
ק 4314 *י לשדם דוו
 של ברורה הפרה תוך בשאלון, יכללו לא נשואות לא שאמהות

 הלישכה של הדובר משיב זה בעניין שאלה על השיוויון. עקרון
נברא!״ ולא היה ״לא לסטטיסטיקה: המרכזית

 שנאמר מה בדיוק זהו כי העלתה, הזה העולם חקירת אך
 המרכזית הלישכה מטעם המסבירים אחד על־ידי לפוקדים

לסטטיסטיקה!

 גם ־11711 הסדפסו־
ר ת א ם1פ ל ערביים; עלי

 ״מיפקד הוא הפעם הסקר של המלא כינויו לחינם א ^
 ישראל ערי על שיפשטו הפוקדים 6,000 והדיור.״ האוכלוסין )

 את ״לחרוש״ עליהם ביותר. מפורשות הוראות קיבלו וכפריה
פוקדים. הם שאותן השכונות
 לכל להגיע ״עליך כך: נאמר לפוקדים הרישמי התדרין־ בלשון

 הם אם בין המיבנים, לכל להיכנס עליך דירה.״ ולכל מיבנה
 או נטושים בבנייה, הם אם ובין לעסקים או למגורים משמשים

 שאינם במיבנים גם להתגורר עשויים שאנשים מכיוון — הרוסים
 עליך כן כמו וכיו״ב. סוכות־שמירה פחונים, כמו לדיור, ראויים
בהן.״ גרים שלא לך נדמה אם גם הדירות, בכל לבקר

 האלה המפורטות ההוראות מתוקנת, מדינה של בתנאים
 של במציאות לשבח. הראוייה מדעית כקפדנות להיראות עשויותי

 לגמרי. שונה משמעות כאלה להוראות יש ,1983 בשנת ישראל
 במיבנים המתגוררים ״האנשים״ מיהם בדיוק יודע אחד כל

 ראויים ״אינם ואשר הרוסים״ או ״נטושים ״לעסקים״, המשמשים
לדיור.״

 שכירי־יום פועלים בדרך־כלל ערבים, הם האלה האנשים
יוודע שסוף־סוף בכך רע שום אין ומרצועת־עזה. המערבית מהגדה

ת סו מעגודה שלא הכנ

שפחה הכנסות היו .מה14  בחודש בגי־המ
הבאים! מהמקורות 1983 אפריל

סעיף. כל על ענה —
שלמים. בשקלים הסכום את רשים —
. ״סי רשום ניסויים בסעיף הכנסה אין אם —

לאומי מביטוח ילדים קיצבת א.

שלמים שקלים

לאומי מביטוח זיקנה קיצבת ב.

שלמים שקלים

 בארץ עבודה ממקום מפנסיה הכנסות ג.
תגמולים מקופת או

שלמים שקלים

ת ד. סו ה הכנ סחו׳׳ל מרנטה או מפנסי

שלמים שקלים

 שלא השוטפות, ההכנסות כל סד ה.
 1983 אפריל בחודש שהתקבלו מעבודה,
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שלמיס שקלים1-

 המרכזית הלישכה תעז- אומנם אם — המדוייק מיספרם
הזה. הנתון את לפרסם לסטטיסטיקה

 את למצוא יהיה אפשר בדיוק, היכן, לדעת יוכל גם מישהו אך
 אפשר בישראל חיוני. שזה יחליט הוא כאשר האלה, הפועלים

 גם גישה המאפשר מצב־חרום, על להכריז מאוד רבה בקלות .
 יכול מצב־חרום לסטטיסטיקה. המרכזית הלישכה לשאלוני

 שהפועלים יחליט מישהו כאשר — כלכליות מסיבות לנבוע
 למנוע כדי לגרשם וצריו הישראלים עבודת את גוזלים הערביים
 העילות ושתי פוליטי־ביטחוני, גם להיות יכול מצב־חרום אבטלה.
בזו. זו ולפותות מעורבות להיות יכולות

 כי טוען נוימן, דוד לסטטיסטיקה, המרכזית הלישכה דובר
 אך השאלונים. אל גישה לאיש תינתן לא שופט" של בצו ״אפילו

 של לצווים תמיד זקוק שאינו לפחות, אחד מוסד בישראל יש
 אם לדעת דרו שום אין גם פעולותיו. את לבצע כדי שופט

 של בשאלונים שימוש עשו לא ישראל של החשאיים השרותים
 של פעולותיו כל שהרי עתה, עד לסטטיסטיקה המרכזית הלישכה

 הצבאית־ הצנזורה של בהגנתה זוכות הכללי הביטחון שירות
ביטחונית.

 היו השופט, צו על־פי המיפקד נדחה שבה המערבית, בגרמניה
 המטרה בישראל. לפוקדים שנתנו לאלה דומות הוראות לפוקדים

 השוהים מדרום־אירופה, כלל בדרך זרים, פועלים לאתר היתה שם
 פרס הובטח הגרמניים לפוקדים עבודה. רישיון ללא הזאת במדינה

 הפוקד דומה. השיטה בארץ כחוק. רשום שאינו אדם כל גילוי על
שלו. באזור שמולאו השאלונים מיספר לפי שכרו את מקבל

ולידות -------------
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;אחת מפעם יותר שהתחתן למי
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הראשונה! בפעם התחתנת שגה באיזו .6
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 אלמנה או גרושה נשואה, אשה לכל
 רודקר. אמה וכל גבר (כל

£) יעברו ל-
ילדת! ילדים כמה .7

 אינם אם גם חיים. שנולדו הילדים כל את לכלול יש
כיום. בחיים

0 ילדה לא 0

שילדה הילדים מספר

 שכרתם או בבעלותכם זו דירה האם .10
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12-3 עבור̂ 

הדירה! את שכרתם ממי .1,

 ״עמיגור״ ״עמידר״, :כגון מחברה,
 ״שיקמונה״, ״חלמיש״, ״פרזות״,
פרטית בניה חברת ״רסקו״.

