
ה שאחוז מדאה מחקרנו... שר
 כמידגם יותר גבוה גכונה משיבים

הכללית.״ האוכלוסייה
שווה  הוא קו־המ

קו־ההפרדה
 כי הקובעת מדהימה, עובדה וחי *
 כלליים, בנושאים והידע האינטליגנציה (

 על עולים במדינה, הרחב הציבור של
 בשירות־ למישרות המועמדים של אלה

המדינה.
 במישרה עבודה כי המסקנה מכאן

 חברתית, יוקרה בה אין בארץ, ממשלתית
 השכבות בני בה לעסוק נמשכים וממילא

הישראלית. באוכלוסייה הסחות־משכילות
 קבוצת- לאיזו לבדוק ניסו הסקר עורכי
 מקבילה הכללית באוכלוסייה השכלה

הנציבות. נבדקי של ההישגים רמת
 משתקפת שהיא (כפי מסקנתם

 רמת :המצורןז) ,4 מיספד כלוח
מק הנציבות מידגם של ההישגים

 של הידע לרמת כדרך־כלל בילה
לי שנות 9—10 של השכלה כעלי
ה את משווים כאשר זאת, מוד.

ה התשובות אחוז לפי הישגים
 מלאה תשובה מצרפים אם מלאות.

חוסיין המלך של השנייה אשתו אלטלנה:רמת יורדת חלקית, ותשובה

 של שם הוא אלמלנה בי השיבו אחרים
 אחד חברת־תעופה. של או יסה, בחורה

 של השנייה אשתו היתד. היא כי כתב
 כי שהזזליטו כאלה היו חוסיין. המלך

 הנשאלים ואחד חללית, היא אלטלנה
 זה ״אלסלנו! כי גמור, בביטחון השיב,
 מפורסם.״ אמריקאי מחזה

 על דבר ידעו לא מהנשאלים 497־
 יותר, שגרוע פד, או, הציוני הרעיון

 של רעיונו היה ״זה :כגת תשובות נתנו
אח תשובה הציונות.- את לחסל היטלר

 רעית היה ״זה פחות: לא מדהימה רת,
 נכשל.״ הרעיון אבל צבי, שבתאי של

 נכונה להשיב ידעו 5ג0/0 תחום, באותו
 גדולי על לד ידוע ״מה השאלה על

תשו שהשיבו 4770 מבין ו- ספרד יהדות
 אלה כי שקבע אחד היה לא־נבונות, בות
הספרדיים. חברי־הכנסת הם

ל ופלאה נכונה תשובה השיבו 5470
 כאן גם אך המימונה?״ ״מהי שאלה
 היא ״מימונה כי שהשיבו רבים נמצאו
 ״מימונה או: מימון,״ הרב של אשתו
 ונרצחה.״ שנאנסה בארץ קטנה ילדה היתד,

 מי 61* ידעו ההדמאניה בתחום
ש 39* שייקפפיר. וויליאם היה

 ציינו לא-נכונות, תשובות השיבו
בקונצר מנצח חיה ״שייקספיר בי

גדול תורם היה ״הוא או: טים,״

 8ל־ הנציבות ניכדקי של ההשכלה
לימוד. שנות

אולי, ניתן, זה מדכא מימצא רקע על
 ולנוקשות לסירבול הסיבות את להבין 1

הממשלתי. המנגנון של הביורוקראטית
 לשאלות שניתנו מאלו רבות תשובות

חברתי־שימושי, למחקר חמכון של הסקר
מערכת־ אנשי את רק לא לתסכל יכולות

העיתונות, אנשי את גם אלא החינוך,
והטלוויזיה• הרדיו

 בלתי־מט־טל שלאחוז מתברר לפתע
 קלוש מושג אף אין הארץ מתושבי
 רק לא לדעתם חייבים שהיו בנושאים
 גם אלא בבית־הספר, לימודיהם מתקופת

 יום־יום מופיעים אלה שנושאים מפני
ובטלוויזיה. ברדיו העיתונים, בכותרות

 ילדים לשני אב ,25 כן ישראלי ג
קו־ההפ■ הוא שקו־חמשווה ציין
 ולשאלה למצריים, ישראל כין רדה
האנר משכר על לד ידוע ״מה

 יש נפט ״כמקום השיב: גיה?״
סולר."

 למחקר המכון של הסקר נבדקי
ב שאלות 18 נשאלו חברוזי־שימושי,

 ודד היהדות האקטואליה, המדע, תחומי
הומאניה.
 מבין המשיבים שאחוז למרות אולם,

 של זה על עלה הכללית האוכלוסייה
ממשלתיות, במישרוית לעבודה המועמדים

 מסתבר דבר של בסיכומו הרי שצויין, כפי )
 ופלאות נכונות תשובות המשיבים אחוז כי

חמורה. דאגה ומעורר נמוד, הוא
 רק המדע. בתחום בשאלות למשל, כך,
 מלאה תשובה השיבו מהנשאלים 3370

איינשטיין. אלברט היה מי השאלה על
 השיבעים שנות זמר הוא כי השיבו רבים

איינשטיין, באריק אותו החליפו (כנראה
 כי טענו אחרים מוגה). במקומו שכבודו

שחקן-קולנוע. או בתל־אביב, רחוב זהו
תשו• השיבו מהנשאלים 36* רק

 לך ידוע ״מה לשאלה, מלאה כה •
 :השיבו מהם 21* ? ליקוי-חמה על

חצי-ידח." נעשית ״השמש
״קרי המושג את נכונה הסבירו 487.

