בס"ד ,מנחם אב תשפ"א

פתיחת שנה"ל תשפ"ב
להורים ולתלמידות ,שלום רב,
אנו מקדמים בברכה את הצטרפות הבנות החדשות למשפחת אמנה ומוסיפים ברכה לוותיקות  -ברוכות הבאות בשם ה!
פתיחת השנה  -שנה"ל תשפ"ב ,תחל ,בע"ה ,לפי הפירוט הבא:
בנות כתות ז' – ח' תגענה ביום רביעי ,כ"ד באלול תשפ"א ( )1.9.21עם ההסעות .לוז זמנים מפורט ישלח בהמשך.
הפיזור יהיה באמצעות ההסעות ב.14:00
בנות כתה ט' תגענה לאמנה ביום שלישי כ"ג באלול ( ,)31.8.21החל מהשעה  16:00אחה"צ ותתארגנה בפנימייה,
בשעה  17:30תתקיים פעילות להורי ט' עם צוות האולפנה ובמקביל תהיה פעילות לבנות עם המחנכות .לאחר הפעילות
ההורים משוחררים.
בנות כתות י'  -י"א תגענה ביום שלישי כ"ג באלול ( )31.8.21בין השעות  19:00 – 17:30ותתארגנה בפנימיות ולאחר מכן
ארוחת ערב ב.19:30
בנות כתה י"ב  -תגענה לאולפנה ביום שלישי כ"ג באלול ( )31.8.21עד השעה  10:00בנות השמינית תארגנה את
האולפנה לקבלה חגיגית של הבנות.
שירותים רפואיים  -נא להביא כרטיס מגנטי ,המעיד על חברות בקופת חולים.
הצהרת בריאות  -רצ"ב טופס הצהרה וויתור סודיות רפואיים נא למלא ולהחזיר ביום הראשון למחנכת הכיתה .עפ"י הוראות
משרד החינוך ,יש למלא הצהרה וויתור סודיות רפואיים כל שנה מחדש.
אישור חיסון  /בדיקת קורונה – נשלח הודעה בהמשך על פי הנחיות משרד החינוך .מומלץ מאד להתחסן לנגיף.
פנקס חיסונים – יש להביא למחנכת צילום פנקס חיסונים .הצילום יועבר למשמרת אצל אחות בית הספר.
סדר החגים  ,השבתות והחופשות :
כיתות ט' עד י"ב  -סיור סליחות יתקיים ביום חמישי כ"ה באלול ( )2.9.21הבנות תסענה לתפילת חנה בשילה ותצאנה
לביתן לחופשת ר"ה ,ביום שישי בשעה  11:00לאחר שיחת ראש האולפנה.
כיתות ז וח' לומדות כרגיל ביום ראשון כ"ח באלול ()5.9
בצום גדליה תתקיים למידה מרחוק לכל השכבות.
שבת תשובה פרשת "וילך" ה' בתשרי תשפ"ב ( – )11.9.21שבת אמנה לכיתות ט' עד י"ב.
סיור סליחות לכיתות ז' וח' ביום שני ז' בתשרי ()13.9
ערב יום כיפור ,ט' בתשרי על בנות ט' עד י"ב להגיע לאולפנה עד לשעה .16:00
ההשתתפות ביום כיפורים באולפנה היא חובה ואין שחרורים.
באולפנה מתקיימים שני מניינים  :מנין בנוסח ספרדי ומנין בנוסח אשכנזי.
במוצאי יום הכיפורים והחל מהשעה  22:00בלבד ,ניתן לאסוף את הבנות לביתן לחופשת סוכות.
ביום ראשון ,י"ג בתשרי ( )19.9.21בנות ז' וח' תגענה ליום לימודים באולפנה.
ביום חמישי כ"ד בתשרי ( )30.9.21בנות ז' וח' לימודים כרגיל .בנות ט' עד י"ב תלמדנה בלמידה מרחוק.
ביום שני כ"ח בתשרי ( )4.10.21תתקיים בערב אסיפת הורים כללית .נא שריינו את התאריך.

שבת פרשת נח (ג' במר חשון) ( – )9.10.21שבת חופשית.
לוח שבתות לכל השנה מצ"ב.

רשימת הציוד:

 -על הבנות להביא עמן את הפריטים הבאים:







סידור ,תנ"ך קורן שלם ,ספר סליחות ,מחזור ליום כפור לפי נוסח בית אבא .
תיק לספרי לימוד ,מחברות ,מחשבון ,כלי כתיבה.
כרטיס מגנטי של קופ"ח לבנות הפנימיה .מסכות פנים.
העתק פנקס חיסונים.
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 ומגבת .
בגדים .יש להקפיד על כללי הלבוש 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 להביא אביזרים טכנולוגיים המיועדים לצפיה בסרטים( .מחשב נייד).
יש להביא מנעול אישי לנעילת הארון .האולפנה אינה אחראית לחפצים שייעלמו.
אין להשתמש בטלפונים החכמים לצפייה בסרטים באולפנה בכלל .מכשיר שישמש לצפיה כנ"ל יוחרם ,והתלמידה
תוכל להביא רק מכשיר לא חכם עם וואטסאפ בלבד.









* תקנון האולפנא מצורף בזה!

בס"ד ,קיץ תשפ"א

תקנון לבוש  -והצנע לכת עם ה'
אלוקיך
הורים יקרים ותלמידות יקרות!
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 תקנון 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 חייב להיות עד למרפק ממש ,החולצה לא תהיה שקופה
או פתוחה סביב לצוואר ,וארוכה עד החצאית בכל מצב.

חצאית:

אורך החצאית עד לאחר הברך גם במצב ישיבה .שסע מותר עד למטה מגובה הברך.

שיער:

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

תכשיטים :חל איסור חד משמעי א .על עגיל באפרכסת העליונה של האוזן (אליקס).
ג .פירסינג בכל מקום שהוא.

ב .על נזם באף.

כללית:

 . 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 .מול 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" ופירושו ,להיות רחוקה מן הנורמות המקובלות ברחוב ,להיות דוגמא באישיותך ,בצניעותך ,בדרך המחשבה,
בדיבורך ,ובנכונות לתרום ולעזור לזולת.
בעזרת ה' נעשה ונצליח!

