בס"ד

ישיבת בני עקיבא נר תמיד

הרב אהרן אדלר
נשיא הישיבה

הרב איתמר ליברמן

"להעלות נר תמיד"

(שמות כ"ז ,כ')
ראש הישיבה
____________________________________________________________________________________________________

טופס פרטים אישיים  -לכיתה_______לשנת הלימודים________
שם משפחה _______________ :שם התלמיד _______________ :מס' ת.ז 9(_______________________ :.ספרות!)
תאריך לידה עברי _________________ :תאריך לידה לועזי______________________ :
ארץ הלידה ____________ :לילידי חו"ל :עלה ארצה בתאריך___ ____/____/מס' דרכון____________________ :
כתובת מגורים :ישוב _______________ רח'__________________מס' בית _____מס' ת.ד _______ .מיקוד_______
מס' טל' בבית _______________________ :דואר אלקטרוני הורים____________________________ :
מס' סלולרי אב ________________ :מס' סלולרי אם ___________________ :סלולרי תלמיד________________ :
קופת חולים____________ טלפון נוסף לשעת חירום ___________שם __________
בננו לומד היום בכתה _____ :בבית ספר _______________________________ :מס' טלפון___________________ :
שם המחנך __________________ :מס' טלפון המחנך __________________ :סלולרי__________________ :
פרטי ההורים:
מצב משפחתי :נשואים  /גרושים  /אחר ___________
שם האב_____________________ :מס' ת.ז 9( ___________________________:.ספרות) ארץ לידה________ :
שנת לידה _________ :סה"כ שנות לימוד ______ :מקצוע_________________ :
מקום העבודה _______________________ :מס' טל' בעבודה_________________ :
למד במוסדות הבאים :יסודי________________ על יסודי_________________ חינוך גבוה________________
שם האם _____________________:מס' ת.ז 9( _________________________.ספרות) ארץ לידה________
שנת לידה _________ :סה"כ שנות לימוד ______ :מקצוע_________________ :
מקום העבודה _______________________ :מס' טל' בעבודה___________________ :
למדה במוסדות הבאים :יסודי________________על יסודי_________________חינוך גבוה________________
פרטים על אחים ואחיות:
לומד במוסד
תאריך לידה
שם פרטי
לומד במוסד
תאריך לידה
שם פרטי

________________________ _______________________________________ _____________________________________________________________________

חשמונאים ,מוריה  1ת.ד  ,1860ד"נ מודיעין  73127טל' 08-9767182/3 :פקסNertamid3@gmail.com 153-8-9767182:
טופס הרשמה

בס"ד

הרב אהרן אדלר
תמיד

ישיבת בני עקיבא נר

נשיא הישיבה

הרב איתמר ליברמן
תמיד"

"להעלות נר

ראש הישיבה

(שמות כ"ז,

כ' )
____________________________________________________________________________________________________

נא לצרף :תמונה ,צילום תעודת זהות וצילום תעודת עולה (הספח עם שם התלמיד).


דמי הרשמה בסך  500שח ישולמו במעמד הרישום .סכום זה הינו חלק מסך תשלומי ההורים השנתיים.



גובה תשלומי ההורים נקבע ומאושר ע"י משרד החינוך בתחילת כל שנת לימודים .הודעה מסודרת תישלח
בנפרד.



בהרשמה הנני מתחייב כי אשא בתשלומי ההורים השנתיים שיאושרו משנה לשנה ע"י משרד החינוך.



הנני מסכים  /לא מסכים (נא למחוק את המיותר) כי תמונות בהם מופיע בני יפורסמו באתר הישיבה.

תאריך___________________________ חתימת ההורים__________________________

________________________ _______________________________________ ______________________________________________________________
_______

חשמונאים ,מוריה  1ת.ד  ,1860ד"נ מודיעין  73127טל' 08-9767182/3 :פקס153-8-:
Nertamid3@gmail.com 9767182
טופס הרשמה

