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קיץ ה'תשע"ו

תקנון 'מחנה הקיץ לבוגרות'
בהירשמי למחנה הקיץ – הנני מתחייבת להקפיד על הכללים הנהוגים במחנה ולציית להם ,כפי המפורט להלן:

"כל כבודה בת מלך פנימה"

הנהגה כללית

הופעתך החיצונית חייבת להיות בהתאם לכללי הצניעות
בכל הפרטים:

ההתנהגות במחנה צריכה להתאים לבת חסידית,
וההנהגה צריכה להיות כפופה לכללי המחנה ,מתוך
משמעת וקבלת עול כלפי הצוות.

 .1החולצה צריכה לכסות תמיד את עצמות הבריח.
 .2החולצה צריכה לכסות את המרפקים בכל מצב.
 .3החולצה תהיה ארוכה מספיק כדי שלא יראו חלק
מהגוף בזמן הרמת ידיים ובכל תזוזה אחרת.
 .4הלבוש בחצאית ארוכה בלבד( .גם בשבת)!
 .5החצאית תהיה ללא פתחים כלל.
 .6החצאית תכסה את הברך בכל זמן ומצב ,גם בישיבה.
 .7להקפיד על כך שהבגד לא יהיה צמוד לגוף.
 .8גרביים ארוכות המכסות את הברך תמיד
(גרבי רגל רק מ 20דנייר ומעלה).
 .9עגילים צמודות לאוזן בלבד.
 .10שיער אסוף גם בשבת.
 .11בגד ג'ינס אסור בהחלט!
 .12יש להקפיד שצבעי הבגדים לא יהיו צבעים בולטים.
 .13הכתונת צריכה להיות ארוכה ומכסה את הברכיים
גם בזמן השכיבה .במידה ובחרת ללבוש מכנסים–הם לא
כתחליף לכתונת! והם לא יראו מעבר לאורך הכותנת.

 .1לציית לצוות המדריכות והאחראיות ,לדבר בעדינות
ובכבוד ,ולהשתתף בתוכניות במהלך המחנה כולו:
תפילות ,סעודות שבת ,טיולים ,התוועדויות ,תוכניות
ועוד.
 .2אסור להביא  , mp3\4אייפוד ,וכל מכשיר צפיה\
שמיעה אחר לקעמפ ,מכשיר שיימצא ילקח לפיקדון
עד סוף המחנה!
 .3מכשיר פלאפון – מותר רק אם הוא ללא גלישה
לאינטרנט ,וכן שאין בו כרטיס זיכרון המכיל שירים
או סרטים  -מכשיר שאינו תואם את התקנון -ילקח
לפיקדון עד סוף ה'מחנה'.
 .4יש להימנע מלדבר על נושאים שאינם מתאימים
לבת חסידית.
 .5היציאה משטח המחנה אסורה בהחלט ,בת שתעבור
על כך – תשלח לביתה!
 .6השחתת רכוש – תגבה קנס כספי!

אני החניכה __________________________ מתחייבת בל"נ לעמוד בכל כללי ההתנהגות במחנה ולציית
לצוות המחנה .כמו כן אעמוד בכל כללי תקנון הצניעות .ידוע לי שאם לא אתנהג כראוי או אחרוג מכללי הצניעות
המחנה ,יש אישור להנהלת המחנה להחזירני הביתה ,והכסף ששולם לא יוחזר להוריי!
חתימת החניכה _________________________________ :תאריך________________________ :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------גם אנו ההורים קראנו את התקנון ,שוחחנו עם ביתנו על הכללים ,ואנו מסכימים לתנאים שבו.
חתימת ההורים________________ :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------את התקנון יש לשלוח חתום יחד עם טופס הרישום והתשלום.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

