
ישראל מקדמת דנא. בהחלט. ואשרי המכסה ראשה במטפחת כמנהג הרינו בזאת להודיע כי פאה נכרית מודרנית אסורה  תקנון הצניעות שנת תשל''ג 
ואפילו ע''י ראיה בעלמא. הדומה לו אסורות. הפאה צריכה להיות ניכרת לכל, כבשים, מקש או פשתן, פאות משער אדם וכל  אין לחרוג מהמנהג לעשות הפאות משער עיזים או ששערותיה נשברות בכיפוף כמקובל בידינו מדור דור. על הפאה להיות קשיחה לחלוטין, דהיינו באופן  

עד כה דהיינו גווני אפור חום. לקו האזניים.  אין לחרוג מהצבעים הנוהגים בפאה אין ללכת בפאה ארוכה, דהיינו פאה היורדת מתחת  
ועובי הגרביונים לא ירד מתחת ל100 דנייר. חובה ללכת בחצאיות ארוכות עד הקצה האחרון,  

ופורץ גדר ישכנו נחש.  
בד''צ משמר הצניעות 

תקנון הצניעות שנת תש''נ 
 

הרינו בזאת להודיע כי פאה נכרית מודרנית 

אסורה בהחלט. ואשרי המכסה ראשה במטפחת 

כמנהג ישראל מקדמת דנא. 

 
אין ללכת בפאה אשר שערותיה זזות ע''י תזוזות 

חדות של הראש. 

אין לחרוג מפאות משערות ניילון סנטטי, פאות 

משער אדם אסורות. הפאה צריכה להיות ניכרת 

לכל ע''י התבוננות מעט. 

 
אין ללכת בפאות ארוכות, דהיינו מתחת לחוליית 

הצוואר העליונה. פאה בלונדינית אסורה. 

 
החצאיות לא יעלו מעל גובה הקרסול 

אין לחרוג מגרביונים מתחת ל80 דנייר. 

ופורץ גדר ישכנו נחש.  

בד''צ משמר הצניעות. 

 

תקנון הצניעות שנת תש''ע 
הרינו בזאת להודיע כי פאה נכרית מודרנית  

אסורה בהחלט. ואשרי המכסה ראשה 
במטפחת כמנהג ישראל מקדמת דנא. 

על הפאה להיות צנועה, לא ארוכה מתחת  
לשכמות, פאה המתנפנפת ברוח קלה אסורה. 

פאה אשר אינה ניכרת ע''י בחינה מעמיקה של  
בוחנת מומחית כי איננה שער האשה עצמה 

אסורה. 
יש להמנע מללבוש בגדים מאוד מאוד צמודים  

וכן מגרביים מתחת ל20 דנייר. 
 

ופורץ גדר ישכנו נחש. 
בד''צ משמר הצניעות. 

תקנות הצניעות שנת תש''פ 

 
הרינו להודיע כי פאה מודרנית אסורה בהחלט. 

ואשרי המכסה ראשה במטפחת כמנהג ישראל 

מקדמת דנא. 

ראוי להמנע מפאה נוכרית ארוכה מתחת  

למותניים. 

כמו כן יש להמנע מהליכה בפאה שאינה 

ניכרת, ובמיוחד כאשר נפוצו מעבדות 

משוכללות לזיהוי והבחנה בין פאה לשיער 

האשה עצמה אין להמנע מעריכת בדיקה כנ''ל,

ולהנצל ממכשול. 
אין ללכת בחצאיות אשר אינן יורדות עד  

מתחת לסוף הברך וכן יש להמנע מהליכה 

בגרביונים פחות מ15 דנייר. 

ופורץ גדר ישכנו נחש.  
בד''ץ משמרת הצניעות 

תקנות הצניעות תש''צ 
ואשרי המכסה ראשה במטפחת הרינו להודיע כי פאה נוכרית מודרנית אסורה בהחלט.  

כמנהג ישראל מקדמת דנא. 
מאן דהו בעבור בצע כסף. ובודאי שאין לחושדן זרע עם קודש כי יכשילו בכל הנוגע לכשרות הפאה יש להוועץ בפאניות  

מכשילים הם את הרבים בשערות שיש בהם משום וכ''כ חלילה להוציא לעז על אחינו בני הודו ולומר כי  
תקרובת ע''ז. 

מזרמים בעלי השקפה מפוקפקת. מאשר מעט מתחת לברך ולהדמות בכך לאנשים חל איסור מפורש ללכת בחצאיות ארוכות יותר  
שקוף לחלוטין אינן נחשבות כיסוי לעיניין זה. כי יש שרצו לטעון כי גרביים העשויות מניילון ראוי ללכת בכיסוי כל שהוא על השוק, וראוי לציין  

ופורץ גדר ישכנו נחש.  
בד''ץ משמרת הצניעות 

שנת תשצ''ד 

עקב הנגע העולה בחלונינו, כי שמענו על ריבוי נשוכי  

הנחש  ר''ל עד שהגיע לפיקוח נפש ונידון של חיי אדם 

ממש הוחלט לערוך תפילה המונית בכותל למען יורנו ה' 

דרכו ויאר עיננו למען נדע את הדרך בה נלך ובעבור איזה 

עוון הגיענו כזאת. 

ונבקש בזאת את ציבור הנשים להמנע משירים  

וריקודים קולניים ברחבת הגברים שבכותל באופן 

שאינו צנוע ומושך תשומת לב ובמיוחד מורות בית 

יעקב אשר מהוות דוגמא לבנותנו שיחיו. 

כמו כן הרינו להודיע כי כיסוי הראש במטפחת  

אסור בהחלט, 

ויש בדבר משום הכשלת הרבים במשיכת תשומת לב 

הנוגדת את דרכי הצניעות, ועוד שהדבר מנוגד 

למסורת ומנהג אשר בידינו, ולעג לדרכי הראשונים 

כמלאכים, יוהרה וגאווה פסולים, שאינם ראויים 

לבנות ישראל נצר לאימותינו הקדושות שרה רבקה 

רחל ולאה. 
ופורץ גדר ישכנו נחש  

בד''ץ משמרת הצניעות 

 

אם התקנונים נראים לכם מוגזמים, מופקעים ובלתי הגיוניים, תנסו לחשוב איך אנחנו היינו נראים לבני הדור הקודמים... 

אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק... 


