
9)1976 ביוני 1( תשל״ו בסיוון ג׳ — 10לו/ הכללי המנהל חוזר

הקטנה" "הבימה תיאטרון של הצגות .261
 במשחק, תכניות 2 מגיש דייז, וראובן סגל יוסי השחקנים של בהנהלתם הקטנה׳/ ״הבימה תיאטרון

 בצחוק "ילדות — והשנייה ד׳—א׳ מהכיתות לתלמידים קטן״, ״כשהייתי — האחת :ושיר קריאה
 (הנמשכת התכניות מן .אחת כל היסודי. בבית־הספר והגבוהות הבינוניות הכיתות לתלמידי ודמע",
 עליכם שלום מולודובסקי, קדיה ילך־שטקליס, מרים של מיצירותיהם קטעים מכילה כשעה)

ואחרים.
 טלפונית: או תל־אביב ,50 טגור רח׳ סגל, יוסי למר יפנו המעונייגים בבית־הספר. להצגה ניתן

).03(410297ו־ 410066

התפוצות יהודי על למורים מידע עלון .262
 לבתי־הספר ונשלחה התפוצות" יהדות על למורים מידע "עלון של 5 מס׳ החוברת לאור יצאה

 בידי החוברת את למסור מתבקשים המנהלים הוראה. עובדי להכשרת ולמוסדות העל־יסודיים
והיסטוריה, גיאוגראפיה אזרחות, העם, ידיעת מורי כיתות, מחנכי — מכוונת היא שאליהם המורים

6 מס׳ דעת חוות .263
 שפ״י. מטעם — בחינוך וייעוץ לפסיכולוגיה עת כתב — דעת״ ״חוות של 6 מס׳ החוברת לאור יצאה

התוכן: מן
 חיזוק ;הוגנים משכל מבחני ;ומעקב מעשה הלכה, — מטפחת א׳ כיתה ;מכינות כיתות סקר

המורה.
 ׳הפםיכולוגי־ייעוצי בשירות ל״י, 8 בסך דואר המחאת או שיק תמורת לרכוש ניתן החוברת את
ירושלים. ,7 פארן רח׳

 בתקופת גופני לאימון במדריכים ששימשו הוראה לעובדי ותק .264
בצה״ל הסדיר השירות

 היו לא אפילו גופני, לאימון כמדריכים בצה״ל הסדיר שירותם בתקופת ששימשו הוראה, עובדי
 כוותק כאמור, שירותם, תקופת לחישוב זכאים יהיו למו״ג, בית־מדרש של בוגרים עת באותה
:הבאים התנאים כל אחר ממלאים הם אם ההוראה, בעבודת מקצועי

;במוסד־חינוך גופני לחינוך כמורים משמשים הם (א)
גופני. לחינוך במגמה ולגננות למורים הדרש בית־ בוגרי הם (ב)
 בצה״ל שירותם בתקופת ולגננות למורים בבית־מדרש כתלמידים להתקבל כשירים היו הם (ג)

;לאימון,גופני מדריכים של בתפקיד
 המועדים פורטו בה בצה״ל, גופני אימון על הראשי המפקח מו הוותק להכרת המלצה המציאו (ד)

בצה״ל. גופני לאימון מדריכים של בתפקיד שימשו שבהם
 עבודתם, מחוז ללשכת יפנו זו, להוראה בהתאם ויתקם לתיקון זכאים עצמם הרואים ההוראה, עובדי

 מדינת עובדי אינם אם הבעלות, באמצעות בהוראה אדם לכוח־ ולאגף מדינה, עובדי הם אס
 זכאים ויימצאו )1976 בנובמבר 30( תשל״ז בכסלו ח׳ ליום עד יתקבלו שסניותיהם הוראה עובדי

 בספטמבר 1( תשל״ז שנת־הלימודים מתחילת התל התיקון יחול זו, להוראה בהתאם ויתקם לתיקון
1976,(

 בהתאם ויתקם לתיקון זכאים ויימצאו הנ״ל, המועד לאחר יתקבלו שפביותיהם הוראה, עובדי
באמור. פנייתם קבלת ■מועד שלאחר הראשון החודש מתחילת החל ■התיקון יחול זו, להוראה


