ב"ה

מנחם אב התשע"ג

				

הורים יקרים,
שלום וברכה!
לפני הגעת בתכם לקעמפ ,ברצוננו להביא לידיעתכם כמה פרטים חשובים:
.אהקעמפ יתקיים אי"ה בקמפוס 'בית חנה' בצפת ,בין התאריכים :יום שני כ"ט מנחם אב החל מהשעה 13:00 :בצהריים ,עד ליום
ראשון י"ב אלול בשעה  13:00בצהריים ,הורים שבנותיהם אינן מגיעות בהסעות ,יקפידו על שעות הגעה ויציאה אלו.

.ברשימת הדברים בהם יש לצייד את בתכם שתחי':

קודש:

ביגוד:

כללי:

חת"ת

בגדי שבת לשתי שבתות

קופת צדקה

בגדי יום חול

כלי מיטה (כרית ,שמיכה ,סדין ,ציפית לכרית,
ציפית לשמיכה)

(בגדים שיספיקו למשך כל הקעמפ)

כרטיס קופ"ח או צילום של כרטיס
קופ"ח -חובה
כובע מצחיה
תיק גב
מימיה גדולה (ליטר וחצי לכל הפחות)
כרטיס חיוג\בזקרט\פלאפון (חובה)

 ₪ 4עבור מטבעות לצדקה

הגיינה:
 2מגבות
סבון ,שמפו ומרכך
מברשת ומשחת שיניים
נעלי בית
תכשיר נגד יתושים (מומלץ מאוד)

מברשת שיער
קרם הגנה – חובה

כותנת לילה
(ניתן ללבוש מכנסים קצרות שלא
יראו מעבר לאורך הכותנת)

נעלים להליכה במים
נעלי הליכה נוחות
סוודר (בלילה בד"כ קריר)

מכנסי טייץ ארוכות-חובה! עבור
אטרקציה באחד הטיולים( .לעולות
לכיתות ח'-ט').

שק שינה( ,במידה ואין ,ניתן
להשתמש בשמיכה עבה)

פנס
בגד ים/כובע ים/חולצה
לבריכה טריקו ,לבנה בלבד!

כדאי לצייד את החיילת בדמי כיס .אנו נפעיל במקום קיוסק שישרת את החיילות בקעמפ (ניתן להפקיד את הכספים ישירות בקיוסק).

 אנו ממליצים שחפצי-ערך (כגון מצלמה) ינתנו למפקדות לשמירה.
המימיה וכן הכובע הכרחיים ביותר! חבל שחסרונם יגרום אח"כ למצבים לא נעימים.
נבקשכם לרשום על תוויות כל הבגדים של ביתכם את שמה ושם משפחתה ,כדי לעזור לה לחזור עם כל הבגדים בחזרה הביתה,
מבלי להתבלבל עם חברותיה.
חל איסור מוחלט להביא  ,mp3\4אייפוד ,מכשיר סלולארי שניתן לגלוש בו באינטרנט או מכשיר שיש בו שירים ,סרטים וכדו
שאינם מתאימים לבת חסידית  -מכשיר שימצא יוחרם עד סוף הקעמפ!



הסעות:

למידע ולרישום חובה! למערך ההסעות לקעמפ ,יש להתקשר למוקד ההסעות החל מיום רביעי כ"ד מנחם אב
 054.4714.255או 052.828.4090

קשר עם הבנות:
במהלך היום הראשון של הקעמפ נשתדל לדאוג לכך שכל חיילת תתקשר הביתה .בשטח הקעמפ ישנם כמה טלפונים ציבוריים
שמספרם .04-6820709 ,04-6974509 :ניסיון העבר הוכיח שהקשר בין ההורים למפקדות ,התעניינותם במצב הבת ואופן הסתדרותה
בקעמפ עוזר לבנות ולמפקדות כאחת.

ניתן ליצור קשר עם משרדי הקעמפ בטלפונים 054.4714.255 :או  052.828.4090בזמן הקעמפ בלבד!
בכדי למנוע בעיות מבחינה חסידית ובכלל ,מכשירי הפלאפון יהיו ללא גלישה לאינטרנט .מכשיר שימצא עם גלישה יוחרם.
בנוסף ,זמני הטלפונים יהיו מצומצמים לזמני ההפסקה בצהריים ולזמן ההתארגנות בערב .שאר היום הפלאפונים יופקדו
אצל האחראית .במידה ויש מקרה דחוף ניתן להתקשר למספרים הנ"ל.

 ביקור בקעמפ:
ביום ראשון ה' אלול יתקיים בקעמפ "יום הורים" (ביום זה ,לחלק מהתוכנית תותר כניסת נשים בלבד!) הורים המעוניינים לבקר את
ביתם ,יכולים להגיע ביום זה מהשעה  15:30אחר הצהריים (שעון ישראל) כל הגעה מוקדמת\מאוחרת יותר ביום זה תשבש את
תכניותנו( ,מסיימים בשעה  .)19:00למותר לציין גודל החשיבות בהגעת ההורים לביקור ביום ההורים ,אם בכל זאת אינכם מגיעים נא
עדכנו אותנו או את ביתכם על כך.
כתובת הקעמפ :בסמוך לקריית חב"ד בצפת.
בכדי לא לשבש את סדר היום העמוס בקעמפ ,ובכדי לא לגרום לקנאה אצל החיילות שהוריהן לא יכולים להגיע לבקרן ,לא תותר
הגעת מבקרים לקעמפ  -מלבד ביום ההורים .גם משפחות המתגוררות בקרבת מקום ,לא יוכלו לבקר את בנותיהן בקעמפ
מעבר ליום ההורים ,בשל הסיבות שפורטו לעיל .אנו מצפים ומאמינים שתקבלו זאת בהבנה ותסייעו לנו להביא להצלחת הקעמפ
והנאת כל החיילות בו.

