"מוסדות "מגן אבות

בס"ד

58 רחוב נהר הירדן
Tel: 02-9999543 :טלפון
Registrar.magenavot@gmail.com

!הורים יקרים
.הרישום ל"מגן אבות" החל
הוראות למילוי טפסי רישום
משפחות חדשות
.מלאו את טופס הרישום
.קראו את התקנון והחזרו אותו חתום ע"י שני ההורים
:יש לצרף את המסמכים הבאים
.המלצה בכתב מהמורה או מהגננת של בתך
.נא לצרף את שם המורה ומספר טלפון שנוכל ליצור קשר
.ת של בתך/המלצה בכתב מהמנהל
) (מקצועות קודש וחול.עותק של התעודה האחרונה של בתך
) ספח של אחד ההורים (נא לוודא שהכתובת מעודכנת+ .ז.צילום ת
תמונה משפחתית מעודכנת
 דמי רישום₪ 100
.יש למלא את טופס התשלום

:הוראות
.1
.2
.3
•
•
•
•
•
.4
.5

. מילוי טפסי הרישום או ראיון עם ההורים והילד אינם מעידים על קבלתו- :תזכורת
 לראיון יש להגיע עם פנקס שיקים ע"מ להסדיר את שכר הלימוד:נא לוודא שכל המסמכים מצורפים
 ספח+ .ז.צילום ת
תמונה משפחתית מעודכנת
גליון ציונים
המלצות
תקנון חתום
 דמי רישום₪ 100
Instructions:
1. Fill out Registration Form.
2. Read the Takanon (Regulations Agreement) and return signed by both parents.
3. Submit the following documents:
• Written recommendation from the child's current teacher or ganenet. Please submit
the teacher's name and phone number so we can be in contact.
• Written recommendation from the child's principal.
• Copy of the most recent report card, including Jewish and secular subjects.
• Photocopy of teudat zehut of both parents, including children's details, please make
sure your current address is updated on this.
• Photocopy of passports of both parents and the children.
• Current family photograph.
4. 100 NIS registration fee.
5. Please fill out the payment form.

Reminder: Filling out Registration Forms and an interview does not represent acceptance of
the child.
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Please bring a checkbook to the interview in order to arrange tuition fees.
טופס רישום לשנת הלימודים תשע"ט
Registration form for school year 5779 (2018/19)
Date:____/____/____:תאריך

____________
טלפון בבית

Tel. home

HMO

קופ"ח

Address (Beit Shemesh)

Emergency no. טלפון חירום

Mother's mobile

כתובת דואר אלקטרוני

Family status: married/single parent
שם פרטי
First name
Father

אב

Mother

אם

נייד אם

Family Name

שם משפחה

Father's mobile

נייד האב

___________

____________@________
Email address

)כתובת (בית שמש

Mother's Maiden Name שם משפחה של האם לפני הנישואין

 משפחה חד הורית/  נשואים:מצב משפחתי
עיסוק נוכחי
עיסוק קודם
 סמינר/ישיבה
שם מקום
השכלה
Current
Previous
Yeshiva/
Secular
Occupation
Occupation
Seminary
Education

Address Prior to Beit Shemesh____________________________________כתובת לפני שעברתם לבית שמש
Date of Aliyah ____/_____/______ תאריך עליה
Parents' Education:

Mother _____ אם
Years/שנים

Father _____  אב:השכלת ההורים
Years/שנים

Number of children in family _______________________________מס' ילדים במשפחה

Details of children being registered:

:פרטי הילדים לרישום

שם פרטי
גן/רישום לכתה
תאריך
מקום לימודים קודם תעודת זהות
 גננת/  מורה/ רב
First Name Class/Gan for
 לידהID Number
וכיתה
)במוסד קודם (שם וטלפון
registration
Date of
Previous School Previous teacher/ganenet
Birth
& grade
(name & phone)

בס"ד
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:ילדים נוספים הלומדים במסגרות אחרות
Additional children learning in different institution:
)מקום לימודים נוכחי (תשע"ח
מקום לימודים לשנת תשע"ט
Current institution (5778)
Institution for next year (5779)

Previous place of abode (past 6 years)
City
 עירCountry
מדינה

 השנים האחרונות6 -מקום מגורים ב
מקום לימוד הילדים
כיתות
School where children learnt
Grades

1
2

Address of Shul

Phone number/email

כתובת בית הכנסת

מס' טלפון

Shul you daven at

בית הכנסת שבו אתם מתפללים

Rav you speak to for advice יועץ שלכם/הרב הפוסק

Are there any health issues that we should know of about your child? ?בתך/האם יש מידע רפואי שעלינו לדעת על בנת

____________________________________________________________________________________
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The reason we chose to send to "Magen Avos"

"הסיבה שאנו רוצים לשלוח את ילדנו ל"מגן אבות

We heard about "Magen Avos" from (family names)

