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המגוייסים לסטודנטים מודיעה
שני לימודים מחזור .1

 התקבלו, אשר תלמידים עבור שני לימודים מחזור יפתח )17.3.74( תשל״ד באדר כ״ג ביום
 השבוע הראשון. במחזור בלימודים להתחיל יכלו לא ריתוקם או גיוסם מפאת אולם

 המתחילים לתלמידים אישית ולהדרכה לייעוץ יוקדש )10.3.74( באדר בט״ז המתחיל
 להתייצב העשויים מגוייסים תלמידים וכן אלה, תלמידים השני. במחזור לימודיהם
 שאליהן הפקולטאות מזכירויות עם בהקדם, להתקשר מתבקשים באיחור, ללימודים

פרטים. קבלת לשם נרשמו,
 הלימודים הראשון. המחזור של ב׳ בטרימסטר הלימודים גם יפתחו )17.3.74( באדר בכ״ג

).22.2.74( בשבט ל׳ עד יוארכו הראשון המחזור של א׳ בטרימסטר
:הבא הלוח לפי תתנהל מחזוריה, שני על תשל״ד, הלימודים שנת

ראשון מחזור
א׳ טרימסטר

 בשבט ל׳ עד בכסלו מכ״ה
)22.2.74—23.12.73(

,ב טרימסטר
 באייר כ״ה עד באדר מכ״ג

)17.5.74—17.3.74(
ג׳ טרימסטר

 בתמוז כ״ט עד בסיון מח׳
)19.7.74—29.5.74(

(למגוייטים) שני מחזור
א׳ טרימסטר

 באייר כ״ה עד באדר מכ״ג
)17.5.74—17.3.74(

ב׳ טרימסטר
 בתמוז כ־ט עד בסיון מח׳

19.7.741—29.5.74(
ג׳ טרימסטר

 באלול כ״ו עד באב מבי
)13.9.74—21.7.74(

: ה ר ע  נשאר סמסטרים, על המבוסס לחקלאות׳ בפקולטה הלימודים, לשנת הלוח ה
שפורסם. כפר
 שלושה ללמוד שיוכלו כדי השני במחזור ללומדים מיוחדים סידורים נקבעים פקולטה בכל

 יחפפו לא השני במחזור הלימודים כי אם בתשל׳׳ד, לימודים שנת ולסיים טרימסטרים
הראשון. המחזור של הלימודים את המקרים בכל

מגוייסים: לתלמידים קיום מילגות לימוד, משבר פטור .2
 — הסיוע למדור להגיש יש קיום מילגת לקבלת או לימוד, משכר לפטור הבקשות את א.

 בקשה להגיש זכאי הלימודים. והתחלת השחרור עם מיד התלמידים, מינהל במחלקת
 אל .6.9.73מ״ החל לסירוגין) או (ברציפות יום 75 במשך במילואים ששרת תלמיד רק

במילואים. השירות משך על צה״ל משלטונות בכתב אישור לצרף יש הבקשה
משבר־לימוד פטור ב.

 זה בשלב בתשל״ה, או בתשל״ד לימוד משכר לפטור זכותו את לממש רשאי כנ״ל תלמיד
 זו זכות להעביר המעונינים בתשל״ד. זכותם לממש המעונינים אלה בקשות יגישו

שיפורסמו. להוראות בהתאם העת בבוא יפנו לתשל״ה
הקיום מילגות ג.

 לימודים לחודש ל״י 400 של בסן למילגה זכאי אישית הכנסה לו שאין כנ״ל תלמיד
 מילגתו תחושב אישית הכנסה לו שיש מי שירות. חודש לכל בהקבלה חודשים) 6 וועד

 מפורט הסבר דף שפורסמו. הקריטריונים פי על הכנסתו, וגובה המשפחתי למצבו בהתאם
לחודשיים. אחת תשולם המילגה הסיוע. במדור לקמל ניתן
הסטודנטים במעונות שיכון ד.

 וטרם תשל״ד, הלימודים לשנת הסטודנטים במעונות מקום קבלו אשר מגוייסים תלמידים
 במעונות. לגור ברצונם אם בהקדם להודיע מתבקשים יישמר, שמקומם בקשו

 יכולים בשעתו, בקשה הגישו שלא או נענתה לא למעון בקשתם אשר מגוייסים תלמידים
במעונות. למקום בבקשה לפנות
באוניברסיטה. לסטודנט השירותים למחלקת לפנות יש שיכון בעניני
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מכתבים
)7 מעמוד (המשך

 השילטונות למדיניות חרוץ כישלון אלה
היוזם. לוועד אישי וניצחון

ראמה נפר אד־חטיב, ;}אסם

מתכון ■

השבוע
 צה״ל. ׳חיילי שתייכננתי,עבור מתכון בידי

:כצה׳׳ל למצוא .אפשר החומרים כל את
גנרלים עוגת - השבוע עוגת

הדרום) (לחיילי
 הרבה ופזר חרדל מימרת שפופרת פתח
 שיחור בשוק ביצים שתי גרד מחדל, אבקת

 ,מיום־ד,כיפורים שאריות אתרוגים וקליפות
 על־ידי שפוזר הקרב מטל העיסה יעיל גונן

 אדן על שתשים בעת השידור שירותי
 . תאנת ,של קצוצים שלכת עלי פזר החלון,

 1 ודעת בר־לב כל במסטינג. והגש השרון
 היתד, לא אלעזר ויעיד דויד שמאז יאמר

אמ״ת. דיין ברוך כזו, גנרלים עוגת עוד
חיפה קלשוני,

 האצילות :■

שבמחול
עלי שפירסמתם בכתבה התמונות

 הזה העולם דליה, של האסורה (האהבה
מבחינה אך מאוד, יפות אמנם היו ),1901

לאו רקדנית
הנכון הרושם

 שצילמיתם, ׳נוספת ,תמונה ישנה מיקצועית
הספרדי. שבמחול האצילות את המביעה
 שגם כידי זו, ותמונה שתפרסמו בראי

 מהיופי הנכון הרושם את יקבלו קוראיבם
זיו. ושבתנועה

רמת־גן לאו, דליה
 ראה — האצילה בתנועה לאו דליה #

תמונה.

 מכתבים השולחים קוראים
 בקצרה. אותם לנסח מתבקשים

 תטו־ למצרסים תינתן עדיסות
י________למכתביחם♦ נות
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