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 תשפ"א ח'  כיתה  מסיימת  מכתב ל 
 

פותח את שעריו לרישום לכיתה ט',  ,בני ברק 'בנות חנה'בית ספר על יסודי 

 .פ"בלקראת שנה"ל ה'תש

 .מסוגלת לעמוד ברף חסידי גבוהרוצה ו אצלנו בתיכון מאמינים בך שאת 

מחכה לך כאן צוות רציני ואחראי על מנת לחנך וללמד, לקדם אותך 

ברוחניות ולאפשר לך להביא את כישורייך לפעול באווירה חסידית 

 ומשפחתית.

 אם את:

 .להשתפר רוצה ומשתדלת .1

 .יודעת שמעכשיו נדרש ממך יותר .2

 .מוכנה להשקיע .3

 .רוצה להיות חסידית .4

 .מבינה אלו הנהגות מתאימות לך כתלמידה בתיכון חב"ד .5

  .לוקחת אחריות להתקדם ולעלות גבוה יותר ממה שהכרת עד היום .6

 .מפנימה שתקנון בית הספר שלנו אמיתי ומחייב .7
 

 מקומך איתנו! 

 

 

 

 

 

 

קודשו שלמחנך צריכה להיות מסירות נפש על -הרבי הריי"צ כותב באחת משיחות

'תנועה' של המחונך שלו, וכי עליו לדעת להושיט לו את ידו ולסייע לו בזה. בהמשך 

הנפש הגדולה שהייתה לאביו, הרבי הרש"ב נ"ע, על -לזה הוא מתאר את מסירות

מביט לעיתים קרובות מבעד  תנועותיהם של תלמידי ה'תמימים': הרבי הרש"ב היה

לחלון, כשהתלמידים אינם מבחינים בו, והיה מתבונן איך הבחורים הולכים בחצר. 

יודע אני מדיווחי  –והרבי נ"ע הסביר לנו: 'את מצבם בלימוד הנגלה והחסידות 

זאת עלי לראות בעצמי. ודווקא מהדברים  –המשגיחים. אבל איך הם מתהלכים 

 ה שנוגע לדברים הכי גדולים'הכי קטנים אפשר לדעת מ
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 מכתב להורי תלמידות כיתה ח' 

 שלום וברכה, 

 ב. אנו שמחים להודיע כי בעז"ה נפתח הרישום לקליטת תלמידות העולות לכיתות ט' לקראת שנה"ל ה'תשפ"

 שלבי ההרשמה הם: 

 שלב א': פתיחת תיק הרשמה 

 בחוברת הרישום(  גיליון הרשמה מלא )מצו"ב .1

 צילום ת.ז של ההורים + הספח בו כתובים כל הילדים  .2

מחציות( ושל כיתה ח' )לאחר    2 –מחציות(: של שנה"ל הקודמת )כיתה ז'   3צילום תעודות ציונים )  .3

 קבלתה(. 

 טופס 'ויתור סודיות' מלא וחתום. )מצו"ב בחוברת הרישום(  .4

 תמונות פספורט.  2 .5

 ₪.   100דמי רישום בסך  .6

בעלות קשיי למידה המעוניינות בבחינה מותאמת, מתבקשות להביא צילום של אבחון  תלמידות .7

 פסיכודידקטי מעודכן )שנערך מתחילת כיתה ז' והלאה( 
 

 ': בחינות כניסה ב שלב  

בני ברק.   26. בבית ספרנו ברחוב הירדן 9:30מבחני הכניסה יערכו ביום רביעי כ"ט טבת תשפ"א בשעה  

 )קומה א'( 

 המבחנים כדלהלן: נושאי  

 מושגים ביהדות ובחסידות .1

 הבנת הנקרא והבעה בכתב  .2

 מתמטיקה .3

 אנגלית .4

 ': ראיון אישי ג שלב  

 כל תלמידה עם אחד מהוריה, לראיון אישי.  תזומן, הקודמיםבים לאחר השלמת הפרטים בשל

 תישלח ההחלטה הסופית לגבי קבלת התלמידה לביה"ס. הראיון לאחר

 רוב נחת.   –אנו מאחלים לבתכם הצלחה רבה בתהליך ההרשמה, ולכם 

 שלב ד': הסדר תשלומי הורים 

 ₪ .   2000סכום האגרה לשנה"ל תשפ"א הוא בסך 

 רק לאחר סיום ההרשמה והסדר התשלום תיכלל בתכם במצבת תלמידים ותקבל כרטיס תלמידה. 

