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 תקנון תלמוד תורה חב"ד גילה 

 
טבע ב .(אג. "שבת קי)"מכבדותא"ולכן רבי יוחנן קרא לבגדיו  דים אותול למדונו, כי בגדיו של האדם מכב"חז

, הלבוש החיצוני.פ בגדיו"ע בין היתר העולם האדם נמדד  

רואים אנו ת. "ת בלבוש חסידי ההולם את רוח הת"את הילדים לתהורים יקרים, אנו מבקשים לשלוח ולכן 

  חינוכית. רוחנית והן מבחינה בכך חשיבות עליונה הן מבחינה

   

  
מובא לפניך תקנון התלמוד תורה שמטרתו לייחד אותנו כחיילי צבאות ה' בהתנהגות ובמידות טובות  תלמיד יקר,

 עם יראת שמים. 

התקנון מפרט את ההליכות והסדרים בתלמוד תורה, כפי שנקבעו ע"י ההנהלה ועליך להקפיד וליישם את כל 

 הסעיפים. 

   תלבושת:

כיפה כהה ללא איורים , (ס"מ 15בקוטר  – 4לפחות מידה ) ה בגודל מתאים שמכסה את רוב הראשתהי הכיפה
 .וצבעים שונים

   (ציצית מצמר, מצווה מן המובחר)חוטי הציצית צריכים להיות בחוץ  ציצית:

 .  , אפשר חולצות עם פסים)כולל הדפסי קעמפים וכדו'( החולצה ללא ציורים, כיתובים או הדפסים שונים חולצה:

  .מכנסיים שחוריםו (עד סוף החולצה) חולצות לבנות מכופתרות לגמרימזמן הנחת תפילין,  -' תלמידי כיתות ז', ח
  כובע וחליפה. )לפני הנחת תפילין לבוש רגיל כשאר הכיתות ע"פ התקנון(. עםו ,כנ"ללאחר בר המצווה

 התלמידים שעברו בר מצוה מגיעים לת"ת ומתפללים לבושים בכובע וחליפה.

 . יםלא צמודו , קרועיםלא מכנסי ג'ינס או דמוי ג'ינס לא מכנסיים צבעוניים, .ללא כיתובים וציורים מכנסיים:

 ( שחור או כחול כהה). מכיתה ו' ומעלה רק מכנסיים כהות יםומעלה רק מכנסיים ארוכ (כולל)מכיתה ד' 

   וכדו'. , בלי חלקים זוהרים, בלי מנורותוצבעים בוהקים יהיו בצבע אחיד, לא אדומותהנעלים  נעליים:

שאינן לרוח          ללא סגנון בולט וחריג .אין להביא סנדלים ,נעלי קרוקס, נעליים עם גלגלים וכן כל נעליים 

)סנדלים הינם סכנה לאצבעות רגל הילד בשעת משחק ולכן אין להביאם אלא במקרה של בעיה רפואית  הת"ת

 ח' נעלים שחורות בלבד. ז' . בכיתה עם אישור מנהל(

שיער: תספורת פשוטה וקצרה בגודל אחיד, ללא בלורית ובהשארת פאות עד אחרי העצם. )רצוי וראוי עד תנוך  

.(זןהאו  

  

 ,תלמיד שיופיע בת"ת בלבוש שאינו תואם, ישלח לביתו להחלפה בהתאם

 או הוריו יצטרכו להגיע לת"ת ולהביא לו ביגוד ע"פ התקנון.
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     שמירת הזמנים:

  7:45לפני  ) בהגעת התלמיד .7:45. אין להגיע לשטח הת"ת לפני 8:15הלימודים מתחילים בשעה  •
  (בלבד באחריות ההורים יהיה  התלמיד

 עדרות, חובה להביא פתק מנומק חתום בחתימת ההורים הכולל את סיבת האיחור. יבכל איחור או ה •

 . םושירותילאחר שתיה  התלמידים יקפידו להיכנס לכיתה בסיום ההפסקה, מיד עם הישמע הצלצול •

אישור  (.בכתב או בהודעה אלקטרונית)סיום יום לימודים מוקדם, באישור ההורים בלבד בקשת שחרור ל •
  .הורים בע"פ ליציאת בנם משטח הת"ת אינו בר תוקף

 