(שמענו על "מגן אבות" מ(נא לפרט שמות אנשים

_____________________________________________________________________________________
We know families whose children learn in "Magen Avos"

"אנו מכירים משפחות שילדיהם לומדים במוסדות "מגן אבות

נא לסמן כן✓ או לא × אם יש בבית

Please mark ✓ yes or X no if you have the following in your house
TV  טלוויזיה

Internet Connection  חיבור לאינטרנט

iPhone  אייפון

Do your children share the computer with parents?___________?האם הילדים וההורים משתמשים באותו מחשב
What do your children use computer for?___________________________?מה השימוש במחשב עבור הילדים
Do your children have access to internet? ____________________________?האם יש לילדים גישה לאינטרנט
Do your children have any device that connects to Internet?_____משחק שיכול לקלוט אינטרנט/האם יש לילדים מכשיר

What internet filter is used on your system?_____________________?באיזה מסנן רשת אתם משתמשים בבית

.✓אני נותן רשות להנהלת "מוסדות מגן אבות" למלא טפסי רישום של משרד החינוך
." וידוע לי שאם ח"ו לא אעמוד בתקנון ילדי לא יוכלו ללמוד ב"מגן אבות.✓קראנו את התקנון ואנו מתחייבים לקיים אותו
.) על שכר לימוד בלבד (גם אם הילד לא לומד אפילו יום אחד75%  ידוע לי שבמקרה של ביטול יש החזר של:✓הצהרה

✓I hereby give "Magen Avos" permission to complete forms for Education Ministry on my child's behalf.
✓I have read the school regulations (takanon) and commit to abide by it. I am aware that should I not
abide by theTakanon my children will not be able to continue learning in "Magen Avos".
✓Declaration: I am aware that in the event of registration cancellation, there will be a refund of only 75% of
the tuition (even if my child did not learn even one day in "Magen Avos")

ה/מילוי טופס זה אינו מחייב את קבלתו של הילד
Completion of this form does not obligate acceptance of child into "Magen Avos".
______________________________________
Mother's Signature חתימת האם

________________________________________
Father's Signature חתימת האב
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תשלומים לשנה"ל תשע"ט
גן
מס' בנות בגן ____  125 Xש"ח לחודש ___________ = 10 X
בית יעקב
מס' בנות בבית יעקב __________  350ש"ח לחודש ___________ = 10 X

סה"כ שכר לימוד _______________________ Total sum

מחירים הנ"ל לא כוללים הוראה מתקנת ,הסעה או פעילויות מיוחדות.
The above prices do not include Private Tutoring, Transportation or Extra-Curricular Activities.

בס"ד
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תקנון בית יעקב וגנים
בית ספרנו מתנהל על פי הכוונת גדולי ישראל .שאלות חינוך מופנות לרב גנז שליט"א ולרבנים ברמת
בית שמש .קבלה לבית ספרנו הינה מבוססת על הסכמה של משפחתה למלא אחר התקנון.
.1

על המשפחה לנהל אורח חיים לפי ההלכה.

