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ההרשמה החלה
 הוראה עובדי להכשרת במוסדות

התשמ״ו. הלימודים לשנת
החינוך משרד על-ידי הנעשים המאמצים במסגרת

ההוראה עובדי של רמתם להעלאת והתרבות
מועמדים של קבלתם בהליכי שינויים יחולו והחינוך

בשנת״הלימודים וגננות מורים להכשרת למוסדות
).1983־1962( התשמ״ג

ת * סדו קלטו וגננות מורים להכשרת המו  בשנת־ י
ת התשמ״ג הלימודים  ומועדפות מוגבלות מכסו

 ארצי לתכנון בהתאם וחינוך הוראה לומדי של
מקיף.

 או כוללת — הוראה ללימודי מועמד כל *
היה — ״מקצועית״  מיון בהליכי לעמוד חייב י

 ללמוד שבחר במוסד שנקבעו כפי אישי, וריאיון
ארצי. מיון במבחן גם וכן בו,

 שנכשל מועמד, מו״ג להכשרת למוסד יתקבל לא *
 במבחן שעמד מי גם ואולם הארצי, המיון במבחן
ת יוכל הארצי המיון סד על־ידי להידחו  המו

 המיון בהליכי עמד לא אם מו״ג, להכשרת
בו. הנהוגים

 תוגבל מו״ג להכשרת למוסדות ההרשמה תקופת *
 זה מועד לאחר .1982 אוגוסט—ינואר לחודשי

חדשים. תלמידים יתקבלו לא
 להכשרת במוסדות ללמוד המתכוונים לכל מוצע
 ולגשת הרשמתם את לאחר שלא בתשמ״ג מו״ג

ת שכן הארצי, המיון למבחן בהקדם סדו  המו
ם במועמדים יבחרו מי תאי מ  — מוקדם במועד ה

טה למכסות בהתאם מוסד. לכל שנקבעו הקלי
 על-ידי שאושר מו״ג, להכשרת במוסד נרשם *

 75 לשלם יחוייב המיון, למבחן להגשה המוסד
מון שקלים  לא זה וסכום הבחינה הוצאות למי

 או למוסד קבלתו סופית שתאושר בין יוחזר
מועמדותו. תיפסל

 שעות) שתי של (בהיקף הארצי המיון מבחן *
ם תקיי מון לפי בחינה במרכזי י  שיישלח הזי
 יימסרו הבחינה תוצאות לנרשמים. בדואר

בו. שנרשמו המוסד באמצעות לנבחנים
או מו״ג להכשרת מהמוסדות אחד ככל לקבל אפשר נוספים פרטים

ירושלים, והתרבות, החיניד משרד הוראה, עובדי להכשרת במחלקה
; 02־238284 ; 02-238314 טלפונים ,91911 ,8 דוד המלן רחוב

02-238285.

י ־ סי׳ נ ־ ל׳ ח־ ו י
0טל. 6 3 5?8

 מודעות קבלת
 העיתונים לכל

המערכת במחירי

ם ו מ ־ ז ט א י ־ ץ א
 תל״אביב 110 גבירול אבן

 אנטוקולסקי) (פינת
772118 ,227117 טלפון

מכתבים
3טו חבר

 כל את דוחה הקורא
ל המקובלים ההסברים

ראש־הממשלה, של צעדיו
משלו. הסבר ומציע

 את בגין עושה לדעתי ...ואילו
 אלה בימים עושה שהוא מה כל
ה־ בגלל ולא הכאבים בגלל לא

ל יש מאוד גדול ידיד ...אכן,
 היה אלמלא הלבן! בבית ישראל
 האם ידיד, רגן רונאלד הנשיא

 ? ההבנה מיזכר את משעה היה
לחלו אותו מבטל היה הוא לא!
 עימנו להתנהג בחר רגן אך טין!

