כצידה לדרך 
ומקושרים  חסידיים  מאירים,  לחיים 

לרבי.

 

גיבושונים,  לשעון,  מסביב  תוכניות 
ימי  ומושקעות,  מיוחדות  פעילויות 
כדוגמתם,  שאין  מסעות  וכנסים,  עיון 
נשכחות,  בלתי  אחדות  שבתות 
התוועדויות מרוממות מרחוק ומקרוב 

ומבצעים חסידיים.

המכללה  יוזמת  התלמידות  בשיתוף 
ומעניקה לכל תאריך חסידי מקום של 
כבוד, כדי 'לחיות עם הזמן' במלוא מובן 

המילה.

דואגות  ה'רגילים'  הימים  את  גם 
הצוות  בעזרת  היקרות,  התלמידות 
בתוכן   ולהטעין  למלא  המסור, 
חסידיות,  בהפסקות   – משמעותי 
ובהתוועדויות  בשיעורים  בחברותות, 

אזוריות וקבוצתיות.

בכל פרט ופרט מושקעת חשיבה רבה, 
המעצימה  המעטפת  את  ליצור  כדי 
החשובים  לדברים  שתכוון  ביותר 
לבניית  לערכים,  לעקרונות,  באמת: 
ולבית  לשליחות  לזוגיות,  האישיות, 
החסידי שכל אחת מהתלמידות תקים 

בעזרת ה', לנחת רוח הרבי.

ארבע שנים גדושות, מאירות ועמוסות 
בטוב רוחני; הרבה מעבר לתואר.

ברוכה הבאה לבית שבו אין רגע סתמי.
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מסלולי 
הלימודים 

להכשרה 
להוראה

יעד ההכשרה סוג התעודה ותחומי ההכשרה המסלול

גן תואר .B.Ed ותעודת הוראה במסלול גננות גננות

כיתות א-ו תואר .B.Ed ותעודת הוראה בתושב"ע ומורה כוללת     בי"ס
תואר .B.Ed ותעודת הוראה בתושב"ע ומתמטיקהיסודי

כתות ז-ט

 תואר .B.Ed ותעודת הוראה בתושב"ע ותנ"ך
 ובנוסף תעודה על לימודי הוראה מותאמת במקצועות עתירי מלל 

מטעם מכללת "בית רבקה"

 חטיבת-
ביניים

תואר .B.Ed באנגלית ותושב"ע ותעודת הוראה באנגלית

תואר .B.Ed ותעודת הוראה במתמטיקה
תואר .B.Ed ותעודת הוראה במדעים

תואר .B.Ed בחינוך בלתי פורמלי ובהוראת תושב"ע בחינוך על 
 יסודי ותעודת הוראה בתושב"ע 

ובנוסף תעודת עובדת חינוך ובוגרת קורס אימון

תושב"ע: א-ו 
חנ"מ: א'–י"ב 

)21-6(
 תואר .B.Ed בחינוך מיוחד ותעודת הוראה בתושב"ע 

וחינוך מיוחד חינוך מיוחד

הערה: לימודי התואר בשילוב עם מכללה אקדמית, מקום הלימודים בהתאם.
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 מבנה 
הלימודים 

 במסגרת 
לימודי הכשרה 

להוראה

להכשיר  היא  הלימודים  תוכנית  מגמת 
תורני  ידע  בעלות  חסידיות  מחנכות 

חסידי והשכלה כללית רחבה. 

את  כוללת  הלימודים  תוכנית 
התחומים הבאים: 

לימודי קודש:
ידע  לתלמידה  מקנים  הקודש  לימודי 
בבחינת  שהוא  לימוד  ורחב,  מעמיק 
ולקיים.  וללמד, לשמור, לעשות  ללמוד 
כל תלמידה לומדת חוג ראשי בתושב"ע 
מחשבה,  הלכה,  משנה,  לימודי  הכולל 
בתנ"ך.  קורסים  וכן  וכיו"ב,  חסידות 
תלמידות במסלולים חד-חוגיים לומדות 

חלק מלימודי תושב"ע כלימודי חובה.

לימודי חינוך:
לימודי החינוך כוללים שיעורים בתחום 
שיעורים  והחסידי,  היהודי  החינוך 
פדגוגיים  לימודים  בפסיכולוגיה, 
בתורת  שיעורים  הכוללים  ודידקטיים, 
למקצועות  הוראה  ודרכי  ההוראה 
 - בהוראה  להתנסות  בזיקה  השונים, 

העבודה המעשית.

