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הוראה עובדי להכשרת

ההרשמה החלה
הוראה עובדי להכשרת במוסדות

תשכנ״ב לשנת־הליכוודים
 להעלאת והתרבות החינוך משרד על-ידי הנעשים המאמצים במסגרת

 הרשמתם בהליכי שינויים יחולו והחינוך ההוראה עובדי של רמתם
 וגננות מורים להפשרת במוסדות לקבלה המועמדים של וקליטתם

(תשמ״ב). הבאה שנת־הלימודים לקראת
 לסוגיהם, על־יסודיים מוסדות בוגרי י״ב, כיתות תלמידי של לידיעתם
 יוצאי וייעוץ, הכוון מוסדות י״ב, כיתות מחנכי יועצים, מנהלים,

 אנו והוראה, חינוך לתפקידי מתאימים וכישורים נתונים בעלי צבא,
 ההרשמה ונוהלי החדשה המדיניות של עיקריה את בזה מביאים

:החדשים
ההרשמה נוהלי

 תשמ״ב בשנת-הלימודים יקלטו וגננות מורים להכשרת המוסדות $
ת מכסות ו ל ב ג ו ת מ ו פ ד ע ו מ  כוללת — הוראה לומדי של ו

מקיף. ארצי לתכנון בהתאם — ומקצועית
 יהיה וגננות מורים להכשרת במוסד הוראה ללימודי מועמד כל •

 בהנחיות שנקבעו כפי אישי, וריאיון מיון בהליכי לעמוד חייב
 שינוהל ארצי, מיון ובמבחן הוראה, עובדי להכשרת המחלקה

הבין־אוניברסיטאי. הזימונים מרכז על־ידי
 המיון במבחן שנכשל מועמד, מו״ג להכשרת למוסד יתקבל -לא •

הארצי.
 המוסד על-ידי להידחות יוכל הארצי המיון במבחן שעמד מי •

.בו. הנהוגים הקבלה בהליכי עמד לא אם מו״ג, להכשרת
 דצמבר לחודשי תוגבל מו״ג להכשרת למוסדות ההרשמה תקופת $

א זה מועד לאחר בלבד. 1981 יולי — 80 ו ל ל ב ק ת י  
ם י ד י מ ל . ת ם י ש ד ח

 למבחן להגשה המוסד על-ידי שאושר מו׳׳ג, להכשרת במוסד נרשם •
 הבחינה הוצאות למימון שקלים 50 לשלם יחוייב הארצי המיון
 תיפסל או למוסד קבלתו סופית שתאושר בין יוחזר לא זה וסכום

מועמדותו.
מיון מבחני

 במרכזי יתקיים שעות) כשתי של (בהיקף הארצי המיון מבחן •
 מו׳׳ג להכשרת המוסד על-ידי שייעשה הזימון לפי שונים בדיקה
:הבאים המועדים שני של הימים באחד
ד ע ו ׳ מ  12—6( תשמ״א ה׳ גניסו ח׳ — ה׳ ד׳, ג׳, ׳,1 מימי אחד בכל — א
; )1981 באפריל
ד ע ו  ביולי 23—20( תשמ״א ה׳ בתמוז ב״א ב׳, י״ח, מימי אחד בכל — ב' מ

1981.(
 בתשמ״ב מו״ג להכשרת במוסדות ללמוד המתכוונים לכל מוצע •

 המיון למבחן א׳ במועד כבר ולגשת הרשמתם את לאחר שלא
לקבלה. הכרחי תנאי היא זה במבחן העמידה כאמור, הארצי.
נוספים בירורים

 ובמחלקה מו״ג להכשרת מהמוסדות אחד בכל לקבל אפשר נוספים ובירורים הבהרות
 ,02־238211 טל. ,8 דוד המלך ירושלים והתרבות, החינוך משרד הוראה, עובדי להכשרת

.91911 — מיקוד
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ה נ י ד מ ב
 )29 מעמוד (המשך

 סרבן־השירות־ נשפט האחרונים
 קציך לפני אלגזי, גדי בשטחים,

 יצא הפעמים בכל בכיר. שיפוט
 שונות תקופות בכלא וישב חייב
שע בשבוע יום. 21ו־ תישעה שבין

 לפני הראשון מישפטו נפתח בר
שופ שלושה בהרכב בית־דין־צבאי

הבא. בשבוע ינתן פסק־הדין טים.
 27 של קבוצה על נמנה אלגזי

 לצ־ גיוסם שלפני תלמידי־תיכון
 בי פומבית הצהרה על חתמו ה״ל

 הזה (העולם בשטחים לשרת .יסרבו
ה הקבוצה מסרבני שניים ).2338
 פילבסקי וגיא אמיר דני — זאת
 לשרת סירבו לצד,״ל, גוייסו —

תקו הצבאי בכלא ישבו בשטחים,
 משרתים ואינם ץ— שונות פות
להמ מתעקש אלגזי בצה״ל. עוד
בשירותו. שיך

ישי במהלך כסניגור. לירות
בדצמ 25ב־ הצבאי בית־הדין בת
 סגן־אלוף אב־בית־הדין, הישרה בר

