ב''ה

ישיבה גדולה ליובאוויטש-לונדון
החלטות ההנהלה לשנת תש''ע
ר''ח אלול תש''ע
כבוד תלמידי הישיבה שיחיו
כידוע לכם משתדלת הנהלת הישיבה בכל כוחותיה ,לדאוג לטובתו הגשמית והרוחנית של כל תלמיד ותלמיד בישיבה ,הן
בענייני לימוד ,שכל אחד יצליח בלימודו על פי דרכו ולפי ערך כשרונותיו ,והן בעניינים של יר"ש וחסידישקייט ,שכאו"א
באשר הוא שם יתקדם ויתעלה כפי דרכו.
בכדי להצליח במשימה זו ביתר שאת ,החליטו כל חברי ההנהלה )ראש הישיבה ,המשפיעים ,הרמי"ם והמשגיח( ,שיושם
דגש והקפדה מיוחדת על כמה הנהגות שיהיו דוקא כמתאים וכיאות לתמים בתו"ת )גם אם בעבר התייחסו לזה בקלות
ובהעלמת עין וכו'(.
אשר על כן מבקשים שכאו"א יקרא ההנהגות דלהלן בשימת לב הראוי.
כל תמים היוצא מבנין הישיבה ,צריך ללבוש כובע וחליפה ,הנהלת הישיבה תקפיד ע"כ מאוד ,ולכן אין לעשות לזה שום
יוצא מן הכלל.
א( גיטרות וכיו"ב אינם מתאימים כלל לתו"ת ,ואין להביאם כלל לישיבה ,בנוגע לשאר כלי שיר צריך לבקש רשות
מיוחדת.
ב( צריכים להיות מלובשים כתמים ,אפי' שלא בזמני הלימוד ,ואפי' בשעה שמשחקים ספורט )החושש שמא יתלכלך,
יכול ללבוש בגדים ישנים ,אבל רק חולצה לבנה רגילה עם מכנסיים שחורים רגילים .אבל בשום אופן אין להביא
לישיבה שום בגדים בלתי חסידיים דוגמת  t-shirtומכנסי ספורט וכיו"ב(.
ג( תמים צריך להיות לבוש כמו תמים .זאת אומרת רק חולצות לבנות ורק מכנסיים שחורות או כחול .אסור ללבוש
מכנסי)( jeansאו ) (corduroyאפילו אם זה שחור .מכנסיים בצבע חום אסור ללבוש.
ד( נעליים צריכים להיות) sneakers or slippers.( dress shoesאינם מתאימים לביהמד"ר ולכן אין ללובשם בזאל.
נעליים צריכים להיות בצבע שחור ולא חום.
ה( הישיבה נותנת רשות רק לשמוע ניגוני חב"ד ,ז"א ,אפי' אם זה זמר חב"די אסור להביא זאת לישיבה אם זה לא
ניגוני חב"ד.
ו( לתמים לא מתאים שיהי' טלפון סלולרי,או שום מכשיר שאפשר להסתכל בו וידאו או אינטרנט ) ipod video, psp
( etc.ולכן אין להביא זאת כלל לישיבה.
ז( ההנהלה החליטה שבשום אופן אין ללכת להסתכל באינטרנט או ללכת לספרי' אינה יהודית ,בחור הנמצא במקומות
אלו אינו יכול להמשיך כתלמיד בישיבה.
ח( לא מתאים לתמים שיהי' לו שום עיתון ומגזין לא חסידי ,ובאם ימצא אחד מהם בחדר של בחורים כל חברי החדר
יקבלו קנס.
ט( לתמים לא מתאים להתעסק בבישול בחדרו ,ולכן אסור שיהי' לבחורים כלי בישול בחדרם.
י( לכל תמים אסור לעזוב את הישיבה הן באמצע והן לאחרי סדר ובאם מוכרח ללכת צריך לקבל רשות
מהמשגיח),אפילו אם זה מקום מותר(.לחנויות באזור Market Placeממול הישיבה מותר ללכת בלי רשות
בהפסקות בלבד.אם המשגיח לא נמצא צריך לקבל רשות מאחד משאר חברי ההנהלה.
יא( באמצע סדר אין לעשות טלפונים בלי רשות מהמשגיח.
יב( אין לתמימים להיכנס למטבח ובפרט לא באמצע סדר.
יג( אסור להיות בפנימי' באמצע סדר.
כל הדברים הנ"ל הן כלי זמר ,בגדים ,קלטות וכו' ,שע"פ דעת ההנהלה אינם מתאימים לתמים ,אין להביאם כלל
לישיבה .הנהלת הישיבה תערוך בדיקות בפנימיה מזמן לזמן ,בכדי לוודא שאכן הנהגת כל התמימים שיחיו היא
כמתאים וכיאות לתומכי תמימים.
בברכת הצלחה מופלגה בישיבה וכוח''ט
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