לימודי התמחות:
מעמיק  ידע  מקנים  ההתמחות  לימודי 
ומקצועות  דיסציפלינות  של  ורחב 
התלמידה.  מתכשרת  בהם  ההוראה 
דו-חוגי,  במסלול  הלומדות  תלמידות 
מתמחות בהתמחות ראשית – תושב"ע 

ובהתמחות נוספת. 
מן  באחת  היסודי:  לביה"ס  במסלול 
בחירתן: ע"פ  הבאות   ההתמחויות 

 1( התמחות כוללת 
אשכול  אשכולות:  שני  בין  בחירה  עם 
הוראה  אשכול  או  למידה  משאבי 

מתקנת.
 2( התמחות מתמטיקה

התלמידות  לחטיבת-הביניים:  במסלול 
מתמחות באחת מן ההתמחויות הבאות 
עפ"י בחירתן: תנ"ך, מתמטיקה, אנגלית, 

מדעים או חינוך בלתי פורמלי.
התלמידות  מיוחד:  לחינוך  במסלול 
קודש  לימודי  של  במגוון  מתמחות 
כלליים  חינוך  לימודי  חול,  ולימודי 

ולימודי חינוך והוראה בחינוך מיוחד. 
מתמחות  התלמידות  לגננות:  במסלול 
של  מקבץ  שהיא  כוללת  בהתמחות 
לשון  תושב"ע,  הבאים:  המקצועות 
חנו"מ  מוזיקה,  חשבון,  טבע,  עברית, 

ואומנות.

עבודה מעשית
ההתנסות בהוראה, העבודה המעשית, 
ההכשרה.  בתהליך  מרכזי  רכיב  מהווה 
לאפשר  היא  ההתנסות  מטרת 
את  מקרוב  להכיר  להוראה  למתכשרת 
מוסדות החינוך על מגוון פעילויותיהם. 
את  להפגיש  ניסיון  נעשה  זו  במסגרת 
התיאוריה הנלמדת בשיעורים העיוניים 
בתנאי  ההוראה  מעשה  עם  במכללה 
המאמן.  הספר  בבית  בשטח,  אמת 
ובהפעלת  בהדרכה  מלווה  ההתנסות 

תהליכי חשיבה רפלקטיביים. 
מסגרת ההתנסות כוללת יום או יומיים 
עבודה  שבוע,  מידי  מעשית  עבודה 

מעשית מרוכזת, סיורים וסטאז'.
בשיעורים,  צפייה  כוללת:  ההתנסות 
השתלבות  התלמידים,  על  הסתכלות 
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בחיי בית הספר המאמן, הוראה בפועל, 
הקמת מרכזי למידה, טיפול בתלמידים 

בודדים ועוד. 
התלמידות  משובצות   – א'-ב'  בשנים 
ליום  שבוע,  מידי  מעשית  לעבודה 
יוצאות  לכך  בנוסף  שניים.  או  אחד 
מעשית  עבודה  לשבוע  התלמידות 
רצופה. בשנה ב' משתבצות התלמידות 
מעשית  עבודה  של  אחד  לסמסטר 
אחד  ובסמסטר  שני  התמחות  בתחום 

של שליחות.
תלמידה  כל  משובצת   - ג'  בשנה 
ליומיים במערכת בית ספרית בעבודת 
המניין  מן  כמורה  מתפקדת  הוראה, 
בליווי צמוד של המורה המאמנת ושל 

המדריכה הפדגוגית. 
בהוראה"  "התמחות  שנת   – ד'  בשנה 
בשכר  בעבודה  השתלבות  הכוללת: 
לפחות,  משרה  שליש  של  בהיקף 
המתחיל  למורה  בסדנא  השתתפות 
במכללה, לווי של מורה חונכת וקבלת 

ו/ בית ספרית  והערכה מוועדה  משוב 
או ממפקח/ת.

לימודי חובה
ל-20   8 בין  חייבת  במכללה  תלמידה  כל 
שעות שנתיות של לימודי חובה הכוללים 
לימודי קודש, לשון, אנגלית, מחשבים, 

מד"א, ביטחון ובטיחות וזה"ב.

בגדר  הינו  בחוברת  הכתוב  הערה: 
הכשרת  מערכת  כלליות.  הנחיות 
המורים נמצאת בתהליך דינמי מתמיד, 
להתעדכן.  עשויות  מההנחיות  וחלק 
יפורסמו   - שיהיו  ככל   – עדכונים 

לתלמידות בהמשך.

יחיו  החסידים  ובנות  נשי  "חובת 
לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של 
והיהדות בכלל... לחזק כל  חיזוק הדת 
דרכי החסידים בענייני הדרכה וחינוך". 

