
Dear parents 

As you know, the yeshiva has a dress code of which talmidim are meant to be following. There has for 

some reason been some negligence on this matter from the talmidim’s behalf, and many talmidim 

appeared with clothing not in accordance to the dress code and not befitting a aidel and chassidish 

bochur. 

We therefore ask that you please go over the dress code listed below (there are slight changes from 

that which has been sent to you before the beginning of the school year) and make sure your son 'שי does 

not come to yeshiva with the wrong dress code. 

The hanhola will not allow talmidim to go around with clothing not according to the dress code, so 

please be sure that what your son brings along clothing that fits the yeshiva’s standards in order to avoid 

a waste of money and נפש-עגמת . A talmid which brings the wrong clothing will need to buy himself new 

ones here in Tzfas. 

Thank you for your cooperation, for the good of the yeshiva in general and your son especially. 

The Hanhola 

The following is the yeshiva dress code: 

• Clothing should be clean and neat 

• Yarmulkes should be black only with no colors or any logos and writings 

• Shirts must be only white, totally buttoned (besides the very top button) and tucked in to the pants 

at least during the time a talmid is outside the yeshiva grounds 

• Pants must be aidel and of the colors black, blue or dark gray; regular fit only, not straight fit or slim 

fit; they should be made from aidele materials – no jeans or jeans imitations; with no rivets, pockets, extra 

zippers, etc. 

• Shoes must be aidel and totally black, with no additional colors (or company logos in whatever 

color). No sneakers 

• The jacket (and sweater) should have a aidel look shape and color, and from aidele material 

• Glasses must be with a aidel frame and with a befitting shape and color. Please do not buy glasses 

with a thick frame etc. which do not add a aidel look 

• Socks should not be too short (called 'low cut' or 'ankle' socks), but rather a little long (called 'crew 

socks'), and should not be of any light flashy colors but dark and solid colors 

• Slippers, including crocs, are meant to be used in the dormitory only. No leaving the dorm with 

slippers or crocs (Note: In a case a talmid gets permission to wear crocs in the zal, only black crocs will be 

allowed) 

• Long pajama pants only 

• Wool Talis Katan should be worn during sleep as well 

• Hoodie sweaters should not be worn in yeshiva 

  



 בס"ד.

 לכבוד הורי התלמידים

 !שלום וברכה

מה בתחילת הזמן היתה חלישות בהקפדת -כידוע לכם יש בישיבה קוד לבוש שעליו צריכים להקפיד כל התלמידים. משום
 בלבוש שאינו מתאים לקוד הלבוש של הישיבה ואינו הולם בחור עדין וחסידי. והתלמידים על כך, ותלמידים רבים הופיע

אנו מבקשים שתעברו שוב על קוד הלבוש של הישיבה המצו"ב )ישנם שינויים מעטים ממה שנשלח לכם לפני תחילת שנת 
 לבוש הנ"ל.הלימודים(, ותקפידו באופן מוחלט שבנכם שי' לא יגיע לישיבה עם בגדים שאינם תואמים את קוד ה

ההנהלה לא תאפשר לתלמידים להסתובב עם לבושים שאינם עולים בקנה אחד עם הנ"ל, לכן אנא וודאו שהבגדים שבנכם שי' 
 הוצאות כספיות ועגמת נפש. ךמביא עמו יתאימו לדרישות הישיבה ע"מ לחסו

 פת.יצטרך לקנות לעצמו בגדים חדשים בצ –תלמיד שהבגדים שיביא עמו לא יתאימו להנ"ל 

 .בתודה על שיתוף הפעולה, לטובת הישיבה בכלל ובנכם בפרט

 הנהלת הישיבה

 להלן קוד הלבוש של הישיבה:

 יש ללבוש בגדים מסודרים ונקיים •

 , בגודל המתאים וללא צבעים וכיתובים שוניםשחורה בלבד יש ללבוש כפה •

לפחות בזמן  עליון( ותחובות בתוך המכנסייםכי הכפתור ההחולצות צריכות להיות לבנות בלבד, מכופתרות במילואן )מלבד  •
 השהות מחוץ לבנין הישיבה

לא בעלי גזרה  –( regular fit only, בצבע שחור, כחול או אפור כהה, בעלי גזרה רגילה )עדינים על המכנסיים להיות •

(, rivetsלא ג'ינס ולא דמוי ג'ינס, וללא ניטים ) – עשויים מבד עדיןו ,(not slim fit( ולא בעלי גזרה צרה )not straight fitישרה )
 כיסים, רוכסנים יתירים וכד'

. לא נעלי ספורט, ובלא תוספת של צבעים שונים )גם לא סימני החברה וכד' עדינות ושחורות לגמרי הנעליים צריכות להיות •
 בצבעים שונים(

 מסוג בד רגילהז'קט )וכן סוודר( צריך להיות בעל מראה צורה וצבע עדין ו •

המשקפיים צריכות להיות בעלי מסגרת עדינה ובצבע וצורה מתאימים. נא לא לקנות משקפיים בעלי מסגרת עבה וכד' שאינם  •
 מוסיפים למראה עדין

 שנקרא האלא גבוהות יותר )כמדומ(, low cut’ or ‘ankle’ socks‘ שנקרא הללבוש גרביים נמוכות מאד )כמדומאין  •

‘crew socks’ ,)אלא כהה וכן שלא יהיו בצבעים בהירים ובולטים במיוחד 

)הערה: במקרה ותלמיד יקבל  יה בנעלי ביתיה. אין לצאת מהפנימינעלי בית )כולל קרוקס( נועדו אך ורק לשימוש בפנימי •
 (שחוראישור ללבוש קרוקס בזאל, הרשות יינתן רק לקרוקס בצבע 

 יש ללבוש מכנסי פיג'מה ארוכים בלבד •

 יש להקפיד על טלית קטן מצמר גם בזמן השינה •

 (hoodieאין ללבוש בישיבה סוודר קפוצ'ון ) •


