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 "וע"ד טבת, תשכ 

 2011ינואר,  9  
  001-11 מספרנו

 
 לכבוד

 טכנולוגיותמנהלים ורכזים של מכללות 
 עם מסלול טכנאים, מסלול הנדסאים ולימודי תעודה

 
 שלום רב,

 
 

 שנה"ל  תשע"זי"ד ל-ועמדים ללימודים בכיתות י"גהנחיות לרישום מהנדון: 

 ! נטי"ד לשנה"ל תשע"ז יתבצע רק דרך המנב"ס-רישום בקשות המועמדים לכיתות י"ג

 יתבצע בשני שלבים: השנה רישום המועמדים

 שלב א'

 . 6106בינואר  6רישום פנימי במכללה, החל מיום רביעי, כ"ה בטבת תשע"ו, 

 : תהליך הרישום כולל

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

 .דף טפסי רישוםי"ד ב-בקשת הרשמה הניתן להורדה מאתר י"ג רישום כל פרטי המועמד בטופס .ב

 בנוכחות מנהל / רכז המכללה.  עקרונית הצהרהחתימת המועמד על  .ג

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

  'ב שלב

 .6106בינואר  10, החל מיום ראשון, כ"א בשבט תשע"ו, נטרישום הבקשה במנב"ס

 :מסלולי הלימודכיתות כל מועמדים לתשע"ז יתבצע לשנה"ל בשונה מהרישום לשנה"ל תשע"ו, הרישום ל
 י"ד טו"ב. -ועתידים(, כיתות י"ד מסלולי המרה )מרום ופעמי חרדים, עתודה טכנולוגית,  כיתות המשך, 

 תהליך הרישום כולל: 

 .נטישום כל פרטי המועמד במנב"סר .א

                           .  נטמנב"סהמדף " תשע"ז"בקשת הרשמה לכיתה י"ג/י"ד לשנה"ל הדפסת טופס  .ב
                  עליה יחתום טופס יופיעו פרטי המועמד, כפי שהוזנו ברישום, יחד עם הצהרה עקרונית של המועמדב

      .                                                                                                                            רכז המכללה / בנוכחות מנהל

         הטופס החתום יישאר למשמרת בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג לפי הצורך / הדרישה.       .ג
 .בשלב א' של הרישום הטופס את מילאו שלא למועמדים רק מיועדים' ג-'ב סעיפים

 לכל המועמדים. נטימון אישור קיום חתימת המועמד במנב"סס .ד

  !אישור קיום חתימת המועמד לאחררק השידור יתבצע  - נטשידור הרישום במנב"ס .ה

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

 . נטבמנב"ס רישום ביטול הרישום יתבצע רק דרך המכללה ע"י הודעת ביטול .ז

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/HinucMadaTech/AlTiconim/tfasim/forms.htm
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 הערות

 :המערכת לא תאפשר ביצוע הרישום במקרים הבאים .א
 מגמה לא מאושרת למכללה. .1

 פרטי מועמד שגויים כגון: מספר ת"ז, שם או תאריך הלידה. .2
 המועמד נרשם במוסד אחר. .3

              תכנית טו"ב( ביום ג', ה' באדר ב' תשע"ו, לבוגרי סיום הרישום הרגיל של המועמדים )כולל  .ב
 .6106מרס ב 01

 . 6106במאי  10יתאפשר עד ליום ג', כג' באייר תשע"ו,  של מועמדים, באישור הפיקוח, רישום מאוחר .ג

הדרכה המנהלת ליישומים מתוקשבים תעביר הנחיות לכל מכללה על אופן ביצוע הרישום במסגרת  .ד
. בהמשך, ההדרכה המקוונת 11:00, בשעה 2011ינואר ב 21ביום ה', שתתקיים מקוונת בשידור חי 

. ניתן לקבל נטס"המנב מודול תחתלאתר המנהלת ליישומים מתוקשבים,  דרכה תועלנההומצגת ה

 . manbas@manbas.k12.il-mokedבדוא"ל או/ו  1100-110-03 מענה לשאלות בטלפון

 .נטהרשאות לעבודה עם המנב"סבמכללה  יםלבעלי תפקידמנהל המכללה יכול להוסיף   .ה

 רישום ידני / חריג .ו
. הרישום נטידני מיועד למכללות שמסיבות כלשהן, לא יכולות לבצע רישום דרך המנב"סהרישום ה

 (. psecondary@education.gov.il)י"ד  -יתבצע בתיאום ובהנחיית מר אבי בן דוד, מרכז י"ג

 הנחיות כלליות

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

 בהתאם, המכללות ברוב, הינו ב"י כיתות בוגרי למועמדים צבאי גיוס לדחיית המאושר המכסות מספר .ב
  ממספר 20%ב  המבוקש במגמה מסוימת, גדול   המכסות  מספר שלהן   מכללות .שהוגשה אלינו לבקשה

 המכסות.  מספר הגדלתבבקשה לבשנה"ל תשע"ו, יפנו אלינו בדוא"ל הרשומים התלמידים 

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

  .טובים לימודיים הישגים ובעלי הקבלה תנאי בכל העומדים מועמדים רישום על להקפיד יש .ד

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

מקרה של ספק, נבקשכם כל ב .אנו חוזרים ומדגישים את החובה לבצע את הרישום רק לפי ההנחיות .ו
 לפנות אלינו לקבלת מידע נוסף והדרכה בתהליך הרישום. 

 החוזר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. .ז
 

 
  ,בברכה

 
 
 

    מנוחין  אסף
   ממונה חינוך טכנולוגי על תיכוני

 
 ומערכות מידעד"ר עופר רימון, מנהל המינהל לתקשוב טכנולוגיה  העתק:
 ריקי נחמיה, אחראית על תקשוב מערכת החינוך גב'           

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

 בעלויות ורשתות חינוך
 מיטב
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