)היום יום, כ"א בשבט(

מצוינות

מצוינות

מקצועיות

הווי חסידי

הצלחה

הווי חסידי

הווי 
חסידי

אווירההצלחה

שליחותברכה

ערכים
ה ח ל צ ה

ת ו נ ש ד ח
ה כ ר ב

ה כ ר ב

חדשנות

חדשנות

אווירה

מצוינות

התקשרות

הצלחה

הווי חסידי

חדשנות

שליחות
אווירה

אווירה

תקנון 
הצניעות
"אשה יראת ה' היא תתהלל" 
)משלי לא(

 מצוות הצניעות היא אבן הבוחן של 
יראת ה' אצל נשי ובנות ישראל
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דוגמא  הינך  כי  נא  זכרי  יקרה,  תלמידה 
חיה וסמל לכל רואייך – ילדות צעירות, 
 – רחוקה  וסביבה  קרובה  סביבה 
ובכל  החיצונית  בהופעתך  בהתנהגותך, 

דרכייך.
לדרישות  תואם  להיות  חייב  הלבוש 
ההלכה, הולם את רוח המסורת היהודית 
של בנות ישראל הכשרות ומתאים לבת 
מושתת  להלן  התקנון  כן  על  חסידית. 
על  א(  מרכזיים:  עקרונות  שני  על 
הלבוש לעמוד בדרישות ההלכה )יכסה 
לחלוטין את המקומות החייבים להיות 
לא  ושקט,  עדין  להיות  עליו  מכוסים, 
רועש, לא מתבלט ולא מעורר תשומת 
לב חריגה(. ב( לבוש בסגנון חרדי-חסידי 
רחוביים  סממנים  בו  שיהיו  )אסור 
חרדית  בת  מאפיינים  שאינם  זולים 
אין  אם  גם  חסידית,  בת  שלא  ובוודאי 
למה  מעבר  לכשעצמם  פסול  כל  בהם 

שהם מסמלים(.
תוקפו של תקנון זה אינו מוגבל למקום 
בכל  מחייב  הוא  אלא  הלימודים,  ולזמן 
זמן ובכל מקום )אם לא קיים שם נוהג 

מחמיר יותר(.

את  המחייבות  התקנות  פירוט  להלן 
לבושך:

ולא  עדינה  להיות  צריכה  ההופעה   •
ולא  שקטים  בצבעים  מדי,  מהודרת 

רועשים וללא דוגמאות חריגות.
בעלת  להיות  צריכה  החולצה   •
שרוולים המכסים את המרפק בכל זמן, 
רחבים  שקצותיהם  שרוולים  כן,  על 
יהיה  הצוואר  בית  אסורים.   - מדי 
הבריח  שעצמות  כך  עבר  מכל  סגור 
ההלכתיים  )הגבולות  מכוסות  תהיינה 
הבולטות  העצמות  מן  מלפנים:   -
החוליה  מן  מאחור:  הצוואר,  בתחתית 
לצד  השיפוע  מן  בצדדים:  הראשונה, 
של  מיקומו  על  להקפיד  יש  הכתף(. 
בעלות  בחולצות  העליון  הכפתור 
הצוואר  פתח  רוחב  ועל  כפתורים, 

בחולצות ללא כפתורים ובסריגים.
צמודה,  שקופה,  תהיה  לא  החולצה   •
בסגנון  שהוא(,  גוון  )מכל  ג'ינס  מבד 
כלשהם  בכיתובים  מעוטרת  או  רחובי 

או באיורים חריגים.
• החצאית תהיה מאריג יציב, לא ג'ינס 
וכדו',  ג'ינס  דמוי  לא  גוון שהוא(  )מכל 

אופי  בעל  מבד  לא  ואף  צמודה  לא 
רחובי.

מדי  קצר  לא  יהיה  החצאית  אורך   •
מעשרה  פחות  )לא  מדי  ארוך  ולא 
של  במצב  לברך  מתחת  סנטימטר 
סנטימטר  מעשרה  יותר  ולא  ישיבה, 
מעל הקרסול(. שסע בחצאית - אסור, 
גם אם קצהו העליון אינו מגיע לעשרת 
הסנטימטרים תחת הברך, הן מלפנים, 

הן מאחור והן מן הצדדים.
מצב.  בכל  הרגל  את  יכסו  הגרביים   •
עליהן להיות צמודות לרגל, לא שקופות 
דוגמאות  ללא  דנייר(  מעשרים  )פחות 
ובצבע אחיד ושקט. גרביים מרושתות 
או מחוררות - אסורות. גרביים קצרות 
החורף  בימי  אסורות.   - גרביים  מעל 
ניתן לגרוב גרבי צמר כגרביים נוספות, 
ותהיינה  הברך  עד  שתגענה  בתנאי 

בעלות צבע אחיד ושקט. 
• נעליים )כולל נעלי ספורט( ומגפיים 
נעלי  שקטות.  בדוגמאות  יהיו 
אסורות.  גבוהות  ונעליים  פלטפורמה 
בצבע  או  בסגנון  סנדל  או  מגף  נעל, 

רחובי - אסורים.

