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קשה,ברורה: או׳ן־חיוס היא אגרסה
צעיר כל זאת בכל לאגדיקאינבהילדים בניתוק, ח״ם

שם־אוד זנחו של הסידרה הגשר אליה. הגידה שוקל שלישי

בתל־אביב האמריקאית השגרירות מיבצר
לצאת בעיה לא

 הסוצילוגי, הרקע של בחשבון הבאה
וההת הרישמית החברתית העמדה
 למעשה, הכללית הנורמטיבית ייחסות

 תוכל הנשאלים, וריבוד מידור תוך
למסקנה. הסקר מזמין את להביא

 בחודש סקר, הזמין מישרד־הקליטה
 רצה המימסד פור״י. מכון אצל שעבר,
 הישראלי הציבור עמדות מהן לדעת
 הישראלים הירידה, תופעת כלפי

 הננקטת והמדיניות בחו״ל, השוהים
ההזמנה. לשון זו שובם. לעידוד

 רפי מניתוח. נמנע אבל סקר, פור״י
המסק את משאיר מנהל־המכון, גיל,
שרוצה. מי לכל נות
השלישי האדם #

 להכיר מאפשר הזה הסקר לימוד
 רוצה ,30 בן הוא בכוח. המהגר את היטב

 תנאי־ה־ את לשפר כדי מכאן לנסוע
 כסף(תעסוקה, של במונחים שלו חיים

 הביטחוני המצב דיור). רמת־מיחיה,
 לא וזה לו, מפריע אינו בארץ והחברתי

 משיקולי־ההגירה גדול חלק מהווה
שלו.

 חושב, הוא לחזור. מתכוון לא הוא
ה לאותם זקוקה שהמדינה אומנם,
 אותו. מעניין לא זה אבל ממנה, יוצאים

 העמקת או שחינוך מאמין לא גם הוא
שה חושב הוא משהו. תשנה הערכים

של חזרתם את לעודד צריכה מדינה

 גיל עד חמישי, אדם כל הסקר, לפי
 עולה 49 גיל עד הגירה. שוקל ,39

 שהוא הצהיר רביעי אדם כל המיספר.
 שלא אחרים, רבים הרעיון. על חושב
 ערכית התייחסות גם נתנו ממש, הודו

 אחרים. אנשים על נתונים וגם לנושא,
 בני־מישפחה יש מהנשאלים אחוז 57ל־
 ואותו בחרל, ועובדים שחיים חברים או

 רואים שאינם אומרים בדיוק, אחוז,
בתופעה. ערכי פסול שום

 הגירה? שוקלים באמת, אנשים, כמה
 את יבצעו גם רבר, של בסופו וכמה,
הזה? האקט
 קרוב מהמדינה היגרו היום, עד
 ילדיהם, עם יחד בני־אדם. מיליון לחצי
 לא זוג בני עם שהתחתן מהם וחלק

 הישראלית הקהילה מונה ישראלים,
 בני־ במיליון הנאמדת אוכלוסיה בחו״ל
 רבע להוסיף או להפחית מותר אדם.

 הם מהמהגרים שליש שני מיליון.
 צעיר כל .37ל־ 18 שבין בגילים
ל שוקל דבר, של לאמיתו שלישי,
 האדם הבא. המהגר זהו אליהם. הצטרף

השלישי.
ויורם ודני, אתה, #

 טובים. חברים ויורם ודני אתה
 שאריק לפני קצת מהצבא השתחררתם

 הגדול, אורנים במיבצע אתכם, גילגל
תים־ כולכם הלבנונית. הביצה לתוך

אשתך? את מכה אתה האם
 סקר נערוך אם שלא. תגיר בטח

 מאה כמעט הגברים, מרבית דעת־קהל,
החב הנורמה עם יתיישרו מהם, אחוז

 שיקבל התשובה מהם. המצופה רתית
 תמונה לקבל לו תאפשר לא הסוקר

 שתי עוד ישאל הוא לכן, מציאותית.
שאלות.

