
משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה

חינוך טכנולוגי על תיכוני

ישובשם המכללה הטכנולוגית
הרשמה 

לכיתה
מיןשם פרטישם משפחהסמל ושם המגמה וההתמחות

תאריך הגשת הבקשה 

נטס"במנב

:ת/הצהרת המועמד

": תורתו אומנותו"לנרשם חרדי במעמד . ו:אני, י חתימתי מטה בטופס זה"ע

ב"ל על בקשתי להכלל במסלול עתודה טכנולוגית ולפעול להסדרת מעמדי כמלש" באחריותי להודיע לצה   .ב"ד טו"ד         י"ג        י"י:         ב בכיתה"ל תשפ"ת ללמוד בשנה\מבקש. א

".תורתו אומנותו"     המבקש לדחות שירותו הצבאי תוך ויתור על מעמד 

.א"תשפ, א באב"כ , 30.7.2021לא יאוחר מהתאריך , ל"     הויתור יתבצע על ידי ישירות מול צה.ת  שלא הגשתי בקשה ללימודים במכללה נוספת\מאשר. ב

:המבקש להישאר במעמד"  תורתו אומנותו"לנרשם חרדי במעמד .  ז:ל כדי לאשר לי"ת להעביר את פרטי לידיעת צה\מאשר. ג

בלימוד תורה של , ל"     בחתימתי זו אני מאשר את התחייבותי לעמוד בדרישות החוק לשמירת מעמדי הנ. ה מגיוס/ת גיוס           פטור/      דחיית גיוס במעמד חייב        

ד"י/ג"בנוסף ללימודי ההסמכה בכיתה י, ש כנדרש בחוק" ש30     לפחות 

:(ב"מלש)ת לשרות צבאי /למועמד. ד

    ת לדחות את התייצבותי לשירות סדיר על מנת לאפשר המשך לימודים /          בחתימתי אני מבקש

:ות / חובה לכל הנרשמים. חת בזאת לחתום על/אני מתחייב, באם תאושר בקשתי. ד במסגרת העתודה הטכנולוגית"י/ג"     בכיתה י
ת בזאת כי ידועה לי חובתי למעקב על סטאטוס הרשמתי במכללה או במוקד מיטב /      מאשר.ל והתחייבותי לשירות קבע"שיבוצי בצה,      חוזה מול שלטונות הצבא אשר יסדיר את דחיית שירותי

.ב"ל תשפ"      עד תחילת שנה  
ב"הסדרת מעמד כמלש.ה

ד אושרה"י/ג" אישור לכך שהרשמתי לכיתה יאיננה מהווה, כי חתימתי על טופס זה,      אני מאשר בזאת

.ב המבקש לדחות את שירותו הצבאי"באחריותי לפעול להסדרת מעמדי  כמלש. ל"על ידי צה      

    

ת המכללה/אישור מנהל:ת/חתימת המועמד
ה את /ת קרא/ת בזאת כי המועמד/הריני מאשרת/לאחר קריאת ההצהרה בנוכחות המנהל

,ה על הבקשה בנוכחותי/ההצהרה וחתם

. לאחר אימות הפרטים האישיים

חתימה וחותמת        תאריךת/שם המנהל

:הנחיות למילוי הטופס

.יש להדפיס את הטופס ולרשום את פרטי המועמדים הנדרשים בטבלה, מכללה המעונינת ברישום ידני.  ת/סנט עם רישום פרטי המועמד"ל יתקבל מהמנב"הטופס הנ. 1

.ת/ת ואת חתימת המנהל/את חתימת המועמד, את המעמד המבוקש, (ד"י/ג"י)ת ללמוד /ת המועמד/את הכיתה בה מבקש:  במשבצות המתאימותXבגוף ההצהרה יש לסמן . 2

!המכללה מתחיבת שהטופס החתום  ישאר למשמרת במכללה ויוצג לפי הצורך במשך כל הזמן הדרוש לפי החוק. 3

.תאריך ההעברה ירשם בטופס בקשה זה בלבד ונטס"ת יועברו להרשמה דרך המנב/כל הפרטים של המועמד. 4

:הערה

.פרטי הזכאות יועברו לרשם הטכנאים וההנדסאים לשם הרישום בפנקס הטכנאים וההנדסאים, ית וקבלת הזכאות לדיפלומה/עם סיום לימודי הסטודנט

2021-2022ב "ל תשפ"ב שנה"ד טו"י- ד "י- ג "בקשת הרשמה לכיתה י

ז"ת' מססמל מוסד
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