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 1Questionnaire for school year 578 20)1/220( "אפלשנת הלימודים תש שאלון היכרות
 

 :הוראות
 . מלא את השאלון היכרות1

 . יש לשלוח תמונה משפחתית מעודכנת2
ההורים כולל  2לשלוח צילום ת.ז. של .  יש 3

 הספח או צילום דרכונים של ההורים והילדים

:Instructions 
1. Fill out Questionnaire 

2. Submit a current family photograph 
3.  Submit a copy of both parents' T.Z. including 

Sefach or copies of all passports 
 

 

                                                                                                                   :Details of children being registered  פרטי ילדים לרישום:
 וטלפון()שם רב /מורה /גננת במוסד קודם 

Previous teacher / ganenet 
(name & phone #) 

מקום לימודים קודם 
 וכיתה

 Previous School & grade 

 ת.ל.
Date of Birth 

 לכתה/גן
Class/Gan for 
registration 

 שם פרטי
 First Name 

     
     

     
 

___________________________ 
 Family Nameשם המשפחה         

_______________________________________ 
                               Address (Beit Shemesh)כתובת )בית שמש(              

__________________________ 
           Home Phoneטלפון בבית     

________________________ 
         Father's mobile  נייד האב

_____________________ 
   Mother's mobileנייד אם  

 
____________________________ 

 שם משפחה של האם לפני הנישואין
Mother's Maiden Name 

___________________@___________ 
       Email addressכתובת דואר אלקטרוני 

 Family status:   married   /   single parent                                                                         מצב משפחתי:   נשואים   /   משפחה חד הורית 
 

 שם מקום השכלה
Secular Education 

 ישיבה/סמינר
Yeshiva/Seminary 

 עיסוק קודם 
Previous Occupation 

 עיסוק נוכחי
Current Occupation 

 שם פרטי
First Name 

     Father אב 
     Mother אם 

 
Address Prior to Beit Shemesh____________________________________________כתובת לפני שעברתם לבית שמש 

Number of children in family _______________________________מס' ילדים במשפחה 
 

_____________________________________________ 

                Shul you daven atבית הכנסת שבו אתם מתפללים  

____________________________________________________ 

                                                          Address of Shulכתובת בית הכנסת   
_____________________________________________ 

         Rav you speak to for adviceפוסק/יועץ שלכם  הרב ה

____________________________________________________ 

 Phone number / emailמס' טלפון / מייל                                                   
 

                                                                                                               References  אפשר לברר על משפחתנו אצל:)משפחות, רבנים וכד'(

                                 Nameשם                                           Connectionקרבה                                            Telephoneטלפון 

   1 
   2 

                                                      "The reason we choose to send to "Magen Avos  הסיבה שאנו רוצים לשלוח את ילדנו ל"מגן אבות"
______________________________________________________________________________________________________ 

                                                 We heard about "Magen Avos" from (family names)  שמענו על "מגן אבות" מ)נא לפרט שמות  אנשים 
______________________________________________________________________________________________________ 

                    "We know families whose children learn in "Magen Avos   אנו מכירים משפחות שילדיהם לומדים במוסדות "מגן אבות"
______________________________________________________________________________________________________ 
Please mark  yes or X no if you have the following in your house                                           אם יש בבית ×או לא  נא לסמן כן 

TV  טלוויזיה    VCR  וידיו     Internet Connection  iPhone      חיבור לאינטרנט    אייפון

Do your children use the computer?____________________________________________ האם הילדים משתמשים במחשב?   

Do your children share the computer with parents?_____________________?האם הילדים וההורים משתמשים באותו מחשב 

What do your children use computer for?_______________________________________?מה השימוש במחשב עבור הילדים 

How many hours per week do children use computer?____________________?כמה שעות בשבוע הילדים משתמשים במחשב 

Do your children have any device that connects to the internet?______?האם יש לילדים מכשיר/משחק שיכול לקלוט אינטרנט 

What internet filter is used on your system?_________________________________?באיזה מסנן רשת אתם משתמשים בבית 
 

__________________________________________       ____________________________________________ 
 Mother's Signature   חתימת האם                                              Father's Signature   חתימת האב 

Date:________________:תאריך 