 אתה אם לוודאי, קרוב תישאל, אתה
 אתה נשותיהם. את המכים אנשים מכיר
 לא וחשיפתה האמת, זאת כי שכן, תגיד

חבר דפוסי־אישיות בתוכך מערערת
 שלך, החבר גם אצלך. שהוטמעו תיים,
 את עליך יגיד אותך, המכיר זה אגב,

לו. הידועה האמת
מני את שתקרב השלישית, השאלה

מפה? יוצאים איך
 יותר הקיף האחרונה האזרחית השנה בסוף שנערך פור־י נוקר

 גולם מייצג. ארצי סטטיסטי נמידגם שנבחרו נשאלים, 1200מ־
 מהאגף דמאין, נטאליה ר ד" עם בשיתוף נערך הסקר יהודים.
 הם באן המובאים הנתונים במישדד-הקליטה. ומחקר לתיננון

ראשונים. מימצאים
אבל: בארץ. שישארו אמרו מהנחקרים 903:(ג)

 הגילים בין שיעזבו. שייתכן 197:אמרו 29־18 גילאי מבין )2(
עזיבה. שוקלים שהם 93־ אמרו 49״30

 אין לשאר .19* - בן ;57* - לא בוגדים! היורדים האם (ג)
דיעה.

 רמת־ ),34(* בתעסוקה הקשורות סיבות יורדים! למה )4(
*מיחיה *ודיור )16(  הביטחוני המצב בגלל .59* בסך־הבל: - )9(

 ההסברה חולשת בגלל ,14* רק הנחקרים, סוברים בך עוזבים,
 המדינה את עוזבים החברתי המצב ובגלל ,11* הציונית־יהודית

.3* רק
 לגורמים הנשאלים דעת את שבדקה משלימה, שאלה )5(

מאוד. דומות תוצאות העלתה ירידה, למנוע העשויים
יש. - מהנשאלים 57ל־* בחו״ל! שנמצאים ומכרים קרובים )6(

הקרובים, מרבית בארצות״הברית. נמצאים )59(* מרביתם
 שחיים ,18 גיל עד ילדים יש מהם 75ל־* נשואים. ,80* כמעט
 במיקצועות 37* מהם ),83(* עובדים והקרובים המכרים איתם.

 סוכנים פקידים, מנהלים, הם 30* ועוד וחופשיים, אקדמיים
 מיקצועיים עובדים הם 17ו״* שרותים, עובדי הם 3* רק וזבנים.

ובלתי״מיקצועייס.
 לגבי לארץ. קרוביהם, לדעת יחזרו, בחו־ל מהשוהים 23* רק )7(

*בטוחים בין הם השאר *לייתכן )32( לתמיד. בחו׳ל שישארו )15(

אגם המהגר אנדרטת ליד צעירים
בחו״ל מזלו את ינסה שלישי צעיר כל

 על תעמוד המצב, להבנת הסקרים תח
א למעשה. שלך הערכית ההתייחסות

 חושב אתה אם למשל, תישאל, תה
 פושע. הוא אשתו את המכה שאדם
 מאוד לבחירה: תשובות כמה גם תקבל
 גבר פושע, לא פושע, קצת פושע,
אמיתי.
תוך המימצאים, כל של ניתוח רק

 לא אבל מכאן. שיצאו האנשים
 מקום במתן אלא צ׳ופארים, באמצעות

עבודה.
 בוגד. שהוא חושב אינו בכוח המהגר
 הזה המהגר אם לבדוק צריך עכשיו

 טוב הכי החבר או שלך, החבר אתה, הוא
 מפתיע, כמה שזה, — שלך החבר של

עצמך. אתה

 במילואים, לבנון, בכבישי שם, קרתם
ברווזי-מטרה. בתור

 הפקולטה את בינתיים סיים יורם
 ללמוד גמרת אתה בטכניון. להנדסה
 לעצמו לקח ודני בתל־אביב, כלכלה,

 הוא ולפעמים מההתחייבויות, פז״ם
 טיולי־טבע, מדריך בתור בקיץ, עובר,

הוא אולי תסריט. כותב הוא ובחורף
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