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בית מנחם מענדל חב"דישיבת   
Yeshivas 

Beis Menachem Mendel 

 מכינה לישיבה
Mechina 

Hebrew Program 
 

The Morris and Sally 
Justein Dining Hall 

בית לוי –בית המדרש   
לע"ש הרב לוי ביסטריצקי ז"  

The Shloime Aaron and 
Chaya Freida Dormitory 

 הספרייה התורנית
אליהו עקיבא ליפסקאר ע"ש  

 
 'כבוד המנהל/מגיד שיעור/משפיע שי

הלימודים הבע"ל. נא למלא טופס זה אודות מצבו בלימוד -תלמידכם שי' ביקש להרשם לישיבתנו לשנת
 .בתחתית העמוד( שמים כפי מיטב ידיעתכם, ולשלוח אלינו באימייל או בפקס )נמצא-וביראת

 !תודה מראש
 

שם התלמיד: ___________________ גילו: ___ הישיבה בה לומד: ___________________ 
 : ____________________שיעור: ___ מג"ש בנגלה: ___________________ מג"ש בחסידות

 .ד-חלש ,ג-ממוצע ,ב-טוב ,א-יןמצו :נא לציין כדלהלן ,בהבא לקמן

 :שמירת הסדרים
 : ___הצהריים: ___ חסידות ערב-חסידות בוקר: ___ תפלה: ___ נגלה: ___ סדר אחר

 :ניצול הזמן
 : ___גירסא: ___ הלכה: ___ חסידות ערב-עיון: ___ נגלה-חסידות בוקר: ___ נגלה

 :הנהגה
עול להנהלת -שמים: ___ חסידישקייט: ___ פה נקי: ___ לבוש חסידי: ___ משמעת וקבלת-יראת

 : ___: ___ בין אדם לחבירו: ___ מדות טובותהישיבה
 

 חסידות ערב חסידות בוקר גירסא-נגלה עיון-נגלה 

     הקשבה וריכוז בשיעורים

     שקידה והתמדה

     הנהגה בשיעור ובזאל

     ידיעה

     ממוצע ציון המבחנים

 
 כן  /  לא תפלה בצבור:

 כן  /  לא תפלה במתינות:
 : _______/  לא      לפני או אחרי חסידות כן  מקוה כל יום:

 
 כן  /  לא  חת"ת:

 כן  /  לא  רמב"ם:
 כן  /  לא  מבצעים:

 
 כן  /  לא השתתפות בסדר שיחות:
 כן  /  לא השתתפות בהתוועדויות:

 
 : ____________________שמים בכלל-מצבו ביראת

 : ____________________הולך לישון לפני דרישת ההנהלה

 :מספרי טלפון

 : ____________שיעור: ___________ מתי להתקשר-מגיד
 : ____________משפיע: ______________ מתי להתקשר
 : ____________מנהל: _______________ מתי להתקשר