לא  ועדינה,  צנועה  תהיה  התסרוקת   •
לא  פזורה,  ולא  הכתפיים  מן  ארוכה 
פרועה,  לא  במיוחד,  קצרה  או  רחבה 
לא מקורזלת ונפוחה, לא בעלת מראה 
בחלקן  הפנים  את  מכסה  לא  "רטוב", 

ולא כל תסרוקת חריגה אחרת.
במיוחד  בולטים  שיער  קישוטי   •

בגודלם או בצבעם אסורים. 
• כיסוי הראש לנשים נשואות יהיה על 
ידי פאה בלבד. הפאה תהיה בתסרוקת 
)כל  הכתפיים  מן  ארוכה  ולא  צנועה 
טבעי  שיער  על  החלות  המגבלות 

מתייחסות גם לפאה(.
ולא  גזוזות  תהיינה  הציפורניים   •
ורק  אך  מותרת  בלק  צביעה  בולטות. 
למראה  קרוב  ועדין,  שקט  בצבע 

הטבעי.
• הופעה עם תכשיטים וקישוטים רבים 
ועדינים  קטנים  יהיו  העגילים  אסורה. 
הנלווים  האביזרים  בולט.  לא  והאיפור 
יהיו  וכיו"ב  שמש  משקפי  תיקים,  כגון 

צנועים ולא בסגנון רחובי.
• אין ללבוש בגדי חול בשבתות ובחגים 

ובמוצאי שבת וחג. 

פי  על  אסורה  אדום  בגד  לבישת   •
ההלכה.

כללי התנהגות לבת החסידית:
במחשבתה,  להיבדל  חסידית  בת  על 
בדיבורה ובהופעתה ולראות את עצמה 
כנציגה של חב"ד ושל רבותינו נשיאינו.

לפיכך:
כלפי  מיוחדת  רגישות  לפתח  עליה   •
אין  וטיול.  קנייה  בילוי,  מקומות 
בהיתר  שאינם  באירועים  להשתתף 
מרבנים, גם אם קיימת בהם הפרדה בין 

נשים לגברים.
• אין להאזין למוסיקה שאינה יהודית 
בלתי  רדיו  לתוכניות  או  חסידית 

מבוקרות.
מותר  האינטרנט  ברשת  השימוש   •
לצרכים  א(  הבאות:  במגבלות  ורק  אך 
פרנסה  בריאות,  כמו:  מיוחדים, 
לימודים ב( הסכמת רב מורה הוראה ג( 
באמצעות  תתבצע  לרשת  ההתחברות 
מסלול המעניק סינון מירבי לתכנים – 
כיום: חברת נטספארק במסלול הסינון 
חברת  שע"י  "אתרוג"  מסלול  המירבי, 
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"נתיב" שע"י חברת  "רימון" או מסלול 
סיימן.

ברשת  השימוש  על  המגבלות  כל   •
לגבי  גם  כמובן  אמורות  האינטרנט 
ומחשבי   )Laptops( ניידים  מחשבים 
גישה  המאפשרים   )Tablets( לוח 

לרשת.
תלמידות  חב"ד,  רבני  קריאת  פי  על   •
חכמים  טלפונים  שברשותן  המכללה 
המכשירים  לחסימת  מחויבות 

.Netspark באמצעות תוכנת
• צפייה במדיה בלתי מבוקרת וקריאת 

ספרות ועיתונות חילונית - אסורות.
דיבור  וסגנון  טון  על  להקפיד  יש   •

מכובד ושקט.

הצניעות  חיזוק  ידי  שעל  רצון  ויהי 
שהיא ביטוי ליראת ה', תזכי להיות "נר 
ותסייעי  ה'  בית  העולה  בדרך  להאיר" 
צדקניות  נשים  "בזכות  הייעוד  לקיום 

עתידים ישראל להיגאל".

תלבושת אחידה
להגיע  נדרשות  המכללה  תלמידות 
בעלת  חולצה  אחידה:  בתלבושת 
צווארון )גברי( וכפתורים, בגווני התכלת 
או  כחול  בצבע  ארוכה  וחצאית  בלבד, 
שחור מבד יציב. ההופעה בפרטי לבוש 
אלו הינה חובה לתלמידות שנים א', ב' 
נשואות  )תלמידות  נשואות  שאינן  וג' 
מחויבות בפרטי לבוש הדומים לדגמים 

שנקבעו.(

לאורך  בנוגע  וכמה  כמה  ששאלוני  לשאלה  "ובקשר 
השמלות: 

)בנות  נפש  לכל  השווה  שמידה  בזה  דעתי  ידועה 
הברכיים  היא, שתהיינה  מקום  ובכל  תחיינה(  ישראל 

מכוסות אפילו בשעת ישיבה. 

הפחות,  ולכל  השווה  דבר  כאמור,  הוא,  לעיל  הכתוב 
אבל מפני שישנם מקומות שהנ"ל אינו מספיק, שהרי 
שאין  הצניעות  גדרי  על  נוסף  וכיו"ב  צניעות  בענייני 
התלויים  פרטים  כן  גם  ישנם  מקום,  בכל  לשנותם 
להקל,  לא  אבל  להחמיר,  תלויים   – המקום  במנהג 
כמובן – הנה בזה על כל רב ומורה הוראה במקום לברר 

ולהורות בנוגע למעשה בפועל. 

