
Please indicate your choice of track: (If nothing is checked we will assign you to Track 1)

q Track 1: Consists of learning Shulchan Aruch, Mishna Berurah, the comments of the “Mussaf Dirshu” 
(a commentary by Dirshu that provides halachic guidance) and daily mussar learning from the 
seforim of the Chofetz Chaim.

q Track 2: Consists of learning Shulchan Aruch, Mishna Berurah, Biur Halacha, Sha’ar HaTziun, 
the comments of the “Mussaf Dirshu” (a commentary by Dirshu that provides halachic guidance) 
and daily mussar learning from the seforim of the Chofetz Chaim.

q Track 3: Kitzur Shulchan Aruch and daily mussar learning from Mesilas Yesharim and Orchos Tzadikim. 
This track is not for bachurim currently learning in yeshiva.

Please indicate your status: q Married q Bachur (over 18)       Bachur (under 18)   DOB: 

ATTENTION CURRENT   Please submit a letter of consent from your Rosh Yeshiva authorizing 
YESHIVA BACHURIM: you to participate in the program, as stipends are dependant on this letter. 

Please complete this form and return to. 

Dirshu: 
911 East County Line Rd 
Suite 205 
Lakewood, NJ  08701 
Fax: 732-987-3949
E-mail: sh@dirshunj.org

Name _______________________________________ Address ______________________________________ 

City _________________________________________ State _________________ Zip ___________________ 

Phone:  Home  __________________________ Cell  _________________________ Work _________________ 

E-Mail _________________________________ Dirshu Code # (If you have previously been assigned a code)  ___________

Daf HaYomi B’Halacha

Please see enclosed brochure for program details.

Application Form

Have you been in the past or are presently enrolled in a semicha program that covers any part of אורח חיים  ?

q Yes q No 

Please Note: If you have been in the past or are presently enrolled in a semicha program* that covers 

any part of אורח חיים, you are welcome to be part of the program, but you will not be eligible for a stipend.

*A semicha program consists of studying/taking oral or written tests that can be used to obtain semicha.

_______



    יונגערמאן        בחור (איבער 18)       בחור (אונטער 18)8

Please complete this form and return to. 

Dirshu: 
911 East County Line Rd.
Suite 205 
Lakewood, NJ  08701 
Fax: 732-987-3949
E-mail: sh@dirshunj.org

 

 

 

Daf HaYomi B’Halacha

Application Form
אדרעס ____________________________________ נאמען ___________________________________

סיטי _________________________ סאעיט _______________________ זיפ ______________________

ארבעט __________________ סעל _____________________  טעלעפאן: היים _____________________ 

אימעיל_______________________________ דרשו קאוד # (אויב מען האט שוין) _______________________

  

 מסלול א‘:       סדר באשטייט פון לערנען שלחן ערוך, משנה ברורה, מוספים פון דשרו (הוספות פון דרשו וואס לייגט צו

 הלכה'דיגע אנווייזונגען) און א טעגליכע חלק מוסר פון ספרי חפץ חיים.

 מסלול ב‘:       סדר באשטייט פון לערנען שלחן עדוך, משנה ברורה, ביאור הלכה, שער הציון, פירוש פון מוסף דשרו

 (א פירוש פון דרשו וואס לייגט צו הלכה'דיגע אנווייזונגען) און א טעגליכע חלק מוסר פון ספרי חפץ חיים.

מסלול ג‘:       קיצור שלחן ערוך, און א טעגליכע חלק פון מסילת ישרים און אורחות צדיקים

(נישט פאר בחורים וואס לערנען יעצט אין ישיבה)

ביטע וועלט אויס א מסלול: (אויב איר מאכט נישט אן אויסוואל וועט איר אריינגיין אין סדר א‘)

  תעריך לידה:  ________________ביטע צייכענט:

 ביטע שיקט אריין א בריוו פון אייער ראש ישיבה וואס געבט אייך רשות צו אנטיילנעמען אין דעם

פראגראם כדי צו קענען באקומען תשלומין.

 אכטונג
 ישיבה

בחורים

זענט איר יעצט (אדער זענט איר געווען) איינגעשריבן אין א סמיכה פראגראם וואס לערנט סיי וועלכע טייל פון אורח חיים?

     יא       ניין

 ביטע באמערקט: אויב איר זענט יעצט (אדער זענט אמאל געווען) איינגעשריבן אין א סמיכה פראגראם* וואס לערנט סיי

וועלכע טייל פון אורח חיים, קענט איר אנטייל נעמען אין דעם פראגראם, אבער איר קענט נישט באקומען תשלומין.

*א סמיכה פראגראם שליסט איין לערנען/חזר'ן און נעמען בחינות בכתב אדער בעל פה וואס קענען ווערן גענוצט צו באקומען סמיכה.

ביטע זייט ביילאגע פאר די פרטים פון דער פראגראם.
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