   )ללא כרטיס זה בתכם לא תוכל להיכנס לביה"ס( 

 6504770-03או בטלפון   bnotchanabb@gmail.com:  לפרטים נוספים

 ללא כל הנ"ל )גיליון הרשמה מלא, צילום ת.ז, תעודות, טופס ויתור סודיות, 

 !לא ניתן יהיה לגשת לבחינות הכניסהת. פספורט, דמי רישום(, 

mailto:bnotchanabb@gmail.com
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 פירוט אופני תשלום שכר לימוד 

 

 ₪   2000סכום אגרת החינוך לשנה"ל תשפ"ב הוא  

 

תשלומי הורים הם עבור תוספת שעות תורניות, פעילויות חינוכיות,  בסכום זה נכללים: 

התוועדויות, הרצאות, כנסים לקראת החגים ובתאריכים חב"ד וכד'. ביטוח תאונות 

 אישיות. 

 כוללת טיולים, ימי עיון, שבתות עיון, ומסיבות כיתתיות. האגרה אינה 

 

 התשלום: פשרויות  א 

  https://mmb770.com/7707-/2:)תשלום מאובטח(  אשראי בקישור •

  542571, מספר חשבון 168)פאגי(, סניף  52לבנק העברה בנקאית  •

 מזומן •

 תשלומים( 12)אפשרות לפריסה של צ'קים  •

 

 

להשלמת ההרשמה, עליכם לחתום על טופס תקנון הצניעות וחסימת האינטרנט 

 בבית, מצו"ב 

 אין אפשרות לשלם ללא צירוף הטפסים הנ"ל. 

 

 

 

 

 

 

https://mmb770.com/7707-2/
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 טופס הרשמה 

 להורים שלום,

 הנכם מתבקשים למלא בדייקנות את הפרטים בטופס. 

 חובה למלא את כל השדות שלהלן

 יש לצרף צילום תעודת זהות וכן שתי תמונות פספורט של התלמידה המועמדת. *  

 יש לצרף תעודת עולה. – 'עולות חדשות'תלמידות 

 יש לצרף אישור לימודי חוץ.  – מחוץ לבני ברקתלמידות המתגוררות 

 

 פרטי התלמידה:  ▪

 

 משפחה:__________________שם פרטי: ____________________ שם 

 תעודת זהות: ___________________ מספר אחים/אחיות:____________

 רחוב: ___________________ ישוב: ___________ מיקוד: __________

 מספר בית: ____ כניסה: ______ דירה: ______ שכונה :_______________

 ___________________טלפון בבית: __________________ טלפון נייד: 

 תאריך לידה: _____/_____/_____ תאריך עליה: ______/ ____ / ______

 בית הספר הקודם:  ▪

 שם בית הספר הקודם: ______________________________________

 יישוב:_______________ כיתה: _______
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 טופס הרשמה 

 פרטי ההורים:  ▪
 

 שם האם:____________________   שם האב:___________________  

 תעודת זהות:__________________   תעודת זהות:________________  

 שנת לידה: _____ שנת עליה:______   _ שנת עליה:______  __שנת לידה: ___

 מס' שנות לימוד: _________   מס' שנות לימוד: _________

 מצב משפחתי: __________   ____  מצב משפחתי: ______

 מקום עבודה: ___________________   מקום עבודה: ________________  

 טלפון נייד: ____________________   טלפון נייד: _________________   

 טלפון בעבודה:__________________   טלפון בעבודה:_______________  

 _____  __________  כתובת מייל:__________________________כתובת מייל:__________

 פרטי אחים / אחיות:  ▪

 ___ שנת לידה:__________ מקום לימודים:_________ מין: ז/נ ____שם:______

 ___ שנת לידה:__________ מקום לימודים:_________ מין: ז/נ ____שם:______

 לימודים:_________ מין: ז/נ ____ שנת לידה:__________ מקום ____שם:_____

 ____ שנת לידה:__________ מקום לימודים:_________ מין: ז/נ ____שם:_____

 ____ שנת לידה:__________ מקום לימודים:_________ מין: ז/נ ____שם:_____

 ____ שנת לידה:__________ מקום לימודים:_________ מין: ז/נ ____שם:_____

 ידה:__________ מקום לימודים:_________ מין: ז/נ _____ שנת ל____ שם:____
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 תנאי סף להרשמה 
 

על המועמדת להרשמה להיות בטוחה באמת ברצונה להיות בת חב"ד על פי הוראותיו 

 של הרבי, כמפורט להלן: 

 בבוקר בדיוק(  8:30להגיע לביה"ס בזמן כל יום. ) שמירת הזמנים: . א

כראוי בתוך הכיתה ביחד עם המורה. כולל ניגון, סיפור חסידי, לימוד   הכנה לתפילה . ב

 תניא ו"היום יום". 