תמוז ה'תשע"ו

ב"ה

אליך חניכה יקרה!
אנו שמחות שבחרת להשתתף במחנה הקיץ הייחודי ,מטעם רשת מחנות קיץ 'אורו של משיח' ו'בית חנה'
צפת .בו נהנה מטיולים ,אטרקציות ופעילויות באווירה ייחודית ,אישית וחמה.
לידיעתך ,זה מספר חודשים שעובדות צוות מסור של נשים ובנות על הכנת המחנה ,והושקעה בו מחשבה
רבה ומשאבים אדירים תוך שילוב של גשמיות מצוינת ,כדי שנוכל להתקדם ברוחניות .וכל זאת על מנת
שיהיה לכולנו קיץ חסידי באווירה טובה לנחת רוח נשיא דורנו ,הרבי שליט"א מלך המשיח.
בנוסף לכך ,הוחלט גם השנה להגביל מראש את כמות הנרשמות בכדי להצליח ולתת את היחס הראוי
והמתאים לכל אחת ואחת ,יחד באווירה משפחתית ובקבוצה מגובשת :נטייל ,נצפה ,נלמד ,נהנה ,נתוועד
ונתקשר למלכינו משיחנו.
ובקיצור ..מחכים לנו שמונה ימים גדושים ומלאים .בהם ננצל כל דקה וכל רגע כדי לחתור למטרה .מצפות
לראותך במחנה ,מלאת חיות ומרץ!
תכל'ס; לפני הגעתך למחנה ברצוננו להביא לידיעתך מספר פרטים חשובים:
 .אא .המחנה יתקיים אי"ה בקמפוס ישיבת בני עקיבא בנתניה ,ברח' גד מכלוף  ,4בין התאריכים:
יום ראשון כ"ה תמוז החל מהשעה  14:00אחה"צ ,עד ליום ראשון ג' אב בשעה 13:00בצהרים.
 .ברשימת דברים בהם יש להצטייד בבואך למחנה:
שימי לב! מצורף לך תקנון הצניעות – קראי אותו שוב והקפידי על כל הכללים ההולמים בת חסידית ועליהם חתמת!

קודש:
*חת”ת
* ₪ 2עבור מטבעות לצדקה
*קערה וספל לנטילת ידיים
הגיינה:
* 2מגבות
*שמפו ,קונדישנר ,סבון
*מברשת ומשחת שיניים
*תכשיר נגד יתושים (מומלץ מאד).
*קרם הגנה – חובה!

ביגוד:
*בגדי יום שיספיקו למשך
כל המחנה
*בגדי שבת (לשבת אחת)
*נעלי בית /קרוקס
*נעליים סגורות להליכה
במים – נוחות!
*כובע מצחיה – חובה!
*כותונת לילה או חולצה
וחצאית לשינה

כללי:
*מימיה גדולה
(ליטר וחצי לכל הפחות)
*תיק גב לטיולים
כלי מיטה :כרית ,שמיכה,
סדין ,ציפית לכרית ,ציפית
לשמיכה
*כרטיס קופ”ח – חובה!
*פנס

בנוסף,
כדאי להצטייד בדמי כיס .אנו נפעיל במקום קיוסק שישרת אתכן במהלך המחנה.תזכורת חשובה :המימיה וכן הכובע הכרחיים ביותר .הצטיידי בהם מראש ,בכדי למנוע מצבים לאנעימים.
ג . .למידע ורישום על ההסעה לשטח המחנה ביום ראשון ,יש להתקשר למזכירת הקעמפ:
 0525.791.489החל מיום חמישי כ"ב תמוז  -הרישום חובה!
לכל מידע נוסף ,וכן ליצירת קשר ההורים עם צוות המחנה  -ניתן להתקשר למספר הנ"ל.

חשוב ביותר!!! כשאת אורזת את המזוודה – זכרי שכל פרטי הלבוש שאת מכניסה אליה צריכים להתאים
לבת חסידית כפי המפורט בתקנון הצניעות .כמו כן ,חל איסור מוחלט להביא מכשיר  MP4, MP3או כל
מכשיר סמארטפון באמצעותו ניתן לצפות בסרטים או לשמוע שירים וכיו"ב .במידה והפלאפון מכיל דברים
כנ"ל ,או שניתן לגלוש בו באינטרנט – הוא או כל מכשיר אחר  -יופקד עד סוף המחנה ולא יותר שום שימוש בו.

בברכת קיץ חסידי,
הנהלת וצוות המחנה
'אורו של משיח'
ה'תשע"ו

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