ועוד להוסיף, וזה גם עיקר, שהמוכרח להחמיר בהתאם 
החמרה  שהוא  הפירוש  דווקא  לאו  המקום,  לתנאי 
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( 

מכתב הרבי 
על צניעות
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מצוינות

הצלחה

הווי 
חסידי

הווי 
חסידי

מקצועיותהצלחהערכים
ה ח ל צ ה

הווי חסידי

מצוינות

התקשרות

מקצועיות

מקצועיות

הצלחה

הווי חסידי

שליחותברכה

שליחות

חדשנות
אווירה

אווירה

אווירה

 רווחת
התלמידה

הלוואות מותנות/מועדפות:
המותנית  למילגה  הזכאות 
על  נקבעים  לקבלתה  והקריטריונים 
ידי האגף להכשרת עובדי הוראה. תנאי 

קבלת המלגה המותנית/מועדפת הם: 
1. אזרחות ישראלית
2. תלמיד סדיר בלבד

3. ציון התאמה בכפוף לדרישות משרד 
החינוך

ש"ש   24 של  בהיקף  לימודים   .4
בהוראה  התנסות  כולל  לפחות, 
המועדפות  ההתמחויות  מן  באחת 
עדכון  ע"פ  מותנית  להלוואה 
לימודים שנת  בכל  משרה"ח   של 

5. זכאות לבגרות מלאה
6. תלמידות הלומדות במסלול מצוינות 
לגובה  מעבר  שכ"ל  מתשלום  פטורות 

המלגה.

 – במשק  הקיימות  להלוואות  יחסית 
נוחה.  להלוואה  נחשבת  זו  הלוואה 
גמר  עם  רק  להחזיר  יש  ההלוואה  את 
הלימודים או עקב הפסקת הלימודים. 

ההלוואה נושאת הצמדה מלאה למדד 
חודש  בכל  ומתעדכנת  הכללי  היוקר 
לעובדים  יוקר  תוספת  תינתן  שבו 

במשק. 

כל  בקיום  למענק  הופכת  ההלוואה 
התנאים הבאים:

בתנאי  ועמידה  הלימודים  סיום   .1
ההסמכה

כוח  הפניית  לפי  בהוראה  עבודה   .2
אדם בהוראה

פחות  שאינו  בהיקף  עבודה  שעות   .3
משליש משרה כנגד שנת הלוואה. 

שעות  מצוינות  במסלול  לתלמידות 
משני  פחות  שאינו  בהיקף  עבודה 

שליש משרה כנגד שנת הלוואה.
הלוואה  לקבל  המעוניינות  תלמידות 
בתנאי  ועומדות  מותנית/מועדפת 
למזכירה  לפנות  מתבקשות  הקבלה, 

הגב' בתיה דן בטלפון: 03-9602345.
 

מלגות לימודים שונות:
מטעם  מלגות  של  מגוון  מערך  קיים 

גופים שונים.
מלגות,  מוענקות  המכללה  מטעם 
הלימודים,  מסגרות  בכל  לתלמידות 
של  אישיים  נתונים  ע"פ  הניתנות 

התלמידה. 
למזכירה  לפנות  ניתן   לפרטים 
הגב' מירי קסלמן בטלפון: 03-9602317.

שירותי ייעוץ לתלמידה:
ייעוץ  שירות  מפעילה  המכללה 
אישיים  בנושאים  לתלמידה 
בהתלבטויות  ובעזרה  ולימודיים 
מובטחת.  סודיות  שונות.   ובמצוקות 
הגב'  לדיקאנית  לפנות  ניתן  לפרטים 
עליזה נפרסטק בטלפון: 03-9602309. 

שירותי עזרה לתלמידות עולות:
וייעוץ  סיוע  שירות  מפעילה  המכללה 
חדשות.  עולות  תלמידות  בקליטת 
הגב'  לדיקאנית  לפנות  ניתן  לפרטים 

עליזה נפרטסק בטלפון: 03-9602309.
לימוד  שכר  למימון  בקשה 
להגיש  ניתן  עולות  לתלמידות 
אצל  פרטים  הסטודנטים.   למינהל 
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הגב' מירי קסלמן 03-9602317 

מעונות:
של  מסגרת  קיימת  המכללה  לצד 

מעונות. 
תלמידות המעונינות להתגורר במקום, 

תציינה זאת בעת ההרשמה. 
אחראית המעונות 

הגב' פסי מאיר 03-9602303.

