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 ה'תשפ"ב 'אדר א  ב"ה
 צפת –מידע על הליך הרשמה לשלוחת בית רבקה 

  גשנה"ל תשפ"
 

 למועמדות שלוחת המכללה בצפת תחיינה

 !ברכה ושלום

 'מכללת בית רבקה' שבכפר חב"ד. –השלוחה בצפת, הינה חלק אינטגראלי ממכללת האם 

המכללה קולטת בוגרות תיכוני חב"ד המעוניינות ללמוד מסלול הכשרה להוראה, בתנאי מגורים 

 .ובאווירה חסידית, חווייתית, ומשפחתית

 הנהגה חסידית

 
 הן נר לרגלינו. -  תלבושת חסידית, מחשבה חסידית, והנהגה חסידית

אנו בטוחים כי תלמידה מגיעה לסמינר, עם רצון וחשק להשתנות, להשתפר ולהתעלות, לחזק את 

רמת החסידיש'קייט ויראת שמים, על כן עליה לראות בסמינר את ההזדמנות לעצב את דמותה 

 .ולחזק את קשר הפנימי והאמיתי לרביהחסידית, אורח חייה, 

התלמידה אמורה להתייחס ברגישות יתר לכל מה שנדרש מתלמידה חסידית. הסברים והצדקות 

 .כי 'לא ידעתי', 'לא אמרו לי', מעידים על אי רגישות למצופה מתלמידה חב"דית

תלמידה חייבת תלמידה המתקבלת לשלוחה, מודעת מראש על הוראת בית דין רבני חב"ד כי כל 

לשאת רק מכשיר סלולארי מסונן. בתחילת השנה תגיש כל תלמידה את המכשיר שלה למזכירות 

 לצורך סינון ובקרה.

של פעילויות וחוויות במשך שנת הלימודים. נוכחות התלמידות בפעילויות  ענפהקיימת מערכת 

תבקשנה להיות היוזמות אף ת  אלו הן בבחינת 'זכות'. התלמידות תשתתפנה בכל אירוע, ולפעמים

 ת.והמארגנו

 אחת לשבוע וביומא דפגרא חב"דיים.  -  תתקיים אחת לחודש, התוועדויות  -'שבת סמינר' 

אחת לשבוע בערב, מסיבות ראש חודש, טיולים  -תוכניות הווי חסידי, שיעורי רשימות ודבר מלכות 

 .וערבי גיבוש. אלו הן חלק אינטגראלי של חיי השלוחה

 .אלו מיועדות לכלל התלמידות הן אקסטרניות, והן תלמידות המגורים פעילויות
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 תנאי קבלה למכללה:

 
 תנאי קבלה הם: -על פי הנחיות משרד החינוך והנהלת המכללה 

 
 
 

 מסלול א.    
 אפשרות קבלה על סמך ממוצע בגרות וציון פסיכומטרי  

 
 של  ציוני הממוצע 50%ההרכב הבא: . שקלול הציון המשולב יערך לפי 540נדרש ציון משולב 

 ציון הפסיכומטרי. 50%ציוני הבגרות; 
 

 . מסלול ב    
 אפשרות קבלה על סמך תעודת בגרות 'איכותית'   

 ניתן להתקבל ללימודים על סמך ההרכב והציונים של תעודת הבגרות, ללא מבחן פסיכומטרי,   
 בכפוף לתנאים הבאים:

 (:מתמטיקהלמסלול לביה"ס היסודי )התמחויות תושב"ע/כוללת, תושב"ע/למסלול גננות,           

 יח"ל אנגלית 4-5 •

  יח"ל במקצוע מוגבר 5 •

 ומעלה. 92ממוצע בגרות  •

 למסלול חינוך מיוחד, וחנוך בלתי פורמלי, ותנ"ך:           

  יח"ל אנגלית 4-5 •

  יח"ל במקצוע מוגבר 5 •

 ומעלה. 100ממוצע בגרות  •

 למסלול חט"ב התמחות אנגלית:           

