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בס"ד

טופס רישום

שם מלא כמופיע בתעודת זהות

כינוי

כתובת

מיקוד עיר        

פקס טלפון בבית      

מס' נייד          כתובת אימייל/דואר אלקטרוני 

תאריך לידה לועזי                 תאריך לידה עברי

מספר זהות

קופת חולים או ביטוח רפואי בו את מבוטחת

שם האב       עיסוק

מס' זהות / דרכון      ת. לידה

כתובת דואר אלקטרוני מספר נייד       

שם האם       עיסוק

מס' זהות / דרכון      ת. לידה

כתובת דואר אלקטרוני מספר נייד       

מצב אישי – נשואים / גרושים / פרודים 

פרטים אישיים - בת:

פרטים אישיים – הורים:

נא להחזיר את הטופס הנ"ל ולצרף: *$100 עבור דמי רישום, *צילום ת.ז. )או של ההורים+ספח( או דרכון,
 *מכתב מרופא משפחה *תמונה מעודכנת
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מקום לימודים/עיסוק גיל שם

סיבת השינוי שנות לימודים שם ביה"ס

פרטי אחים במשפחה:

פרטי באילו מסגרות למדת בעבר:

שאלות
איך שמעת עלינו?

ספרי לנו על מטרותייך לזמן שהותך בתוכנית המדרשה:

איך את מתכננת להעסיק את עצמך בשעות הבוקר בזמן שהותך במדרשה?
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האם את זקוקה לייעוץ במציאת עבודה / לימודים? 

אילו כישרונות יש לך או תחומי עניין מסוימים?

באיזה עיסוק תבחרי בזמנך הפנוי?

אם היה לך אפשרות לפתח כישרון או תחביב, במה היית בוחרת?

כיצד היית מגדירה את נקודות החוזק שבך?

מידע רפואי

האם את סובלת מאלרגיות את מבעיה רפואית כלשהיא? 
 

אם כן, נא לפרט )לתשומת ליבך! מידע זה חסוי ונגיש אך ורק לצוות המוביל.(:  

חשוב! נא לצרף מכתב מרופא משפחה המצהיר על מצב בריאותך ומאשר שאין מגבלה לגור בתנאי 
פנימייה ולהשתתף בתוכניות , כגון: אימון פיזי.
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המלצות

למקרה חירום

פרטי שמות 2 אנשים המכירים ויוכלו להמליץ עלייך.
 

שם:  .1  

קרבה:   

טלפון:   

נייד:   

נא למלאות פרטי שמות 2 אנשים נוספים שניתן ליצור איתם קשר במקרה חירום/בעת הצורך.
 

שם:  .1  

קרבה:   

טלפון:   

נייד:   

2.    שם:   

קרבה:   

טלפון:   

נייד:   

2.    שם:   

קרבה:   

טלפון:   

נייד:   
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הסכם לתנאי שכר הדירה
סעיף זה ימולא ע"י מי שלוקח אחריות בנושא התשלום.

התעריף לחודש נקבע לשיקול דעת של ההנהלה תוך לקיחה בחשבון את התוכנית האישית של הבת.

תעריף זה כולל מגורים, לינה ואוכל, שיעורים, סדנאות, טיולים ואסיפות דירה עם הצוות .

סכום זה לא כולל נסיעות.

אנו סגורים לחלק מהימים הטובים וכל שבת שנייה, במידה ואת זקוקה לסידור לימים אלה – יש להודיע לאם הבית 
בתחילת שבוע. 

 

חשוב!

 *יש להודיע 30 יום לפני עזיבה.

*תשלום מלא על החודש ייגבה גם במידה שהבת עזבה לפני סוף החודש.

*יש לשלם על כל נזק הנגרם לרכוש הדירה באופן מיידי.

*במקרה וצ'ק חוזר, יש להעביר באופן מידי את הסכום המלא במזומן והוצאות החזרת הש'ק.

*כל תשלום בכרטיס אשראי, ילווה במכתב מבעל הכרטיס המאשר את התשלום.

אני החתום/ה מטה, מתחייב/ת לקחת אחריות בנושא שכר הדירה ולדאוג שהתשלום יסודר במלואו בזמן 
לכל אורך התקופה שהבת מתגוררת במדרשה. 

שם:  

טלפון:  

נייד:  

כתובת:  

כתובת דוא"ל:  

חתימה:  
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התחייבות הורה/אפוטרופוס )לנערות מתחת לגיל 18(
נא לסמן V בריבועים הבאים:

בתי )שם הבת______( מורשית להשתתף בכל פעילות או טיול המאורגן ע"י המדרשה.

אני מסכים/ה לבתי להשתתף בתוכנית ההתנדבות השבועית הכוללת עזרה למשפחות נזקקות וביקור 
בבתי חולים.

רשותי נתונה בזאת לצוות המדרשה להמליץ על חונכת או טיפול רגשי המתאים לבתי במקרה הצורך.

אנו, במדרשה עושים כמיטב יכולתנו לדאוג לכל צרכי הנערות במדרשה בכל זמן שהותם. עם כל זה, אין אנו 
יכולים לקחת אחריות על בריאותן הפיזית והנפשית.

בנוסף, אין אנו אחראים על חפצים אישיים וחפצים יקרי ערך.

כל נערה אחראית לסמן שם בצורה ברורה על חפציה.

כל חפץ שהוא הנמצא במדרשה ללא שם – ייחשב כהפקר.

כל נערה הבאה למדרשה חייבת להיות מבוטחת בביטוח רפואי מקיף בישראל.

שם קופת החולים או ביטוח רפואי בה בתי מבוטחת

הנני מצהיר/ה בזאת שכל המידע שמסרתי הינו נכון.

חתימת הבת:

חתימת הורה / אפוטרופוס:

תאריך:
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נהלי הבית:
הבית מיועד עבור בנות חרדיות שחשובה להן התקדמותן האישית.  	
כל בת מתבקשת למלא את סדר יומה בלימודים, תעסוקה או התנדבות. יש אפשרות להכוונה ויעוץ.  	
הבנות אחראיות על הסדר והניקיון בבית, הכולל: ניקיון בחדרים ותורנות כללית בנוסף למנקה חיצוני שמנקה  	

פעם בשבוע את הבית באופן יסודי.
הדלת הראשית ננעלת בשעה 22:00. אם את נאלצת לאחר או להחסיר על אחריותך להודיע זאת למדריכה באותו יום. 	
מומלץ לקחת אחריות מלאה על חפצים אישיים ולסמן בשם. חפצים שלא ברשות הבת ואינם מסומנים בשם ייחשבו להפקר. 	
ניתן להזמין חברות ומשפחה לדירה עד השעה 8 בערב, במידה וזה לא מפריע להתנהלות הבית או לבנות. 	

גברים בתאום מראש בלבד.

כללי הבית:
יש לקבל אישור מהצוות במידה ואת נאלצת להחסיר משיעור או מפעילות. 	
עפ"י הוראת הרבנים, יש להשתמש במכשיר פלאפון כשר ובמידת הצורך מושגח/מסונן. במידה ואת משתמשת  	

  )filter( בסמארטפון, אנא צייני את סוג הסינון
חובה להתלבש על פי כללי ההלכה בכל הזמנים. אין להסתובב מחוץ לחדרי השינה עם מכנסיים/שרוול קצר.  	
חובה להשתתף בפגישת דירה שמתקיימת פעם בשבוע בשעות הערב. במידה ואינך יכולה להשתתף בתוכניות  	

ערב, נא לעדכן את הצוות.
אין להכניס לדירה אלכוהול, סיגריות או חומרים מסוכנים אחרים, כולל חומרי צפייה או קריאה לא ראויים.  	
אין להשמיע מוסיקה שאינה יהודית. 	
אין להזמין חברות לשינה ללא אישור מראש מהאם בית.  	
יש לשמור על רכוש הדירה ולשלם מידית על נזק שנגרם. אין אפשרות להזיז רהיטים או לעבור חדר/מיטה ללא אישור. 	
יש לשים לב לביטחון הבית. כמו כן יש להקפיד על חיסכון בחשמל ובמים.  	
בת שלא תוכל לעמוד באחד או יותר מהנקודות הנ"ל, תתבקש לעזוב מיידית.  	
אין אפשרות לשאול מוצרים מהשכנים.  	
אנו במדרשה ממליצים להשתתף בתוכנית "התנדבות בקהילה" המתקיימת בימי חמישי אחה"צ. 	

במידה ואת מוצאת את עצמך בסיטואציה שאינה נוחה, בשטח המדרשה או מחוצה לו - אל תהססי לפנות לאחד מאנשי הצוות.

הסדרי תשלום:
דמי רישום $100. 

לתשלום בצ׳קים: יש לרשום את הש'קים לפקודת עמותת "עולמות" ולתאריך ה -1 לחודש. 

לתשלום בכרטיס אשראי: יש להעביר את הפרטים למזכירות בצירוף אישור מבעל הכרטיס.

יש להסדיר את עניין התשלום מראש וכן להודיע חודש מראש על עזיבה. 

עזיבה מכל סיבה שהיא, מחייבת בתשלום שכר דירה של 30 יום מיום ההודעה על עזיבה בכתב.

ברור לי מהם נהלי המדרשה, הכללים והסדרי התשלום. אני מתחייבת לעמוד בהם:

הערות:

חתימה: תאריך:     שם:     


