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 י"ז טבת, תשפ"ג
 2023ינואר,  10

 10-22סימוכין: 
 לכבוד

 מנהלים ורכזים של מכללות טכנולוגיות
 תעודהעם מסלול טכנאים, מסלול הנדסאים ולימודי 

 
 שלום רב,

 
 2024-ד"פתש "ללשנהי"ד -"גי בכיתות ללימודים מועמדים רישום: הנדון

 כלליות הנחיות .א

 .נט"סהמנבדרך  רקיתבצע  ד"פתש"ל לשנהי"ד -"גי לכיתות המועמדים בקשות רישום .1

 מהווה, תיכונית-על הכשרה במסלול ללמוד בקשתם לשירות צבאי, בגיוס החייבים מועמדים .2
 .גיוס דחיית קבלת לשם ל"לצה יועברו פרטיהם. גיוס לדחיית בקשה

 
 

 ובעלי (')המפורטים בסעיף ב הקבלה תנאי בכל העומדים מועמדים של רישום על להקפיד יש .3
 .טובים לימודיים הישגים

ובוגרי י"ב טו"ב,  ב"י כיתות בוגרי למועמדיםהמכסות  מספר: )דח"ש( השרות לדחיית מכסות .4
 המכסות כל את שינצלו מכללות"ל. צהע"י  הוקצומספר המכסות שלבהתאם  למכללות אושרו

הצורך  לפי נוספות מכסות מספר לקבל ולבקש"ל בדוא אלינו לפנות יוכלו, מסוימת במגמהשקיבלו 
. במידה למכללה שאושר המכסות ממספר מועמדים יותר לרשום איןאנחנו נענה במידת האפשר. ו

 .בהקדם כך על לנו להודיע נבקש, למכללה שאושרו המכסות מספר של מלא ניצול ואין

  

ועמדים מהעבור  נוכל לקבלבכך  ,מוקדם ככל שניתן רישוםה תהליךאת בצע ל אנחנו מבקשים .5
 תשובות מהירות מהצבא. לשירות ביטחון )מלש"ב(

יש לדייק ברישום נכון של  .אנו חוזרים ומדגישים את החובה לבצע את הרישום רק לפי ההנחיות .6
מקרה של ספק, נבקשכם לפנות אלינו לקבלת מידע והדרכה כל ב כל הפרטים של המועמד. 

 .תיכוני-ר חינוך טכנולוג עלבמידע למכללות באתהמידע מתפרסם גם בתהליך הרישום. 

תיכוני -עלהטכנולוגי החינוך הלהפנות אל הפיקוח על פניות בנושא "העתודה הטכנולוגית" יש  .7
 והנהלות המכללות מתבקשות להימנע מפניות ישירות אל מיטב.

אנו על מנת לצמצם את המקרים של טעויות ברישום ובמעקב אחר תשובות הפיקוח ומיטב,  .8
מבקשים שהרישום במנב"סנט יהיה באחריות מנהל / רכז המכללה בכל תקופת הרישום. 

שתינתן הרשאה גם לרכז המכללה לעבוד במנב"סנט, כך שתהיה לו אפשרות לעבוד  מומלץ
 .במנב"סנט גם מרחוק

 החוזר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. .9

 :הקבלה תנאי .ב

 או (.באנגלית ובמתמטיקהעובר עם ציון ) תיכונית בגרות בתעודת בהצלחה עמידה: הקבלה סף .1
 :2.1 טכנולוגית הסמכהבהצלחה בתעודת  עמידה

, בהתמחות בה לפחות 2.1 ה טכנולוגיתהסמכ תזכאות לתעוד: רצף פדגוגי במגמה עם מועמד (א
תעודות  - 4סעיף   51-3.1)א( 4/ומנכ"ל תשע חוזרי"ג. ראו  המבקש להמשיך לימודיו בכית הוא

 .הסמכה בחינוך טכנולוגי מקצועי

להקפיד כי רישום המועמד/ת במנב"סנט והרישום במצבת תלמידים יהיו  נבקש
 .תלמידים במצבת לשגיאותבהמשך פערים ברישום יובילו  .בהתאמה מלאה