  יח"ל אנגלית 5 •

  יח"ל במקצוע מוגבר 5 •

 ומעלה. 100ממוצע בגרות  •

 למסלול חט"ב בהתמחויות מתמטיקה:          

  יח"ל אנגלית  4-5 •

  במתמטיקהיח"ל  5 •

 ומעלה. 100ממוצע בגרות  •

 

הסופי של ציון החישוב  -כידוע, ציוני הבגרות הסופיים מתקבלים רק לאחר החגים )ובגין כך 

הציון הנדרש  92) 95להשגת ממוצע  גבוהה המשוקלל מתעכב(. לכן, תלמידות שאין להן סבירות

בממוצע הבגרות  100נקודות מקדם ביטחון(, או שאין להן  3הרך ויסוד + -בבגרות למסלולים גיל

 לא תתקבלנה לראיון ולכן  -למסלולים חינוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי ותנ"ך  540או ציון משולב 

 נבקש שלא להגיש מועמדות.
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יג ניסן. תאריך אחרון להרשמה למועד זה הסתיים ביום -הוא בימים יבמבחן פסיכומטרי הקרוב 

 ג פורים קטן. ייתכן כי קיימת אפשרות להרשמה מאוחרת בתשלום נוסף . 

מועד מבחן הבא יתקיים ביום חמישי, ח תמוז, וסיום מועד ההרשמה הוא ביום שלישי טז אייר. 

 .  nite.org.ilלפרטים כנסו לאתר 

)וכן  וחה מעוניינת להחליט אודות קבלת התלמידות בתחילת פגרת הקיץמאחר והנהלת השל

תלמידה   התלמידות המועמדות מבקשות אף הן לקבל תשובה מהירה אודות קבלתן לשלוחה(,

נוכל להסתמך על ציון מבחן הפסיכומטרי  לאשיש לה ציון נמוך/גבולי בממוצע הבגרויות, 

 חן המתקיים  בחודש אלול. המתקיים בחודש תמוז, ובוודאי שלא על המב

קיימת מכסה מוגבלת של תלמידות המתקבלות בשלוחה בצפת. הקבלה תהיה על פי: רמת 'ציון 

 ם.המשולב', ראיון אישי, ובדיקת התאמה של התלמידה לאווירת השלוחה, ולתנאי המגורי

אין  תתקבלנה תלמידות ללימודי הוראה בסטטוס 'תלמידה שלא מן המניין'. משום כך, אם לא

לתלמידה את תנאי הקבלה להתקבל כתלמידה מן המניין, או חסרים לה יותר מאשר ציון בגרות 

מלקבוע מועד לראיון למסלול הוראה. אנו ממליצים לה לשקול לימודי הכשרה  כדאי להימנע אחד,

 מקצועית במגוון מסלולים בכפר חב"ד.

 לימודי התמחות:

חוגי', -'דו ןהינוכן התמחויות במסלול יסוד, , חנוך מיוחד, חינוך בלתי פורמלי, התמחות תנ"ך

התמחויות. התמחות אחת בכפר חב"ד )בימי ראשון(, והשנייה )תושב"ע( בצפת במשך  שתי כלומר

 .השבוע

חוגי', כלומר -הינן התמחויות 'חדבחט"ב, ומדעים  ,יקהטת אנגלית, מתמיוהתמחו

 נלמדות בשלושה ימי לימודים בכפר חב"ד. מורחבת. הן אחת התמחות

 אי לכך :

קיים הסדר מיוחד המאפשר לימודים בצפת יחד עם לימודי אנגלית. במידה  - תמחות אנגליתה (1

היא חייבת לקבל על עצמה את כל התנאים להתמחות זו, ותלמידה מעוניינת להירשם 

 .שבהסדר, שיפורטו לתלמידה בעת הריאיון

נרשמות.                                      20 -נית בפתיחת המגמה בצפת מות –חט"ב ה טיקהתמחות מתמ (2

 חלק מקורסי ההתמחות יתקיימו מעבר למערכת הרגילה. יתקיימו קורסי קיץ שהינם חובה.

