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ובשרות. בעיצוב

במיוחד תכננו 3537 פילוט את
 במעבדות מהנדסים מאות עבורך

באנגליה. פילוט של התיכנון
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מגמה פתיחת על מודיע

 מורים להכשרת
טכנולוגיים מקצועות להוראת
 ולטכנאים להנדסאים ספר בבתי

תשל״א הלמודים בשנת
 8-50 התואר לקראת שנים ארבע הלימודים משך

 תואר גם הבוגרים יקבלו נוספת לימודים שנת ובהשלמת עבודה תקופת לאחר
בהנדסה. 8.50.

המכונות. והנדסת החשמל הנדסת לתחומי מועמדים יתקבלו

קכלה: תנאי
 וללא גבוהים ציונים בעלי וביולוגית, ריאלית במגמות בגרות תעודת בעלי .1

מיון. בחינות
תעו בעלי גאו בגרות תעודת בעלי שנתיים, ארבע מקצועיים ספר בתי בוגרי .2

 ציונים בעלי ותנ״ך) אנגלית בספרות, מורחבות בחינות ובהשלמת גמר דת
מיון. בחינות וללא גבוהים,

מתאים. בסכם מיון בחינות שיעברו בגרות תעודות בעלי .3

 החינוך; משרד על־ידי כמלואו יכוסה המועמדים לימוד שכר
מילגות. לקהלת אפשרות קיימת פן

 קרית אולמן, בנין הסמכה, ללימודי במזכירות ,31.7.70 עד תתקיים ההרשמה
חיפה. הטכניון,
 עדיפויותי־ לרשימת זו מגמה להוסיף ומבקשים לטכניון כבר שנרשמו מועמדים

.31.7,70ל־ עד הסמכה, ללימודי למזכירות בכתב כך על יודיעו הם,
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ה ב ת כ ם ה בי ד תנ מ ״ או ,, ם די כ שעבר בגליון שפורסמה ע
 שבאו מחוץ־לארץ מתנדבים התמרמרו בה ),1715 הזה (העולם
 עוררה אליהם, הקיבוץ חברי יחס על בדרום, מגן בקיבוץ לעבוד
 מתנדבים לארח הרגילים קיבוצים חברי בין בעיקר רבים, הדים

 שעורר הוא המתנדבים של תלונותיהם אופי דווקא לא מחוץ־לארץ.
 קבוצת בכל זה. תלונות לסוג רגילים הקיבוצים חברי העניין. את

 ההתרגשות מרוצים. בלתי שניים או אחד להימצא עלולים בים מתנו
מגן. קיבוץ כלפי התלונות הופנו שהפעם מכך נבעה

 של האירוח טיב בשל הזקא התפרסם מגן השומר־הצעיר קיבוץ
 לדוגמא זה קיבוץ מציגים אחת לא חוץ־לארץ. מתנדבי את חבריו

אומ מתנדבים של עבודה כוח לקבל הם אף המבקשים ולקיבוצים
 ואז נותנים שהם מה למתנדבים תנו ממגן. דוגמא ״קחו רים:

אתם.״ גם תקבלו
 בכתבה שפורסמו המתנדבים של תלונותיהם נראו זו מסיבה
 נוסף בירור חייבו הם אלינו גם אלה הדים כשהגיעו מפתיעות.

 למתלוננים, עילה היתה שאומנם העלו הבירור תוצאות בפרשה.
 האשמה את להטיל יסוד היה שלא אלא — להתלונן מבחינתם,

הקיבוץ. בחברי

ננל נוצו חירויס
ץ בו ן קי ג  הוא שנים. כחמש מזה מתנדבים לארח מד!ג מ

 אליו השולחות . ובאוסטריה בשווייץ נסיעות חברות עם קשור
 חוזרים אלה מתנדבים מאורגנות. מתנדבים קבוצות קבוע באופן

שהיי מתקופת התלהבות מלאי לארצותיהם
 שולחים חידה, מכתבי משגרים בקיבוץ, תם

משפחותיהם. ובני ידידיהם את בעקבותיהם
 התארגנו אף ששת־הימים מלחמת ערב
 כסף אספו במגן, שעבדו מתנדבים אותם

 חשבונם על בחו״ל לארח נכונות והביעו
 במיקרים זעם. יעבור עד הק-בוץ ילדי את

 אף המתנדבים עם מגן חברי נהגו רבים
 בנושא התקנון אותם שמחייב למה מעבר

 לאחד משפטי יעוץ העמידו למשל, כך, זה.
למ מחוץ חשיש בעישון שנתפס המתנדבים

 בן שילדה מתנדבת במשקם קלטו או שק,
 ושאינו בשווייץ המתגורר לאב בלתי־חוקי

 גם היו במשק. החזקתו הוצאות את משלם
מגן. לחברי נישאו שמתנדבות מיקרים

תלו את שהשמיעה המתנדבים קבוצת
ב למשק הגיעה לא שעבר בשבוע נותיה
 אחד אחד ובאו נקבצו חבריה מאורגן. אופן

