בס"ד ,תמוז תש"פ

פתיחת שנה"ל תשפ"א
להורים ולתלמידות ,שלום ורב ישע !
מסמך זה יחול ,אם ,אי"ה ,השנה תיפתח כסידרה .אם יהיו שינויים נודיע עליהם בזמן אמת.
אנו מקדמים בברכה את הצטרפות הבנות החדשות למשפחת אמנה ומוסיפים ברכה לוותיקות  -ברוכות הבאות בשם ה!
פתיחת השנה  -שנה"ל תש"פ ,תחל ,בע"ה ,ביום שלישי ,י"ב באלול תש"פ (.)1.9.20
בנות כתות ז'-ח' תגענה באמצעות ההורים ביום שלישי ,י"ב באלול תש"פ ( )1.9.20בשעה  .9:00הפיזור יהיה באמצעות
ההסעות ב.13:00
בנות כתה ט' – תגענה לאמנה ביום שלישי י"ב באלול תשע"ט ( ,)1.9.20החל מהשעה  15:00אחה"צ ותתארגנה בפנימייה,
ולאחר מכן ,תתקיים פעילות להורים ולבנות עם הצוות בשעה .18:30
בנות כיתות י' – י"א  -תגענה לאמנה ביום שלישי "ב באלול תש"פ ( ,)1.9.20עד השעה  10:00ותתארגנה בפנימייה,
 11:35פעילות עם הצוות .אחרי האוכל לימודים עד .16:00
בנות כתה י"ב  -תגענה לאולפנה ביום שני י"א באלול ( )31.8.20עד השעה  18:00בלילה .בנות השמינית תקשטנה את
האולפנה לקבלת שאר בנות האולפנה .לימודים ביום ג' החל משעה .11:35
סעודה חגיגית  -סעודה חגיגית לציון פתיחת השנה  -ביום רביעי ,י"ג באלול ,בשעה .19:30
טקס פתיחת שנת הלימודים – ביום רביעי י"ג באלול תש"פ ,בשעה  10:00בבוקר.
שרותים רפואיים  -נא להביא כרטיס מגנטי ,המעיד על חברות בקופת חולים.
הצהרת בריאות  -טופס הצהרת בריאות נמצא באתר אולפנת אמנה נא להורידו ,למלאו ולהחזירו ביום הראשון למחנכת
הכיתה .עפ"י הוראות משרד החינוך ,יש למלא הצהרה וויתור סודיות רפואיים כל שנה מחדש .כל בת חייבת להביא עמה
טופס אישור לחיסון כנגד חצבת /או הצהרת הורים על כך .ללא הבאת המסמכים הבת לא תוכל להתחיל את לימודיה.
פנקס חיסונים – יש להביא למחנכת העתק פנקס חיסונים למקרה חרום .הצילום יועבר למשמרת אצל אחות בית הספר.
סדר החגים והשבתות והחופשות :
שבת "נצבים וילך" כ"ג באלול תש"פ ( – )12.9.20שבת אמנה.
יציאה לחופשת ראש השנה ,יום חמישי כ"ח באלול ( ) )17.9.20עם סיום הלימודים.
חזרה מחופשת ר"ה כיתות ז' – י"ב ,ביום שלישי ד' בתשרי תשפ"א ( ))22.9.20עד לשעה .08:00
שבת פרשת האזינו ז' ,ח' בתשרי תשפ"א ( )26.9.20שבת שובה – שבת אמנה.
יום הכיפורים ,ראשון ושני ט' י' בתשרי תשפ"א ( )27-28.9.20באולפנה .אין שחרורים.
(יתקיימו  2מניינים)
יציאה לחופשת סוכות יום שלישי י"א בתשרי תשפ"א (( 29.9.20
חזרה מחופשת סוכות יום שני כ"ד בתשרי תשפ"א ( )12.10.20בבוקר.
שבת בראשית ,כ"ט בתשרי תשפ"א (  – )17.10.20שבת אמנה.
שנת לימודים מבורכת ומוצלחת!

רשימת הציוד:

 -על הבנות להביא עימן את הפריטים הבאים:



סידור ,תנ"ך שלם ,ספר סליחות ,מחזור ליום כפור (נוסח ספרד – אשכנזי ,נוסח ע"מ),
ונוסח בית אבא לעדות המזרח.
תיק לספרי לימוד ,מחברות ,מחשבון ,כלי כתיבה.
כרטיס מגנטי של קופ"ח – חובה להביא לפנימיה.
תלמידה עם בעיה רפואית הדורשת ציוד מיוחד או תרופות כרוניות – חייבת להביאם איתה לפנימיה ובתיאום עם
אחות האולפנה.
מצעים וכלי מיטה (שמיכה ,כרית ,סדין) ,רצוי להביא כיסוי מיטה אישי  .כלי רחצה .
בגדי שבת וחול .יש להקפיד על כללי הצניעות המצויינים בתקנון.
תלבושת לשעורי ספורט :נעלים ,מכנסים ארוכים ורחבים ,חולצת טריקו עם שרוול עד למרפק.
ניתן להביא גם  :תמונות (ראויות) וחפצי נוי לקישוט החדר ,כלי נגינה.