נסיעה לרבי:
מאבני  אחת  היא  בכלל,  לרבי  הנסיעה 
היסוד של ההתקשרות בין חסיד לרבי, 
ומעודדים  מטפחים  במכללה  ואנו 
אותה במשך כל השנים, ככל שרק ניתן.
לתלמידותיה  מאפשרת  המכללה 
תתאפשר  הנסיעה  לרבי.  לנסוע 
במסגרת התאריכים המאושרים על ידי 
על  הנדרש.  בנוהל  ובעמידה  ההנהלה 
התלמידה לבקש אישור בכתב מרכזת 
השכבה לפני היציאה מן הארץ בטופס 
הבקשה המיועד לכך, אותו ניתן לקבל 

במינהל לומדים.
תשרי  חודש  לקראת  לרבי  הנסיעה 

באלול  כ"ה  שני  מיום  תאושר  תשפ"ד 
לאחר הלימודים, חזרה ללימודים ביום 

ראשון ל' בתשרי.  
המאושרים  למועדים  מחוץ  בנסיעה 
לא  כהיעדרות  ההיעדרות  ימי  ייחשבו 

מאושרת.

מצוינות

מצוינות

מקצועיות

הווי חסידי

הצלחה

הווי חסידי

הווי 
חסידי

אווירההצלחה

שליחותברכה

ערכים
ה ח ל צ ה

ת ו נ ש ד ח
ה כ ר ב

ה כ ר ב

חדשנות

חדשנות

אווירה

מצוינות

התקשרות

הצלחה

הווי חסידי

חדשנות

שליחות
אווירה

אווירה הביתבית רבקהמכללת
שלי

תנאי 
הקבלה 
למכללה

21 | מכללת 20
בית רבקה

שליהבית



התאמה לרוח המוסד
באורח  להתנהג  חייבת  המועמדת   .1

חיים חרדי-חסידי.
תקנון  על  לחתום  חייבת  המועמדת   .2

המכללה ולנהוג בהתאם. 

תעודת בגרות
על כל תלמידה במכללה להיות בעלת 
יתקבל  )זמנית,  בגרות  זכאות לתעודת 
על  המעיד  העל-יסודי,  ביה"ס  אישור 
הגשה למבחני בגרות, בהיקף המאשר 
חודש  סוף  עד  בגרות.  לתעודת  זכאות 
אוקטובר של שנת הלימודים הראשונה 
בגרות,  לתעודת  זכאות  להציג  יש 

ועמידה בתנאי הקבלה האחרים.(

בבתי"ס  למדו  אשר  מחו"ל  לתלמידות 
תעודה  או  בגרות  תעודת   – יהודיים 
הבגרות  לתעודת  המקבילה  אחרת 
)על  משה"ח  ע"י  המוכרת  הישראלית, 
להערכת  מה"גף  להביא  המועמדת 
מחו"ל"  ודיפלומות  אקדמיים  תארים 

אישור שהתעודה מוכרת בארץ(.

מבדק התאמה למסלול/להתמחות
ציון משולב 

הציון  שקלול   .540 משולב  ציון  נדרש 
יערך לפי ההרכב הבא: 50%  המשולב 

ציוני הבגרות; 50% ציון הפסיכומטרי.
יש  המשולב  הציון  של  החישוב  לצורך 

לפעול כדלהלן: 
1. לחשב את ממוצע הבגרות המשוקלל 

בהתאם למפורט להלן: 
על  מבוסס  המשוקלל  הבגרות  ציון 

ציונים ומספר יח"ל במקצועות אלה: 
מתמטיקה,  אנגלית,  אזרחות,  תנ"ך, 
ובנוסף:  והיסטוריה.  עברית  הבעה 
נוספים שנלמדו בהיקף של  מקצועות 

4 יח"ל לפחות, התורמים לשקלול. 
תוספת בונוסים: 

מתמטיקה - 4 יח"ל: 15 נקודות, 5 יח"ל: 
35 נקודות 

אנגלית - 4 יח"ל: 12.5 נקודות, 5 יח"ל: 
25 נקודות 

תנ"ך - 5 יח"ל 25 נקודות 
יהדות/ תושב"ע - 5 יח"ל 20 נקודות 

 25 יח"ל   5  - טכנולוגים  מקצועות 

נקודות 
כל שאר המקצועות - 5 יח"ל 20 נקודות 
• ציון הבגרות המשוקלל שווה לסכום 
הכפולות של ציוני הבגרות המתוקננים 
)=בתוספת הבונוס( במס' יח"ל, מחולק 

בסה"כ יחידות הלימוד. 
המשוקלל  הבגרות  ציון  את  להמיר   .2
בהתאם  הפסיכומטרי  בסולם  לציון 

לנוסחה שלהלן: 
משוקלל  בגרות  ממוצע 
ל:  שווה  הפסיכומטרי   בסולם 

 7.26-116.8 * ממוצע בגרות משוקלל.
משוקלל  בגרות  ממוצע  את  לחבר   .3
בסולם הפסיכומטרי, עם ציון הבחינה 

הפסיכומטרית ולחשב ממוצע רגיל. 
המשולב  הציון  הוא  המתקבל  הציון 

הקובע לגבי סף הקבלה. 
לדוגמה: 

