
שם פרטי מלא!: _________________ שם משפחה: _____________ שם האם:_____________

עולה לכיתה: ט' / י' / י"א / י"ב / שנה א' / שנה ב' / שנה ג' / שנה ד' שם תיכון/סמינר:___________

מספר פלאפון: __________________ כתובת:_______________________________________

כתובת אימייל:________________________________ תעודת זהות:_____________________ 

שם אב מלא!:__________________  תאריך יומולדת:___________________ 

ב"ה

S/M/L/XL/XXL/18 :מידת חולצה

הסניף בו אני מעוניינת לשמש בתפקיד )הקיפי(:

ירושלים - רמת שלמה / תל ציון / ביתר עילית / ביתר עילית עטרת חיה מושקא / ירושלים - גילה / בית 

שמש / עמנואל / חדרה / נתניה / חיפה / נהריה / יקנעם / עתלית / קרית אתא / צפת / בית שאן / כפר 

סיטרין / קרית שמואל / ראש פינה / עפולה / מגדל העמק / יבניאל / נצרת עילית / כפר חב"ד / תל אביב 

/ אור יהודה / בת ים / פרדס כץ / רמת אביב / ראשון לציון מרכז / ראשון לציון מערב / ראשון לציון 

מזרח / אלעד / הרצליה / יפו / פתח תקוה / הוד השרון / קרית מלאכי / אופקים / נתיבות / קרית גת / 

ערד / רחובות / באר שבע / אילת / לוד / בני ברק/ ברקת



אני מתאימה לשמש כצוות?
להיות מפקדת בסניף, זוהי זכות גדולה ואחריות עצומה!

חישבי היטב האם את מסוגלת לקחת תפקיד מכריע, חשוב ודורש כל כך. 

כמו כן כצוות בסניפי צבאות ה', עלייך לדעת שאת נכנסת לליגה מיוחדת, והנך עומדת לשמש דוגמא אישית לעשרות 
חיילות גם ובעיקר אחרי הפעילות, ולכן עליך לחשוב האם את מהווה דוגמא באורח חייך, צורת לבושך ועוד.

הנהלת צבאות ה' מחוייבת לקחת לצוות בנות חסידיות, שיהוו דוגמא חיה, מכיון שכך מצורף כאן שאלון אישי שעלייך 
למלא, מלאי אותו בכנות ובאמיתיות, ואל תדאגי לחשיפה, הדברים נשארים כאן ואינם מועברים לאנשים חיצוניים.. 

לאחר החלטת ההנהלה לקבלך לצוות בסניפים, יצרו איתך קשר בעז"ה.

בברכת הצלחה צבאות ה' בארץ הקודש

יש לי ניסיון בחינוך, פרטי:
ניתן לברר על התאמתי לתפקיד:

אצל: ________________________ מספר פלא': _________________________ אצל: ________________________ מספר פלא': _________________________. 

יש לי ניסיון בחינוך, פרטי:____________________________________________________________________________________________________________________.

- אתמיד להגיע לסניף בכל מצב, גם בעומס מבחנים/בגרויות לא ממש   1   2   3   4   5   בוודאי
- אוסיף מעצמי ביוזמות מעבר לפעילות הקבועה כדי לחנך את החיילות ולגרום נחת לרבי מלך המשיח

   2 פעילויות בשבוע זה מעל ומעבר   1   2   3   4   5   רק בשביל זה רוצה בתפקיד
- אני נוהגת כבת חסידית בכל התחומים, באמירת חת"ת, בלימוד חסידות, קשר עם משפיעה ועיסוק בענינים של הרבי

   משתדלת, אך עדיין עוד הרבה לאן להתקדם   1   2   3   4   5   מאוד סדר היום של סביב זה
- אני שומעת רק שירים וניגונים וצופה רק בוידאו של הרבי או בתכנים חסידיים המתאימים לבת חסידית

   בכלל לא   1   2   3   4   5   תמיד

- אני מהווה דוגמא חיה בצניעות )סמני את האפשרויות שאת עומדת בהן(
    החצאית שלי מכסה באופן תמידי את הברך, ובכל מצב

    פתח בית הצוואר שלי סגור תמיד

    השיער שלי אסוף באופן תמידי ובצורה צנועה

    המרפקים תמיד מכוסים

- יש לי מכשיר סמארטפון: כן / לא
- במידה ויש לך סמארטפון, האם האינטרנט בו חסום? כן / לא

בברכת קיץ בריא!
 שנצליח כולנו לעמוד בחוד החנית של חינוך חיילות צ"ה, 
שהם משיחיי שיקבלו את משיח צדקינו תיכף ומיד ממש!

את השאלון יש למלא עד לתאריך: ל' סיון תשע"ט. לבירורים או שאלות 
 t.hashem770@gmail.com ניתן לפנות למייל

ובעז"ה ייצרו איתך קשר בהקדם, במידה ותמצאי מתאימה. 
 נ.ב במידה ולא נבחרת, ייתכן שזה נבע משיקולים כמו עודף צוות וכו'.. 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


