
הליך ההרשמה
תנאי קבלה

התאמה לרוח המוסד בהנהגה חסידית ובהופעה חיצונית

ראיון אישי עם הצוות החינוכי

מבחן פילת

לתארים הנדסאים

תעודת בגרות בציון ממוצע 75 ומעלה

:N.L.P ותעודת B.A לתואר ראשון בפסיכולוגיה

תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 90 ומעלה

מבחן אמי"ר/ם בציון 134

ראיון אישי עם ראשי המחלקה

:B.Sc לתואר ראשון במדעי המחשב

תעודת בגרות מלאה בציון ממוצע 90 ומעלה

4 יח“ל במתמטיקה

מבחן אמי"ר/ם בציון 134

ראיון אישי עם ראשי המחלקה

שלבי הרישום
מילוי טופס רישום במזכירות המכללה

תשלום דמי רישום במזכירות המכללה:

למחלקת הנדסאים ע"ס 250 ₪

לתואר ראשון ע"ס 450 ₪

- מבחן פילת (שנערך ע"י המכללה בעלות של 200 ₪)

- ראיון אישי -

יש להצטייד בטפסים הבאים:

צילום תעודת בגרות/ אישור זכאות לתעודת בגרות

צילום תעודות הערכה - כתה י"א מחצית ב' , כתה י"ב מחצית א‘

המלצת מחנכת/ משפיעה

צילום תעודת זהות

תמונות פספורט 2

טופס הרשמה מלא

אישור תשלום דמי רישום

אישור רפואי חתום ע"י רופא

תקנון צניעות חתום על ידי התלמידה

תקנון צניעות
”אשה יראת ה' היא תתהלל" (משלי ל"א)

מצוות הצניעות היא אבן הבוחן של יראת ה' אצל נשי ובנות ישראל

תלמידה יקרה,

הרחוקה,  ובסביבה  הקרובה  בסביבה  רואייך-  לכל  וסמל  חיה  דוגמא  הינך  כי  נא  זכרי 

לתלמידות החט"ב והתיכון, לאחיותייך ולחברותייך- בהתנהגותך, בהופעתך החיצונית ובכל 

דרכייך.

הלבוש חייב להיות תואם את דרישות ההלכה, הולם את רוח המסורת היהודית של בנות 

עקרונות  שני  על  מושתת  דלהלן  התקנון  כן,  ועל  חסידית.  לבת  ומתאים  הכשרות  ישראל 

מרכזיים:

להיות  החייבים  המקומות  את  לחלוטין  יכסה  ההלכה,  בדרישות  לעמוד  הלבוש  על  א. 

מכוסים. עליו להיות עדין ושקט ולא רועש, לא בולט ולא מעורר תשומת לב.

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 כשלעצמם מעבר למה שהם 

מסמלים. 

השתדלי לפתח טעם עדין וצנוע ולא להיסחף אחר אופנות המתחדשות "חדשים לבקרים" 

היחודיות שלנו היא בכך שההופעה שלנו שונה ומיוחדת לנו ואנו גאים בכך.
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השתדלי לפתח טעם עדין וצנוע ולא להיסחף אחר אופנות המתחדשות "חדשים לבקרים" 

היחודיות שלנו היא בכך שההופעה שלנו שונה ומיוחדת לנו ואנו גאים בכך.

ומקום  זמן  וזמן הלימודים, אלא הוא מחייב בכל  זה אינו מוגבל למקום  תקפו של תקנון 

(במידה ולא קיים שם נוהג מחמיר יותר). ולכן, ערכי את כל קניותייך בהתאם לרוח תקנון זה, 

הן לצרכי הלימודים, הן לשבתות והן לשמחות משפחתיות.

להלן פירוט התקנות המחייבות את לבושך:

וללא  רועשים  ולא  שקטים  בצבעים  מדי.  מהודרת  ולא  עדינה,  להיות  צריכה  ההופעה 

דוגמאות חריגות.

כן,  על  מצב,  ובכל  זמן  בכל  המרפק  את  המכסים  שרוולים  בעלת  להיות  צריכה  החולצה 

שרוולים שקצותיהם רחבים מדי- אסורים.