 91 שווה  משוקלל  בגרות  ממוצע  אם 
אז: 

91 * 7.26 – 116.8 = 544 
הפסיכומטרית  בבחינה  הציון  ואם 

שווה 550 אזי הציון המשולב הוא:
)544+550(/2=547

פטור מחובת מבחן פסיכומטרי - מסלול 
תעודת בגרות איכותית

סמך  על  ללימודים  להתקבל  ניתן 
הבגרות,  תעודת  של  והציונים  ההרכב 
ללא מבחן פסיכומטרי, בכפוף לתנאים 

הבאים: 
למסלול גננות, למסלול לביה"ס היסודי:

• 4-5 יח"ל אנגלית, 
• 5 יח"ל במקצוע מוגבר, 

• ממוצע בגרות 92 ומעלה.
התמחויות תנ"ך וחינוך בלתי פורמלי: 

• 4-5 יח"ל אנגלית, 
• 5 יח"ל במקצוע מוגבר, 

• ממוצע בגרות 100 ומעלה.
למסלול חט"ב התמחות אנגלית: 

• 5 יח"ל אנגלית, 
• 5 יח"ל במקצוע מוגבר, 

• ממוצע בגרות 100 ומעלה.
מדעים  התמחויות  חט"ב  למסלול 

ומתמטיקה:
• 4-5 יח"ל אנגלית,

• 4-5 יח"ל מתמטיקה,
• 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר )במקרה 
תידרש  זה  סף  בתנאי  עמידה  אי  של 

המועמדת לקורס הכנה מותאם לחוג(,
• ממוצע בגרות 100 ומעלה.

 
גיל 

סיום  משנת  מועמדות  מתקבלות 
ביה"ס העל יסודי )גיל 18( ועד גיל 40.

תנאי קבלה לתוכנית רג"ב – 
מצוינות בהוראה 
*ע"פ חוזר תשפ"ב

)פסיכומטרי  משולב  ציון  בעלי   .1
מבחני  וציון  ומעלה   650 בגרות(   +

מסיל"ה 5.5 ומעלה. 
ערכית-חברתית  הצטיינות  בעלי   .2
משולב  ציון  בעלי  גם  שהם  מיוחדת, 
)פסיכומטרי + בגרות( 630 ומעלה וציון 

מבחני מסיל"ה 5.5 ומעלה. 
 + )פסיכומטרי  משולב  ציון  בעלי   .3
יתרה  והצלחה   630 עד   615 בגרות( 

במבחני מסיל"ה – ציון 7 ומעלה. 
 + )פסיכומטרי  משולב  ציון  בעלי   .4
בגרות( 615 ומעלה, בעלי ציון מסילה 

בהתמחות  ולומדות  ומעלה   5.5
אנגלית,  מתמטיקה,  מועדף:  במקצוע 

מדעים.
5. בנוסף לאמור בסעיפים 1-4 שלעיל, 
קבלה  ועדת  בפני  בהצלחה  עמידה 
של  סנגור  מכתב  כולל  מכללתית, 

המועמדת. 
ההחלטה  מוגבל.  המקומות  מספר   •
תהיה  לתוכנית,  קבלה  על  הסופית 
של  הארצית  המרכזת  עם  בתיאום 
תינתן  לקבלה  העדפה  התכנית. 
מועדפים:  במקצועות  למתמחות 

מתמטיקה, מדעים ואנגלית. 
תנאי הקבלה של תוכנית "רגב" עשויים 
עדכונים  ונקבל  במידה  להשתנות. 
ממשרד החינוך נעדכן את המועמדות 

באמצעות בתי הספר העל יסודיים.
במבחן  להיבחנות  אחרון  מועד   •
השתלבות  לצורך  הפסיכומטרי 

בקבוצת המצוינות: תמוז.
חישוב  אופן  על  ולמידע  להתייעצות 
חוה  לגב'  לפנות  ניתן  המשולב,  הציון 
בימים   03-9602314 בטלפון:   הלפרין 

ראשון עד רביעי 9:00 – 14:00. 
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halperin_ch@rivka.org.il :או במייל

 – בצפת  לשלוחה   לנרשמות 
אורלי  גב'  אצל  לברר  ניתן 
 073-255-0376 בטלפון:   ארצי 

.orly@beitchana.org :או במייל

משרד החינוך מבקש ליידע את כל מי 
הוראה  לתעודת  לימודיו  את  שהחל 
הלימודים  משנת  תואר(  בלי  או  )עם 
תשע"ז ואילך, כי בכוונתו לחייב כחלק 
סיום  )לאחר  לעבודה  הקבלה  מהליך 
חינוך  במוסד  ההתמחות(  תקופת 
החינוך  משרד  בו  חינוך  )מוסד  רשמי 
ההוראה(,  עובדי  של  המעסיק  הוא 
להשתבץ  שיבקש  ההוראה  עובד  את 
קבלה  בחינות  לעבור  חינוך,  במוסד 
כיום:  הקיימות  לדרישות  מעבר 
וחובת  הוראה  תעודת  אקדמי,  תואר 
הנהוגה  )סטאז'(  בהוראה  התמחות 

כיום. 