, חל איסור מוחלט לשוטט מחוץ קבלת אישור מהמורה לאחריציאה מהכיתה בזמן שיעור מותרת רק  •
 . לכיתה

 , תלמיד שיצא ללא אסורה בהחלט , ללא אישור הנהלהבזמן הלימודים ,יציאת תלמיד משטח הת"ת •

 הוריו יוזמנו לת"ת והעניין ידווח לפיקוח ולרשויות.   בחומרה,רשות בכל דרך שהיא יטופל 

 

 התנהגות ודרך ארץ: 

 צוות הת"ת כולל את ההנהלה, המורים, אנשי הצוות והתחזוקה .  •

 עליך לכבדם כראוי, לעמוד בכניסתם לכיתה ולציית להוראותיהם גם אם אינם מלמדים בכיתתך.               

. תלמיד שישחית ריהוט, ציוד או כל נזק אחר, יאלץ לשלם עבור הנזק עליך לשמור על רכוש הת"ת •

 דרש ערבון כספי לעתיד. יולעיתים י

 אלא באישור ובאחריות מורה. להניחם בעגלת הכדורים( יש ). אין להכניס כדורים למבנה הת"ת לחלוטין •

זהו פתח לעימותים ונזקים. יש כדורים וציוד ספורט , מהבית כדורים פרטיים להביאלא מומלץ מאוד  •
 תלמיד שבכל זאת החליט להביא כדור מהבית עליו לקחת בחשבון ש:בת"ת. 

 הכדור לא נכנס למבנה ביה"ס אלא נשאר בעגלת הכדורים בחוץ. .1

 ת הכדור לא תהווה עילה לאיפה ואיפה.התלמיד ישתף את כל חברי כיתתו במשחק בכדור, בעלּו .2

 יוחרם. -י שיגרום לבעליו להיכנס למריבות וכדו'כדור פרט .3

 אין הנהלת הת"ת אחראית לשלמות הכדור ולכל עניין הקשור לכדור. .4

 אנו מתנהגים כחיילי צבאות ה' ולכן עלינו לדבר בנחת ללא צעקות ושריקות. שומרים על דיבור נאות  •

 ללא מילים רחוביות או קללות חלילה. ללא שירים וחוויות שאינם לרוח הת"ת. העובר על סעיף זה 

 יוזמן לשימוע אצל המנהל.  

 אסור להביא מסטיקים או פיצוחים כלל לשטח הת"ת.  •

 אין להביא כסף ללא מטרה המתואמת עם ההורים והמורים.  •

 הכסף/ הציוד יוחרם.  הת"ת ובזמן הלימודים.חל איסור מוחלט לקיים מסחר בכסף או בחפצים בשטח  •
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הרמת יד על חבר אסורה בהחלט! כל סכסוך או מריבה יש לפתור בצורה אנושית ולא במכות .תלמיד  •

הרמת יד במשחק או בצחוק הורים . זימוןו השעיהבחומרה בהתאם למעשה עד כדי  שייענשירים יד, 

 דינה כאלימות. 

 

   הבאת ציוד:

 יש להביא את כל הציוד הדרוש ע"פ המערכת ,הכולל: ספרים ,מחברות וקלמר מלא בכל הציוד הנדרש.  •

)ערב כיתה, בר מצוה  פעילות כיתתיתלכולל  לת"ת. טלפון חכםחל איסור מוחלט על התלמידים להביא  •

  מנומקתבמקרים מיוחדים, על ההורים להגיש בקשה ) מעבר לשעות הלימודיםהמתקיימת  וכדו'(

 

. (מכשיר כשר בלבד, במידה ויאושר להביא מכשיר טלפון, המכשיר יהיה תידון בבקשהש ת הת"תהנהלל •

 . למרות האישור)אובדן, נזק וכדו'(  שאין להנהלת הת"ת אחריות על מכשירי הטלפוןיש לציין 

 , טטריס, מצלמה וכל ציוד דיגיטלי אחר. MPאין להביא דיסקמן, לייזר, רדיו , •

 לא להביא משחקים שאינם לרוח הת"ת כגון מסכות, רובוטים, קפיצי ספורט, קלפים שונים ואקדחים.  •

 אפילו כשהם רק מונחים בת"ת -אין להביא כל כלי רכיבה, אופניים, קורקינט, גלגליות ,סקטבורד  •
 . )במקרים מיוחדים שהכלי משמש להגעה מהבית יש לקבל על כך אישור מהנהלת הת"ת(

אין המוסד מכשיר המובא לת"ת בין באישור ובין בלא אישור הינו באחריות התלמיד בלבד.  /כל ציוד •

 ', ולא תהיה שום טענה מהתלמיד ו/או הוריו על ההזק!אחראי על נזקים וכדו

  

 כל מכשיר או חפץ אסור שיובא לת"ת, עלול להיות מוחרם! 