בית הצוואר יהיה סגור מכל עבר, כך שעצמות הבריח תהיינה מכוסות. (הגבולות ההלכתיים- 

מלפנים: מן העצמות הבולטות בתחתית הצוואר, מאחור: מן החוליה הראשונה, בצדדים: 

מן השיפוע לצד הכתף). בעיקר יש להקפיד בנידון בחולצות טריקו ובחולצות בסיס.

פתח  רוחב  ועל  כפתורים,  בעלות  בחולצות  העליון  הכפתור  של  מיקומו  על  להקפיד  יש 

הצוואר בחולצות ללא כפתורים ובסריגים.

החולצה לא תהא שקופה/ צמודה/ בסגנון רחובי או מקושטת בכתובות או באיורים.

החולצה חייבת להיות ארוכה- על מנת שתכסה את הגוף גם בעת תנועה, כפיפה והרמת יד. 

משום כך, גם החצאית חייבת להיות גבוהה דיה.

אורך החצאית חייב להיות לא קצר מדי- חייב לכסות את הברך בכל מצב. שסע בחצאית- 

אסור, הן מלפנים, הן מאחור והן מן הצדדים.
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לשטח הלימודים, יש להגיע עם חצאית ארוכה בלבד.

הגרביים חיבות להיות ארוכת על מנת שיכסו את הרגל בכל מצב (גם בישיבה, הליכה, עלייה 

במדרגות וכו') עליהן להיות לא שקופות (יש להעדיף 20 דנייר).

יש להגיע עם גרביים באופן שהרגל לא תראה בשום מצב.

התסרוקת תהיה עדינה ולא פרועה או חריגה.

בשיער ארוך העובר את הכתפיים יש לאסוף את השיער לפחות ברובו.

ההופעה עם תכשיטים וקישוטים רבים אסורה. העגילים יהיו עדינים והאיפור לא בולט. 

אביזרים נלווים כגון תיקים, חגורות, משקפי שמש וכיו"ב יהיו צנועים ולא בסגנון רחובי.

עליה על טרמפים אסורה ומסוכנת!

שמיעת מוזיקה לועזית, רדיו וכו', אינה מתאימה לבת חסידית ופוגעת באושיות הנפש.

קריאת עיתונים, ספרות חילונית, שבועונים, אינה עולה בקנה אחד עם רוח החסידות.

גלישה לא מבוקרת באינטרנט מסוכנת ! אם את משתמשת ב"טלפון חכם" עליך להתקין בו 

תוכנת סינון המאושרת ע"י בי"ד רבני חב"ד.

על  להקפיד  יש  במיוחד  ברבים.  ובולטת  רעשנית  הופעה  לחלוטין  שוללת  הצניעות  תורת 

שקט וצניעות הדיבור באוטובוסים וכדומה.

גם בשמחות של בני משפחתך או של חברותייך, חובה להופיע בביגוד ובאיפור המתאים לבת 

חסידית. 

זכרי- את מסמלת בת הלומדת במוסד של הרבי לכל רואייך!

חל איסור מוחלט על השכרת דירות למגורים שלא במסגרת מעונות המכללה!
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דרכייך.

הלבוש חייב להיות תואם את דרישות ההלכה, הולם את רוח המסורת היהודית של בנות 

עקרונות  שני  על  מושתת  דלהלן  התקנון  כן,  ועל  חסידית.  לבת  ומתאים  הכשרות  ישראל 

מרכזיים:

להיות  החייבים  המקומות  את  לחלוטין  יכסה  ההלכה,  בדרישות  לעמוד  הלבוש  על  א. 

מכוסים. עליו להיות עדין ושקט ולא רועש, לא בולט ולא מעורר תשומת לב.

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 כשלעצמם מעבר למה שהם 

מסמלים. 

השתדלי לפתח טעם עדין וצנוע ולא להיסחף אחר אופנות המתחדשות "חדשים לבקרים" 

היחודיות שלנו היא בכך שההופעה שלנו שונה ומיוחדת לנו ואנו גאים בכך.

יהי רצון שעל ידי חיזוק הצניעות, שהיא ביטוי ליראת ה' , תזכי להיות "נר להאיר" בדרך 

העולה בית ה', ותסייעי לקיום היעוד "בזכות נשים צדקניות עתידים ישראל להגאל“.