 האתוז למתת באן, גם אך מינולוגיה״.
נבונות, ׳תשובות בעלי של הגבודדיהסית

 כמו מצחיקות תשובות אחרים רבים נתנו
״אלי :או לגן־ילדים,״ הקשור משהו ״זה
 מפורסמת.״ יוונית לה

 השאלות שתי על האקטואליה: בתחום
 השיבו ומשבר־האנרגיה, 242 החלטה —

 מהנשאלים. 2670 רק ונבונה מלאה תשובה
בוגרים שאזרחים להאמין קשה

 להמציא מסוגלים חיו המדינה של
הח ״את :כמו מטורפות תשובות

 הכנסת־ אנשי חוקקו 242 לטה
 טוהרה בענייני דנה והיא הגדולה,

וטומאה."
 על נכונה ענו 3970 היהדות, בתחום

רבים ?״ אלטלנה על לך ידוע ״מה השאלה

 ביותר המוזרה התשובה למגבית.״
 הוא ״שייקספיר :היתה זה כנושא

אנג של ניכחרת-הכדורגל כלם
ליה."

 גירסות היו אתונה, לגבי תחום, באותו
 תשובה השיבו 707־ אם־כי מאד, רבות

 אתונה כי השיבו הנותרים 3070 נכונה.
 משהו ״זה או האתון׳ של הנקבה היא

 :ציינה התשובות אחת ■מהעתיקות.״
ביפו.״ מיזרחי בית־קפה .אתמה,
 פרם־ חתן עגגון, ש״י המנוח הסופר

 אילו מתפלץ בוודאי היה לספרות, נובל
 לשאלה ישראל תושבי הסברי את קרא

 מהנשאלים 397. יק יצירותיו. בדבר
ומלאה. נכונה תשובה השיבו

 הנשאלים מכין הארי החלק
 מאיד מדהימות תשובות השיב

הנש אחד כולם על עלה כמותן.
הת עגנון ״ד״ר שהשיב: אלים,
באמ עקרות נשים בהפריית מחה

 הילדים מלאכותית. הזרעה צעות
 נחשבו, ילדו עקרות נשים שאותן

ביצירותיו.״ כאות־תודה,
 הידיעות איכות את להעריך כדי

 פיצלו בישראל, השונות האוכלסיות של
 תת- לשלוש האוכלוסייה את עורכי־המחקר

המוצא. ארצות לפי אוכלסיות,
 הידיעות ממוצע בי גילו הסקר עורבי

 או בישראל שהתחנכו אלה בקרב
ב כימעם, זהה ואמריקה, באירופה

 מובהק באופן הוא שהממוצע עוד
 השכלתם את שקיבלו אלד. של לרעתם

באסיה־אפריקר,.
 נמוכים באסיה־אפריקה שלמדו אלה

 מאלה ההשכלה, רמות בכל בידיעותיהם
אחרים. במקומות שלמדו
 נופלים ביצועיהם בארץ, שלמדו אלה
 עד באירופד,־אמריקה שהתחנכו מאלה
לימוד. שנות 9 של לרמה

 בי היא, המחקר של נקודת־האור
 עולה שהשכלתם אלה של רמתם

 יותד גבוהה — לימוד שנות 10 על
כהש בארץ, המתחנכים כקרב
 באירופה■ שהתחנכו לאלה וואה

 הישג ספק,1 בלי זהו, אמריקה.
הישראלית. למערבת-החינוך חשוב

■ ■ . דגם ימי עוט ת דגם מי ב התשובות התפלגות בו צי  הנ
וסיר, וכל הא כלל

ואת השו

$
 ■ לא

דע ר י
 תשובה

ה לא נ בו נ
 ובה תש

חלקית
 ובה תש

מלאה דגם המי השאלה

1 00 32 27 19 22
בות צי  שרות נ
המדינה

ן גשטיי איי

1 00 12 ד 1 44 33 חברתי למחקר ך המכו

100 15 • 30 11 44 נר המרי בות צי שרות נ ים ולדהי
100 11 7 13 68 חברתי למחקר המכון

' 1 00 . 26 31 21 22 נר, ר,מדי ת בו צי שרות נ 242 החלסה
1־00 16 12 45 26 חברתי למחקר המכון

ו 00 51 17 15 17 נר המרי ת בו צי שרות נ אלסלנה
ו 00 27 13 21 39 חברתי למחקר המכון

100 12 17 52 35 נר ד,סדי ת בו צי שרות נ ר שקספי
'1 00 710, 6 24 61 חברתי למחקר המכון י'יי: .•י* . ■' ,:׳/< י/

 רמת את שבדק הסקר מסקנות מתוך קטן זהוהסרות השוואת
 בהשוואה הישראלית, האוכלוסייה של הכללי הידע

 שאלות חמש במתכוון נכללו בסקר עובדי־המדינה. למנגנון המועמדים של הידע לרמת
 הכללית ההשכלה רמת את שבחנה שירות־המדינה, נציבות של בסקר קודס־לכן שהופיעו

 ידוע ״מה :הראשונה השאלה על למשל, כך, ממשלתיות. במישרות לעבודה המועמדים של
 תשובה שירות־המדינה נציבות מנבחני אחוזים 22 רק השיבו ?״ איינשטיין אלברט על לך

 לא 327ו־־ לא־נכונה. תשובה השיבו 277. חלקית; תשובה השיבו 197־ ומלאה; נכונה
 האוכלוסייה מידגס ממרואייני 337־ השיבו שאלה, אותה לגבי להשיב. מה כלל ידעו

 לא־ תשובה השיבו 1194 חלקית; תשובה השיבו 447־ ונכונה; מלאה תשובה הכללית
 כי המחקר, מגלה השאלות חמש בכל להשיב. מה כלל ידעו לא 127ו־״ נכונה
האז האוכלוסייה כלל של הסידגס על־ידי שניתנו הנכונות התשובות אחוז

ממשלתיות. במישרות לעבודה להתקבל המועמדים של זה סל עולה רחית