 את ההרשמה יש לבצע 
 דרך אתר המכללה

www.rivka.org.il 
 לכל בירור ניתן לפנות 

 למס' טלפון 03-9602313 
Naparstak_Sh@rivka.org.il :או במייל

 בצפת – הגב' נטע ברדה
neta@beitchana.org 073-2550374 

שלבי הרישום
אתר  דרך  רישום  טפסי  והגשת  מילוי 
המכללה עד לתאריך כ"ה באייר או עד 
למועד הראיונות עם הנהלת המכללה 

)המוקדם מביניהם(. 
לשלוחת  להירשם  המעוניינות   •
בית-רבקה  באתר  נרשמות  צפת 
רישום  טופס  ממלאות  ובנוסף, 
לבירורים  בית-חנה.  באתר  לצפת 
ברדה נטע  הגב'   ושאלות: 

neta@beitchana.org 073-2550374 
הצורך(:  )במידת  פסיכומטרי  מבחן   •
לבחינות  הארצי  המרכז  מטעם  נערך 

ולהערכה. 

מצוינות
מצוינות

מצוינות

התקשרות
מקצועיות

הווי חסידי

הצלחה

הצלחה

הווי 
חסידי

הווי חסידי

הווי 
חסידי

ערכים

הצלחה

הצלחה

אווירה

שליחותברכה

תברכה ו נ ש ד הח ח ל צ ה

ת ו נ ש ד ח

ה כ ר ב

חדשנות

חדשנות

אווירה

הווי חסידי

מצוינות

התקשרות

מקצועיות

מקצועיות

הצלחה

הווי חסידי

שליחותברכה

שליחות

חדשנות
אווירה

אווירה

אווירה

סדרי 
הרישום
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תלמידה  כל  על  מוסדית:  קבלה  ועדת   •
בכפר- מוסדית  קבלה  ועדת  בפני  לעמוד 

חב"ד. מידע אודות מועדי הראיונות יועבר 
ע"י מחנכת י"ב.

לעבור  תלמידה  כל  על  התאמה:  מבדק   •
מבדק התאמה למסלול/להתמחות. מבדקי 
יסודיים  העל  בבתיה"ס  ייערכו  ההתאמה 

בתיאום עם הנהלת ביה"ס.

 

דמי רישום:
דמי  לשלם  יש  האתר  דרך  הרישום  בעת 
רישום בסך של 400 ₪*. דמי ההרשמה לא 

יוחזרו למועמדת בכל מקרה.  

  

שכר לימוד:
גובה שכר הלימוד נקבע בהתאם להוראות 

משרד החינוך. 
  

הזמנים  בלוח  ועמידה  בזמן  הרשמה 
הרשמה  להליך  יסייעו  לעיל  שפורט 

ידידותי ונעים.

• • • 
בברכת  אותך  מברכת  המכללה  הנהלת 
הצלחה בקבלת החלטות נבונות בסלילת 
בחינוך  עשייתך  לקראת  בהמשך,  דרכך 

כרצון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. 
נשמח לבוא לעזרתך במתן הסבר וייעוץ.

פרטים נוספים ניתן למצוא 
בחוברת "דפי מידע" לתלמידה 

שתחולק למתקבלות, 
בעת הכנת המערכת לשנה"ל 

הבאה. 
* בכפוף להנחיות משרד החינוך
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חינוך בני ישראל על טהרת הקודש מלאכת ה' היא. 
ואין לך דבר גדול מזה ובפרט בתקופתנו, דור יתום. 

ואשרי חלקו של כל אחד ואחד שזכה לעשות בזה. ואדרבה צריך 
להוסיף חילים ולהשפיע גם על אחרים שהם יעשו ככה כמוהו... 

והרי הבטיחו רז"ל שמידתו של הקב"ה מידה כנגד מידה אלא שכמה 
פעמים ככה, 

וזה העוסק בחינוך ילדי בני ישראל שכל אחד מהם עליו נאמר בנים 
אתם לה' אלוקיכם, בודאי שישלם לו השי"ת פי כמה בהצלחת בניו 
ובנותיו שי'... להיות מהם רוב נחת אמיתי הוא נחת יהודי מסורתי. 

)אגרות קודש חלק י"ז עמוד קל"ט(
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מכללת
בית רבקה

שליהבית

גב' חוה הלפרין
Halperin_ch@rivka.org.il

03-9602314

גב' שלומית נפרסטק
Naparstak_Sh@rivka.org.il

03-9602313

מדור רישום

גב' אסתי גופין 
054-7706956      
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