 תיכונית-לומדות לקראת הסמכה עלאנו מבקשים לפעול להגדלת מספר הבנות ה
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המבקש ללמוד  בוגר מגמה טכנולוגית: במגמה פדגוגי רצף ללאחינוך טכנולוגי  בוגר מועמד (ב
ה הסמכ תזכאות לתעודאו ל תעודת בגרותל זכאותתיכונית שלא ברצף נדרש ל-במגמה על
    למד.במגמה התיכונית בא הוא  לפחות 2.1 טכנולוגית

כל אחד בלפחות,  55ציון  הכוללתתעודת בגרות ל זכאות: טכנולוגי לא מסלול בוגר מועמד( ג
 ערבית/  עברית -מדעי ושפת אם ;  לפחות כל אחד( "ליח 3) נגליתאו מתמטיקה :מקצועותמה

 .לפחות יח"ל 1שעות או  90של  הערכה פנימית

)כולל  פדגוגי ברצףהתיכונית  המגמה בוגרי שאינם מועמדים: תיכונית-העל למגמה השלמה תנאי .2
לשם  תיכונית-למגמה העל השלמה במבחן הצלחהידרשו לעמוד ב (מרום מסלולמועמדים ל

 זכאות לדיפלומה. השלמת דרישות ה

יקבעו ע"י  ,הינו מבחן חיצוני שבו התכנים וצורת המבחן, בכל אחת מהמגמות השלמה מבחן (א
 באתר המפורסמתמבוסס על תכנית לימודים של מכינת השלמה יהיה הפיקוח המקצועי ו

 "ר.המפמ

 :הקבלה תנאי לגבי הערות (ב
 בתיק המידע את ולעדכן סטודנט כל של הלימודי הסטאטוס את לאמת המוסד מנהל על (1

 . הקבלה תנאי השלמת חובת על אותו ולידעסטודנט ה/המועמד של האישי
 השלמה אינו מיועד להשלמת זכאות לבגרות.  מבחן (2
 .לתעודה/  לדיפלומה הבוגר זכאות את תימנע, הקבלה תנאי כל השלמת אי (3

 2024-לשנה"ל תשפ"ד גיוס חייבי ומועמדות מועמדים רישוםמועדי  .ג

 :רגיל רישום .1

  (י"ד )כולל בוגרי כיתה י"ב בתכנית טו"ב-ו הרישום לכיתות י"ג
 .15.3.2023 "ג,תשפ באדר ב"כיום רביעי, לעד ו 1.1.2023' בטבת תשפ"ג, חיום ראשון, החל מ

 :מאוחר רישום .2

 . 31.5.2023סיוון תשפ"ג, ב"א ייום רביעי, ועד ל 15.3.2023"ג, תשפ באדר"ב כיום רביעי, חל מה
בהתאם לסטאטוס  מיטבשל ו של הפיקוחמותנה בקבלת אישור לרישום מאוחר רישום מלש"בים 

 .המעודכן של  המועמדהצבאי 

 :חרדיה מהמגזר)בנים(  מועמדים רישום .3

 מפורטות בהמשך. החרדי )בנים(הנחיות ייחודיות לרישום מועמדים מהמגזר 

 רישום מועמדים ומועמדות הפטורים מחובת גיוסמועדי  .ד

 י"ד )כולל בוגרי כיתה י"ב בתכנית טו"ב(-ו לכיתות י"גמועמדים  של דלשנה"ל תשפ" הרגיל הרישום
והרישום המאוחר,  31.5.2023 סיוון תשפ"ג,ב"א ירביעי,  יוםעד ל יתקיים הפטורים מגיוס לצה"ל

                                                                                                                                                 .31.7.2023, ג"תשפ באבי"ג  . יתקיים עד ליום שני,בקבלת אישור לרישום מאוחר של הפיקוחהמותנה 
 .שלהם הפטורוס טסטא עדכון לשם ל"לצה יועברו פרטיהם

 רישום פנימי במכללה - שלב א'

 :כולל הרישום תהליך

 .בתנאי הקבלה ללימודי המשךתו בדיקת עמידו הכרות עם המועמד .1

כטופס  )ראו פירוט בהמשך( או  נט"סהמנבמ ההניתן להורד אקסל בטופס המועמד פרטי רישום .2

pdf י"ד-רישום לכיתות י"ג"-ראו ב – תיכוני-טכנולוגי על חינוך מאתר" . 