1 י

פרטי מנעל־בית 2
רשום אחר, 3

ם בי ער קיימים! אינם ה
 של א׳ (ובחלק הכחול בשאלון המוזרות השאלות חת 9̂9

 השאלות בכל השביעית. השאלה היא החום), השאלון
 נושא היטב מוגדר אחריה, שבאות אלה או זאת לשאלה שקודמות

הלידה.״ ״שנת או ״ המישפחה, לראש ״הקירבה כגון: השאלה,

דתו? מהי — והשניה לאומיותו, מהי האחת, — שאלות שתי
 לצרכים מופץ שהשאלון היא, הלישכה דובר של תשובתו
 שהיא משום חשובה השונות הדתות בין האבחנה שימושיים.

 בהרגלי הבדלים יש רבייה. בהרגלי הבדלים גס למשל, מבטאת,
הדובר. מסביר ומוסלמים, נוצרים ביו רבייה
 בין בשאלונים חלוקה אץ מדוע להבין קשה המטרה, זו אם אך
 יש כידוע, ביניהם, שגם חילוניים, יהודים ובין חרדים יהודים

 המרכזית הלישכה את מעניינים מדוע הרבייה. בהרגלי הבדלים
השונות? הדתות בני הערבים בין הרבייה הרגלי רק לסטיסטיקה

 את וחריף גס באופן מפירה השביעית השאלה כי לגמרי ברור
 של אחד לחלק כאשר החוק, לפני שיוויון של העיקרון

 לאומית, מבחינה עצמו את להגדיר האפשרות ניתנת האוכלוסיה
 מבחינה עצמו את להגדיר יכול האוכלוסייה של אחר חלק ואילו
בלבד. דתית

 יהודים הן כי אומר, לסטטיסטיקה המרכזית הלישכה דובר
 להשתמש יכולים מאמינים שאינם ערבים והן מאמינים שאינם

 זאת שיעשה יהודי ״אחר״. ההגדרה אחרי המופיעה במישבצת
 מצד במנוד־ראש אולי, יזכה, מאמין״, כ״לא עצמו את ויגדיר
 זאת, במישבצת להשתמש שיעז ערבי אך השאלונים. מסכמי
 אנשי אין השאלונים מסכמי בין כי לחלוטין בטוח להיות יצטרך

 מגיעים אינם השאלונים וכי שירותי־הביטחון, או מישטרה,
 עצמו את מגדיר שהוא משום — ואופן פנים בשום לרשותם

השילטונות. על־ידי כלל מוכרת שאינה בצורה

שכה ת הלי מרכזי  ה
טיהה טיס ט ת לס ח פ ס  מ

השטחים! את
 משמעותה השאלון, של הראשון בחלק 8 מם־ אלה 999
נוגעת השאלה הכבושים. השטחים סיפוח היא המעשית מ*

 אחו■ דומה מינקד דחה העדיוו הגומנ■ בית־המישבט
אזוחיות מחאה הנושה התארגנו האוץ וחב׳ שבנר

 כאשר אתה/אתד ״האם היא השביעית השאלה של הכותרת
 ואת השאלה את בגלופה דעתך״(ראה ״מהי להיות צריכה השאלה

לתשובה). האפשרויות
 בכוונה נעשה כזאת בצורה השאלה ניסוח כי לחלוטין ברור

 מדינת־ישראל תושבי לערבים להעניק הצורך מן להתחמק
 הנתונים גם הלאומית. השתייכותם על־פי עצמם את להגדיר

 והם בישראל, ערבים של בקיומם מכירים אינם הסטטיסטיים
״אחרים״. מכונים

 את הזה להעולם הסביר לסטיסטיקה המרכזית הלישכה דובר
 הוא היהודי העם אמר, הוא ראשית, דרכים. בשתי המוזרה התופעה

 על־ידי הן כפולה, בצורה מוגדר הזה העם בן — במינו מיוחד עם
 שאינם הערבים גם צריכים כן, אם מדוע לאומיותו. על־ידי והן דתו
לשאול אי־אפשר מדוע ערבים? שהם לשכוח כזה. מיוחד״ ״עם

 לארץ. חוץ או ישראל אפשרויות: שתי בה ויש הלידה, לארץ
 כיצד• לנפקדים מסבירים הם שלפיו לפוקדים, המדריך על־פי
 ״שנולדו אנשים גם נחשבים ישראל״ ״ילידי הרי השאלון, ימולא

צה״ל״. על־ידי שהוחזקו או צה״ל על־ידי המוחזקים בשטחים
 ובגדה ברצועת־עזה סיני, ברחבי שנולד מי כל כלומר:
 המרכזית הלישכה של הזה השאלון לצורך הוא המערבית,

ישראל״. ״יליד לסטטיסטיקה
 ״ישראל״ כי מסביר לסטטיסטיקה המרכזית הלישכה דובר

 אך הישראלי.״ החוק הוחל שבו מקום ״כל היא השאלון לצורך
וברצועת־עזה. המערבית בגדה הוחל לא הישראלי החוק

 שבו הראשון הרישמי המיסמך יהיה הסטטיסטי שהשבתון יתכן ,
הכבושים. בשטחים הישראלי החוק החלת על יוכרז