 בקשה אישית:
אנו מבקשים שוב ליידע אותנו על כל רגישות רפואית ,חברתית וכדו' הקיימת אצל ביתכם ,כדי לחסוך ממנה ומאיתנו אי-נעימויות.
על-פי ניסיון העבר ,מידע זה מסייע ביותר לילדה ולהצלחת הקעמפ ,ולאידך חוסר מידע זה עלול לגרום לבת להפסיד את כל ההנאה
מהקעמפ!
במידה ואינכם מאשרים לביתכם לשחות בבריכה  -נא ידעו אותנו בהקדם במוקד הרישום ,במידה ואיננו מקבלים מכם מידע בנידון -
יחשב הדבר כהסכמה מצידכם לכניסתה לבריכה.

 תקנון:
את הקעמפ חוות יחד מגוון של בנות חב"ד מכל רחבי הארץ ,הנהלת הקעמפ וציוותו עושים כל שביכולתם על מנת שביתכם תצא
מהקעמפ מחוזקת יותר מבחינה חסידית ורוחנית .ולשם כך ,ישנה הקפדה גדולה על צניעות והתנהגות של החיילות ,בכדי לשמור על
אווירה חסידית ומהנה .אל מכתב זה ,צורף תקנון עבור ביתכם שתחי' .למרות שכבר בעת ההרשמה היא ואתם חתמתם עליו ,נבקשכם
לעבור איתה שוב על כל הפרטים ,וודאו שהיא מבינה את המשמעות ומסכימה להם .במידה ולא חתמתם בהליך הרישום ,חיתמו ושילחו

ביתך חשובה לנו..

עם ביתכם את התקנון .חיילת שתגיע ללא תקנון חתום ,לא תוכל להתקבל.

אמא יקרה,
ביתך חשובה לנו..
נבקש להתארגן מראש שביתכם תגיע לקעמפ בלבוש צנוע ע"פ התקנון
על מנת למנוע ממנה אי נעימות במשך שהייתה בקעמפ.

בברכת קיץ חסידי :הנהלת קעמפ 'אורו של משיח'
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

ב"ה

תקנון לחיילת בקעמפ 'אורו של משיח'
בהרשמי לקעמפ  -הנני מתחייבת להקפיד על התנהגות המתאימה לחיילת של הרבי  -בת חסידית,
לעמוד בכללים הנהוגים בקעמפ ולציית להם ,כפי המפורט להלן:

"כל כבודה בת מלך פנימה"

הופעתך החיצונית חייבת להיות בהתאם לכללי הצניעות בכל הפרטים כפי ההלכה:
 החולצה צריכה לכסות תמיד את עצמות הצוואר והמרפקים.
 החולצה תהיה ארוכה מספיק כדי שלא יראו חלק מהגוף בזמן הרמת ידיים ובכל תזוזה אחרת.
 החצאית תהיה ללא פתחים כלל ותכסה את הברך בכל זמן ומצב  -גם בישיבה.
 להקפיד על כך שהבגד לא יהיה צמוד לגוף.
 גרביים ארוכות המכסות את הברך תמיד.
 עגילים עדינות ושיער אסוף.
 בגד ג'ינס אסור בהחלט!
 יש להקפיד שצבעי הבגדים לא יהיו צבעים בולטים.
 השינה בכותנת לילה בלבד .ניתן ללבוש מכנסי פיגמה תחת הכותנת מבלי שיראו .חיילת שמכנסיה יראו -יוחרמו.

הנהגה כללית

ההתנהגות בקעמפ צריכה להתאים לבת חסידית ,וההנהגה צריכה להיות כפופה לכללי הקעמפ ,מתוך משמעת וקבלת
עול כלפי הצוות.
 לציית לצוות המדריכות והאחראיות ,לדבר בעדינות ובכבוד ,ולהשתתף בתוכניות במהלך הקעמפ כולו :תפילות ,סעודות
שבת ,טיולים ,התוועדויות ,תוכניות ועוד.
 אסור להביא  , mp3\4אייפוד ,וכל מכשיר צפיה\שמיעה אחר לקעמפ ,מכשיר שיימצא יוחרם עד סוף המחנה!
 מכשיר פלאפון – מותר לשימוש בהפסקות בלבד ,ובשאר הזמנים ישמר אצל אחראית הפלאפונים .כמובן שיהא ללא
גלישה לאינטרנט ,וכן שאין בו כרטיס זיכרון המכיל שירים או סרטים למיניהם" .מכשיר שאינו תואם את התקנון -יוחרם"
 יש להימנע מלדבר על נושאים שאינם מתאימים לבת חסידית.
 היציאה משטח הקעמפ אסורה בהחלט! בת שתעבור על כך – תשלח לביתה!
 השחתת רכוש – תגבה קנס כספי!
אני החיילת _____________________
מתחייבת בל"נ לעמוד בכל כללי ההתנהגות בקעמפ ולציית לצוות הקעמפ .כמו כן אעמוד בכל כללי תקנון
הצניעות .ידוע לי שאם לא אתנהג כראוי או אחרוג מכללי הצניעות בקעמפ ,יש אישור להנהלת הקעמפ להחזירני
הביתה ,והכסף ששולם לא יוחזר להוריי!
חתימת החיילת ________________ :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.