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

 הצורך / הדרישה.הטופס החתום יישאר למשמרת בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג לפי  .4
 ויש למלא אותו בקפידה, בהתאם להנחיות. תמשפטישמעות הטופס בעל מלמען הסר ספק, 

יחתמו במקביל "דרך חיים", -"ע"ט חרדי" "תורתו אומנותו" ומועמדים מהמגזר החרדי )בנים(,  .5
על טופס "אקדמיזציה". הטופס החתום יישאר למשמרת בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג 

 לפי הצורך / הדרישה.
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 נטרישום הבקשה במנב"ס - 'ב שלב

מסלולי הלימוד: כיתות המשך, עתודה י"ג ב כיתות כל מועמדים ליתבצע ל ד"פתששנה"ל הרישום ל
 י"ד טו"ב. -כיתות י"ד וולופעמי עתידים(,  , יעלאופקים ,טכנולוגית, חרדים, מסלולי המרה )מרום

 :כולל הרישום תהליך

 .נטפרטי המועמד במנב"סכל של ישום ר .1

 ,נטמנב"סה אתרמ "ד"פי"ד לשנה"ל תש-"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

למען  הטופס החתום יישאר למשמרת בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג לפי הצורך / הדרישה.
 .הסר ספק, הטופס בעל משמעות משפטית ויש למלא אותו בקפידה, בהתאם להנחיות

יחתמו במקביל "דרך חיים", -, "ע"ט חרדי" "תורתו אומנותו" ומועמדים מהמגזר החרדי )בנים(
למשמרת בתיק האישי של המועמד במכללה ויוצג  . הטופס החתום יישארעל טופס "אקדמיזציה"

 לפי הצורך / הדרישה.

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

 .במנב"סנט נרשמיםהאישור קיום חתימת המועמד לכל  ימוןס .4
 !החתימה קיום אישור אחרי רק יתבצע השידור - נט"סבמנב הרישום שידור

 .במכללה ואישור מיטב לאחר שידור הרישום במנב"סנטהפיקוח  אישורתהליך קבלת  .5

 במכללה יתאפשר מעקב אחר סטאטוס ההרשמה: נטברישום כל המועמדים במנב"ס

אושר  / יקוחטרם טופל ע"י הפ :הפיקוח תשובות תחילהיע תופלאחר רישום המועמד במכללה,  (א
  .(עם נימוק)יקוח לא אושר ע"י הפ/  ע"י הפיקוח

 ן"אי כי תשובה בליקנדחה ו מרום למסלול שרישומו תיכונית טכנולוגית מגמה בוגרמועמד  (ב
 ולרשום( פרטים עדכון)לצורך  מרום למסלול הרשמתו את לבטל יש ".רוםלמ םמימתאי נתונים

 . רגילע"ט  למסלול מחדש אותו

 ,{מרום מסלולל ממסלול עיוני מועמדיםכולל תיכונית )-העללמגמה  ללא רצף לימודיםועמדים מ (ג
ובמקרים אלו יופיע התנאי )בהצבת הסמן על  על ידי הפיקוחמאושרים על תנאי  יוכלו להיות

 (.נטס"במנב התנאי

אל הפיקוח הצהרת מנהל מועמדים שלמדו במוסדות שלא בפיקוח משרד החינוך, חייבים לשלוח  (ד
, 2.1מקצועות הסמכה טכנולוגית  –המוסד התיכוני על מסלול לימודיהם ועמידה בתנאי הקבלה 

  טופס הצהרת המנהל נמצא באתר. 