 על נוחה. אווירה גורפינקל, צבי
לסוציולוגיה מרצה הגן הנאשם

:משעשעים דברים לופי
לי כיבוש שיש קראתי :אלגזי

 בתים, שמפוצצים קראתי ברלי.
הפ על קראתי ומגלים, שמגרשים

 בין סתירה נוצרה תלמידים. גנות
 לבין המיטיב הכיבוש על הדיבור

 מה קראתי השאר בין המציאות.
 בספטמבר עוד יזהר ס. שכתב

1967...
 מתנגד. אני :(התובע) הדירה

!בלבד בשמו לדבר יכול הנאשם
מי ל  יזהר, ס׳ של דבריו :א

חר שאביא, נוספים ציטוטים במו
 את וגיבשו עלי, רישומם את תו

השקפתי.
 שיביא רוצה, הוא אם : חדיר,ה

לכאן. יזהר ם. את
 ואם :(אב־בית־הדין) גורפינגל

 מה מארכס, קארל את יצטט הוא
לה יוכל לא הרי אותו יעשה?

! ביא
 בחקירה אלגזי את חקר התובע
 עד לברר מנסה כשהוא הנגדית,

 ל־ בהישמעות הנאשם ירחיק כמה
:צו־המצפון

אלגזי סרבן
אדום קוו יש למצפון

 לאון הד״ר תל־אביב, מאוניברסיטת
 חדי־ שלום סרן היד, התובע שלף.

דה•
 הסניגור חקר המישפט במהלך

 בטירונות אלגזי של מפקדו את
 מהי לחייליו, צה״ל מסביר כיצד

בלתי״חוקית: פקודה
 שבו מיקרה לד זכור :שלף
 פקודות על הטירונים לפני הרצית

? בלתי-חוקיות
חו היה ההרצאה נושא ׳העד:

 בהרצאה חייל. של וזכויותיו בותיו
 גם לבצע שיש ציינתי לטירונים

בלתי־חוקיות. פקודות
 בל* פקודות על דיברת :שלף

בעליל? תי־חוקיות
 וגדי זאת, הזכרתי לא :העד

שאס לו אמרתי כך. על לי העיר
 יותר. מאוחר הנושא את לו ביר
 נושא את לחיילים הסברתי לא

 בעליל, הבלתי־חוקיות הפקודות
 לא־ זאת שיפרשו שחששתי היות
בצ קצר זמן רק שהם כיוון נכון,
ה של טקס־ההשבעה לאחר בא.

מה כשירדנו המצדה, על טירונים
והס לשיחה גדי את לקחתי הר,

 לבצע עליו פקודה איזו לו ברתי
לא. ואיזו

 היו נוספים חיילים האם :שלף
בשיחה? נוכחים

ב השתתף גדי רק לא, :העד
שיחה.

 שעשינו ניסיון על ספר :שלף
המישפט. לפני החיילים אהד עם

שבנוהעד:  הסניגור, בחדר. 'י
 גדי. של ממחלקתו וטוראי אני,

 בסני־ לירות פקודה לחייל נתתי
 מבצע היה אם אותו ושאלתי גור,

 שהיה ענה הטוראי כזאת• פקודה
 אינני אני אולם כזו. פקודה מבצע
 נשק לו נותן הייתי שאילו סבור
אותה. מבצע היה ביד,

מארכס. וקארל יזהר ס.
חי־ גם חסרו לא המישפט במהלך

ה ד  מצפון על מדבר אתה : חדי
בשט לשרת כביכול, ממך, שמנע
חים.

: מי ל  לכל נוגע שלי המצפון א
ב עסקנו כאן אבל דברים, מיני

השטחים. עניין
ה ד ב לשרת תצטרך אם : חדי

 ערבי, רוב בו שיש מקום גליל,
בעיות? לך יהיו לא

מי ל  רואה אני לא. בהחלט :א
 שווי־זכו־ אזרחים בגליל בערבים

יות.
מפ שכאשר אמרת :חדידה

קו ופוליטיקה מצפון בין רידים
 אותו האם איומים. דברים רים

 שעצם למחשבה יביאך לא מצפון
למצפון? מנוגד בצבא שירותך

: מי ל  נגיע זאת, נרחיב אם א
נדרש לכן אבסורדיות. למסקנות

 רואה אני אדום. קו לקביעת תי
 כאזרח בצבא לשרת מחוייב עצמי

המדינה.
מטכ״ל ר ל זז  ה־ במהלך ,כ.עו

שמי לכך עדויות הובאו מישפט
 להאבק יש כי החליט בצה״ל שהו

בשט השירות בסרבנות בתקיפות
חים.

 מיכתב מיסמכים: שני אלה היו
 רב־ הרמטכ״ל, ממזכירת שנשלח

 אכ״א, ראש אל איתן, רפאל אלוף
 של גיוסם אחר לעקוב הנחיות ובו
 גם (הנמנה אדר ואורון אלגזי גדי
להת בלי )27ה־ קבוצת עם הוא

 הסרבנות, במיכתב בכתוב חשב
 להעמידם — בעיות יתעוררו ואם

לדין.
 של פנייתו אחרי נוסף: מיסמך

 קורם- לעבור לו לאפשר אלגזי
 השיב הירוק, הקו בתחום חובשים

 :לכך ד,מוסמר הגורם זו פנייה על
מוס בשטחים. שירות סרבן ״הנ״ל

לה אין טנקים. למיקצועות מר
 מאחר לחיל-רפואה, העברתו תיר

,תקדים.׳ ייווצר זה שבמיקרה

ם40 ל עו ה ה 2261 הז