 אין להביא חפצים חדים או מסוכנים. חפצים מסוכנים שיובאו, יוחרמו ולא יוחזרו! 

  
  

  הוראות כלליות:

 מלואם ובזמנם.   התאם להנחיית המורה המלמד ביש להקפיד על הכנת שיעורי בית ב •

  .'קשר, נא להחזירם חתומים ביום א דפי •

 שיביאו לאירוע. הפריטים המוצרים אתיתה יש לתאם מראש עם מחנך הכ ימי הולדת יערכו בכיתה בלבד, •

כל הכיבוד שיובא יהי' רק בהכשר בד"ץ העדה החרדית . ל התלמידים בכל יום הולדתכאחידים ליהיו 

 ! אין להביא עוגה שנאפתה בביתוהרב לנדא ,

לכן המוצרים  )מדרכי ה' להיות הגוף בריא( אנו מחנכים לשמירת בריאות הגוף ואורח חיים בריא, •

 .ובתאום עם המורה להתוועדויות/ ימי הולדת יהיו הכי קרובים לאוכל בריא עד כמה שאפשר
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ללא חברי  –אין לערוך מסיבות יום הולדת בשעות אחה"צ לחברי הכיתה אלא אך ורק במסגרת משפחתית  •

 הכיתה. 

 ם למיניהם. יש להשתדל להביא אוכל בריא לת"ת .אין להביא ממתקים וחטיפיבאופן כללי,  •

. לאירועי בר מצווה ראה אחה"צ ללא תיאום עם מחנך הכיתה םיאין לערוך מסיבות או מפגשים כיתתי •
   ח. -תקנון נפרד לתלמידי כיתה ז

באם תתקיים מחוץ ( חודשיים קודם הבר מצוה)לא תאושר השתתפות תלמידים בחגיגת הנחת תפילין  •

 לכותלי הת"ת. 

 חלים גם בזמן האירועים הנ"ל. ברור כי כל כללי תקנון הלבוש

 

 תלמידינו אינם מתעסקים בפוליטיקה וכמובן שאין להביא חומר בנושא זה לשטח הת"ת. * 

 . באישור המנהל בלבדחלוקת כל חומר פרסומי * 

 מכבדים כל אדם באשר הוא, דעתו, אמונתו ופעולותיו. "האמת והשלום אהבו"אנו * כחסידים של הרבי, 

  שתמונת בנו  שאינו מעוניין.הורה  'וכדו, אתרי חב"ד מים תמונות מפעילות הת"ת בעלוניםאנו מפרס מידי פעם* 

 ישלח הודעה כתובה למנהל הת"ת על התנגדותו לכך.  תפורסם

 מחוץ לתחום התלמידים ואין להיכנס אליהם כללחדר התחזוקה, חדר המורים, המזכירות ושירותי הצוות הינם * 
 . היוםבשום שעה משעות 

  
    *        *        * 

  
   תלמיד יקר!

בוודאי תקפיד על כל סעיף מסעיפי התקנון קרא ולמד בעיון את תקנון הת"ת ביחד עם הוריך, ואנו בטוחים ש

  , הרגשתך האישית, והנחלת חינוך חסידי על טהרת הקודש .ךביטחונשמטרתו היא: 

 
מברכים אותך בשנת לימודים  ההוראה צוותהנהלת הת"ת ו

שתזכה להיות חי"ל אמיתי בצבאות ה' ופוריה. מוצלחת 
 כרצון הרבי  ולנחת רוח הוריך ומוריך.

  
 מנהל הת"ת  -: הרב בועז אהרוןבכבוד רב

  
  
  
  
 

  

  

 והחזר למחנך הכיתה. על הספח המצורף חתום תלמיד יקר!  נא


