המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע
חוזר מנהל מה"ט  – 41-1-05נספח מס' 2

________ ________________________________________________________________________________________________________

תאריך ____________ :
לכבוד
רשמת מורשי נגישות ,מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס) – הנדסאים,
באמצעות המחלקה לרישום הנדסאים
דרך מנחם בגין 68
ת.ד98513 .
תל-אביב,מיקוד 83496
בקשה לקבלת תעודת מורשה נגישות מתו"ס  -הנדסאים
א .פרטים אישיים:
שם משפחה

שם פרטי

שם משפחה קודם

שם האב

תאריך לידה

מין

ארץ לידה

מס' ת"ז

שנת עליה

ארץ עליה

זכר  /נקבה
כתובת
מס' בית

שכונה/רחוב

טלפון בעבודה

טלפון בבית

טלפון נייד

עיר/ישוב

מיקוד

דואר אלקטרוני

ב .דיפלומת הנדסאי:
מספר דיפלומת הנדסאי

תאריך זכאות לדיפלומה

מגמת הלימוד בה ניתנה הדיפלומה

ג .תעודת רישום בפנקס ההנדסאים:
מספר רישום
בפנקס ההנדסאים

תאריך רישום
בפנקס ההנדסאים
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התחום/מדור בו ניתן הרישום
בפנקס ההנדסאים

ד .תעודת מקצוע – קורס מורשי נגישות מתו"ס:
מספר תעודת מקצוע

שם המוסד

מספר שעות
לימוד

תאריך סיום הקורס

ה .הצהרה על הסכמה לקבל מידע פלילי:
אני החתום/ה מטה מסכים/ה כי משטרת ישראל תעביר את המידע הפלילי המנוהל על שמי למשרד
הכלכלה לפי דרישה ,בכל עת למן הגשת בקשתי להירשם בפנקס למורשי נגישות מתו"ס – הנדסאים,
בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,זאת לצורך הפעלת הסמכות למחוק או להתלות
רישום כאמור לפי הוראת החוק .אני מצהיר/ה שידועה לי זכותי לעיין במידע האמור לעיל במשטרת
ישראל.
ו .הצהרה על הסכמה לפרסום פרטים אישיים באתר האינטרנט:
אם אקבל אישור לרישום בפנקס המורשים לנגישות מתו"ס – הנדסאים ,אזי אני החתום/ה מטה
מסכים/ה לא מסכים/ה (כמסומן מטה) ,שפרטי האישיים (כמפורט להלן) יפורסמו ברשימת מורשי
נגישות מתו"ס – הנדסאים ,שבאתר האינטרנט של משרד הכלכלה:
 אני מאשר/ת לפרסם את הפרטים הבאים באתר האינטרנט:
שם משפחה

שם פרטי

מס' ת"ז

כתובת

טלפון

פקס

תאריך הרישום
דואר אלקטרוני
(ימולא ע"י
המשרד)
 אינני מאשר/ת לפרסם את פרטי באתר האינטרנט.

מדור הרישום
(ימולא ע"י
המשרד)

ז .התחייבות
אני מתחייב/ת בזה כי באם ארשם בפנקס למורשי נגישות מתו"ס ,לאנשים עם מוגבלות ,אכיר את
הוראות הדין הרלוונטיות ואתעדכן בשינויים שיחולו בהן ,לשם מילוי תפקידי בהתאם להוראות
החוק.
הנני מתיר/ה לרשמת מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה – הנדסאים ,לאנשים עם מוגבלות
לקבל כל מידע מכל ועדה לבנין ערים ו/או מוסד ממשלתי שיפוטי הנוגע לעבודתי והקשור לאימות
המידע שמסרתי בבקשה זו.
אני החתום/ה מטה מצהיר/ה שכל הפרטים שמסרתי בטופס זה תואמים את האמת וידוע לי ,כי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק על כל הצהרה כוזבת שמסרתי בטופס זה.
מצורפים בזה המסמכים הבאים:
 .1צילום ת"ז
 .2צילום דיפלומת הנדסאי
 .3צילום תעודת רישום בפנקס ההנדסאים
 .4צילום תעודת מקצוע קורס מורשי נגישות מתו"ס

שם מגיש הבקשה _______________ :מס' ת.ז ________________ .חתימה__________ :
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