ללא  .אישורה קבלתהמכללה תצטרך לפעול בהתאם עד להרישום לא אושר ע"י הפיקוח, במידה ו (ה

 .למיטבאישור הפיקוח במנב"סנט, הרישום לא יועבר 

 ללא רצף לימודים למועמדים לשנה"ל תשפ"ד הרשמה לאישור התנאים
 

 מד.ללפחות של המגמה הטכנולוגית התיכונית בה  2.1א. זכאות לתעודת הסמכה טכנולוגית      8תנאים 
  .אליה נרשם תיכונית-מגמה העלל השלמה מבחןבב. עמידה בהצלחה 

  
 .ציונים חיוביים במתמטיקה ובאנגליתא. זכאות לתעודת בגרות עם      9תנאים 

  . .אליה נרשם תיכונית-מגמה העלל השלמה מבחןב ב. עמידה בהצלחה
 

 

: טרם גוןכ סנט"במנב צה"ל כל הרשומות שאושרו ע"י הפיקוח, מועברות למיטב לקבלת תשובות (ו
 לא מאושר וכו'. / פטור / מאושר/  טופל ע"י צה"ל
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יש או על גבי הטפסים,  נטשאושרו על תנאי, במנב"ס לבקשות לרישום חריגאת התשובות  (ז
 .לשמור בתיקים האישיים של התלמידים

יש להקפיד לבדוק במנב"סנט בתדירות גבוהה את קבלת התשובות ממיטב וליידע את  (ח
 המועמדים בהקדם!

". בביטול הרישום, יש ביטול רישוםסימון " "יעהמכללה "י עיתבצע רק   נט"סבמנבביטול הרישום  .6
במידה ויתבצע וכו'.  עדכון פרטים / מעבר מכללה / ויתורלבחור את אחד מהנימוקים הבאים: 

 .ימים 7רישום מחדש של המועמד, ביטול הרישום יטופל במיטב רק לאחר 
ניתן לפנות גם בפנייה כמו כן  למוסדות. 2שלוחה  *6552תמיכה ה מוקד אל לפנות ניתן סיועל .7

 .פורטל מוסדותמקוונת דרך 

 רותהע .ה

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

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

 :עבור מועמדים ממסלול העיוני בלבד ופעמי עתידים( אופקים, )מרום המרה למסלולי רישום .2
 -ינואר בחודשים, "ראשון רישום חלון"למסלולי המרה ב .ל"צה מיוני בתום יתבצע הרישום
 ,ממגמות טכנולוגיותופוטנציאל מועמדים למסלול מרום מכיל גם מועמדים  מאחר .פברואר

 !ט בלבד"רק למסלול ע תםיש לבצע הרשמ

 .15.3.23, ג"תשפ דראב "בכ, רביעי ביום יסתיים ,הז הרשמה בחלון הרישוםגם 

 ,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:הדורש תיאום מוקדם עם מיטב רישום מאוחר של מועמדים .4

 :לא הגישו בקשה לדח"ש במועד הרגילש מועמדים (א
 .31.5.2023 "ג,תשפ בסיוון"א י ,רביעייום עד  באישור הפיקוח,רק יירשמו  המועמדים

 :וויתרו על המעמד ישיבות בני למסלול רישום עקב גיוס דחיית שקיבלו מועמדים (ב
 .31.5.2023 "ג,תשפ בסיוון"א י ,רביעיעד יום יירשמו  המועמדים

תורתו  למעמד מועמד"כ הגדרתם עקב גיוס דחיית שקיבלו החרדי מהמגזר בנים מועמדים (ג
 :וויתרו על המעמד "דרך חיים"כ  או אומנותו"

    .31.7.2023, ג"תשפ באבי"ג  ליום שני, עדיירשמו       
 

 :רישום במקרים הבאיםהמערכת לא תאפשר  .5

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

 .ולא ביטל שם את הרשמתו אחר במוסד כברנרשם  המועמד (ב
 

 
 בברכה

 
 מנוחין אסף

 על תיכוניממונה חינוך טכנולוגי 
 
 

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

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