 נראה הפרטית. ביוזמתם שניים, שניים או
ב מתנדבים שמקבלים היחס על ששמעו

וביק לקיבוץ הנוסע האוטובוס על עלו מגן,
 הסיבה זו לעבודה. להתנדב במקום שו

לקיבוץ. בהגיעם פניהם את קיבל לא שאיש
להגיע. עומדים הם כי מראש ידע לא איש

 זו קבוצה חברי עם הראשונה ההתנגשות
 למחרת קבלת־שבת. למסיבת שיכורים הגיעו מהם כשכמה החלה
 להם נמסר זו תקרית בעקבות הוצבו. אליה לעבודה קמו לא היום

 מיספר עברו במשק. לעשות מה לו אין לעבודה בא שלא מי כי
 החיכוכים נוצרו בינתיים אולם התפזרה. שהקבוצה עד שבועות
התלונות. את שהולידו

 אן בקבוצה, המרכזיות הדמויות שאחת הסתבר כך כדי תוך
 שנים, ארבע כבר בארץ נמצאת היא מתנדבת. כלל אינה רוטנברג,

 שילדה בן השאירה שם אחר, בקיבוץ ממושכת תקופה שהתה
הקיבוץ. מחברי לאחד

 מחברי ילדיהם את להרחיק נהגו המשק שחברי אן של תלונתה
 אלה למטבע. שני צד גם יש אולם יסוד. נטולת אינה הקבוצה,

 הפחידו הביטניקית וההופעה המגודלות הבלוריות בעלי מהמתנדבים
 צורך היה למראיהם. בבכי פרצו מהילדים כמה המשק. מילדי כמה

למראיהם. ולהרגילם הילדים את להרגיע

רג אן כ טנ רו

הוושו אין לנוות
ת או מ ג ת דו פו ס ה נו בנ ה ה ־ אי  מתנדבים קבוצת אותה בין ל

מגן: חברי לבין מסויימת
 המקבלים אחרים מחברים גרוע אוכל מקבלים הם כי תלונתם 9׳

 והעוף העוגות שכן כטעות. היא אף התבררה ובשר־עוף עוגות
 או המשק בתוך הבראה של בתקן הנמצאים חברים לאותם הוגשו
 קיבוץ מחברי אחד אמר כלל,״ ״בדרך לידה. אחרי או בהריון לנשים

 בגלל שלנו. האוכל את שאכלו המתנדבים דווקא אלה ״היו מגן,
 מיקרים היו לפנינו. ארוחת־ערב אכלו הם האוכל בחדר מקום חוסר

מילה.״ כך על אמרנו לא שלנו. מהמנות שאכלו
 למרות המישמש קטיף סיום למסיבת הוזמנו לא כי תלונתם

 נערכו הקטיף לסיום הסבר. היא אף טעונה היתד, זה בענף שעבדו
 הוזמנו לא אליה בענף, הקבועים העובדים של האחת מסיבות. שתי

 אחרי יום במיקרה שהיה היום, למחרת האחרים. המשק חברי אף
 לכל שנייה מסיבה נערכה תלונותיהם, את המתנדבים שהשמיעו

והמתנדבים. המשק חברי
 חברי משפחות על־ידי אורחו לא כי המתנדבים לתלונת 9

 תחנת כמו הוא ״הקיבוץ הסבר: מגן לחברי יש בבתיהם, הקיבוץ
 100כ־ אחרת. מתנדבים קבוצת מגיעה חודשים שלושה כל רכבת.
 חודש אחרי רק מתנדבים. 40כ־ פעם בכל מארחים הקיבוץ חברי

 הוא, ומה הוא מי שרואים אחרי במשק, המתנדב שהיית של
חוד שלושה במשק שוהה שמתנדב אחרי למשפחה. אותו מצמידים

לגמרי.״ משתנים התנאים בקיבוץ להיות להמשיך רצונו ומביע שים
 בודדים רק כיוס נשארו התלונות את שהשמיעה קבוצה מאותה

בכך. להיווכח כדי
 כחסרת״ הנוסף בבירור התגלתה המתנדבים מתלונות אחת לפחות

 הפרות כי מהם, אחד שהשמיע התלונה זו היתד, יסוד.
 בעקבות אוכל. ללא ימים כמה נותרו הקיבוץ ברפת

חיים בעלי לצער החברה אף הזדעקה זו תלונה פירסום
 כאחת ידועה מגן של הרפת אזעקת־שווא. זו היתד.
מת קבוצת לאותה בניגוד בארץ. המצטיינות הרפתות

תלונות. שום לפרות אין נדבים,

1716 הזה העולם


