
תקנון הצניעות
"אשה יראת ה' היא תתהלל" )משלי לא(

מצוות הצניעות היא אבן הבוחן של יראת ה' אצל נשי ובנות ישראל תלמידה יקרה, זכרי נא כי הינך דוגמא חיה וסמל 
לכל רואייך – ילדות צעירות, סביבה קרובה וסביבה רחוקה – בהתנהגותך, בהופעתך החיצונית ובכל דרכייך. הלבוש חייב 

להיות תואם את דרישות ההלכה, הולם את רוח המסורת היהודית של בנות ישראל הכשרות, ומתאים לבת חסידית. 

להלן פירוט התקנות המחייבות את לבושך:
ולא  עדינה,  להיות  צריכה  ההופעה   ■
מהודרת מדי, בצבעים שקטים ולא רועשים 

וללא דוגמאות חריגות.

שרוולים  בעלת  להיות  צריכה  החולצה   ■
כן,  על  זמן,  בכל  המרפק  את  המכסים 
שרוולים שקצותיהם רחבים מדי - אסורים. 
בית הצואר יהיה סגור מכל עבר כך שעצמות 
על  להקפיד  יש  מכוסות.  תהיינה  הבריח 

מיקומו של

הכפתור העליון בחולצות בעלות כפתורים, 
ללא  בחולצות  הצואר  פתח  רוחב  ועל 

כפתורים ובסריגים.

 / צמודה   / שקופה  תהא  לא  החולצה   ■
מבד ג'ינס )מכל גוון שהוא( / בסגנון רחובי / 
או מעוטרת בכיתובים כלשהם או באיורים 

חריגים.

ג'ינס,  לא  יציב,  מאריג  תהיה  החצאית   ■
)מכל גוון שהוא( לא דמוי ג'ינס , לא טריקו 
אופי  בעל  מבד  לא  ואף  צמודה  לא  וכדו', 

רחובי.

ולא  מדי  קצר  לא  יהיה  החצאית  אורך   ■
סנטימטר  מעשרה  פחות  )לא  מדי  ארוך 
יותר  ולא  ישיבה,  של  במצב  לברך  מתחת 
שסע  הקרסול(  מעל  סנטימטר  מעשרה 
בחצאית - אסור, הן מלפנים, הן מאחור והן 
מן הצדדים, גם אם קצהו העליון אינו מגיע 

לעשרת הסנטימטרים שמתחת לברך.

■ הגרביים יכסו את הרגל בכל מצב. עליהן 
)פחות  שקופות  לא  לרגל,  צמודות  להיות 
ובצבע  דוגמאות  ללא  דנייר(  מעשרים 
אחיד ושקט. גרביים מרושתות או מחוררות 
 - גרביים  מעל  קצרות  גרביים  אסורות.   -
אסורות. בימי החורף ניתן לגרוב גרבי צמר 
כגרביים נוספות, בתנאי שתגענה עד הברך 

ותהיינה בעלות צבע אחיד ושקט.

■ נעליים )כולל נעלי ספורט( ומגפיים יהיו 
בדוגמאות שקטות. נעלי פלטפורמה ונעליים 
גבוהות אסורות. נעל, מגף או סנדל בסגנון 

או בצבע רחובי - אסורים.

לא  ועדינה,  צנועה  תהיה  התסרוקת   ■
ארוכה מן הכתפיים ולא פזורה, לא רחבה 
או קצרה במיוחד, לא פרועה, לא מקורזלת 
ונפוחה, לא בעלת מראה "רטוב", לא מכסה 
את הפנים בחלקן ולא כל תסרוקת חריגה 

אחרת.

■ קישוטי שער בולטים במיוחד בגודלם או 
בצבעם, אסורים.

■ כיסוי הראש לנשים נשואות יהיה על ידי 
פאה בלבד. הפאה תהיה בתסרוקת צנועה 
המגבלות  כל  הכתפיים.  מן  ארוכה  ולא 
החלות על שער טבעי מתייחסות גם לפאה.

בולטות.  ולא  גזוזות  הציפורניים תהיינה   ■
שקט  בצבע  ורק  אך  מותרת  בלק  צביעה 

ועדין, קרוב למראה הטבעי.

רבים  וקישוטים  תכשיטים  עם  הופעה   ■
ועדינים  קטנים  יהיו  העגילים  אסורה. 
כגון  הנלווים  האביזרים  בולט.  לא  והאיפור 
תיקים, משקפי שמש וכיו"ב יהיו צנועים ולא 

בסגנון רחובי.

