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 ג' כסלו, תש"פ  
 2019דצמבר,  1  

 לכבוד
 מנהלים ורכזים של מכללות טכנולוגיות

 עם מסלול טכנאים, מסלול הנדסאים ולימודי תעודה
 

 שלום רב,
 

 "אפתש"ל  שנהלי"ד -"גי בכיתות ללימודים מועמדים לרישום הנחיות: הנדון

  כלליות הנחיות .א

  ,נט"סהמנבדרך  רקיתבצע  "אפתש  "ללשנהי"ד -"גי לכיתות המועמדים בקשות רישום .1

תיכוני והנהלות -לע טכנולוגי חינוך על הפיקוחניות בנושא "העתודה הטכנולוגית" יש להפנות אל פ .2
 . במתבקשות להימנע מפניות ישירות אל מיטהמכללות 

 בקשה מהווה, תיכונית-על הכשרה במסלול ללמוד בקשתם שירות צבאי,ל בגיוס החייבים מועמדים .3
 .גיוס דחיית בקשת אישור לשם ל"לצה יועברו פרטיהם. גיוס לדחיית

,יאושר רק  לצה"לחייבי גיוס ובוגרי י"ב טו"ב,  ב"י כיתות בוגרי למועמדיםלדח"ש,  המכסות מספר   .4
, מסוימת במגמה המבוקש  המכסות  מספר  שלהן  מכללות .אכ"אמספר המכסות שאושרו ע"י לבהתאם 

 לאחר רק המכסות מספר להגדלת בבקשה"ל בדוא אלינו יפנו, שהוקצבו המכסות  ממספר   גדול
 . אנחנו נענה במידת האפשר.  שקיבלו המכסות למספר הגיע המועמדים של בפועל שהרישום

 .הנדסאיםללטכנאים ו לפעול להגדלת מספר הבנות הממשיכות את הלמודים במכללות בקשיםאנו מ

 המכסות מספר של מלא ניצול ואין במידה .למכללה שאושר המכסות ממספר  מועמדים יותר לרשום אין .5
 דית.ימ כך על לנו להודיע נבקש, למכללה שאושרו

פירוט תנאי  .טובים לימודיים הישגים ובעלי הקבלה תנאי בכל העומדים מועמדים רישום על להקפיד יש .6
 .בחוזר ארגון הלימודים בשנה"ל תש"פהקבלה מופיעים בסעיף ז 

אך לא לפני התאריך  מוקדם ככל שניתן, רישוםה תהליךאת בצע אנחנו מבקשים וממליצים ל .7
 תשובות מהירות מהצבא. ועמדים לשירות ביטחון )מלש"ב(עבור מ על מנת שנוכל לקבל ,15.12.2019

 מועמדיםוליידע את ה את קבלת התשובות ממיטב היש להקפיד לבדוק במנב"סנט בתדירות גבוה .8
 בהקדם!

מקרה של ספק, נבקשכם כל ב .לבצע את הרישום רק לפי ההנחיותאנו חוזרים ומדגישים את החובה  .9
 . במידע למכללות באתרהמידע מתפרסם גם לפנות אלינו לקבלת מידע והדרכה בתהליך הרישום. 

 עמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.החוזר נכתב בלשון זכר מט .10

 גיוס חייבי ומועמדות מועמדים רישום .ב

 רגיל:  רישום .1
לכיתות י"ג, י"ד )כולל בוגרי כיתה י"ב בתכנית גיוס חובת בעלי למועמדים   א"פהרישום לשנה"ל תש

 .פ"באדר תשיז' , 13.3.2020  -"פ תשכסלו ב יז', 15.12.2019  :טו"ב( יתקיים בין התאריכים

  :רישום מאוחר .2
מאוחר הרישום ה .בקשה לדחיית גיוסל מיטב מותנה בקבלת אישורהינו רישום חריג ורישום מאוחר 

   ח' בסיון תש"פ., 31.5.2020יתקיים עד לתאריך 

  :חרדי)בנים( מהמגזר הרישום מועמדים  .3
 .  נבקש לפעול בהתאם .בהמשך ותמפורט)בנים(  מהמגזר החרדילרישום מועמדים מספר הנחיות ייחודיות 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/MadeayHatechnologia/2020/hozer2020.pdf
http://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/info-colleges/Pages/registration.aspx
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 גיוסהפטורים מחובת רישום מועמדים ומועמדות  .ג

הפטורים מגיוס  לכיתות י"ג, י"ד )כולל בוגרי כיתה י"ב בתכנית טו"ב(ש למועמדים הרישום לשנה"ל תשפ"א 
 , ח' בסיון תש"פ.  31.5.2020  -יז' בכסלו תש"פ , 15.12.2019 : יתקיים בין התאריכים לצה"ל

 :הרישוםשלבי  .ד

 רישום פנימי במכללה  - שלב א'

 : כולל הרישום תהליך

 .בתנאי הקבלה ללימודי המשךתו בדיקת עמידהכרות עם המועמד ו .1

 מאתר)ראו פירוט בהמשך( או   נט"סהמנב מאתר האקסל הניתן להורד בטופס המועמד פרטי רישום .2
 ". פ"אבקשת הרשמה לכיתה י"ג / י"ד לשנה"ל תש" טכנולוגי על תיכוני  חינוך

 בנוכחות מנהל / רכז המכללה. בטופס "בקשת ההרשמה" חתימת המועמד על ההצהרה  .3

  במכללה ויוצג לפי הצורך / הדרישה.הטופס החתום יישאר למשמרת בתיק האישי של המועמד  .4

ישלח למינהלת הטופס החתום מועמדים מהמגזר החרדי )בנים(, יחתמו במקביל על טופס "אקדמיזציה".  .5
 .לפי הצורך / הדרישהבעתיד ר בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג מיישהחרדית, 

 

  נטרישום הבקשה במנב"ס - 'ב שלב

 :מסלולי הלימודי"ג בכיתות כל מועמדים ליתבצע ל א"פתששנה"ל הרישום ל, פרישום לשנה"ל תש"דומה לב
י"ד  -עתידים(, כיתות י"ד וופעמי אופקים  ,מסלולי המרה )מרוםחרדים, עתודה טכנולוגית,  כיתות המשך,

 טו"ב.

