
האנגלית דבתות־הכחוגל בלס ש״קספיו: אידאם

 גישור־החינורותתומת ביוזמת שנעשה תחסו
למנגנון המועמדים בקוב הבווות ומת מגלה:

מאשר ■ותו גבוהה עובוי־המדינה
האונלנסיה כלל בקוב הבווות

 לזעם. מקומו הליגלוג פינד. עד־מז־.רזז
 מישרד־ כלפי הופנו הרבים חיצי-הביקורת

 המגדלים בכללה. ומערכת־החינוך החינול
 מיזערי ידע הסרי בורים, אזרחים של דור

הכללית. ההשכלה בתחומי
 המועמדים של החלק־הארי עובדתית,

 השכלתו עיקר את רכש בסקר, שהשתתפו
 היה לא זו מבחינה בארצות־המוצא. עוד

 במחדל, חלק הישראלית למערכת־החינוך
 אך הניבחנים. מתי*בות ■שנתגלה בפי

 עובדה להבהיר הצליח לא מישרד־החינוך
קשות. נפגע ודימויו לציבור, זו

 על הסקר מימצאי פירסום בעיקבות
 לעבודה מועמדים של הכללי הידע רמת

 מישרד־ הזמין ממשלתיות, במישרות
 של כללי ידע סקר החינוך־והתרבות

 ערכו הסקר את הישראלית. האוכלוסייה
 אלדד ישראל והד״ר אליצור דב הד״ר
 אנשי שייב), הד״ר לבין בינו קשר (אין

 בשיתוף חברתי־שימושי, לנזדזקר המכון
 האוניברסיטה של המכון־לתיקשורת עם

בירושלים. העברית
אי בראיונות הועברו הסקר שאלות

 ל- מיקצועיים, מראיינים על־ידי שיים׳
 של מייצג מידגם שהיוו נבדקים, 1665

בערים. הבוגרת היהודית האוכלוסייה
 חברתי־ למחקר המכון של הנוכחי בסקר
 שאלות חמש במתכוון נכללו שימושי,
 נציבות של זה הקודם, בסקר שהופיעו

 השוואת לאפשר כדי זאת, שירות־המדינה.
הנציבות. סקר של אלה עם המימצאים
התפל ״השוואת :הסקר קובע

הנצי במידגם התשובות גות
הכללית האוכלוסייה ובסידגם בות

 שכיר־חרב האירי! הצבא מחתרת ראש
המצרים. בשירות העובד נאצי

 ביאטה היא מי ידעו מהנשאלים 6670
 הביאו הנותרים 340/0 ואילו קלרספלד.

 שחקנית־ :ביניהן מאד, מקוריות גירסות
 מעשי־ שעשתה אשה מפורסמת! תיאטרון

 מי אף והיה ה,תורכים, בתקופת גבורה
חברת־כנסת. היא כי שקבע

יוון.״ באיי פעיל -הר־נעש היא האופרה
 ,שיר :נוספת תשובה הנה ? מדוייק לא

החלוצים.״ מתקופת
 האופרה על ידעו לא מהנשאלים 4070

וזזצי־דבר. דבר
קר  למידגם ס

מייצג
 כולה הארץ התגלגלה כשנה פני 1**
לעי דלפה כאשר זה היה מצחוק. /

 שניתנו מדהימות תשובות סידרת תונות
 לעבודה למועמדים חולקו אשר בשאלונים
ממשלתיות. במישרות
 יחידת- החליטה 1974 אוקטובר בחודש
ל שירות־המדינה נציבות של הבחינות

 ההשכלה על לעמוד כדי מחקר, ערוך
 המועמדים של ורוחב־האופקים הכללית
הממשלתי. במנגנון לעבודה

 שר מערכון הזכירו התשובות
 ההומורים־ אפילו הנשש-החיוור.

 מטלה היה לא ביותר הפרוע טן
 הפורה, בדימיונו כאלה המצאות

 מדינת נשיא — ״דינוזאור כגון:
׳! ישראל.

ציבור שבד - בור מ
 ,אינפלציה :יודע אינו שעדיץ מי 1ך
 מהפנטת שהיתה עתיקה, חיה היא /

 המזל למרבה אותם. וטורפת בני-אדם
 שנים.״ אלפי לפני החיה נכחדה

 בסקר שניתנו התשובות אהת רק זו
 האוכלוסייה של הכללי המידע לבדיקת

 למחקר המכון על־ידי שנערך הישראלית,
 מישרד־ הזמנת לפי חברתי־שיסושי,

שנס הסקר׳ תוצאות החעוך־וד,תרבות.
מפני בסוד נשמרו קצר, זמן לפני תיים

 הממוצעת ההשכרה וגת
 גועה: לעובו גועגו של

ליג*ד שנוח 9-10
 העולם לידיעת הגיעו הן אך העיתונות,

לראשונה. כאן ומתפרסמות הזה
ל הצליחו לא הסקר ממשתתפי 517<

 מה השאלה: על מלאה תשובה השיב
האינפלציה! על לך ידוע

 זו ,אינפלציה אחרת: מוזרה תשובה
יותר: מפורטת תשובה מפורסמת.״ הצגה
 למאה אחת המתגלה זה בשם כוכב .יש

שנים.״
 התורה על לך ידוע .מה השאלה על

 נכונה המשיבים אחוז היה שבעל-פה?״
 תשובה השיבו 2670 רק יותר. עוד נמוך

 היססו שלא כאלה היו ונכונה. מלאה
 געשה בהד־סיני התורה מתן בי לקבוע
בעל־פה. וחלקו בכתב, חלקו

 משתתפי גילו יותר גדולה בקיאות
 קורט על יודע אתה ״מה בשאלה הסקר

״ולדהיים  נכונה. תשובה השיבו 687. !
 הוא ולדהיים קורט כי ציינו אחרים

!ישראל שונא !גרמניה מפשלת ראש
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ונוצחה באכזריות שנאנסה באוץ קחנה יודה המימונה:


