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 אצל הרבי  ב"פהתש חנוכה

 -תקנון  -

 יקרה!ה מצו תב

 

 ! ב"פה'תש חנוכהברוכה הבאה לקבוצה הבנות של 

חדורה בהכנות הראויות  הנך. בוודאי 770 -המתקרב בבית חיינו  נוכהחחג הזכית ואת עתידה לשהות ב

 לנסיעה לחצרות קדשנו, גשמיות ורוחניות כאחד.

 ולימוד.  , פעילותמסגרת אירוחהכוללת יתית יתוכנית חווך  , ארגנו לחב"ד צפתנשי  ארגון

 : , קראי, הפנימי ושמרי על הכללים הבאיםזוכדי להשתתף במסגרת 

  :הנני מתחייבת

, בפעילויות בארוחותלהיות נוכחת  .של הקבוצהות תוכניבכולו  השבוע במהלךלהשתתף  .א

 י סדר היום.פ-ל ע –בהתוועדויות ו

 , מתוך משמעת וקבלת עול.ות, רכזת ומנהלתמדריכ –יי  להוראות הממונות עלית ילצ .ב

 .לדבר לצוות ולחברות בכבוד . ג

 .חסידית בתדבר על נושאים שאינם מתאימים ליש להימנע מל .ד

אצל  ת שבתסעודכגון: הליכה ברחוב,  ,במקומות ציבורייםלשמור על שקט ועדינות  .ה

 .ל, או שירהקומהגבהת ההימנע ל, מהוכדו משפחות

. מכשיר מובן לא סמארטפוןוכ כשיר צפייה או שמעכל מהביא מוחלט ל חל איסור .ו

 חזרה לארץ. קדון ויוחזר בהתנהגות מתאימה בישימצא ילקח לפ

 המדריכהמברור אישור ל כך עליך לקבל ע תאחר דהיידהפגש עם אמך או כל אם עליך ל .ז

 רה עםת בחזופגשנ ןבו את דרוגקבוע מקום מפגש מול חזרהשעות יציאה ובלעדכנה  -

 . הקבוצה

 מדריכה.מה מפורשמשטח הקבוצה ללא אישור  חל איסור יציאה .ח

לדאוג שהלבוש אותו את מכניסה למזוודה יהיה  פרטי תקנון הצניעות הבא ונך מתבקשת לשים לב לכל ה

 תואם לתקנון זה:

 ניעות ככל הפרטים כפי ההלכה: הופעתך החיצונית חייבת להיות בהתאם לכללי הצ

, לא צמודה ותהיה ארוכה מספיק את עצמות הצוואר והמרפקיםצריכה לכסות תמיד  החולצה .1

 כדי שלא יראה שום חלק מהגוף בזמן הרמת ידיים ובכל תזוזה.

את הברך בכל זמן גם בישיבה, וללא תכסה  – מ מתחת לברךס" 10החצאית תהיה באורך של  .2

 . פתחים

 דנייר.  20בי של לפחות בכל מצב ובעוה שהרגל תהיה מכוסיהיו לפחות עד הברך, כך  הגרביים .3

 .שיער אסוףכל פרטי ההופעה צריכים להיות עדינים: עגילים קצרות,  .4

 אין לשים לק בשום אופן וכן לא איפור. .5

 אדום.עים בולטים ולא צבע צבעי הבגדים לא יהיו צב'ינס אסור בהחלט! וכן יש להקפיד שבגד ג .6

 ת.'מה שלא יראו מחוץ לכותנגללבוש מכנסי פייתן נ –בחצאית וחולצה  , אות לילהכותנהשינה ב .7

שכל זה יהיה כבר בבית ומתוך בטחון ואמונה  ,משיחלך הוח לרבי מוהעיקר, שנגרום כולנו נחת ר

 . המקדש השלישי

הקבוצה בכל כללי  ן זמהלך כל לעמוד במ דרנ-ימתחייבת בלבת( ם הש) תחי' ___________י _אנ

לי שבאם לא אעמוד בפרטי התקנון רשאית הנהלת הקבוצה  ידוע ת.ההתנהגות ולציית לתקנון הצניעו

 ה. פי שיקול דעת-על םלנקוט באמצעים הראויי

 תאריך _____________ _____________מת ההורים __י____________  חתחתימת הבת _

מסכימים לו. באם את  הוריךשו ן תקנו קראת את הש םש , עליך לסמן מקוון  רישום במילוי טופס •

 .מיד בהגעתךלהעבירו למדריכות עליך  –וני לפטנרשמת ברישום 