 לא ניתן ללמוד התמחות זו בצפת. – התמחות מדעים (3

נערכים ע"י מזכירות כל תלמידה חייבת לגשת למבדק התאמה למסלול/להתמחות. המבדקים 

 .הינה בידי רכזת המגמה שבכפר חב"ד -התיכונים. ההחלטה להתקבל להתמחות כלשהי 

 



 בס"ד
 

 תנאי קבלה לשלוחה

חינוכית  תלמידות המבקשות לקבוע את עתידן בשליחות רק לסמינר בית חנה צפת מתקבלות

לרכוש את מקצוע ולסיים את כל ארבע שנות לימוד עד לקבלת התואר. תלמידה שאיננה מעוניינת 

ההוראה, ומעוניינת ללמוד רק שנה אחת בלבד ואינה רואה את עתידה כמורה בישראל, לא 

 .מתאימה למסלול זה

נלמדים ביום ראשון   –הלימודים מתקיימים בשלוחה בימים שני עד חמישי. לימודי ההתמחות 

 .בכפר חב"ד

 .בסיום הלימודיםקיים מערך הסעות מסובסד מצפת למכללה בכפ"ח וחזור לצפת 

 מערך הלימודים בשלוחה

מאחר והסמינר בצפת בנוי בעיקר על בסיס תלמידות המתגוררות במגורי הסמינר, קיימים 

 .לפעמים, הבדלים משמעותיים בין מערכת הלימודים במכללה בכפ"ח לבין המערכת בצפת

ך.  פ"ח, וכן ההיפישנם ימי לימוד בצפת, שהם ימי פגרה בכ -שונה. לדוגמה  - לוח השנה בצפת

ישנם, מספר קורסים נוספים הנלמדים בצפת. לפעמים קיימים אף הבדלים בדרישות חובות 

 .הקורסים ומבחני הבקיאות

חשוב אף לשים לב, למשמעות המרחק של צפת למרכז הארץ. על הנרשמת לשלוחה בצפת לקחת 

 בחשבון כי תצטרך לפעמים לוותר על חתונה של חברה או שכנה, בגין המרחק. 

לדוגמה, לא יאושר 'גשר' מיום ראשון עד יום שלשי בגין חתונה הנערכת בכפר ביום ראשון בלילה 

 .שיית 'גשר' עד לאחר השבת, לחתונה הנערכת בליל רביעי במרכז הארץאו ביום שני, או לחלופין ע

השנה, ישהו, בעזרת השם, כל בנות ישראליות במגורים לראש השנה )ולא יום הכיפורים כבעבר(. 

 לפנילאחר ר"ה תתחיל פגרת החגים עד לאחר שבת בראשית(. יש לקחת בחשבון עובדה זו 

 ההרשמה לשלוחה.  

ומדות בתיכונים בארץ המבקשות ללמוד במסלול ישראליות, חייבות להיות הל -תלמידות חו"ל 

מודעות מראש, כי חלה עליהן חובת נוכחות סדירה, לפי לוח שנה והמערכת של תלמידות 

ישראליות. לא נוכל להתחשב בזמני טיסות, ובזמני יציאות  וחופשות של תלמידות חו"ל הלומדות 

 במסלול חו"ל. 

ו, תהיה חובה לשהות בבית חנה בימי ראש השנה, יחד עם כל בנות השלוחה. לידיעת תלמידות אל

 .הנסיעה הביתה תתאפשר לאחר ראש השנה
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 מגורים

חיי המגורים, הם כור הברזל המאחד, המגבש ומפאר את מגוון האנושי הנפלא של הסמינר בצפת. 

 .להצלחה בסמינרהוא המפתח  -היכולת להסתגל, להסתדר, ולחיות יחדיו במגורי הסמינר 

 .חובה על התלמידה לבצע את המטלות והתורנות בדירות, ומעבר לכך להקרין רוח של התנדבות

להנהלת השלוחה יש אמון מלא בתלמידות. אין במגורים פיקוח והשגחה צמודה. אנו סומכים על 

 התלמידות כי הן מתנהגות על פי תקנון המגורים. 

