"מוסדות "מגן אבות

בס"ד

רחוב ר' מאיר בעל הנס
Tel: 02-9910586 :טלפון
magenavos@gmail.com

! הורים יקרים
.הרישום ל"מגן אבות" החל
הוראות למילוי טפסי רישום
משפחות קיימות
.מלא את טופס הרישום
.קרא את התקנון והחזר אותו חתום ע"י שני ההורים
( )כולל פרטי אשראי.יש לחתום בטופס הרישום בכל מה שנוגע לתשלום שכר לימוד
:יש לשלוח את המסמכים הבאים
.תך/המלצה בכתב מהמורה או מהגננת של בנך
.נא לצרף את שם המורה ומספר טלפון שנוכל ליצור קשר
.תך/ת של בנך/המלצה בכתב מהמנהל
( )מקצועות חול וקודש.תך/עותק של התעודה האחרונה של בנך
( ספח של אחד ההורים )נא לוודא שהכתובת מעודכנת+ .ז.צילום ת
תמונה משפחתית מעודכנת

:הוראות
.1
.2
.3
.4
•
•
•
•
•

. 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

Instructions:
1. Fill out Registration Form.
2. Read the Takanon (Regulations Agreement) and return signed by both parents.
3. On the Registration Forms, sign wherever payments are mentioned, including details
of credit card.
4. 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.
Reminder: Filling out Registration Forms and an interview does not represent acceptance of
the child.
Please bring a checkbook to the interview in order to arrange tuition fees.
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טופס רישום לשנת הלימודים תשע"ח
Registration form for school year 5776 (2016/17)
Date:____/____/____:תאריך

_____________
Tel. home

HMO

טלפון בבית

קופ"ח

Address (Beit Shemesh)

Emergency no

.טלפון חירום

____________@_________
Email address כתובת דואר אלקטרוני

(כתובת )בית שמש

Mother's mobile

נייד אם

Family Name

Father's mobile

שם משפחה

נייד האב

____________
Mother's Maiden Name שם משפחה של האם לפני הנישואין
 משפחה חד הורית/  נשואים:מצב משפחתי

Family status: married / single parent

Address Prior to Beit Shemesh____________________________________________כתובת לפני שעברתם לבית שמש
Date of Aliyah ____/_____/______ תאריך עליה
Number of children in family _______________________________מס' ילדים במשפחה
:פרטי הילדים לרישום
Details of children being registered:
בת שם פרטי/בן
תאריך לידה רישום
תעודת זהות
מקום לימודים
גננת/ מורה/ רב
גן/ לכתהDate of
קודם וכיתה
במוסד קודם )שם
First Name
M/F
ID Number
(וטלפון
Class/Gan for Birth
Previous School &
Previous
registration
grade
teacher/ganenet (name
& phone)

:ילדים נוספים הלומדים במסגרות אחרות
Additional children learning in different institution:
(מקום לימודים נוכחי )תשע"ז
מקום לימודים לשנת תשע"ח
First Name
שם פרטי
Current institution (5777)
Institution for next year (5778)

Previous place of abode (past 6 years)
City
 עירCountry
1
2

מדינה

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

Address of Shul

מייל/מס' טלפון

Phone number/email
References
שם
Name

Connection

Shul you daven at

בית הכנסת שבו אתם מתפללים

Rav you speak to for adviceיועץ שלכם/הרב הפוסק
(' רבנים וכד,)משפחות:אפשר לברר על משפחתנו אצל
קרבה
טלפון
Telephone

1
2
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
______________________________________________________________________________________________________
Please mark  yes or X no if you have the following in your house
נא לסמן כן או לא × אם יש בבית
TV
 טלוויזיהVCR
 וידיוInternet Connection
 חיבור לאינטרנטiPhone
אייפון
Do your children use the computer?____________________________________________?האם הילדים משתמשים במחשב
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
How many hours per week do children use computer?__________________?כמה שעות בשבוע הילדים משתמשים במחשב
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 חתת האב
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Tuition for school year 5778 (2017/18)
1. Number of children in gan: ____X 1250 NIS=________
(Divided into 800 NIS for tuition + 450 NIS for D'mai
Shichlul)
2.