 : תהליך הרישום כולל

 .נטישום כל פרטי המועמד במנב"סר .1

 ,נטמנב"סה אתרמ "א"פלשנה"ל תשי"ד -"בקשת הרשמה לכיתה י"גהדפסת טופס  .2
 . '(א בשלב פסוהט את מילא שלא למי)רק 

 חתימתיופיעו פרטי המועמד, כפי שהוזנו ברישום, יחד עם הצהרה עקרונית של המועמד ) טופסב .3
  (.המכללה רכז / מנהל בנוכחות ההצהרה על המועמד

 .הדרישה/  הצורך לפי ויוצג במכללה המועמד של האישי בתיק למשמרת יישאר החתום הטופס

ישלח למינהלת מהמגזר החרדי )בנים(, יחתמו במקביל על טופס "אקדמיזציה". הטופס החתום  מועמדים
 לפי הצורך / הדרישה.  בעתיד ר בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצגמיישהחרדית, 

 .הידני ברישום הטופס את מילאו שלא למועמדים רק מיועדים 3-2 סעיפים

  "סנט לכל המועמדים.במנבאישור קיום חתימת המועמד  ימוןס .4

 !החתימה קיום אישור אחרי רק יתבצע השידור - נט"סבמנב הרישום שידור

 אישור הפיקוח והעברת  פרטי המועמדים למיטב .5

 העברת פרטי המועמדים למיטב יתבצע בהתאם למספר המכסות לדחיית גיוס שהוקצו למוסד!  .א
 העברת פרטי מועמדים ללא רצף לימודי, יחייב קבלת אישור מוקדם לרישום חריג מהפיקוח. .ב

 .נטהתשובות לבקשות המועמדים להרשמה יתקבלו דרך המנב"ס .6

 ".רישום ביטולסימון " ידי-לע, נט"סבמנביתבצע רק דרך המכללה ע"י הודעת ביטול ביטול הרישום  .7
.  'וכו םפרטי עדכון, מכללה מעבר, ויתור: הבאים הנימוקיםמ אחדלבחור את  יש, רישוםהבביטול 

 .ימים 7רק לאחר  מיטבב טופליהרישום  ביטולשל המועמד,  חדשמרישום  יתבצעו במידה

 .manbas@manbas.k12.il-moked "לדוא, 6600-690-03' טל: הבהרות ושאלות יש לפנות אל מוקד הסיועל .8

               

 

 

http://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/info-colleges/Pages/registration.aspx
http://edu.gov.il/tech/Technical-colleges/info-colleges/Pages/registration.aspx
mailto:moked-manbas@manbas.k12.il
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  הערות .ה

סטודנט כל העלאת שנה של  יתבצע ע"יהרישום : באותו מוסדרישום לכיתה י"ד של ממשיכי כיתה י"ג  .1
  .)לא של כל הכיתה ביחד(בנפרד 

 .י"דיש להחתים מחדש את הסטודנט על טופס בקשת הרשמה לכיתה 

    ופעמי עתידים(,    , אופקים)מרום רישום למסלולי המרה .2
 .פברואר -, בחודשים ינואר"ראשוןרישום חלון "הרישום יתבצע בתום המיונים למסלולי המרה ב

 .  , ח' בסיון תש"פ31.5.2020 ,שישיביום  יסתייםהרישום 

 ,יתבצע על גבי טופס אקסל ,למועמדים שלא ניתן לבצע את הרישום דרך המנב"סנטרישום ידני  .3
 (.psecondary@education.gov.il) דוא"לכתובת , בי"ד -בתיאום ובהנחיית מר אבי בן דוד, מרכז י"ג

 , אפשרי במקרים הבאים:רישום מאוחר של מועמדים .4

 :לא הגישו בקשה לדח"ש במועד הרגילש מועמדים .א
 ., ח' בסיון תש"פ31.5.2020, שישייום עד  באישור הפיקוח,רק יירשמו  המועמדים

 :וויתרו על המעמד ישיבות בני למסלול רישום עקב גיוס דחיית שקיבלו מועמדים .ב
 . "פתש בסיון' ח, 31.5.2020, שישייום  עדיירשמו  המועמדים

"תורתו כ  או תורתו אומנותו" למעמד מועמד"כ הגדרתם עקב גיוס דחיית שקיבלו מועמדים .ג
 :וויתרו על המעמד "אומנותו

 "פ.תש באב' י, 31.7.2020, שישי יום עד יירשמו המועמדים

 :רישום במקרים הבאיםהמערכת לא תאפשר  .5

  למכללה. לא מאושרתגמה מ .א

 .הלידה תאריך או שם"ז, ת מספר: כגון שגויים מועמד פרטי .ב

 .ולא ביטל שם את הרשמתו אחר במוסד כברנרשם  המועמד .ג
 

 
 

 בברכה                                                                                                  
 
 

    מנוחין  אסף
   ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני

 
 
 
 

  העתק:
 ד"ר עופר רימון, מנהל המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 יסודי-מנהלת אגף חינוך עלגב' דסי בארי, 
 מפמ"רים

 בעלויות ורשתות חינוך
 , חילות.צה"ל: רת"ח טכני, מיטב

mailto:psecondary@education.gov.il

