
 החקירה הושלמה השבוע ).9 עד 1 (מס׳ שנים 25 לפני שניתנו ,1940 תשובות ניתנות להלן הבעיות. אותן על שונות מנקודות-מבט :ות
והמציאות. אז החלומות בין השוואה המאפשרת ),14 עד 10 (מס׳ שנתון של השונות, השכבות את המאפיינים כטיפוסים בני-הנוער, נ

 על דעתך מה .14
שאיפו ועל חייך,
התגש שלא תיך

ז מו

 שירתת האם .13
ץ כצבא

 ה- מצפך מהו .12
ז מישפחתי

 חסר האם .11
כ כחייך, משהו

ץ יום

עו אתה מה .10
 היכן ועד היום, שה

ז בלימודיך הגעת
להמ יכולת לו .0

 עוד בלימודיך שיך
 האם שגים, עשר
הזדמ מנצל היית

ז כשימחה זו נות

 מתי• אתה האם ;.
 ה■ שירותך אל זס

 כהת־ בצה״ל ;תיד
 כשימחה, הכות,

 כדכר :אדישות,
 להימנע שאין זוב

 ש■ רע כדכר זמנו,
 ממנו, להימנע וין
? כהתנגדות וו

כן• כלום. חסר לא טייס.  מוכשר בן־אדם רק
 אפשרות לקבל צריך

בלימודיו. להמשיך

לצה״ל. להתגייס שמח

האפ בידי ניתנה אילו
ש חושבת אני שרות,
 להגשים מצליחה הייתי

שאיפותי. את

הת בגלל שירתתי, לא
ההורים. נגדות

 שלושה לפני נישאתי
 ילדים לי אין חודשים,

עדיין.

 נוחים כלכליים תנאים
 חזרה שיאפשרו יותר,

לארץ.

 תיכון, סיימתי פקידה.
 בקורסים למדתי לאחריו

מצומצמים.

להי אשתדל בהחלט.
הלימו במסגרת שאר
דים.

 זה אך בהתנגדות, ז
ללימודים. וריע

 מחיי היום מרוצה אני
להגיע. רציתי ולכאן

ונש בשיריון, שירתתי
 ב- שנים תשע ארתי

כרס״ר. צבא-קבע,

 ואני 24 בגיל נישאתי
ילדים. לשלושה אב

כלום. לי חסר לא  לבורקס. מאפיה בעל
בתיכון. למדתי לא

לא! אוניברסיטה?  הצבא, מן מתלהב :י
 לחיל־ להתגייס צד.

טירון.

במו מחיי מרוצה אני
 משובת־ רקדנית? שב,

נעורים.

 כמדריכת־ שירתתי
ספורט.

 השירות, אחרי נישאתי
ל אם ואני ,21 בגיל

ילדים. ארבעה

כלום. לי חסר לא סיימ להתעמלות. מורה
למורות. סמינר תי

להמ מוכנה הייתי
למו בסמינר — שיך
רות.

 טוב, דבר הוא זירות
ממנו. להימנע זין

 חיל- במטה שירתה
האוויר.

 אם ,20 בגיל נישאה
ילדים. לארבעה

 סמינר סיימתי גננת.
ולגננות. למורים

לאוניברסיטה. אלך לא  טוב דבר הוא :בא
ממנו. להימנע זין

ן

לת דרך אמצא אם כן,
בהורי. מוך

י

 אך בשימחה, :גייס
לנח״ל.

 יכולתי כישורי לפי
 חבל יותר. רחוק להגיע
 להגשים הצלחתי שלא
שאיפותי. את

צנ בסיירת שירתתי
חנים.

 אב ,21 בגיל נישאתי
לשלושה.

כל בתנאים מעוניין
יותר. טובים כליים

 של סניף סגן־מנהל
 מיק- את סיימתי בנק.

 והשתלמתי ווה־ישראל,
בכל מצומצם בקורס

כלה.

יודע. אינני  אתגייס, מאד. זמח
לחיל־האוויר. ובן,

 היתה ערביה כנערה
משירות. פטורה

 אם ,25 בגיל נישאה
ילדים. לשני

 חירשים- לילדים מורה
 תיכון, סיימה אילמים. !

 במיסגרת והשתלמה
מישרד־החינוך.

 ללמוד מעדיפה הייתי
ולהשתלם.

 פסו- עדיין שלנו ות
משירות.

 כיום, מחיי מרוצה אני
 ההגשמה שאידיאל חבל

ללמוד. ברצוני התנגש

 בחיל־האוויר, שירתתי
ה העתודה במיסגרת

אקדמאית.

 אב ,21 בגיל נישאתי
לשלושה.

דבר. לי חסר לא  סיימתי חשמל. מהנדס
באוני שלישי תואר

ברסיטה.

 עוד ברצון לומד הייתי
שנים. עשר

 הצבא את רואה
 ל- אתגייס כחובה.

ל.

 אך מחיי. מרוצה אני
 מיק- לי שאין מצטערת

מוגדר. צוע
 השירות לפני נישאתי

שירתתי. לא ולכן
 ואני ,17 בגיל נישאתי

לשלושה. אם
 מאד. מרוצה אישית,
מוד אני כללי באופן

ב שקורה ממה אגת
 דואגת אני ולכן ארץ,

ילדי. לעתיד

 סיימתי לא עקרודבית.
תיכון.

יודעת. אינני  בהתלהבות, גייס
לחיל־הים. ־