מתאימה וחסידית בלבד, קריאת חומרים המתאימים תקנון המגורים כולל: שמיעת מוזיקה 

רק במקומות  –להוויי ואווירה חסידיים, וחזרה בערב בזמן לדירה, טיולים מחוץ למתחם 

כמקובל. משום כך, תלמידה שיש לה צורך בהשגחה מיוחדת  -מתאימים,  הופעה בדירות בצניעות 

 לא תתקבל לשלוחה.

, עלולה לאלץ את הן במגורים והן בלימודים חסידית מעידה, ח"ו, לו גם הקלה ביותר בהנהגה

 .ההנהלה לסיים את שהותה של התלמידה בשלוחה, ללא כל התראה נוספת

תלמידות שאינן תושבות צפת, מתקבלות בתנאי מגורים בלבד. ההנהלה לא מאשרת תנאי מגורים 

 .פרטיים או משפחתיים

אם ח"ו תראה שאיננה  -  ל תלמידהההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיה ש

 .עומדת בדרישות תקנון ביה"ס/המגורים

 שכר לימודים ומגורים

על זה ₪,  13,950סכום הבסיסי שנקבע על ידי מכללת בית רבקה בשנה"ל הנוכחי היה  –שכ"ל 

 . גלפעילויות חברתיות. טרם נקבע סכום הסופי לשנה"ל תשפ" ₪1000מתווסף 

 , על מחיר שכ"ל הבסיסי. ₪3350תלמידות אקסטרניות מצפת, מוסיפות 

 . ₪ 16,800 – מגורים

בוגרות בית חנה זכאיות להגיש בקשה להנחה לשכר מגורים. חשוב להדגיש כי הגזברות לא נותנת 

 .הנחה לתלמידה שאינה בוגרת תיכון בית חנה

 תלמידות חו"ל, בוגרות תיכונים באה"ק, לא תהיינה זכאיות לקבל  מלגה ממסע. 

לכך, שכ"ל ומגורים זהה לתלמידות -תלמידות חו"ל, בוגרות תיכונים בחו"ל, אינן מתוקצבות, אי

 . הן זכאיות למלגת מסע.$19,100במסלול חו"ל = 

או בהודעה:  073-2550307 לבירורים בעניין תשלום, יש לפנות לגב' אסתי מינצברג בטלפון

0584767703. 
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  להלן הליך הרישום לשלוחה. קראי ופעלי בהתאם.

 הליך הרישום

 :הרשמה כללית למכללת בית רבקה

דרך אתר המכללה עד לתאריך ב' בניסן או עד למועד , של המכללה, מילוי והגשת טפסי רישום

 מלבד דמי הרישום.  .(מבניהםהראיונות עם הנהלת המכללה )המוקדם 

 :הרשמה לשלוחה

. ההרשמה תפתח ביום רביעי כט אדר א, עלייך למלא ערכת הרשמה של השלוחה, באתר בית חנה

  תענית אסתר., ביעי יג' אדר ב'ותסתיים ביום ר

 לפעול על פי הנחיות הבאות:יש להרשמה לשלוחה, 

  .www.beitchana.org באתר בית חנה  , בצירוף מסמכים הנדרשיםמילוי טופס מקוון •

 באתר₪(  400)תשלום דמי רישום  •

 מועד לראיון באתר  נתהזמ •

 המסמכים הבאים:  את במהלך מילוי טופס רישום המקוון, תידרשי להעלות

 אישור ציון פסיכומטרי )אם נבחנת, וברשותך ציון(.  –צילום  .1

 הבגרות מכיתות י, יא, יב.כל ציוני   -צילום  .2

 תעודות כתות י, יא, ומחצית ראשונה של כתה יב. –צילום  .3

 צילום ת.ז.  .4

 . )שימרי את התמונה, ותביאי אותה לראיון(.תמונת פספורט צבעונית .5

 גיליון המקוון! השימי לב, ללא העלאת כל המסמכים הנ"ל, לא תוכלי למלא את 

 השלוחה:המכללה וראיון עם הנהלת 

 כפר חב"ד.  -כל תלמידה חייבת לעבור ראיון עם הנהלת מכללת בית רבקה 

בעת הריאיון, תתבקש  ראיון עם הנהלת השלוחה בצפת.  עוברת כל מועמדת לשלוחה בצפת, בנוסף

