שאלון רישום
לכבוד ההורים שי'
קבלנו את בקשתכם לרשום את בנכם שי'.
בכדי שנוכל להחליט ע"ד קבלתו לישיבתינו הק'  ,נא לשלוח לנו למס' הפאקס המצוין למטה:
א .מכתב המלצה מהנהלת הישיבה ומילוי חלקם בשאלון זה .ב .הציונים דשנה זו .ג .מילוי חלקכם שאלון זה.

נתייחס לבקשת הרישום אך ורק כשנקבל כל שלושת דברים אלו.

למלא על ידי ההורים:

תאריך______________________

שם משפחה_______________________שם התלמיד __________________________________ גילו_______
תאריך לידה עברי _____________________________:תאריך לידה לועזי_____________________________ :
שם האב __________________________________:שם האם_______________________________________:
טלפון  _____________________:פלאפון _____________________:פאקס (או אימייל)______________________________ :
כתובת ההורים_______________________________________________________________________________________ :
עיר _______________________________________:מיקוד ____________________:מדינה_________________________ :
שם המוסד בו לומד _______________:שיעור ____:שם הר"מ ___________________:טלפון ר"מ________________________ :
שם המוסדות בהם למד בג' שנים האחרונות _____________________________________:חתימת ההורים__________________:

למלא על ידי ההנהלה:
הנהגה :

שפה :
מבין ומדבר אידיש:

משמעת וקב''ע:

מבין ומדבר לה"ק:

לימוד ושמירת הסדרים :

הנהגה ביר"ש ודרכי החסידות:

יודע להכין גפ"ת:

תפילה:

התמדה ושקידה:

בין אדם לחבירו:

כשרונות:

הנהגה בפנימי':

ציוני מבחנים___ :פחות מ60/50___ 50
חיסורים:

___100/90___ 80/70

איחורים:

שמירת זמני השינה:

סדר ונקיון:
נוגע בזקן:
מעשן:
האם מצאו אצלו פעם ,דבר הנוגד את רוח ותקנות תו"ת:

הגדרה כללית:

נא למלא לפי הציונים דלהלן בלבד :מצוין ,טוב ,בינוני ,חלש.
שם המנהל ___________________________________________:טלפון____________________________________:
חתימת המנהל _____________________________:
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First page should be send to Rabbi Segal – yg@yttl.fr
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Yeshiva Tomchei Tmimim Loubavitch
2 Bis Avenue du Petit Château
91800 Brunoy
France
Telephone : 331-6046-0130
331-6939-4490
administration@yttl.fr
Email :
FORM FOR REGISTRATION FEES
Applicant’s name : ______________________________________________________________
Phone # : ________________________ Email : _____________________@________________

Please print clearly
Cardholder name

 AmEx

Credit card number

 Master

CCV
Code

Expiration date

 VISA

Check one*

Description
Amount in USD
Application fee
$100
Late Application fee
$120
* Application received after 15th MenachemAv will be charged $120 instead of $100
Please consider this letter to be your authorization to charge the above mentioned amount to the
credit card to pay the registration fees for the applicant mentioned above.

_______________________
Date

__________________________
Signature of card holder

