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*  זיכרו־ המעורר שם תל־חי, יכללת *
 מטיולי יותר נכון העבר, מן נות 14*

 ולמוסיאון השואג לאריה בית־הספר
 קבעו וחבריו טרומפלדור יוסף תל־חי.

 שנה. 70כ־ לפני זה באתר דפוסי־גבורה
 זה ופועלת קיימת ממש מקום באותו

תל־חי. מיכללת שנה 30כ־
 והמשכה לאמנויות במכון תחילתה

 אליו השואב לתפארת, לימודי כמוסד
 השנים במרוצת סטודנטים. 3,500כ־

תל מאכלסים וכיום המיכללה גדלה
בתי־ספר. תישעה מידיה

 הינה תל־חי שמיכללת לומר ניתן
 המחזיק הרב־גווני העל־תיכוני המוסד

 לרשותה ומעמיד הצפון אוכלוסיית את
 ללימודים בלתי־מוגבלות אפשרויות

ולהרחבת־דעת.
 אווירה ■
מיוחדת ן

אנו צ הלו אנו ובעוד במקום לביקור *
 ומסיפורי־ המקום של מיופיו מים 7

 המיכללה, מנכ״ל עם נפגשנו הגבורה,
שאלות: מיספר ובפינו ולנסי, אהרון מר

ייחודה? ובמה מיכללה זאת מה •
 מרכז־לימודים הינה אזורית מיכללה

וב באזור לקהילה ומיקצועי תרבותי
 פיתרונות לתת המרכזי תפקידה ארץ.

 המיקצוע, בתחומי הלימודיים לצרכים
 גורם־ להוות וכן הכלליים הלימודים

 טוב עתיד לקראת המוביל משיכה
ומשופר.

 תחומי־ של רחב מיגוון במיכללה
 להשלמת בסיסיים לימודים כמו לימוד,
 לדיפלומת טכנולוגית הכשרה בגרות,

 הקשורים אקדמיים לימודים הנדסאים,
והאוני ירושלים חיפה, לאוניברסיטות

ה בתחומי לימודים הפתוחה, ברסיטה
 תיקשורת מבוגרים, השכלת אמנות,
 ווידיאו) טלוויזיה (לימודי

 מילדים החל הם הלומדים גילאי ועוד.
מ לפנסיונרים ועד עשר) מחוננים(בני

הגליל. וותיקי
 (הנוף המיכללה מצוייה בו המקום

 מיוחדת אווירה משרים וההיסטוריה),
הלומדים. בקרב

 אחד גג תחת משתלבים •וכיצד
השונים? האוכלוסיה מיגווני

 בשיתוף־הפ־ יוצאת־דופן המיכללה
האוכ בין והאינטגרציה החיובי עולה

 ביטוי לידי בא הדבר השונות. לוסיות
 המושבים קריית־שמונה, בין בניהול

 בקרב באינטגרציה כן וכמו והקיבוצים
התלמידים. ובין הרמות בכל העובדים
 אוכלוסיות מצויות התלמידים בקרב
האזור. ומכפרי מרמת־הגולן מיעוטים

■ ■  חווייה ן
מתמשכת |

 התבקשה.• ממש הבאה שאלה ^
 בזו מערכת מקיימים כיצד • 11

אזור־עימות? של בצילו
 ורי־ הלבנון לגבול קירבתנו למרות

לנ משתדלים אנו ממרכז־הארץ חוקנו
 אחד הינה המיכללה נורמליים. חיים הל
 תורמת והיא יותר היפים הביטויים מן

 הרכב קיימת. היא בו האזור, של לחוסנו
 הינם שבחלקם התלמידים, אוכלוסיית

 הישר אלינו הבאים משוחררים, חיילים
 להרגשת מוסיף הצבאי, שירותם בתום

הביטחון.

וההיסטוריה הניח תל־חי: מיכללת של כללי מראה

לר עומד מה לתלמידים. נעבור •
ה ״ריווחת בתחום הסטודנטים שות

תלמיד״?
 המיכ־ של בפעילותה גולת־הכותרת

התל של והרגשתו ריווחתו היא ללה
בקרי העומד סטודנט במיכללה. מיד

 בעיקר נאות, למילגות זוכה טריונים
ל בבית־הספר למכינות, בבית־הספר

תל על מושם מיוחד ודגש הנדסאים
האקדמית. השלוחה מידי

 מסובסד במחיר דירות מעמידים אנו
 לאזור, מחוץ הבאים תלמידינו לרשות

 בקריית־שמונה, המצויים והמעונות,
 אוטובוסים היישוב. של לחוסנו תורמים

 את מסיעים האזורית המועצה של
 מקריית־ חינם־אין־כסף התלמידים

הלימו בשעות ובחזרה לתל־חי שמונה
דים.

המספ קפטריה פתחנו גם לאחרונה
 מוזל, במחיר חמות ארוחות־צהריים קת

דא ללא וקיום לימודים המאפשר דבר
וכהנה. כהנה ועוד יתרות. גות

מק במיכללה שסטודנט לומר ניתן
 בדברים המתבטא וחם, אישי יחס בל

 לחווייה הופכת במקום ושהותו ממשיים
 לימודיו שנות כל לאורך מתמשכת
במיכללה.

תל-חי להשכלה מרכז
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