 בצפת.הראיון יתקיים בשלוחה קצר )שתי דקות(. בע"פ המועמדת לחזור דבר תורה 

 .יש להביא שתי תמונת פספורט לראיון

 ז.תמו במהלך חודשהנהלת השלוחה תודיע בדוא"ל את החלטתה, אי"ה, 

או  ,073-255-0374כל בירור בענייני רישום, יש להפנות למזכירה נטע תחי' ברדה בטלפון 

  neta@beitchana.org בדוא"ל

אם נתקלת בבעיה טכנית בהעלאת מסמכים/קביעת ראיון וכדו' יש לפנות למדור מחשוב במייל 
 tech@beitchana.org 
  

 .יהי רצון מהשם יתברך שנהיה כולנו מוכנים ועומדים בשורה הראשונה לקבל פני משיח, בב"א

 ,ברכת הצלחה
       מזכירות הסמינר

http://www.beitchana.org/
mailto:neta@beitchana.org
mailto:tech@beitchana.org


 בס"ד

        בתשפ" א אדר      
 צפת –סמינר בית חנה  –מכללת בית רבקה 

 תקנון צניעות             

 

 "אשה יראת ה' היא תתהלל" )משלי ל"א(

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

 

 

נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חיזוק "חובת 
 הדת והיהדות בכלל... לחזק כל דרכי החסידים בענייני הדרכה וחינוך".

 )היום יום, כא בשבט(

 

בסביבה קרובה ובסביבה הרחוקה,  -תלמידה יקרה, זכרי נא כי הינך דוגמא חיה וסמל לכל רואייך

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

 דרכייך. 

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

 רות, ומתאים לבת חסידית. ועל כן, התקנון דלהלן מושתת על שני עקרונות מרכזיים: הכש

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

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

רחוביים זולים שאינם מאפיינים בת  חסידי. אסור שיהיו בו סממנים-לבוש בסגנון חרדי .ב

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" 

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

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

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

 .חריגות

החולצה צריכה להיות בעלת שרוולים המכסים את המרפק בכל זמן ובכל מצב )למשל כאשר  •

אסורים. בית הצוואר יהיה  -כותבים על הלוח וכו'(, על כן, שרוולים שקצותיהם רחבים מדי 

 שעצמות הבריח תהיינה מכוסות.סגור מכל עבר, כך 



 בס"ד
מלפנים: מן העצמות הבולטות בתחתית הצוואר, מאחור: מן החוליה  -)הגבולות ההלכתיים 

הראשונה, בצדדים: מן השיפוע לצד הכתף(. בעיקר יש להקפיד בנידון בחולצות טריקו 

 ובחולצות בסיס.  

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

 בחולצות ללא כפתורים ובסריגים.

 חולצות צריכות שלא תהיינה להן מראה 'רחובי'.  •

או מקושטת /מכל גוון שהוא( / בסגנון רחובי  -החולצה לא תהא שקופה / צמודה / מבד ג'ינס ) •

עניין אחר  בכתובות או באיורים. כיתובים, תמונות, ציורים, שם המוצר או המעצב, או כל

 אסור שיהיו רשומים על החולצה, אף לא של מחזורי כיתה או קייטנות חסידיות. 

על מנת שתכסה את הגוף גם בעת תנועה, כפיפה והרמת  –החולצה חייבת  להיות ארוכה  •

היד.)ללא גופיה או טי שרט שנמתחת מתחת לחולצה( משום כך, גם החצאית חייבת להיות 

 גבוהה דיה. 

