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 מיקצועית שרה3ה
גבוהה והשפלה

 תל־ אלף 600כ־ שבו בו שבוע ^
היסו בתי־הספר לספסלי מידים 0
 העל־ לבתי־הספר אלף 300וכ־ דיים

לתל רק ולא — לכל ברורה יסודיים,
 ב־ המורים אלף 30ול־ להורים מידים,

 העליונה חשיבותו — בתי־הספר 2000
 ולעתידם ילדיהם לעתיד החינוך של
הם.

 ורכישת שהחינוך אומרת זאת אין
 לתינוקות חיוני נושא הם ההשכלה

 ברורה לבוגרים גם בלבד. דבית־רבן
הש זאת אם ההשכלה, רכישת חשיבות

 שנייה הזדמנות זאת ואם השכלה למת
 יתחילו, גם ולכן שהחסירו. מה למלא

 אלף 70 כמעט הקרובים, בשבועות
 החדשה, שנת־הלימודים את סטודנטים

הא ברחבי באוניברסיטות תש״ן, שנת
 על־ במוסדות — נוספות ורבבות רץ

לר להם המאפשרים אחרים, תיכוניים
 מיק־ הכשרה או גבוהה השכלה כוש

יחד. גם שניהם ולעיתים, צועית
 עיצוב־פגים
ועיבוד־תמלילים

 אוניברסיטת מקיימת למשל, כך,
 ללי־ היחידה במיסגרת תל־אביב, 0

המתענ לכל קורסים, מאות מודי־חוץ,
קור־ אלה אם בהשכלתו, תלות ללא יין,
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 מקרימינולוגיה כללית, להשכלה סים
 יידיש תרבות ועד ותולדות־האמנות

שי למידע קורסים אלה ואם וספרותה,
 ועיבוד־תמלי־ מעיצוב־פגים — מושי
וכמו המישפחה תקציב תיכנון ער לים
 ערבית גם השאר: שפות(בין לימוד בן,
איטלקית). וגם

הר בצפון תל־חי מיכללת כמו או,
המ האוניברסיטאית, שלוחתה על חוק,

 בי־ בתואר לזכות למסיימיה אפשרת
 בתעודת־ או מיקצועות, במיבחר איי.

 שהם ולעובדי־הוראה (למורים הוראה
 בוגר תואר או ראשון), תואר בעלי כבר

החקלאות. במדעי

להנ בית־ספר גם תל־חי למיכללת
ואלקטרוני מכונות מהנדסאי דסאים

 מתקדם תעשייתי ניהול הנדסאי עד קה
 אמנויות, מכון וגם והנדסאי־אדריכלות

ופי לציור בית־ספר היתר, בין הכולל,
 הטלוויזיה למיקצועות ובית־ספר סול

המאפ למכינות, בית־ספר גם ובנוסף
 רגילה לבגרות כיתות י״א השלמת שר

 ר קדם־אקדמית. מכינה גם והמקיים
 משכר- מלא פטור נותן גם זה בית־ספר

 שלוש עד משוחררים, לחיילים לימוד
שרותם. מתום שנים

 מילוי-מצגדיס
עצמאיים ויזמים |

* הא במרכז זה, מסוג טיפוסי וסד *
! • טכנולוגי לחינוך המרכז הוא רץ, י

 ולימודי־ השתלמויות המקיים חולון,
סד והמחשב, הטכנולוגיה בנושאי חוץ

 השבתון בשנת ולמורים בעיצוב, נאות
מורים. השתלמות גם שלהם,

שס והייצור, העבודה לפיריון המכון
 ועד הצפון מן הארץ את מכסים ניפיו

 תוארים תעודה, לימודי מקיים הדרום,
 24 בן (קורס ממינהל־עסקים והסמכה
עס לניהול החדש לקורס ועד חודשים)

ב מיוחד עניין בעל שהוא בסיסי, קים
 לפתוח המעוניינים ליזמים אלה ימים
עצמאי. עסק

 חודשים, שמונה הנמשך זה, קורס
 בלבד, הגדולים במרכזים מתקיים אינו
 בראשון־ ,ובנתניה בכפר־סבא גם אלא

ובאשדוד. לציון
קצ להשתלמות אפשרות גם קיימת

או רצופים ימים שלושה שעות: 20( רה

לה שבועות) שלושה משך לשבוע יום
ויישומו. תיפעולו האישי, המחשב כרת

 רבות אפשרויות קיימות המסקנה:
 הכשרה ולקבל גבוהה השכלה לרכוש

המצ את למלא סתם ואפילו מיקצועית
 שהעלתה, הרעיון על לדבר שלא ברים!
 המקורבת בכירה, אישיות אלה, בימים

ההשכ המיקצועית, ההכשרה לנושאי
למובט לאפשר הראוי מן והעבודה: לה

 פסק־ את לנצל האפשר ככל רבים לים
 ב־ שישתמשו כדי עליהם שנכפה הזמן

ש על־מנת הקיימות הרבות מיסגרות
 ויעלו המיקצועית הכשרתם את יעמיקו

 השכלתם. רמת את
 ללמוד השרון, בלב ניתן, למשל כך

 ברל, בית במיכללת ולתעודות לתואר
 ארץ־ ללימורי מיוחד חוג גם המקיים
ישראל.

^ בדל בית מכללת
 מקומות מיספר נותח

תש״ן לשנת־הלימודים
 שנים) 4(8£6 ראשון אקדמי לתואר להוראה להכשרה ללימודים
ה מוסמך ״מנרה ולתעודת שנים) 3(בכי

 (א־ו)יסודי בי״ס ).5־0 יסודי(גילאי קדם במסלולים:
 פורמלי בלתי וחינוך מיוחד חינוך
ארץ־ישראל* ללימודי והחוג

זהרשמה פרטים
אר ברל, בית מכללת  44905 ברל בית ח

 052־25155 ,052־448969 בטלפת׳□:
)35,34 פנימי (קו

סבא מכפר 17 אוטובוס

אנגלית למעט זרות, שפות לדוברי עדיפות תינתן *

מהלימודים להטת מקום


