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 השוט- השאלות על נוסף להם, הציגו החוקרים החברתיות. 25 לפני הזה״ ״העולם חוקרי עברו ימים שבועיים במשך 4

לקבל : המטרה שאלות. מעשר מורכב אחיד, שאלון פות, השכבות כל בני ישראליים, נוער בני ראיינו הארץ, בכל שנים

 חו אתה האם .7
 שלן שהדור1 שם

 ה מן פחות שווה
לו: שקדמו דורות

 אתה גיל כאיזה מ.
 ? להתחתן חושכ
 שואף אתה האם
 ? מישפחה לחיי

 חושבת את (האם
 ה■ היא שאמהות

ה של העליון יעוד
ץ) אישה

 חושב אתה האם .5
 של מטרתו שעיקר

 לכנות היא אדם
כ כפרט חייו את

ש או נכונה, צורה
 העיקרית מטרתו

ה את לשרת היא
ץ חכרה

 מוכן אתה האם .4
 לקריאה, להיענות

 והיה מנהיג קם לו
 לנטוש ממך דורש

ה וחייך כיתך את
 ל־ ולצאת רגילים

 למען חיי-הקרכה
 לך שנראה אידיאל

ץ נכון

 מקנא אתה האם .3
 המכוגרים כאחיך

 המאכק מתקופת
 היה שלהם וחושב

אשר כחיים, יעוד
* לד אין

מרו אתה האם צ.
ש כמו מחייך צה

מר שאתה או הם,
 לך חסר כי גיש

ץ כחיים תוכן

 אתה מה .1
 להיות רוצה

ץ כחיים

•

 לדוו שווה שלנו הדור
 בהרבד עולה הקודם,

הגלו הדורות על
תיים.

בצבא. השרות אחרי קו שהחברה בוודאי
דמת.

לכל. מוכן אני  אחד להיות רוצה הייתי
 יעוד יש לנו אבל מהם.

מהם. פחות לא

לי. מצויין  טייס. — בצבא
מכו — בקיבוץ

נאי.

 הקיבוץ כן
ק *פתח פ טור ס

 יותר ולא פחות לא
 ממשין החדש הדור

ה הדור של בהישגים
קודם.

שאפ כמה עד אתחתן
 אני יותר. מאוחר שר

 חופשיה להיות רוצה
 צריכה אשה ללמוד.
 דברים על גם לחשוב
אחרים.

 את לשרת האדם על
במידה והחברה עצמו
שווה.

 יותר אולי זה. בגיל לא
קי במקרה ורק מאוחר,

צוני.

 אינני בהם. לקנא יש
המו אל שבאתי שמחה

ב סיפוק להם היה כן.
חיים.

 ביותר. מרוצה אינני
נו אינם המעברה היי

 פרטיות. בהם אין חים.
 להמשיך אפשרות אין

בלימודים.

 אחות רוקחת,
מוס פקידה או

מכת.

 המעברה כת
ל חנונה מז

 גדוע אינו שלנו הדור
הקודמים. הדורות מן

 בצבא. השרות אחרי
 חושב אינני בינתיים

זה. על

 לחשוב צריו אדם בן
 אך עצמו, על כל קודם

עצמו. על רק לא

מוכן. אני  באנשי מאד מקנא אני
 יותר להם היה המחתרת.

לנו. מאשר סיפוק

 חוץ כלום, לי חסר לא
ביתיים. מסידורים

 מיקצוע בעל
טוב.

 העוכד הנער
ה ש ה מ שי מ

יודעת. אינני  השרות, אחרי אתחתן
על יעוד היא אמהות

 גם צריכים אך יון,
במיקצוע. להתעניין

 את לשרת הוא העיקר
החברה.

 למלא מסוגלת הייתי
 את ולעזוב חובתי את

הבית.

בהם. מקנאת אינני כלום. לי חסר לא  יודעת. אינני
ל מורה אולי

ואו התעמלות,
מורה. סתם לי

 המושבה כת
ה ר עליז ח ש

מסו היינו לא אנחנו
 שהם למה להגיע גלים

הגיעו.

 להשיב יכולה אינני
ברורות.

 חשובים הדברים שני
שווה. במידה

 שהייתי חושבת אינני
הולכת.

רי יותר הנוער עכשיו
 היה הקודם לדור קני.
יעוד. יותר

 בל- לחיים דגילר, אני
תי־מגוונים.

להתעמ מורה
לות.

 התלמידה
ח !ג׳רנוב רו

גרוע, יותר שלנו הדור  כך. על חשבתי לא
הצבא. אחרי אולי

 את לבנות חייב אדם
לע וגם הפרטיים, חייו
לאחרים. זור

*

כן. כמו להיות חושב אני
ההז לי תהיה אם הם,

דמנות.

 חסרים לפעמים מרוצה.
גלמוד. הורים.

חקלאי.  העולה הנער
ם שלו□ ל ס מ *

 שווה שלנו הדור
פחות.

ושלוש. עשרים בגיל החב את משרת האדם
 בונה שהוא בזה רה
הנכו בצורה חייו את
נה.

 להקריב מוכן הייתי
ה אידיאל למען הכל

בנגב. התיישבות

 בחיים, יעוד להם היה
 אומרת זאת אין אך

כזה. יעוד אין לנו שגם

 לתנועת להיכנס רוצה
הנוער.

טייס.  הגדג״עי
סיוייבנר ■צחק

יודעת. אינני עש גיל אחרי אתחתן
רים.

 קודם החברה שרות
לכל.

 להקריב מוכנה הייתי
 של אידיאל למען הכל

קידמה.

בלו לא מקנאה אינני
ב ולא היהודים חמים

ערבים.

בי אין חופש. לי חסר
 מימק״א, חוץ לויים
מסי יותר רוצה הייתי
 אסיפות־חברה, בות,
הנוער. עם חופשי מגע

אחות.  הערכיה
ף א פ הפר ע מ

 ירידה יש שלנו בדור
 הם הסלוני. לכיוון

 עצמם, על רק חושבים
 מה לשם יודעים אינם

המדי את צריכים הם
נה.

יודע. אינני  מי משולבות. המטרות
 החברה, את שבונה

עצמו. את גם בונה

שכן. חושב אני כרגע  עכשיו, גם לתת מה יש
דם. רק לא

דבר. לי חסר לא מהנדס
חשמלאי.

 התנועה חניך
אל או דני ל ב

 ירד. החדש הדור ערך
ירד. המוסר גם

 אבל .19 בגיל אתחתן
 להיקבר רוצה אינני

הילדים. עם החיים כל

החב וגם הפרט גם
חשובים. רה

 על להגן מוכנה הייתי
הארץ.

 אבל בהם. מקנאה אינני
תקו באותה הייתי לו

 מצטרפת הייתי פה,
אליהם.

מאד. מרוצה אני  עד או סופרת,
רכת־דין.

 העיר כת
שלמי נורה ירו


