
 בס"ד

 קריאה קדושה על אורך הבגדים

ההקפדה על  ואהבכל הדורות אחד מהנושאים החשובים ביותר בכלל ישראל  כידוע

 עות אמתית, הן בהנהגה והן בלבוש.צניעות בנות ישראל, לגדלן לצני

כדין, מכסה ארוכה והיה תוהנה יש חשיבות רבה להקפדה על אורך ורוחב החצאית ש

הירך  כיסוי חובתאשר ב, ושאר מצביםבהליכה  צורת הגוףמסתיר גם רחבה באופן הו

בנות נהגו לא לחינם והוא עד הקרסול. השוק ולרוב הפוסקים  ,הוא דאורייתא והשוק

 .ללכת בשמלות ארוכות עד הקרסול (מאה שנהכעד לפני ) ישראל בכל תפוצות

חצאיות לא ילבשו תלמידות שההסמינרים בחלק מ תקנווהנה לפני עשרות שנים 

 .יםפשרניה מזרחיה להדמות לחוגי התרחק ולאבמטרה ל -ארוכות 

 ,האפנההתחלפה גם בחוגי המזרחי , היות ואין מקום לתקנה הנ"להיום אמנם 

קצרות נדמות למזרחי בחצאיות  רבותחרדיות ות נערנשים ו ,מאדהתקצרו החצאיות ו

ההולכות בגרביים שקופות בנוסף לכך, רבות הנשים ו .בישיבה את ברכיהןאינן מכסות ש

 בגילויהחטאת הרבים ת ווגורמ -עול  ותדעת ופורק ותלקל נדמותבכך ו בצבע הרגל וא

  .השוק

חצי הרגל שבין הברך מ יהיה לכל הפחותגם תקנת חכמי הדור שאורך החצאית 

מזה השיעור, אבל פשוט  ופחתי שבשום מצב לאדרדרות תההאת עצור לעקב, היתה ל

חשוב מאד בשמים, משובח ושהמוסיפה על שיעור זה בצורה חרדית וצנועה, הרי זה 

 .בצניעות בדבר שיש בו ענין ויסוד מן הדיןהיות ומדקדקות 

כשרות מבנות לא למנוע בתי ספר וסמינרים, ממנהלי המוסדות בקשתנו  על כן,

ולא לסלקן , (, ולא צמוד כרחוביותרחבה ומבד יציב)כשהיא עד הקרסול חצאית  החפצות ללבוש

ואדרבה יש לעודד לבישת חצאיות ארוכות וצנועות ובפרט לבנות  .חלילה ממקום לימודן

שכך נוהגים בביתן, ובזכות תיקון זה יתברכו בכל מעשה ידיהם, ונזכה לגאולה קרובה 

 ושלמה בב"א.

 תשע"ז לפ"קאדר  ועל זה באנו על החתום

 חיים מאיר הלוי ואזנר
 רב אב"ד זכרון מאיר

 יצחק זילברשטיין

 ד'רמת אלחנן' בני ברקרב 
 

 שריאל רוזנברג
רב רמת דוד וראב"ד 

 בד"צ בני ברק

 נפתלי נוסבוים
 אב"ד בד"צ אהבת שלום

 שמאי קהת גרוס
דומ"צ דקהל מחזיקי הדת 

 בעלזא

 שמואל אליעזר שטרן
 מערבדדומ"צ ורב 

 בני ברק

 נתן הכהן קופשיץ
 בית שמשהעיר רב אב"ד 

 

 יהודה סילמן
 קאב"ד בי"ד בני בר

 שלמה בן שמעון
ורב  הגדולאב"ד בי"ד 

 בד"צ ב"ב

יעקב ע.מ. תופיק 
 אביעזרי

 ראב"ד ורב העיר ביתר
 מנחם מנדל פוקס

 רב רמות ד'דומ"צ ו
 חיים שמרלר

דומ"צ וראש ישיבת צאנז 
 ירושלים

 צבי שבח רוזנבלט
 בתי הוראהורב  דומ"צ

 קרית ספר -ב"ב 

 משה מרדכי קראפ
דומ"צ ורב הגבעה 

 מודיעין עילית הדרומית
 וברצבי 

דומ"צ ורב שכונת נווה 
 ירושלים - יעקב

 מנדל לובין מנחם
 כולל חזון אישוראש מו"צ ד

 נפתלי צבי רוטנברג
 שדומ"צ ורב רמב"

 אליהו פוזן
 דומ"צ בי"ד בני ברק

 ברוך שרגא
רפתית רב הגבעה הצ
 ירושלים

 עמרם אופמן
מו"צ העדה חרדית 

 ירושלים
 אהרן זכאי

 דומ"צ וראש ישיבה
 אבוחציראע"ח 

 אשדודרב וראש כולל 
 דרזי יצחק

 דומ"צ ומח"ס שבות יצחק
 יונה ןינו

דומ"צ ורב גבעת שאול 
 ירושלים

 עזריאל אויערבך
 בית וגןקהילת בני תורה רב 

 שלמה יוסף מחפוד
 ראב"ד בד"צ יורה דעה

 נחס שוביפ
דומ"צ ורב קהילת אישי 

  ישראל
 אליהו חיים בר שלום

 דומ"צ ורב רמת שלמה
 אליהו א. יעקובזון
 רב דקהילת תפרח

 

 