 ות והדוקות על החולצה אינן מהוות מראה צנוע וחסידי.חגורות גדול •

מכל גוון שהוא(, לא דמוי ג'ינס, לא מבדים טריקו  -החצאית תהיה מאריג יציב, לא ג'ינס ) •

הנצמדים, לא צמודה ואף לא מבד בעל אופי רחובי. תפרים, רוכסנים, וכיסים חיצוניים אינם 

מורה להיות ישרה, וללא חוטים וכו' מתאימים כלל לתלמידה חסידית.  שולי החצאית א

 תלויים ממנה.

מתחת לברך במצב עמידה,  חייב  להיות עשרים סנטימטרים -אורך החצאית יהיה לא קצר מדי  •

לפחות עשרה סנטימטר  -ויותר מעשר סנטימטרים מתחת לברך במצב ישיבה. ולא ארוך מדי 

ן מן הצדדים, גם אם קצהו אסור, הן מלפנים, הן מאחור וה -מעל הקרסול. שסע בחצאית 

 העליון אינו מגיע לעשרת הסנטימטר שמתחת לברך.

ללא  עם שרוולים ארוכים בכל עת. מכנסי פיז'מה אסורים כותונתחובה ללבוש  –במגורים  •

 כותונת מעל. 

הגרביים חייבות להיות ארוכות על מנת שיכסו את הרגל בכל מצב )גם בישיבה, הליכה ועליית  •

דנייר( ללא דוגמאות  40 עליהן להיות צמודות לרגל, לא שקופות )יש להעדיףבמדרגות וכו'(. 

 אסורות.  -ובצבע אחיד ושקט. גרביים קצרות מעל גרביים 

בימי החורף ניתן לגרוב גרבי צמר כגרביים נוספות, בתנאי שתגענה עד הברך ותהיינה בעלות  •

 צבע אחיד ושקט. גרבי 'טייץ'  אסורות !

)וכן נעלי ספורט( יהיו בדוגמאות עדינות. נעל, מגף או סנדל בסגנון או בצבע הנעליים והמגפיים  •

אסורים. אין נעלי בית בשטח המכללה. החצאית אמורה לכסות את פתח המגפיים, גם  -רחובי 

 בעמידה. 



 בס"ד

התסרוקת תהיה צנועה ועדינה, לא ארוכה מן הכתפיים ולא פזורה )גם בשבת(, לא רחבה או  •

רועה, לא מקורזלת ונפוחה, לא  בעלת מראה "רטוב", לא מכסה את הפנים קצרה במיוחד, לא פ

 בחלקן ולא כל תסרוקת חריגה אחרת.

קישוטי שיער בולטים במיוחד בגודלם או בצבעם אסורים. צמידים, חוטים או כל סימני היכר  •

 של השתייכות לתנועות אלו או אחרות לא מתאימות כלל לבת חסידית. 

ובים ואיורים על החולצה לא מתאמים, אף לא שם חברה היוצרת ו/או כל סימני היכר, כית •

 המעצב. 

 כיסוי הראש לנשים נשואות יהיה על ידי פיאה בלבד, והיא תהיה קצרה ובתסרוקת צנועה.  •

 הציפורנים תהיינה גזוזות, לא בולטות, ולא צבועות בלק.  •

)ולא נתלים וארוכים(  הופעה עם תכשיטים וקישוטים רבים אסורה. העגילים יהיו קטנים •

ועדינים והאיפור לא בולט. האביזרים הנלווים כגון תיקים, חגורות, משקפי שמש וכיו"ב יהיו 

 צנועים ולא בסגנון רחובי.

חובה על פי הלכה לייחד בגדים לשבת, ולכן אין ללבוש בגדי יום חול בשבת קודש. על פי מנהג  •

 ת קודש. ממשיכים ללבוש בגדי שבת גם במוצאי שב -חב"ד 

בחורה חסידית תפתח רגישות באשר לאותם מקומות שם מתאים לסעוד, להסתובב, לערוך  •

 -קניות, ולטייל. השתתפות בפסטיבלים, ירידים, ואירועים שאין להם היתר ברור מרבנים 

 אסורה בהחלט, גם אם מתפרסם כי קיים "מקום מיוחד לנשים". 