 בנוסח האריז"ל, מלאה מתוך חת"ת, יחד עם החזנית.   תפילה בכיתה: . ג

מידי יום, בלי   להגיע בתלבושת ביה"ס צניעות בלבוש לפי תקנון בי"ד רבני חב"ד:  . ד

 איפור כלל, תכשיטים עדינים ושיער אסוף. 

דרך ארץ כלפי צוות בית הספר, הורים וחברות. שפה נקייה  צניעות בהנהגה:  .ה

 ומכובדת. 

 זהירות מתכנים ומראות המטמטמים את המוח והלב.  טהרת הלב: . ו

משמעת בשיעורים. השתתפות בכל פעילות של ביה"ס.   -התנהגותקבלת עול:  . ז

 לאה בשיעורים בתוך הכיתה. עמידה בכל המטלות הלימודיות.נוכחות מ

 השתתפות בהתוועדויות, ויציאה למבצעים.  פעילות חסידית:  . ח

)אין להביא  מותר להגיע לבית הספר עם מכשיר סלולרי פשוט בלבד!    מכשיר סלולרי: . ט

 סמארטפון לביה"ס, גם אם הוא חסום!( 

 

אותו ולו פעם אחת, לא תוכל  תנאי סעיף זה הוא יסודי ביותר, ותלמידה שתפר  

 להמשיך בלימודיה בבית הספר. 
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 תקנון וועד רבני חב"ד 

 תלמידה  יקרה, 

 התקנון מתייחס לאופן וסגנון הלבוש ההולם את נשי ובנות חב"ד על פי תקנון וועד רבני חב"ד. 

וכדברי הרבי בשיחה מיום  הנחת היסוד בבחירת הלבוש היא שהמראה יהיה מכובד אך לא ימשוך תשומת לב, 

 תפקידו לכסות, להסתיר ולהעלים, ולא חלילה להפך'.  –י"ב בתמוז תשכ"ג: 'לבוש 

 הלבוש באופן כללי:  

יהיה מכובד ובטוב טעם, בצבעים רגועים ובדוגמאות לא חריגות, מבדים שאינם נצמדים לגוף, אינם שקופים  

 ואינם בצבע הגוף.  

 גרביים: 

 ין להגיע לבית הספר בגרביים קצרות מעל הגרביים הארוכות( )א אורכם לפחות עד הברך   ✓

 דנייר(   20בעובי ובצבע שיהיה ניכר שהרגל מכוסה בגרב )גרבי ניילון ללא דוגמאות לפחות   ✓

 נעליים: 

 עדינות ועד הקרסול בלבד. )מגפי חורף יהיו עדינים(  ✓

 אין להופיע בכפכפים או קרוקס.  ✓

 תסרוקת: 

 הכתפיים בלבד! עד  –בשיער פזור  ✓

 )אין להגיע לביה"ס בשיער אסוף חלקית( אסוף באופן מלא  שיער ארוך יותר יהיה   ✓

 איפור ותכשיטים: 

 התכשיטים והאביזרים יהיו עדינים ולא בולטים  ✓

 אין לענוד יותר מעגיל אחד לאוזן   ✓

 העגילים יהיו צמודי אוזן בלבד!  ✓

 אין להגיע באיפור כל שהוא.  ✓

 הוא  אין להגיע עם לק מכל צבע ש ✓

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

קראנו בעיון עם ביתנו ___________________ תחי' את תקנון ביה"ס, ובמיוחד את הסעיף העוסק 

 בסמארטפון.

