
נמוכה איכות

1$>1977 במאי 1(תשל״ז באייר י״ג — 9לז/ הכללי המנהל חוזר

למורים תמריצים .314
 tv זז ״י אגו בירק..־יש .19ז0 במאי 21 ריוש M/v שכפול דכלייי המנהל בחוזר י*אמור בהמשך

 בהתאם הסדיר הצבאי ׳!יריחו את שכיים ■־ א רק ייבחן מיהוח באזורי בדיור סיוע1’ הזיכוי בי•
השיכון, משרד סל להגדרה

הזכאים היישובים לרשימת תוספת — למורים תמריצים .315

 דייכאים דדשוב־ס "רשימת להוסיף יש — או< ,5ז/ ול ,09 סעיף ,3ל׳ו/ בחתמו אמור11 בהמשך
 אבן את השתי־מוח! ומעי־ר השתלמו! קרן ותק שמו; 4ב־ (קידים בלבד מיוהדים "תמריצים1

שמואל.

 ראגורי במרכז ומלמדת! הגרים מורים על רק יחויו תמריצים ר יי מבהירים אנו ספק למנוע כדי
• שמואל. באבן

שעות תיקון — העבודה ותגאי השבר קיבוצי, הסבם .316
 19 מו .1? רישייעח את ג>« ,כס בעבי. למחוק יש תשל״ז ד' מיוחד חוור הכללי דמנהל בחוזר
 ';רירפיזו ז המבוא של ״תוקפו ו סעיף "אחר הנא תוקף' :מירח " — הראשון — 2 מס׳ (סעיף
בטעות

חמתג״ס*מ לעובדי בהוראה ותק .317

 המיעפקיש !*■לן1־ חמסירטיס ההוראה עובדי זכאים הקיימות .וראות‘ה לפי כי־ בזאת מודיעים הריבו
.להלן כנסורט בהוראה. זק כיו בוויתקם להכרה במתנ׳ס־ס

 בדלוא להכרה — ייסחות מוסמך, מורה בדרגת שהם ׳סים, תג בג בכירים מינהל עובדי א.
חינוכי, במיגהל עבודה ככ" כאמור, ־ם בתפקיד במתנ״סים ויתקם

 ורתקס ®השיח להכרה —י מוסמך מורה בדרגת שאינם במתנ״סים, בכירים מיבהל עובדי ב,
נועד. בתנועות מדריכים דדו כאילו כאמיר, בתפקידים במתנ״סים

בזיכרז — למודים בתי־מדרש של ניהול משרות .318

 וא׳יב. ברוסדיח לדודים ־ריש ביתי 1מנה* שיל משרוח יתפנו ה תשל סנה״ל לקראת
 בבאר־שבע גופ^י לחינוך ד ביהמ 1
 בבאר־שבע ׳ג למו הביט׳ ד ביהט׳ 1
 ־:יירישליש 'יעשיץ יד w ׳גע׳ לד! ד הממי ד ברהט׳ ז

’ בצפת ג לביו הנימ״ד ד ביהמ \<

 יעיפיון פחות1* ,ני תואר ובנלי ואקדמית נדגוגית השכלה עלי 1 שיהיו נדרש הטוומדייס מן
nmit או whi\a ל1ווי51

•jtnvt החיבור בחחים ומסיח מיוחדת mm nh דרושה ״־• \ מסי ה למש!


