
 

 התשע"ו, שנת הקהל א' אדרב"ה,                          

 

 , וזו ההזדמנות שלך...יוצא לדרך קעמפ אורו של משיח

 חדשה שאלון למועמדת –טופס הרשמה 

 .עולות לכיתה י"אבחרות בנות החל מלצוות בקעמפ, נ***

 

 שם: ______________ משפחה: _______________

 ______________________________תובת: _________________ כ:מס' פלאפון

 ______________כתובת אימייל:______ כיתה: _______ גיל: _____עולה לתיכון/סמינר: ____________ 

*     *     * 

 .ג' מנחם אב –כ"א תמוז הקעמפ יתקיים בין התאריכים 

 וות.כ' יתקיימו ימי היערכות לצ -י"ט אי"ה ב

 !ריכים אלו מתאימים לךאז לפני הכל בדקי שתא

 

גם ובעיקר אחרי  ותוהנך עומדת לשמש דוגמא אישית לאלפי חיילת לליגה מיוחדת, נכנס כצוות בקעמפ, עלייך לדעת שאת
 הקעמפ, ולכן עליך לחשוב האם את מהווה דוגמא באורך חייך, צורת לבושך ועוד. 

 חיה,הנהלת הקעמפ מחוייבת לקחת לצוות בנות חסידיות, שיהוו דוגמא 

הדברים נשארים  לחשיפה, ואל תדאגי ובאמיתיות, מלאי אותו בכנות, כאן שאלון אישי שעלייך למלא מצורףמכיון שכך 
 כאן ואינם מועברים לאנשים חיצוניים.. 

 לאחר החלטת ההנהלה לקבלך לקעמפ, ישלח אליך מכתב קבלה ובו הפרטים. ויצרו עימך קשר.

 

 בברכת הצלחה                                                                                

 ע"והנהלת קעמפ  'אורו של משיח' קיץ ה'תש

 נ.ב 

חלילה שאינך בת  .. ואין הכוונה'בקעמפ, ייתכן שזה נבע משיקולים אחרים כמו עודף צוות וכובמידה ולא נבחרת לצוות 
 חסידית!

 

 

 



 

 שאלון אישי:

 נמוך ביותר(הוא ה 1-)כש 1-5סמני מ 

 5 4 3 2 1אני אומרת חת"ת וספר המצוות באופן קבוע ויומיומי.  -

 5 4 3 2 1יש לי קביעות בלימוד חסידות מידי שבוע  -

  5 4 3 2 1יש לי משפיעה, ואני משוחחת איתה לעיתים קבועות.  -

 5 4 3 2 1אני יוצאת למבצעים באופן קבוע מידי שבוע.  -

 5 4 3 2 1אני שותפה פעילה בסניפי צ"ה ומשמשת כמפקדת/ רכזת בסניפים.  -

  5 4 3 2 1אני שומעת רק שירים המתאימים לבת חסידית.  -

  5 4 3 2 1אני צופה רק בוידאו של הרבי ובתכנים חסידיים.  -

 5 4 3 2 1פתח בית הצוואר שלי סגור תמיד.  -

 5 4 3 2 1ב. החצאית שלי מכסה באופן תמידי את הברך, ובכל מצ -

 5 4 3 2 1השיער שלי אסוף באופן תמידי ובצורה צנועה.  -

  5 4 3 2 1יש לי מכשיר סלולארי והאינטרנט בו חסום.  -

 

 __________________________________ :נראה לי שאני מתאימה לתפקיד בקעמפ, כי 

_____________________________________________________________________ 

 יש לי נסיון בחינוך, פרטי:_______________________________________________ -

_____________________________________________________________________ 

 ניתן לברר על התאמתי החסידית לתפקיד בקעמפ,  -

 ._______אצל: _____________, מס' פלא':________

 _._____לא':____________אצל ____________ מס' פ

 

  בברכת קיץ בריא!

 ושנצליח כולנו לעמוד בחוד החנית של חינוך חיילות צ"ה, 

 שהם משיחיי שיקבלו את משיח צדקינו תיכף ומיד ממש!

 

   oro.5770@gmail.comאו למייל   272-2755572את השאלון המלא יש לשלוח לפאקס: 

 יום שישי כ"ט אדר ב': עד לתאריך

 ובעז"ה ייצרו איתך קשר בהקדם, במידה ותמצאי מתאימה. למייל זה ניתן אף לפנות לבירורים או שאלות. 

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

mailto:oro.5770@gmail.com