לתשומת לב :עפ"י הוראות משרד החינוך וכללי הבטיחות ,אסור ומסוכן להביא מכשירי חשמל מתחממים כגון:
טוסטרים ,מפזרי חום וכד'  .אין אביזרים טכנולוגיים המיועדים לצפיה בסרטים( .מחשב נייד).
יש להביא מנעול אישי לנעילת הארון .האולפנה אינה אחראית לחפצים שייעלמו.
החל מתחילת שנה"ל תשע"ט יותר להשתמש בטלפון (סמארטפון) אך ורק כאשר הוא מסונן על ידי חברת
נטספארק רימון .פרטים על ההתקשרות עם החברה יישלחו במכתב נפרד.












* כ"כ הבנות מתבקשות להביא ספרי "סליחות".
* תקנון האולפנא מצורף בזה!

תקנון לבוש -והצנע לכת עם ה'
אלוקיך
בס"ד ,קיץ תש"פ

הורים ותלמידות יקרים!
בחרתם להיות חלק ממשפחת האולפנה .בכך הצטרפתם לבית "אמנה" .צורת החינוך וסגנונו ,מסמלים השתייכות ודרך
חיים .צניעותה של בת "אמנה" בהיותה באולפנה ,ומחוצה לה ,היא תעודת הזהות שלה .הצוות החינוכי באולפנה קבע את
אמות המידה לקוד הלבוש  ,לאחר דיון עמוק ומשמעותי ובשיתוף הבנות.
להלן מספר הנחיות אשר הן הלכה מפורשת ותקנון המחייב את כלל בנות האולפנה .ההוראות חלות הן בחלקים
הציבוריים והן בפנימייה שכן חובת הצניעות היא ,בראש ובראשונה ,כלפי שמים.
חולצה:

על החולצה להיות צנועה ,אורך השרוולים חייבים להיות עד למרפק ,החולצה לא תהיה שקופה או
פתוחה סביב לצוואר.

חצאית:

אורך החצאית עד לאחר הברך גם במצב ישיבה .אם לחצאית יש שסע הוא יותר עד לגובה הברך
מלמטה.

שיער:

יש להקפיד על הופעה סולידית ומעודנת .אין לצבוע את השיער או להסתפר בתספורת לא ראויה
ומכבדת.
בנות המבקשות לתרום שיער תבורכנה.

תכשיטים:

חל איסור א .על עגיל באפרכסת העליונה של האוזן (אליקס) .ב .על נזם באף( .בנות שתגענה עם
נזם שלא אושר בעבר יושעו .אין אישורים חדשים לענידת נזם ג .פירסינג בכל מקום שהוא.

בגדים צמודים:

כללית:

אין ללבוש שום בגד צמוד המבליט את איברי הגוף( .איסור תורה מפורש)

 .1התקנון חל עליך הן בימי חול והן בשבתות ובימים טובים .בכל מקום באולפנה ובכל
פעילות מטעמה של האולפנה או הקשורה לאולפנה.
 .2בת אמנה אינה לובשת מכנסיים או בגד לא ראוי ,לא באולפנה ולא מחוצה לה .בת שלא תקפיד
על כך ,שאלת לימודיה באולפנה תיבחן מחדש.

אנא ממך בת יקרה !
מדדי את עצמך מול דרישות ההלכה ,אל תפלי לנורמות של הרחוב ,ואל תחכי להערות הצוות.
לאור ניסיון העבר ,נתייחס להפרה של כללים אלו בחומרה .נגד בנות שלא תכבדנה את הכללים ינקטו פעולות משמעת
בהתאם.
להיות בת יהודייה פירושו לאמץ דרך חיים של יראת שמים ,תורה וצניעות .לבת זו יש אורח חיים פנימי המושפע מערכי
הנצח של היהדות ,ואינו כפוף לאופנה זמנית וחולפת אשר בדרך כלל מהווה חיקוי לא ראוי לדרכי הגויים .בנוסף לכך את
בת "אמנה" ופיר ושו ,להיות רחוקה מן הנורמות המקובלות ברחוב ,להיות שונה באישיותך ,בדרך המחשבה ,בנכונות
לתרום ובהופעה החיצונית.

