
ה את גאון, כמעט ואתה , 145 איי־קיו לר יש אם
ר אי מסבירה ליבובי׳* שרה להצטרף. יכול

 הסתכסכתי חייל, שהייתי ך*
^ /  לך יש לח אמר והוא מישהו עם /
 ידעתי לא מטומטם! אתה נמוך. איי־קיו

 שאוכל מקווה אני עכשיו לומר. מה
 תעודה בעזרת כזו, בעייה על להתנכר

סא.1ם של
 שואלים עבודה, מחפש כשאני .או:

 אני חכם, שאני בטח חכם. אני אם אותי
 עכשיו אותי. שואלים לו? מניין אומר.
 ולהוכיח םוסא של תעודה לשלוף אוכל
ה,' איי״קיו לי שיש מ  דויד אומר ג

מחשבים. הנדסאי ),31(קמפלר

 חושבים חלקם דומות. בחינות שעברו
חכמים. שהם

 תיכון תלמידת ,15 בת הראל, נטע
 שרוב לזה לב שמה .אני מכפר־סבא:

 ברמה הם מדברת אני שאיתם האנשים
 דברים על מדברים הם ממני. נמוכה
 אותי. משעמם וזה מזמן, בראשי שחלפו

גבוהה.״ ברמה אנשים מחפשת אני לכן
 איש־שיווק: ,34 גולדשטיין, לרי

 ששני צריך טובים, יחסים ליצור .כדי
 כאן, אני לכן שווה. ברמה יהיו בני־הזוג

כמוני.״ חכמים, אנשים לחפש כדי

 מנצרת־עילית: ,16 רודרמן, גילה
 לי סיפר קטנה ילדה כשהייתי .כבר
 הדד מיבחנים לי והראה מנסא, על אבי
 ידעתי תמיד האירגון. של לאלה מים

 הזה.״ באירגון חברה להיות שאשתדל
 שלי,״ האגו את לנפח רוצה .אני
 האווירה. וזוהי לחברתה. מישהי לוחשת

 הראשון, ביום־הבחינות נבחנים, 40כ־
 להד משתדלים עצמית, חשיבות חדורי

 בבדיחה מי חכמים, שהם כמה עד כיח
 בהצגת מי שנונודלכאורה, או שנונה,
אינטליגנטיות. שאלות

גולדשטיין לרי נבחן רודרמן גילה נבחנת
כמוני. חכמים אנשים ,לחפששאשתדל. ידעתי ,תסיר

נטע נבחנת
חב ממני...״ נמנכה ברמה ה□ האנשים .

 כולם לא זאת ובכל חכמים, כל״כך
 ־1ם מנציג מבקשים באנגלית, שולטים

 מהם כשמבקשים לאט. שידבר סא
ב שקלים, 35 דמי־הבחינה, את לשים

 ומתבל־ מסתבכים קצת הם מעטפה,
 לכתוב מיקוד איזה מבינים לא בלים,

המעטפה. על
 ברצינות הזה המיבחן את תיקחו .אל

 מנסא נציג וינסנט, אד אומר מדי,״ רבה
 את תעברו שלא .נניח מלונדון. שהגיע

 אירגון רק זה הרי מה? אז הבחינה.
וב בערכו להגזים צריך שלא חברתי

 הבחינה שאת לומר תוכלו ותמיד כוחו.
 באירגון, עניץ לכם אין אולם עברתם,

ס לשורותיו.״ מצטרפים אינכם ל
 כי התברר המיבחנים ימי שני בתום

הבחינה. את עברו מהנבחנים אחוז 60

 רק עוברים בדרר־כלל גבוה. אחוז זהו
אחוזים. 45

 לאירגון שיצטרף מהעוברים למי
 מנסא לחברי מסעירות. חוויות צפויות

 ובניד קבוצות־שיוט, יש בקליפורניה
 בבורסה, האירגון חברי משקיעים יורק

 קוראים הם במלזיה כקבוצה. ביחד,
 באנגליה בחיק־הטבע. ומטיילים ספרים

 חוגי־הים־ ומארגנים פיקניקים עורכים
טוריה.

 תוכל כשתקום, הישראלית, הקבוצה
בעצמה. פעילויותיה את לה לבחור

 .תה וינסנט, אומר בכם," תלד .הכל
 וקבד מועדונים יש היום מאוד. נחמד

 שלא למה נושא. לכל דבר, לכל צות
חכמים?״ של קבוצות גם יהיו

₪ צפריר צירן צילם:
 המקבל בינלאומי, אירגון הוא מנסא

 מנת־ בעלי אנשים רק שורותיו אל
 בלונדון נוסד האירגון גבוהה. מישכל

 סטודנט אז וור, ליינם מקימו, .1946ב־
 ,77 בן פנסיונר כיום הוא באוקספורד,

טרי. נשוי
 חובק־עולס אירגון על חלם וור

 ומטקסי־ פותרי־בעיות יהיו שחבריו
שיד מי לכל גאוניים סייענים עצות,

 החברתי, הצד על גם חוכמתם. את רוש
 מני־ יותר יפה מה וכי חשב. המשעשע,

וגאונה? גאון שואי
הוש לא וור של הראשונית מטרתו

 גדר כה ברצינות מתייחס אינו איש גה.
 אירגון הוא שנותר מה סנסא. לחברי לה

 גם כמו תימהוניים אליו השואב חברתי,
רציניים. אנשים
 חברים. חמישה במנסא היו 1946ב־
 יש ארץ בכל כמעט אלף. 90 — היום
 בודדים חברים או האירגון, של סניף

הלונדוני. למרס המשתייכים
 סניף בארץ גם הוקם שנים 10 לפני

 ומרכזו חברים, 180 בו היו סא.1ם של
 הסניף של פעילותו בכפר־סבא. היה

לחלוטין. שהתפרק עד דלה, היתה
 הסניף. את לחדש סנסא רוצה עכשיו

 תל־ באוניברסיטת התכנסו השבוע
 כדי הארץ, רחבי מכל אנשים, 70 אביב

סא.10 בבחינת להיבחן
בלבד. צורני פסיכרסכני, מבחן זהו

 להשתייך כדי שאלות. 36 דקות, 40
 העשירונים בשני להימצא צריך למנסא

לק כלומר הנבחנים, מכלל העליונים
הא לרוב הרבה. תה נקודות. 145כ־ בל

נקודות. 110־100 בץ איי־קיו נשים

 /,לגפה
האגו" את

 המועמדים. נרגשים, מאוד ם ך*
 אחרי חכמים, שהם יודעים חלקם 1 1

42

״מנסא״ של הבחינה
לנאווה נאזן לשדך


