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 משוחררים לחיילים
השחרור. מיום שנים שלוש עד

*
האגודה
לקידום
החיטך

 ללימודים המחלקה
קדם־אקדמיים

1 7

 - הבטחוך משרך
החייל להכוונת היחידה

 ־ החינוך משרד
מבוגרים לחינוך המחלקה

 חיפה אוניברסיטת
אהדטית - הטרם היחידה

הבאלת: במכינות
ת מבינה הטבע למדעי מכינה כוני תי

 ריאלית בגרות השלמת
 שלבית, תד במתכונת
 שיפור הסבה, מאפשרים

ורענון. ציונים

לבגרות מכינה

 רגילה בגרות השלמת
דו חד במתכונת  • ו

 שלבית,אפשרות
ציונים. לשיפור

 אקדמית, קדם מכינה
_______וחברה רוח

 אקדמיים ופיקוח בחסות
 חיפה. אוניברסיטת של

 פתיחה: תאריך
אוקטובר. טון■

 כיתות י׳׳א השלמת
ת עיוניות. תיכוניו

בנוסח...
לגות מי  חודשיות קיום -

 לזכאים. ומדורגות
ת עונו מ  סטודנטים. -
אלת ש  לימוד. ספרי -ה
ת מעבדו  וידאו, -
לומדות.

ם ח  מעודד אישי, -י
ומטפח.
ת לגו מי ת -  נוספו

ם. למקקי

ויעוץ הרשמה

 וד - א׳ בימים במזכירות,
08.00- 14.30 בשעות

להנדסאים בי״ס
הבאות: במגמות

מכונות
 משנה מגמת מכונות. הנדסאי

 חומרים. ועיבוד מכונות בניית
 משנה מגמת מכונות. טכנאי

 מהיר מסלול מאפשר רכב.
מוסר. לניהול לרשיון

ובנין אדריכלות
 על דגש - אדריכלות הנדסאי

 שבמקצוע. היצירתיות
 כבנין. הנדסאי תואר השלמת
 הנדסאי תעודת לבעלי

 ללימודי אפשרות אדריכלות.
ערב•

וניהול תעשיה
 בניהול המתמחים הנדסאים
 על דגש עם מתקדם, תעשייתי

 של לתעשיה יישומיות תוכנות
היום.

וחשמל אלקטרוניקה
 במגמות אלקטרוניקה הנדסאי
משנה.

מחשבים חומרת ★
טלוויזיה־וידאו ★
 ותורת חשמל התמחות ★

הרשת

חקלאית ביוטכנולוגיה
 העליון בגליל שפותחה מגמה

 ולישומים מתקדמת לחקלאות
 החקלאות. של תעשייתיים

 ותעשיה מחקר לעובדי מיועד
 לתעשיית מודרנית ביולוגית

ותרופות. מזון

להוראה הנדסאים
 ולעומדים הנדסאים לבוגרי

תואר. לקבל

האוניגופיטאית השלוחה
 באזורו חדש

לכלכלה חוג נוספים: וחוגים
 סוציאלית לעבודה בית־הספר ★

★חיגוך
ארץ־ישראל לימודי ★
 המחשב ומדעי מתמטיקה ★

והשוואתית עברית ★ספרות
כלליים לימודים ★

ר תואר לקראת ללימודים ההרשמה גפשכת סג  לחקלאות הפקולטה מטעם החקלאות־ בטדעי ־
העברית. האוניברסיטה ברחובות,

 תכנית תל־חי: בפכללת הפתוחה והאוניברסיטה חיפה אוניברסיטת של המשולב המסלול
שולט בה אישיים, לימודים מערכת להרכיב לתלמיד המאפשרת נסיונית / חדשנית לימודים  י
באחת 8\/. תואר לקראת אישית, לימודים לתכנית האוניברסיטאות, שתי של קורסים

_____________________________לתקנות■ ובכפוף בחירתו לפי משתיהן,
 הפורים ארגון ובשיתוף 8\/. תואר בעלי הוראה ולעובדי למורים הוראה לתעודת לימודים

 קבלת לקראת ללימודים חד־פעמית ייחודית לימודים תכנית העל־יסודיימו: בבתי־הספר
מלל הוראה תעודת  ללימודי והמחלקה חיפה באוניברסיטת להוראה החוג בשיתוף מדעים) ו
באורנים. חיטך

שבתון בשגת למורים ורשות חובה לימודי ★
 מגוונים, בתחומים הוראה ולעובדי למורים השתלמויות מערכת ★

השתלמות. לגמולי מוכרות
_____________ ופעוטת. מילטת לנזקקים: סיוע מערכת ★

# י 1 1
* *1 1

 לאמנויות המכון
חי תל במכללת

ולפיסול לציור ביה״ס
מלאים לימודים

לאמנות לאקדמיות מכינה
גרפיקה בדגש

קרמיקה לימוד• סדנאות
חומרים מעבדת כולל הרמות, בכל

 למקצועות ביה״ס
הטלוחיה

 מלגות מערכת ★ מסובסדים במחירים קפטריה ★ עומדים: התלמידים לרשות
 לתל־חי מקריית־שמונה חינם הסעות ★ קריטריונים) על־פי ומעונות(לזכאים
עשירה ספריה ★ פסטורלית אווירה ★ אנושי יחם ★ וחזרה

 שעות לאחר קווים). 10( 06־943731/2 לטלפון 14:30-08:30 השעות בין לפנות ניתן פרטים בדבר
אליך: נתקשר ואנו הודעתך השאר אוטומטית. מזכירה פועלת העבודה
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