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 י"א שבט, תשפ"ב
 2022ינואר,  13

 3-22מספרנו:
 

 לכבוד
 מנהלים ורכזים של מכללות טכנולוגיות

 תעודהעם מסלול להסמכת טכנאים, הנדסאים ולימודי 
 
 

 שלום רב,
 

 
  2023-תשפ"גל "שנהבתיכוניים -עלפדגוגי בלבד, ללימודים -ף לימודירישום מועמדים, ברצהנדון: 

. בימים הקרובים יצא , מפורט,2023ג י"ד בשנה"ל תשפ"-חוזר רישום מועמדים ללימודים בכיתות י"ג
הרשמה ה בתנאי לוגיטכנוחינוך בירור פנימי במטה מינהל להצורך בנובע מוברישום  בפרסום החוזר עיכובה

 . תיכונית-לימודי במגמת ההרשמה העל-למועמדים ללא רצף פדגוגי

 .המפורט רישוםהבחוזר  תפורסם לימודי-ללא רצף פדגוגימועמדים רשימת התנאים לאישור 

 דגשים עיקריים מתוכו.  להלן , נטמנב"סרוצים להתחיל ברישום מועמדים במערכת האנו מכיוון ש

 
 :ברישום דגשים עיקריים

 .נטיתבצע רק דרך המנב"ס גי"ד לשנה"ל תשפ"-המועמדים לכיתות י"ג רישום בקשות .א

במגמה התיכונית  לפחות 2.1הסמכה ) הקבלה תנאי בכל העומדים מועמדים רישום על להקפיד שי .ב
 .טובים לימודיים הישגים ובעלי (שברצף

 תשובות מהירות מהצבא אנחנו מבקשים לבצע את תהליך הרישום מוקדם ככל שניתן, בכך נוכל לקבל .ג
 .(עבור המועמדים לשירות ביטחון )מלש"בים

 :ות ומועמדיםמועמד רישום .ד

לכיתות י"ג, י"ד )כולל בוגרי כיתה י"ב חייבי גיוס למועמדים   גהרישום לשנה"ל תשפ" :רגיל רישום .1
 .15.3.2022 לתאריךעד ו 16.1.2022מתאריך החל  יםבתכנית טו"ב( יתקי

מותנה בקבלת רישום מלש"בים . 231.5.202לתאריך ועד  2.3.20216תאריך החל מ :מאוחר רישום .2
 .של המועמדהעדכני בהתאם לסטאטוס  מיטבשל ו של הפיקוחאישור לרישום מאוחר 

 הפטורים מגיוס לצה"למועמדים של הרישום : רישום מועמדים ומועמדות הפטורים מחובת גיוס .3
 .ב"תשפ תמוזב ט"ז, 15.7.2022  לבין ב"תשפשבט ב די", 16.1.2022יתקיים בין התאריכים:  

 :מועמדים רישוםבכלליים דגשים  .ה

 רקיש לרשום לכיתות י"ג  לימודי-ת מועמדים ללא רצף פדגוגיעד להסדרת התנאים להרשמ .1
 פדגוגי-מועמדים בעלי רצף לימודי

 pdfכטופס  )ראו פירוט בהמשך( או  נט"סהמנבמ ההניתן להורד pdf בטופס המועמד פרטי רישום .2
 .תיכוני-טכנולוגי על חינוך מאתר

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

הטופס החתום יישאר למשמרת בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג לפי הצורך / הדרישה.  .4
 ולכן יש למלא אותו בקפידה, בהתאם להנחיות. על מעמד משפטיבהטופס 

)בנים(, יחתמו במקביל על טופס "אקדמיזציה". הטופס החתום יישאר מועמדים מהמגזר החרדי  .5
 למשמרת בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג לפי הצורך / הדרישה.