וחגים,  בשבתות  חול  בגדי  ללבוש  אין   ■
ובמוצאי שבת וחג.

■ לבישת בגד אדום אסורה על פי ההלכה.

כללי התנהגות לבת החסידית:
על בת חסידית להבדל במחשבתה, דיבורה 
של  כנציגה  עצמה  את  ולראות  והופעתה 

חב"ד ושל רבותינו נשיאינו, לפיכך:

כלפי  מיוחדת  רגישות  לפתח  עליה   ■
להשתתף  אין  וטיול.  קניה  בילוי,  מקומות 
באירועים שאין להם היתר מרבנים, גם אם 

קיימת בהם הפרדה בין נשים לגברים.



■ יש להקפיד על טון וסגנון דיבור מכובד 
ושקט.

יהודית/ שאינה  למוסיקה  להאזין  אין   ■
חסידית, או לתוכניות רדיו בלתי מבוקרות.

■ השימוש ברשת האינטרנט מותר אך ורק 
במגבלות הבאות: א. לצרכים מיוחדים, כמו:

רב  ב.הסכמת  לימודים.  פרנסה  בריאות, 

מורה הוראה. ג. ההתחברות לרשת תתבצע

מירבי  סינון  המעניק  מסלול  באמצעות 

לתכנים – כיום: מסלול "אתרוג" שע"י חברת

"רימון", או מסלול "נתיב" שע"י חברת סיימן.

ברשת  השימוש  על  המגבלות  כל   ■
האינטרנט אמורות כמובן גם לגבי מחשבים 

ניידים

)Tablets( מחשבי לוח( Laptops((

■ על פי הוראת רבני חב"ד, מכשירי טלפון 
))Smartphone מותרים  נייד מסוג טלפון חכם 

ההגנה  תוכנת  באמצעות  ורק  אך  לשימוש 

של חברת נטספארק. 

בתוכנה  תומך  אינו  המכשיר  ודגם  במידה 

חלופית,  הגנה  בתוכנת  להשתמש  ניתן  זו, 

באישור מוקדם של הנהלת המכללה בלבד.

/קריאת  מבוקרת  בלתי  במדיה  צפיה   ■
ספרות /עיתונות - חילונית, אסורה.

■ יש להקפיד על טון וסגנון דיבור מכובד 
ושקט.

שהיא  הצניעות  חיזוק  ידי  שעל  רצון  ויהי 
להאיר"  "נר  להיות  תזכי  ה',  ליראת  ביטוי 
בדרך העולה בית ה' ותסייעי לקיום הייעוד 
ישראל  עתידים  צדקניות  נשים  "בזכות 

להיגאל".

תלבושת אחידה

להגיע  נדרשות  המכללה  תלמידות 

מכופתרות  חולצות  אחידה:  בתלבושת 

להדפסים  גברי..אפשרות  צוארון  בעלות 

עדינים של פסים,משבצות, נקודות.לא ג'ינס 

ולא מבד דמוי ג'ינס.

חצאית ארוכה בצבע כחול/שחור. ההופעה 

לתלמידות  חובה  הינה  אלו  לבוש  בפרטי 

שנים א', ב' וג' שאינן נשואות

לבוש  בפרטי  מחויבות  נשואות  )תלמידות 

הדומים לדגמים שנקבעו(

מכתב הרבי על הצניעות:
"ובקשר לשאלה ששאלוני כמה וכמה בנוגע לאורך השמלות:

ידועה דעתי בזה שמידה השווה לכל נפש )בנות ישראל תחיינה(ובכל מקום היא, שתהיינה 
הברכיים מכוסות אפילו בשעת ישיבה.

הכתוב לעיל הוא, כאמור, דבר השווה ולכל הפחות, אבל מפני שישנם מקומות שהנ"ל 
אינו מספיק, שהרי בענייני צניעות וכיו"ב נוסף על גדרי הצניעות שאין לשנותם בכל מקום, 
ישנם גם כן פרטים התלויים במנהג המקום – תלויים להחמיר, אבל לא להקל, כמובן – 

הנה בזה על כל רב ומורה הוראה במקום

להחמיר  שהמוכרח  עיקר,  גם  וזה  להוסיף,  ועוד  בפועל.  למעשה  בנוגע  ולהורות  לברר 
בהתאם לתנאי המקום, לאו דווקא הפירוש שהוא החמרה בעלמא, כי אפשר גם כן שמפני 

תנאי המקום הרי מן התורה אסור הדבר. ובכמה עניינים מצינו וכיו"ב..."

)מכתב הרבי, נדפס בתשובות וביאורים עמוד 450(


