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אסור לעזוב את שטח מלון יד השמונה .אסור לנדוד לתוך שכונת המגורים של יד השמונה או
לתחומים אחרים ביד השמונה.
הנוכחות חובה במפגשים ,בשיעורים ובסדנאות .אסור לעזוב פגישה לפני סיומה אלא אם כן
זה ללכת לשירותים ולחזור.
על כולם לדבר בכבוד למנהיגים ולאנשים אחרים המשתתפים בכנס .אסור לדבר בשפה
גסה.
אסור להשתמש בסמים ,לשתות אלכוהול ,או לעשן בכל מקום בכנס .זה עלול לגרום מיידי
לשליחה הביתה מהכנס.
קוד לבוש:
○ בנות :אסור גופיות צמודות או עם רצועות דקות או בלי רצועות ,חולצות בטן או
חולצות עם מחשוף .אסור מכנסיים קצרים או חצאיות קצרות מקצות האצבעות
כשהן מונחות לצידי הגוף.
○ בנים :אסור להסתובב בלי חולצה.
אסור להפגין חיבה בין בנים ובנות בכנס ,באופן פומבי או פרטי.
אסור לבנות להיכנס בחדרי הבנים ולהפך .אסור לבן ובת להיות ביחד לבד בחדר .זה עלול
לגרום מיידי לשליחה הביתה מהכנס.
שקט באזור החדרים מ ,22:30-אך מותר לדבר באזור האולם העיקרי .על כולם להיות
מוכנים לישון ,בתוך החדרים ב .23:30-אסור להרעיש מהחדרים אחרי הזמן הזה .כל
האורות כבויים ב00:00-
על כל אחד לכבד את הציוד וכלי נגינה ולהשתמש בהם בזהירות .אין להוציא כלי נגינה או
ציוד מהמקום או לנגן עליהם אלה עם אישור ממדריך.

השלכות:
אם מישהו לא מכבד את הכללים ,הם יישבו וידברו עם שני מנהיגים ,הם יתנצלו ויתפללו ביחד .אם לאחר מכן
היחס וההתנהגות שלהם אינם משתנים ,הם יישלחו הביתה .אך למי שלא מציית לכלל  4או  7ההשלכות הן
מיידות :שליחה הביתה מהכנס.
חתימת ההורה:
״קראתי את הכללים וההשלכות ,דיברתי עליהם עם בני/בתי אשר עומד/ת להשתתף בכנס ,ואני מסכים/ה
לארגן שיבה הביתה אם נאמר לו/לה שהוא/היא חייב/ת לעזוב את הכנס עקב פעולות או התנהגות חסרת כבוד
)כמו שמתואר בהשלכות(.״
שם מלא של ההורה_________________________________ :
אם/אב______________ :
טלפונים נוספים ליצירת קשר___________________ ___________________ :
חתימה_______________ :
חתימת המשתתף/ת בכנס :״קראתי את הכללים ואת ההשלכות ,אני מבין/ה אותם ,ואני מסכים/ה לכבד
אותם.״
שם ____________חתימה__________