 ועל כן, מתחייבים לעמוד בכולם. אנו מודעים לחשיבות הכללים ולנהלי האכיפה בבית הספר 

 

 _________________ :חתימת הורים: _____________ חתימת התלמידה: _______________ תאריך
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 תקנון שימוש באינטרנט 
 

 

 להלן קטע ממכתב שנשלח לבתי הספר ע"י ועד רבני חב"ד: 

 

באמצעי "בשנים האחרונות, עם התפתחות הטכנולוגיה והשימוש בכל בית 

 המחשוב, רבו המשתמשים ברשת האינטרנט גם בקרב אנ"ש.

לדאבוננו אנו רואים במוחש את הסכנות הגדולות שיש בזה, החשיפה 

לעניינים בלתי צנועים גורמת להידרדרות ופריקת עול בקרב מבוגרים, בני 

 נוער וילדים.

 אנו נתקלים במקרים של התמכרויות קשות ופירוק משפחות ר"ל.

דברי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו על חומר איסור הצפייה בטלוויזיה, ידועים 

 והדבר חמור עשרות מונים בנוגע לשימוש ברשת האינטרנט.

 " בשום בית יהודי חסידי אין לתת מקום לשימוש באינטרנט

 לאור האמור הוחלט בבית ספרנו לנקוט בצעדים הבאים:

על כל תלמידה להביא אישור מהוריה שכל המכשירים בביתם  .1

 !על האינטרנט להיות חסוםהמחוברים לרשת, 
 

 ללא אישור מההורים התלמידה לא תוכל להתקבל לביה"ס. .2

------------------------------ ------------------------------------------------------ 
 

 :________________תאריך: ____________ שם + משפחה

 קראנו בעיון את תקנון השימוש באינטרנט.

 .הננו מצהירים כי אין בביתנו כל חיבור לאינטרנט פתוח 

 .בתנו גולשת באינטרנט חסום 

 חתימת התלמידה:_____________ חתימת הורים:___________
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 תאריך:_______________ 

 

 טופס ויתור סודיות 

 

 הורה/אפוטרופוס של התלמידה ________________ כיתה __________אני הח"מ 

מידע אודות ביתי מ/אל הגורמים החינוכיים/טיפוליים   לקבל ולמסורנותן/ת בזאת רשות לבית הספר 

 הרשומים מטה. 

, ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג  המבקש ו/או המוסרכלפי    ויתור סודיות  אני מצהיר בזאת על  

 שהוא בקשר הנ"ל. כל 

 

 חתימת ההורה/אפוטרופוס:__________________            בתי ספר קודמים .1

 

 גורמים טיפוליים חוץ בית ספריים            חתימת ההורה/אפוטרופוס:__________________  .2

  

 חתימת ההורה/אפוטרופוס:__________________       גורמים מהרווחה .3

 

 שם האם:____________________     שם האב:_________________ 

 ת. זהות:_____________________     ת. זהות:_________________ 

 כתובת: _____________________     כתובת:__________________ 

 חתימת האם:_________________     חתימת האב:______________ 

 __ תאריך:____________________    תאריך:__________________ 
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 מבחני כניסה 

 רשימת נושאי הלימוד וחומרים נוספים
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 רשימת נושאי לימוד לקראת מבחני כניסה 

 

 יהדות וחסידות •

 גל השנה החבדי"י חב"ד ומע+ שושלת אדמור מצו"ב קובץ נפרד

 

 אנגלית •

1Band  -Vocabulary (רשימת אוצר מילים מטעם הפיקוח שנלמדת ביסו)די 

Grammar: 
 Present Simple  הווה פשוט 

  Present Progressive הווה ממושך
  Past Simple עבר פשוט

  Future עתיד
 טקסט בהבנת הנקרא 

 מילים 60-80כתיבת קטע של 
 

  במבחן זה אין להשתמש במילון/מילונית
 

 מתמטיקה  •
 משולשים חופפים , משולש שווה שוקיים , דמיון משולשים , משפט פיתגורס  גיאומטריה:

 : פונקציה קווית  פונקציות

משוואות , אי שוויונים , מערכת משוואות בשני נעלמים ,חוק הפילוג המורחב הוצאת גורם  אלגברה:

 משותף פתרון משוואות וצמצום שברים.

 ולל אחוזיםתנועה , מספרים הנדסיות כ שאלות מילוליות : 

 יחס פרופורציה וקנה מידה

 סטטיסטיקה והסתברות.