 עליה על טרמפים אסורה ומסוכנת!  •

 וזיקה לועזית, רדיו וכו', אינה מתאימה לבת חסידית, ופוגעת באושיות הנפש.שמיעת  מ •

 בסמינר נשמע רק ניגונים חסידיים.

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

תורת הצניעות שוללת לחלוטין הופעה רעשנית ובולטת ברבים. באוטובוסים וכדומה, יש  •

יד במיוחד על שקט וצניעות הדיבור. גם בשמחות של בני משפחתך או של חברותייך, להקפ

את מסמלת בת חב"דית  –חובה להופיע בביגוד  ובאיפור המתאים לבת חסידית. אל תשכחי 

 לכל רואייך!!

היזהרו!! אין  -מסוכנת,  ואמרו חז"ל "חמורה סכנה מאיסור"  –גלישה באינטרנט לא מסונן  •

 להביא לסמינר מחשב נייד וכן סלולרי עם חיבור אינטרנט לא מסונן. 

חייב חסימה. בית דין רבני חב"ד אישר את החסימה של חברת נטספרק  – סמארטפוןכל  •

 מש אך ורק בחסימה המאושרת. וכדומה. יש להשת  iPhoneלמכשירים אנדרויד



 בס"ד

בת חסידית ניכרת גם בדיבורה ובמחשבתה!! נושא פגישות ושידוכים )שלך או של חברותיך(,  •

הוא נושא אישי פנימי שבין הבת, הוריה ומשפיעה. היא איננה שיחת היום, ואין צורך לשתף 

 חברות נוספות בנידון. לפעמים הדבר אף מזיק.

ן תלמידות שקיים אילוץ )כגון מרחק מקום מגוריהן( להוצאת הנהלת המכללה, מבינה כי ישנ •

 רישיון נהיגה. בכל זאת, קיימים סייגים ותנאים בהיתר זה, למען שמירת כללי הצניעות: 

 תקנון נהיגה ולימוד נהיגה:

o גבר. -אין ללמוד נהיגה אצל מורה 

o  .אין לנהוג לבד ברכב עם גבר, אלא בליווי שתי נשים נוספות 

o  ברכב מותרת רק לצרכים חיוניים. רישיון הנהיגה לא אמור לשמש תלמידה הנסיעה

 חסידית אמצעי לבילויים והרפתקאות.

o .אסור להעלות טרמפיסטים, ואף לא טרמפיסטיות 

בענייני צניעות לא תהיינה התפשרות, ויתורים או התראות נוספות. הנהלת השלוחה, רשאית 

 קנון )בשלוחה ומחוצה לה(, ללא התראה מוקדמת. להרחיק מיידית תלמידה שתעבור ח"ו על הת

ויהי 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 להיגאל".

 

 מכתב הרבי על הצניעות:

 בנוגע לאורך השמלות:"ובקשר לשאלה ששאלוני כמה וכמה 

נפש )בנות ישראל תחיינה( ובכל מקום היא, שתהיינה הברכיים  לכלידועה דעתי בזה שמידה השווה 

 מכוסות אפילו בשעת ישיבה.

"הכתוב לעיל הוא, כאמור, דבר השווה ולכל הפחות, אבל מפני שישנם מקומות שהנ"ל אינו מספיק, שהרי 

הצניעות שאין לשנותם בכל מקום, ישנם גם כן פרטים התלויים במנהג בעניני צניעות וכיו"ב נוסף על גדרי 

הנה בזה על כל רב ומורה הוראה במקום לברר ולהורות  -תלויים להחמיר, אבל לא להקל, כמובן  -המקום 

 בנוגע למעשה בפועל.

מרה "ועוד להוסיף, וזה גם עיקר, שהמוכרח להחמיר בהתאם לתנאי המקום, לאו דוקא הפירוש שהוא הח

 בעלמא, כי אפשר גם כן שמפני תנאי המקום הרי מן התורה אסור הדבר. ובכמה עיניים מצינו וכיו"ב..."

 (450)מכתב הרבי, נדפס בתשובות וביאורים עמוד 

 

 


