
ב"ה                                                                                                                                             

ר"ח מנחם אב ה'תשע"ג

אליך חניכה יקרה!

אנו שמחות שבחרת להשתתף במחנה הקיץ הייחודי, מטעם רשת מחנות קיץ 'אורו של משיח' ו'בית חנה' 

יחד  ייחודית, אישית וחמה. כדי שנוכל להתקדם  ופעילויות באווירה  נהנה מטיולים, אטרקציות  בו  צפת. 

ברוחניות בשילוב של גשמיות מצויינת. 

גם השנה הוחלט להגביל מראש את כמות הנרשמות בכדי להצליח ולתת את היחס הראוי והמתאים לכל 

אחת ואחת, יחד באוירה משפחתית ובקבוצה מגובשת: נטייל, נצפה, נלמד, נהנה, נתוועד ונתקשר למלכינו 

משיחנו. 

ובקיצור.. מחכים לנו שמונה ימים גדושים ומלאים. בהם ננצל כל דקה וכל רגע, מצפות לראותך, מלאת חיות 

ומרץ! 

תכל'ס; לפני הגעתך למחנה ברצוננו להביא לידיעתך מספר פרטים חשובים:

החל א.  אב  מנחם  כ"א  ראשון  יום  התאריכים:  בין  בצפת,  חנה'  'בית  בקמפוס  אי"ה  יתקיים  המחנה 

מהשעה 14:00 בצהריים, עד ליום ראשון כ"ח מנחם אב בשעה 12:00 בצהרים. 

רשימת דברים בהם יש להצטייד בבואך למחנה:ב. 

קודש:

חת"ת

2 ₪ עבור מטבעות לצדקה

הגיינה: 

2 מגבות

שמפו, קונדישנר, סבון

מברשת ומשחת שיניים

תכשיר נגד יתושים )מומלץ מאד(

קרם הגנה – חובה

כלי מיטה: 
כרית, שמיכה, סדין, ציפית לכרית, 

ציפית לשמיכה.

כרטיס קופ"ח – חובה! 

ביגוד: 

בגדי יום שיספיקו למשך כל המחנה

בגדי שבת )לשבת אחת(

נעלי בית

נעליים להליכה במים ונעלי הליכה נוחות

סוודר/קפוצ'ון )בלילה בד"כ קריר בצפת(

כובע מצחיה – חובה!

)ניתן  לשינה  וחצאית  חולצה  או  לילה  כותונת 
ללבוש מכנסיים קצרים מתחת לכותנת, במידה והם 

יראו מחוץ לכותנת, הם יוחרמו(

כללי:

מימיה גדולה )ליטר וחצי לכל הפחות(

תיק גב לטיולים 



בנוסף, 

כדאי להצטייד בדמי כיס. אנו נפעיל במקום קיוסק שישרת אתכן במהלך המחנה. 	 

אנו ממליצים שחפצי ערך )כגון טלפון סלולרי, מצלמה וכדו'( ינתנו למדריכות לשמירה. בכל מקרה, 	 

לא יותר שימוש בפלאפון בכל שעות היום, אלא רק בהפסקות! 

תזכורת חשובה: המימיה וכן הכובע הכרחיים ביותר. הצטיידי בהם מראש, בכדי למנוע מצבים לא 	 

נעימים. 

ג.  למידע ורישום על מערך ההסעות לשטח המחנה ביום ראשון כ"א מנחם אב, יש להתקשר למוקד 

ההסעות: 054-8368101 בשעות הערב, החל מיום רביעי י"ז אלול - הרישום חובה! 

ד. בשטח הקמפוס ישנם כמה טלפונים ציבוריים שמספרם: 04-6974509, 04-6820709. 

את מספרי הטלפון של המדריכות ניתן לקבל אצל רכזות המחנה בזמן המחנה בלבד! 

רוחי שארף: 054-9443614 , שלי דיל: 054-5646770 

חשוב ביותר!!! כשאת אורזת את המזוודה – זכרי שכל פרטי הלבוש שאת מכניסה אליה צריכים להתאים 

לבת חסידית כפי המפורט בתקנון הצניעות: 

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 ובוודאי שלא בצבע אדום!  

ניתן לצפות בסרטים או  חל איסור מוחלט להביא מכשיר MP3 ,MP4 או כל מכשיר באמצעותו   

לשמוע שירים וכיו"ב. במידה והפלאפון מכיל דברים כנ"ל, או שניתן לגלוש בו באינטרנט – הוא או   

כל מכשיר אחר -יוחרם עד סוף המחנה.   

נ.ב תזכורת לתלמידות בית חנה בצפת – 200 ₪ פיקדון יש להביא עם הגעתכם לקעמפ, בת ללא פיקדון, 

לא תוכל להתקבל.
בברכת קיץ חסידי, 

הנהלת וצוות המחנה 

'אורו של משיח' ה'תשע"ג