 אך יש להראות את כל שלבי הפיתרון . ניתן להשתמש במחשבון 

 

 עברית •

 כתיבת סיכום, כתיבה טיעונית, הבנת טקסט  : הבנת הנקרא וההבעה 

 תורת ההגה  :ק דקדו

 חלקי דיבר תחביר: 

 

 

 

 



 ב"ה

 שושלת אדמו"רי חב"ד 

 

 רב ישראל שם טוב -דור ראשון 

 חג השבועות תק"כ. -ח"י אלול תנ"ח. הסתלק-נולד

 רבי דובער "המגיד ממעזריטש" - דור שני 

 י"ט כסלו תקל"ג  -הסתלק

 הרבנית שטרנא-רבי שניאור זלמן האדמו"ר הזקן -דור שלישי 

 כ"ד טבת תקע"ג -ח"י אלול תק"ה. הסתלק-נולד

 מספריו: התניא, שולחן ערוך, ליקוטי תורה 

 הרבנית שיינא-רבי דובער האדמו"ר האמצעי - דור רביעי 

 ט׳ כסלו תקפ"ח -ט׳ כסלו תקל"ד. הסתלק -נולד

 מספריו: אמרי בינה, פוקח עיוורים

 הרבנית חיה מושקא-בי מנחם מענדל האדמו"ר הצמח צדקר  -דור חמישי 

 י"ג ניסן תרכ"ו  -כ"ט אלול תקמ"ט. הסתלק-נולד

 מספריו: דרך מצותיך, צמח צדק 

 הרבנית רבקה-רבי שמואל האדמו"ר המהר"ש- דור שישי 

 י"ג תשרי תרמ"ג -ב׳ אייר תקצ"ד. הסתלק-נולד

 מספריו: תורת שמואל

 הרבנית שטרנא שרה  -ר הרש"ברבי שלום דובער האדמו"- דור שביעי 

 ב׳ ניסן תר"פ  -כ׳ חשוון תרכ"א. הסתלק-נולד

 מספריו: קונטרס התפילה, קונטרס ומעיין

 הרבנית נחמה דינה-רבי יוסף יצחק האדמו"ר הריי"צ -דור שמיני 

 י׳ שבט תש"י  -י"ב תמוז תר"מ. הסתלק -נולד

 מספריו: לקוטי דיבורים, ספר הזיכרונות 

 הרבנית חיה מושקא -הרבי מה"מ  ם מענדלרבי מנח -דור תשיעי 

 ת מספריו: היום יום, ליקוטי שיחות, ענינה של תורת החסידו. י"א ניסן תרס"ב -נולד



 ב"ה

 מעגל השנה החב"די 

 

 הסתלקות הרבנית דבורה לאה -ג׳ תשרי תקנ"ג

 אם המלך-הסתלקות הרבנית חנה-ו׳ תשרי תשכ"ה

 הסתלקות אדמו"ר המהר"ש-י"ג תשרי תרמ"ג

 יום הולדת אדמו"ר הרש"ב-כ׳ חשוון כתר"א 

 הרבי יצא מחדרו-יום הבהיר להודות לה׳-א׳ כסלו תשל"ח

 יום הולדת לאדמו"ר האמצעי -ט׳ כסלו תקל"ד

 חג הגאולה של אדמו"ר האמצעי -י׳ כסלו תקפ"ז

 נישואי הרבי עם הרבנית-י"ד כסלו תרפ"ט

 ראש השנה לחסידות -תקנ"טי"ט כסלו 

 דידן נצח! נצחון הספרים-ה׳ טבת תשמ"ז

 הסתלקות אדמו"ר הזקן-כ"ד טבת תקע"ג

 קבלת נישואי הרבי-י׳ שבט תשי"א 

 הסתלקות אדמו"ר הריי"צ-י׳ שבט תש"י 

 הסתלקות הרבנית רבקה-י שבט עדר"ת

 הסתלקות הרבנית חיה מושקא-כ"ב שבט תשמ"ח

 הרבנית חיה מושקאיום הולדת -כ"ה אדר ב׳ תרס"א 

 הסתלקות אדמו"ר הרש"ב-ב׳ ניסן תר"פ

 יום הולדת הרבי מלך המשיח -י"א ניסן תרס"ב

 הסתלקות אדמו"ר בצמח צדק-י"ג ניסן תרכ"ו 

 יום הולדת אדמו"ר המהר"ש-ב׳ אייר תקצ"ד

 התייסדות כפר חב"ד-כ"א אייר תש"ט

 