 !החתימה קיום אישור אחרי רק יתבצע השידור - נט"סבמנב הרישום שידור .6

 יהיה תחילה לתלמידים בוגרי החינוך הטכנולוגי ברצף. במנב"סנט מועמדיםהאישור כאמור,  .7
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 טרם: עם האפשרויות הבאות תשובת הפיקוחאחר רישום המועמד במנב"סנט, תופיע תחילה ל .8
 במקרה שלא אושר, .נימוק)עם  הפיקוח"י ע אושר לא/  הפיקוח"י ע אושר/  הפיקוח"י ע טופל

  .הפיקוח אישורקבלת המכללה תצטרך לפעול בהתאם עד ל

לא  הםפרטי, לימודי–ללא רצף פדגוגי יםמועמדל : בשלב זה, עד הסדרת תנאי הרישוםהערה
 .  םיועברו למיטב לשם אישור מעמד

  צה"ל אושרו ע"י הפיקוח, מועברות למיטב לקבלת תשובותל המועמדים שהרשומות שרק  .9

  וכו'. לא מאושר / פטור / מאושר/  טרם טופל ע"י צה"ל . האפשרויות בתשובות הן:נטס"מנבב

סימון "ביטול רישום". בביטול הרישום, יש  ע"יהמכללה  ע"ייתבצע רק  נטבמנב"סביטול הרישום  .10
במידה ויתבצע וכו'. עדכון פרטים  / מעבר מכללה / ויתורלבחור את אחד מהנימוקים הבאים: 

 ימים. 7רישום מחדש של המועמד, ביטול הרישום יטופל במיטב רק לאחר 

 :לכיתה י"ד של ממשיכי כיתה י"ג באותו מוסדרישום  .11

 .)לא של כל הכיתה ביחד(בנפרד סטודנט כל העלאת שנה של  יתבצע ע"יהרישום  (א

 .יש להחתים מחדש את הסטודנט על טופס בקשת הרשמה לכיתה י"ד (ב

וא"ל דאו ב 03-690-6600 טלפוןב הסיוע מוקד אל לפנות יש, נטבמנב"סבעבודה עם  להבהרות .12

manbas@manbas.k12.il-moked. 

, יתבצע על גבי טופס אקסל, נטרישום ידני למועמדים שלא ניתן לבצע את הרישום דרך המנב"ס .13

 .psecondary@education.gov.ilי"ד, בדוא"ל  -בתיאום ובהנחיית מר אבי בן דוד, מרכז י"ג

 , אפשרי במקרים הבאים:רישום מאוחר של מועמדים הדורש תיאום מוקדם עם מיטב .14

 :שלא הגישו בקשה לדח"ש במועד הרגיל מועמדים .א
 .31.5.2022לתאריך  עד ,בתיאום עם מיטב המועמדים יירשמו רק באישור הפיקוח

 וויתרו על המעמד: ישיבות בני למסלול רישום עקב גיוס דחיית שקיבלו מועמדים .ב
 , א' בסיוון תשפ"ב.31.5.2022לתאריך , עד יירשמו  המועמדים

תורתו  למעמד מועמד"כ הגדרתם עקב גיוס דחיית שקיבלו בנים מהמגזר החרדי מועמדים .ג
 " וויתרו על המעמד:אומנותוכ "תורתו  אואומנותו" 
 .תשפ"בט"ז בתמוז , 15.7.2022 ,שישי יום עד יירשמו המועמדים

 לא תאפשר רישום במקרים הבאים: נטהמנב"סמערכת  .15

 .הלידה תאריך או שם"ז, ת מספר: כגון שגויים מועמד פרטי .א
 ולא ביטל שם את הרשמתו. אחר במוסד כברנרשם  המועמד .ב

 

 את קבלת התשובות ממיטב בתדירות גבוהה  נטבמערכת המנב"סיש להקפיד לבדוק 
 בהקדם!וליידע את המועמדים 

 
 

 בברכת בריאות איתנה
 
 
 

 מנוחין אסף
 ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני

 
 

 סמנכ"ל ומנהל מינהל חינוך טכנולוגימר מוהנא פארס,   העתק:
 מפמ"רים

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

mailto:assafme@education.gov.il
mailto:moked-manbas@manbas.k12.il
mailto:psecondary@education.gov.il

