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1הוראה עובדי

ההרשמה החלה
הוראה עובדי להכשרת במוסדות

תשנו׳יב לשנת־הלינוודים
 להעלאת והתרבות החינוך משרד על־ידי הנעשים המאמצים במסגרת

 הרשמתם בהליכי שינויים יחולו והחינוך ההוראה עובדי של רמתם
 וגננות מורים להכשרת 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 9
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 הוגבל 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  12—6( תשמ״א ה׳ בניסן ח׳ — ח׳ ,,ד ג׳, ב/ מימי אחד בכל — ,א מ
; )1981 באפריל
 ביולי 23—20( תשמ״א ה׳ בתמוז כ״א כ׳, י״ח, מימי אחד בכל — ב׳ מועד

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.
ם בירורים נוספי

 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
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מכחכים
ת כו  והמ״לת בז

ל ובגגות מי ה
 נגד מתקוממות הקוראה
 אבנרי אורי של קביעתו

הזה״ ״העולם אישי, (יומן
 הוא הפילים עם כי )2261

 עוצמתו בגלל שוחר־שלום
ל יש כי וטוענת הרבה, י

והפי הפילים בין הבחין
לוה.

 ניצחת הוכחד, למצוא היה קשה
 של המוקדמות שדיעותיו לכך יותר
 לא או יראה אשר את קובעות אדם

 המידות כל (לפיל) לו ״מנין יראה.
 אבנרי מר שואל — האלה״ הטובות

 ומשיב: הטלוויזיה, סרט בעיקבות
מעוד ואינה לעין גלוייה ״התשובה

 מפני שלום שוחר הוא הפיל דת.
 מאוד.״ מאוד חזק שהוא
 כך? כל לפספס הצלחת איך

 שוחר־שלום. אינו הפיל ראשית,
 הפיל שוחרת־שלום. היא הפילה

ה כל כמו כימעט ואלים, תוקפני
מ הפילות גרשו אילולא זכרים.
 היו הזכרים, הפילים את חברתן

 הסכנות לכל נתונים הפילים חיי
 האלימות מן המשתמעות הנוראות

 פציעות, מאבקים, תוקפנות,
 וכמובן, בזולת, פגיעות השתוללות,

 ו־ יותר החלש בזולת כל קודם
ה כל מכך וכתוצאה יותר, הפגיע

ה האכזרית, המתישה, תחרותיות
 נפגע שבה בחברה מחיים נובעת
 האדם, אצל זה כך החלש. תמיד

 הפילים. אצל זה וכך
אי- תוקפנות שחוסר יוצא מכאן

ו !משחקים לא !פוס לא! מר:
 המחיר את לשלם מוכנים להיות

הנדרש.
נפ ידינו במו שאנו :עדיף מה

 ו־ מדכאים כובשים, להיות סיק
 יכפו שאחרים או פושעי־מילחמה

עלינו? זאת
עדיף? מה
 עלי היה קריאתך של ההגיון לפי
 עם ,101 ליחידה להתנדב בזמנו
 למישמר־הגבול או הר־ציון, מאיר
 שדמי, יששכר של פיקודו תחת
? נכון

 הדין, את לתת כשאצטרך מחר,
 רבים ובני־בליעל נבלים הרבה יהיו

 אורי של בעצתם שמענו שיטענו:
הגיהי זה כהן. חיים ושל אבנרי

כוונותיך. מובילות אליו נום
כן!

 אשרת לא לא! לאמר: חובה
הכבושים! בשטחים

 בהסתה אותי יאשים רפול אם
!זאת שיעשה — עלי ויאיים למרד

מפחד. אינני
 בדרכי בני הלך אתמול עד אם
 מחר ללכת לי הוא לכבוד שלי,

שלו. בדרכו
 מערכת חברי ולכל לך בירכתי

 שנת 1981 שנת תהא — הזה העולם
שלום!

סף , יו י גז ד פאריס א
• § •

ה־רידה גוד
ה לבעיית מקורי פיתרון
 החברה על המעיקה ירידה

הישראלית.
מנכ״ל להיס, שמואל של הדו״ח

ל ״ ז פ מ ר 1 ל ט ח1

 של אלא פחד, חוסר של תוצאה נו
 עד ובלתי־מתפשרת נחרצת עמדה

 ולתוק- לתוקפנות ביחס כאב כדי
חב רק מסוגלת בשלום לחיות פן.
ל — נחרצת החלטתה אשר רה

פש ללא בתוכה האלימות את שרש
 עדיין כשהיא באיבה, בעודה רות,
 רגל, דריסת לה לתת ולא רכה,

אצבע! או אף
חל־אביב רטנר, אסתר

ך ר ד הינום ה דג׳
 אבני אורי של קריאתו על
 אנשי־שלום לחיילים רי

 לשרת )2257 הזה (העולם
 כדי הכבושים בשטחים

 הזוועה מעשי נגד לפעול
 סרבן של אביו משיב שם,

 אל- גדי בשטחים השירות
ש בשבוע נשפט גדי גזי.
בפועל. מאסר לשנת עבר

לחי מאלפת דוגמה לחפש אם
ביו הטובות ״הכוונות האימרה זוק
 לגיהיונום״, לעתים מובילות תר
 ברמאללה!״ ״לשרת רשימתו אזי
המאלפת. הדוגמה היא

 נוהגים שנה משלושים למעלה
 מזער מעט אולם עצתך, לפי רבים
 נסיון מתוך מדבר אני מזה. יצא

במילו וכחייל סדיר כחייל אישי,
אים.

לא!
לו- השעה והגיעה העת הגיעה

 10 כי המוסר היהודית, הסוכנות
יש מאוכלוסיית אחוזים 15 עד

 הדהים לארצות־הברית, ירדו ראל
וה הישראל הציבור את והזיעזע

אח מסיבות אחד כל אמריקאי,
״ רות.

 הבה נוספת? ירידה למנוע כיצד
של הארבעה כנופיית את נעודד

 בגין, מנחם כהן, גאולה — נו
 להגר בורג, ויוסף הורביץ ייגאל

לח תודות שם, פולנית. לעיירה
 ויושרם יעילותם הפוליטי, זונם

מז קאריירה בוודאי יעשו האישי,
הירה.

ת״א שריק, יוסף

־1*0311 א'<

העו־בייה ראשה
ה־ ״מחיר הרשימה על

(״פו לדולר״ צמוד אשה
),2257 הזה״ העולם רום

 מוחמד הקורא טען בו
 המוהר מינהג כי קבוע
תער בחברה עדיין שורר

בית. •'
 הנני דתי. איני גאה. ערבי אני
 ומתקדם. כתרבותי עצמי מגדיר

 הערבית־מוסל- לחברה שייך אני
מסור את ומעריך אותה אוהב מית,
 להגיב עלי לכן בה. גאה ואף תה.
 קבוע. מוחמר של מאמרו על

 חמו־ ספיקות מעוררים ניסוחיו
)6 בעמוד (המשך

ם4 ל עו 2263 הזה ^