Number of children in school: ___

תשלומים לשנה"ל תשע"ח
₪ ________ = ₪ 1250 X _____  מספר ילדים בגנים.1
( דמי שכלול₪ 450 - שכר לימוד ו₪ 800 -)מתחלק ל
12 x  לחודש450₪ X___ בי"ע/מספר ילדים בת"ת

.2

__________ :סה"כ שכר לימוד

.3

450 NIS per month X 12
3.

Total tuition: ___________

The above prices do not include Private Tutoring, Transportation or Extra-Curricular Activities.
. הסעה או חוגים,המחירים הנ"ל לא כוללים הוראה מתקנת
Credit card information

Valid credit card: ______/ ________

:פרטי כרטיס אשראי

___________________ .ז.______ ת/_____ :תוקף

בס"ד

מוסדות "מגן אבות"
רחוב ר' מאיר בעל הנס
טלפוןTel: 02-9910586 :
magenavos@gmail.com

תקנון תלמוד תורה ,בית יעקב וגנים
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10

.11

.12

על המשפחה לנהל אורח חיים כלפי ההלכה.
האמהות אחראיות להיות דוגמא אישית לילדיהן ולעודד עמידה בתקנות .אמהות מחויבות גם להתלבש 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 .חובה
שרמת הצניעות הנהוגה בביה"ס ובבית תהיה בהרמוניה.
כללי הצניעות הנדרשים מהאמהות ומבנות בבית הספר ,צריכים להישמר גם מחוצה לו*:
*גרביים ארוכות
שרוולים מכסים את המרפקים
*החולצות והחצאיות אינן צמודות לגוף
*צווארון המכסה את עצם הצוואר ללא מחשוף
*חצאית המכסה את הברכיים בכל מצב
*שיער אסוף ללא אביזרים בולטים
*אין ללבוש חצאיות ג'ינס
*אין ללבוש שסע בכל אורך
*פאה צנועה ולא ארוכה מדי או מושכת עין
*נעליים עדינות
מחשבים וטכנולוגיה:
 במידה שיש אינטרנט בבית חייבת להיות חסימה בדרגה שמתאימה לעקרונות החינוך שהילדים מקבלים.
אי אפשר שיהיה אינטרנט פרוץ בבית.
 הילדים אינם יכולים לצפות בתכניות שאינם עולות בקנה אחד עם העקרונות החינוכיים שאנו מקנים להם
)השקפה ,הלכה ,צניעות( .כמובן שתכניות "גויים" אינם מתאימות לקריטריונים.
 יש לדאוג שלילדים לא יהיה גישה לאינטרנט כלל וכלל ללא יוצא מן הכלל )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
ולהפקידו במשרד בכניסתו לביה"ס ויקבל אותו בסוף הלימודים.
מוזיקה וספרי קריאה:
 על התלמידים לקרוא רק ספרות התואמת את העקרונות החינוכיים של בית הספר מבחינת השקפה ,
הלכה וצניעות ,הספרות הגויית אינה מתאימה וצריכה לעבור בדיקה ע"י הורה או מורה.
 אין להביא ספרים באנגלית לבית הספר ספרים שימצאו יילקחו.
 מוזיקה לא יהודית אסורה הן בבית הספר והן בבית.
חוגים ומחנות קיץ:
 הסביבה שבה התלמידים מבלים את זמנן בחופש משפיעה עליהם.
 חוגים ומחנות קיץ שאינם חלק מ"מגן אבות "צרכים להיות ברוח בית הספר ומאושרים על ידי ההנהלה.
קבלה:
 קבלת תלמיד לת"ת או לבית הספר מבוססת על הסכמה של משפחתו למלא אחר תקנון הת"ת/בית
הספר.
תלבושת אחידה )לבנות(:
 על הבנות להגיע לביה"ס בתלבושת אחיד :חצאית וחולצת תלבושת וסוודר תלבושת בחורף.
לבוש הבנים:
 על הבנים להגיע לת"ת בלבוש הולם .ציצית )בחוץ( זה חלק מהתלבושת .ילד ששכח ,לא יוכל להשאר
בת"ת ללא ציצית.
בכיתות א'-ה' הילדים חייבים חולצה מכופתרת עם צווארון .בכיתות ו' ,ז' ו-ח' החולצה צריכה להיות עם
כפתורים לכל האורך .בתפילות התלמידים מעל גיל בר מצוה חייבים ללבוש כובע וחליפה.
 בקיץ ,מכנסיים קצרים עד הברך מותרים לכיתות א' ו-ב' .מותר לבוא בסנדלים אך ורק עם גרביים.
 נעליים עם צבעים רועשים לא יורשו במגן אבות.
 הכיפה חייבת להישאר על הראש בכל הזמנים ,גם במשך הפסקה ומשחקים ,וצריכים לבוא עם כיפה
מספיק גדולה שלא נופלת.
 בראש חודש כולם לובשים חולצה לבנה.
במקרה שילדיכם יצטרכו עזרה נוספת או אבחונים הנכם מתחייבים לשתף פעולה עם הצוות החינוכי.
קראנו את התקנון ואנחנו מסכימים לשתף פעולה עם מוסדות מגן אבות בכל הסעיפים.
שם האב__________ חתימה____________

שם האם _____________חתימה______________