 פעולות את להפעיל ולא בעדינות,
 לעומת חומרתן. במלוא העונשין

 בבית לישראל יש קטן ידיד זאת,
מנחם בירושלים. בלפור שברחוב

מרידוד וחכר־טוב בגין ראש־ממשלזז
הסזזה פעולות

 רפיח פיתחת בגלל לא גלולות,
 כל עושה בגין ערפאת. בגלל ולא
 שנועדה כפעולת־הסחה פשוט זאת

 הטוב מחברו הלחץ את להוריד
 מרידוד. יעקב המחתרת, מימי

 הארץ שאם חושב ראש־הממשלה
 מחד בפולין עסוקים יהיו והעולם

מ ההבנה ומיזכד וברמת־הגולן
 התחייב שמרידוד ישכחו אייד׳

מ חשמליים חנוכה נרות להדליק
 אכן, שלו. האנרגטי הפטנט כוח
טוב. חבר זהו

בי ר, צ ח חיפה ש

וכוח צד
 זכות צד גם מוצא הקורא

הגולן. לסיפוח בחוק
 שעלול החמורים הנזקים כל בצד
לפ לישראל, להסב הגולן סיפוח

הביא: הוא טוב אחד דבר חות

ול בעונש, להחמיר החליט בגין
!עונש זה ההבנה. מיזכר את בטל

ת מי, ענ ד ירושלים ק

ה סירטו את ראה שלא ...מי
העכ — יוסטינוב פיטר של מצוייר

הקטנ המדינונת על ששאג, בר
 כולם, על מילחמה שמכריזה טונת
ה את לראות לו כדאי לא כבר

המצי הוחמצה. ההזדמנות סרט.
 אצלנו ונמצא מהדמיון. חזקה אות

ב שמשחק קטן ילד אותו אפילו
 המצאות וממציא כימיים חומרים

. ת.. לו דו הכוונה. למי תנחשו ג
רל א רעננה א., ק

לרופאים חסינות
 את לשחרר מציע הקורא

 לתוצאות מדאגה הרופאים
לעזרה. - בזקוק טיפולם

 לעתים החוששים רופאים יש
 שלא ברורה בידיעה עזרה, להגיש

ל הזקוק את להציל סיכוי קיים
עזרה.
 נמנע רופא שבהם מיקרים יש

ש מחשש רפואי טיפול מהגשת
 יהיה. ואחר־כך תועיל, לא עזרתו

 מעשיו, על דין־וחשבון להגיש עליו
לדין. לעמוד ואף

 הרופאים את לפטור הזמן הגיע
 להם ולהעניק הללו החששות מכל

 כל על מלאה מישפטית חסינות
 שהדבר זמן כל עושים, שהם מה

 ומדובר תפקידם במיסגרת נעשה
לה. לזקוק עזרה בהגשת

פי הו, ר לי קרית־אתא. א

יוסטינוב שחקן
ששאג העכבר

ש האומלל, ההבנה מיזכר ביטול
 אמריקאית. לגרורה אותנו הפך

המצ על להתאבד עלינו נגזר אם
 הגולן, במרומי החדשה הציונית דה

 בן־" כעם לפחות יהיה שזה מוטב
חורין.

ץ, דני בי קו ש ד חולון ה

פה ד,ודה מוה
 מבין שאינו טוען הקורא

 בעניין כאן מתרחש מה
ההבנה. מיזכר

 היה שבוע־שבועיים לפני רק
 הישראלי־אמריקאי ההבנה מיזכר
 בזמן הציונות של הישגיה פיסגת
 לעולם. יישכח שלא משהו החדש•

 גלד בקנה־מידה היסטורי הישג
 דראש־ אליבא כמובן, זה, כל באלי.

 מן וחבריו בגין, מנחם הממשלה,
אנ טענו זאת לעומת הקואליציה.

וב האופוזיציה מן המערך שי
 המיז- נגד פרם שימעון מר ראשם

והבל־רוח, שטות שכולו הזה, כר
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