האמהות אחראיות להיות דוגמא אישית לילדיהן ולעודד עמידה בתקנון .אמהות מחויבות גם להתלבש
.2
עפ"י גדרי הצניעות שאנו דורשים מהבנות ,ובנוסף כיסוי הראש צריך להיות הולם ,צנוע ומכסה את כל שיער
הראש.
"והצנע לכת עם ה' אלוקיך" הינה מצווה המתייחסת לכל יהודי ,אך זה יעודה המיוחד של בת ישראל.
.3
חובה שרמת הצניעות הנהוגה בביה"ס ובבית תהיה בהרמוניה.
כללי הצניעות הנדרשים מהאמהות ומבנות בבית הספר ,צריכים להישמר גם מחוצה לו:
.4
* גרביים ארוכות
* שרוולים מכסים את המרפקים
* החולצות והחצאיות אינן צמודות לגוף
* צווארון המכסה את עצם הצוואר ללא מחשוף
* שיער אסוף ללא אביזרים בולטים
* חצאית המכסה את הברכיים בכל מצב
* אין ללבוש חצאיות ג'ינס
* אין ללבוש שסע בכל אורך
* פאה צנועה ולא ארוכה מדי או מושכת עין
* נעליים עדינות
מחשבים וטכנולוגיה:
.5
▪ במידה שיש אינטרנט בבית חייבת להיות חסימה בדרגה שמתאימה לעקרונות החינוך שהילדים מקבלים
בבית יעקב .אי אפשר שיהיה אינטרנט פרוץ בבית.
▪ הילדים אינם יכולים לצפות בתכניות שאינם עולות בקנה אחד עם העקרונות החינוכיים שאנו מקנים להם
)השקפה ,הלכה ,צניעות) .תוכניות "גויים" אינם מתאימות לקריטריונים.
▪ יש לדאוג שלילדים לא תהיה גישה לאינטרנט( .שליחת אימיילים לסבים/סבתות תהיה רק ע"י הורה ולא
ע"י תלמידים).
▪ אסור שיהיה לתלמיד מכשיר או משחק כלשהו שקולט אינטרנט.
▪ במידה שנותנים פלאפון לתלמיד לשימוש לאחר שעות ביה"ס ,זה חייב להיות מכשיר פלאפון כשר .אין
להביא פלאפון לבית הספר.
מוזיקה וספרי קריאה:
.6
▪ על התלמידות לקרוא רק ספרות התואמת את העקרונות החינוכיים של בית הספר מבחינת השקפה,
הלכה וצניעות , ,הספרות הגויית ברובה אינה מתאימה וצריכה לעבור בדיקה ע"י הורה או מורה.
▪ מוזיקה לא יהודית אסורה הן בבית הספר והן בבית.
חוגים ומחנות קיץ:
.7
▪ הסביבה שבה התלמידות מבלות את זמנן בחופש משפיעה עליהן .חוגים ומחנות קיץ שאינם חלק מ"מגן
אבות "צרכים להיות ברוח בית הספר ומאושרים על ידי ההנהלה.
תלבושת אחידה :
.8
▪ על הבנות להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה :חצאית וחולצת תלבושת וסוודר תלבושת בחורף .בימי
שישי הבנות יכולות להגיע בלבוש הרגיל שלהן (לפי התקנון) .לכבוד ראש חודש הבנות מגיעות בחולצה
לבנה מכופתרת מבד וחצאית תלבושת.
במקרה שבתכם תצטרך עזרה נוספת או אבחונים הנכם מתחייבים לשתף פעולה עם הצוות
.9
החינוכי.
קראנו את התקנון ואנחנו מסכימים לשתף פעולה עם מוסדות מגן אבות בכל הסעיפים.
שם האב__________ חתימה____________ שם האם _____________חתימה______________
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Our school follows the guidelines of Gedolei Yisrael. Questions of chinuch and school
policy are brought to Rav Ganz Shlita and local Rabbanim in Ramat Beit Shemesh.
Acceptance into the school was and remains, based on the agreement by the family to
abide by the takanon.
1. A family is expected to conform to halacha in their daily lives.
2. Mothers are responsible to be role models for their daughters and to support the school policy. They
are expected to uphold the tzinus standards expected of their daughters. In addition, head coverings
should be refined and cover all the hair on their head.
3. “Hatznea Leches Im Hashem Elokecha” is a mitzvah that applies to all Jews, but it is the special
domain of the woman to embody tznius. It is essential that the standards of the school and the home
be in harmony. The following is a list of the dress code. It is obligatory that the level of tznius that
is expected of the girls in school be kept at all times, out of school as well.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Sleeves must cover the elbows.
Necklines must cover the collarbone and the area where the neck meets the shoulder.
Skirts must cover the knees in all positions.
Slits of any size are not permitted at any time.
Long socks must be worn.
Shirts and skirts may not be tight fitting.
Long hair should be gathered back away from the face, without any outstanding hair
accessories, bandannas or elastic headbands.
Jean skirts may not be worn

4. School Uniform: Students must attend school wearing the specific shirt and skirt of the school
uniform. In the winter, the girls wear uniform navy blue sweaters over their blouses. On Fridays, the
girls do not have to wear their uniforms. In honor of Rosh Chodesh the girls wear white button down
blouses (no tee shirt material).
5. Computers and Technology: If the family has any computers or technological devices and phones,
these instruments must be protected with a filter that is on a high enough level for a family that has
children learning in a Bais Yaakov or yeshiva environment.
6. The girls may not watch any program that is not in harmony with the ideals
(Hashkafic/halachic/tznius) taught in the school. Non Jewish movies or programs are not acceptable.
7. Music and Reading Material: The children should be reading literature that is appropriate
hashkafically and halachically. Non-Jewish literature must be checked by a parent before being given
to a child. Non-Jewish music is not allowed in school and should not be allowed at home. English
books may not be brought to school.
8. Chugim/camps: The environment and social milieu that children are in outside of school can
profoundly influence them. Chugim and camps that are not run by the school must be in keeping with
its ideals and standards and must be approved by the administration.
9. Derech Eretz: The children are expected to behave with derech eretz and good middos towards their
teachers, peers and society. They will be held accountable for their actions in this area.
10. Hechsherim: The children may only bring food to school that is of a Badatz or comparable
Hechsher. Any of the Badatzes or Chasam Sofer, Shearis Yisrael, R’ Landau are acceptable. This
applies as well when a child invites a friend to her home. Only food of these hechsherim may be
served.
11. Birthday parties are not allowed. Students may be in touch with the teacher to find a simple way of celebrating
this special occasion in the classroom.
In case your child needs extra scholastic help or testing, you agree to cooperate with the requests of
the educational staff.
I have read the rules and policies and I will abide by them.
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Fathers signature: ______________________

Mothers signature: _________________________

