
ב"ה

הורים יקרים!

שמחים שבחרתם לרשום את ביתכם לקבוצת אחו"תשרי.

לפניכם מספר עדכונים לגבי הקבוצה ופירוט נוסף לגבי מספר דברים שעליכם לדאוג ולוודא עם ביתכם טרם הנסיעה לחצרות קודשינו.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

 מידי בוקר תהייה לביתך טעימת בוקר קלה בדירתה, הכוללת חלב דגנים קפה, עוגיות וכדו'...

בכל יום המדריכה תביא לביתכן לו"ז מפורט של שיעוריים/התוועדויות/כנסים ומבצעים שיערכו באותו היום. 

 לפנות בוקר של יום כיפור תלך ביתך יחד עם המדריכה לערוך כפרות. 

על כל בת להצטייד בכסף ולקנות בעצמה: כרטיס כניסה לחדר האוכל של אש"ל, ערבות, וכרטיסי כפרות.

במהלך החודש מנהלת בית הספר תקבל עדכונים שותפים לגבי השתתפות ביתכם בתוכנית הרוחנית של הקבוצה.

אין יציאה מאורגנת מחוץ לשכונה מטעם הקבוצה- בת הרוצה לצאת צריכה לקבל על כך אישור מיוחד ממרכזת הקבוצה.

נשמח אם תשוחחי עם ביתך על חשיבות שמירת תקנון הקבוצה, עמידה וציות לכל הכללים הינם המפתח להצלחה עבור כולנו.

תקנון.

אישור חסימה.

ייפוי כח.

ביטוח רפואי.

בגדים והנעלה המספיקה לכל החודש (כדי להצטייד בבגדים חמים ולא לשכוח נעלים מיוחדות ליוה"כ)

 תכשירים להיגיינה אישית ומוצרי קוסמטיקה

אין צורך להצטייד בשמיכה, כרית ומצעים כל אלה יחכו לביתך בדירה.

אם ביתך מגיע עם טלפון, בוודאי הוא יהיה חסום על פי הכללים הכתובים בהצהרה. כמו כן מומלץ לקנות סיים כך התקשורת תהייה פשוטה וקלה. (את הסים ניתן לקנות בדוכנים ליד 770) ולא

לשכוח להביא מתאם שקע אמריקאי למטען. 

 פתיחת הקבוצה:

הקבוצה נפתחת בעזה ביום חמישי כ"ה אלול ותפעל עד ליום ראשון כז תשרי.

באם ביתכם מגיעה לפני תאריך זה או נשארת לאחר תאריך הסיום. יש לוודא כי יש לה מקום מסודר לשהות בימים אלו.

פתיחת הקבוצה בסעוון סעונטי תערך ביום חמישי כ"ה אלול לאחר תפילת מנחה בחצר ה"פלאזה" של 770, שם תחכה לביתכם המדריכה, וביחד עם שאר הקבוצה הן יצעדו אל הדירה.

בעז"ה המדריכה תיצור עם ביתכם קשר טרם הנסיעה.

דברים חשובים שכדאי שתדעו:

 

 כללים חשובים:

טפסים ואישורים:

:a.tishrei82@gmail.com בכדי למנוע אי נעימות וודאו כי ביתכם חתמה על כל הטפסים הדרושים ושלחה אותם לכתובת המייל

 

 ציוד שצריך להביא:

 

מודות לכם מאוד על שיתוף הפעולה – צוות קבוצת אחות התמימים.

a.tishrei82@gmail.com :לכל שאלה או בקשה אנחנו תמיד פה בשבילכם במייל 

מתפללות שעוד לפני הנסיעה וההכנות אליה נזכה כולנו לקבלת פני הרבי שליט"א מה"מ בגאולה האמיתית והשלמה, ואז נחגוג יחד את תשרי תשפ"ב בבית המקדש.

 

 


