
כני-הנוןןר, עשרת תשובות ניתנות להלן הבעיות. אותן על נות מור■ אחיד, שאלון השוטפות, השאלות על נוסף להם, הציגו ריס הארץ, רחבי ככל הזה״ ״העולם חוקרי עכרו ימים שבועיים משד
.1940 שנתץ של השונות השכבות את המאפיינים בטיפוסים שו- מבט מנקודות תשובות לקבל :המטרה שאלות. מעשר כב החוק־ ההכרתיות. השכבות בל בני ישראליים, נוער כני ראיינו

 רוצה אתה מה .1
? בחיים להיות

 הו■ אתה האם .4 אתה! גיל כאיזה .6 חושב אתה האם מוכן!<נ. אתה האם .4מקנא; אתה האם .3;מרו־ אתה האם .2
שלך שהדור שב ? להתחתן חושב שד מטרתו שעיקר לקריאה,! להיענות המבוגרים כאחיך ש■ כמו מחייך צה -------------------------- — —לגנות ךןיא אדפ והיה מנהיג םק לו המאבק מתקופת מר־, שאתה או הם,

כ כפרט חייו את לנטוש ממך דורש היה שלהם וחושב לך חסי בי גיש
ש או נכונה, צורה ה־: וחייך ביתד את אשר בחיים, יעוד? כחיים תוכן

העיקרית מטרתו ל־ ולצאת !רגילים ן לד איו
ה את לשרת היא למען: ׳חיי-הקרכה

? חכרה לך! שנראה אידיאל
נכון?

 שואף אתה האם
!ה ? משפחה לחיי

ש חושבת את אם
 היעוד היא אמהות
האי שד העליון

ז) שה

 ה מן פחות שווה
לו? שקדמו דורות

מג היית האם .8
כ עצמך את דיר

כ וראשונה ראש
 ישר עברי, יהודי

 אזרה-העו- או אלי,
? לם

מתי אתה האם ע.
ה •טירותך אל הם

בהת בצה״ל עתיד
 כשימחה, להבות,

 כדבר כאדישות,
 להימנע שאין טוב

ש רע כדבר ממנו,
 ממנו, להימנע אין
כהתנגדות? או

להמ יכולת לו .10
 עוד בלימודיך שיך
 האם שנים, עשר
הזדמ מנצל היית

? כשימחה זו נות

 הקיבוץ בן
ח ת פ ר י טו ק פ □

 המעברה כת
ת1ח מזל ונ

 העובד הנער
ח משת שי מ

 המושבה כת
ד עליזה ח ש

 התלמידה
ת ב רו רנו צי

 העולה הנער
ס שלוס ל ס מ א

 הגדנ-עי
ד •צחק פ ני סי

 הערביה
ף א פ ר ע ב מז

 התנועה חניך
אל אן דני ל פ

 העיר כת
שלמי נורה ירו

 לי. מצוין בקיבוץ טייס. — בצבא
מכונאי. —

 חיי ביותר. מרוצה אינני פקידה או אחות רוקחת, )
נוחים. אינם !המעברה מוסמכת.

 אין פרטיות. בהם 'אץ
בלי להמשיך [אפשרות

מודים.

טוב. מקצוע בעל

 יודעת. אינני
 להתעמלות,

מורה.

 לא מורה אולי
סתם ואולי

 חוץ כלום, לי חסר לא
ביתיים. מסידורים

בלום. לי חסר

להתעמלות. מורה

חקלאי.

טייס.

אחות.

חשמלאי. מהנדס

עורכת״דין. או סופרת,

 בלתי־ לחיים רגילה אני
מגוונים.

 כמוהם׳'כן, להיות חושב אני חסרים לפעמים מרוצה.
ההזדמנות. לי תהיה אם גלמוד• הורים.

 אחד להיות רוצה הייתי
 יעוד יש לנו אבל מהם.

מהם. פחות לא

שמ א־נני בהם. לקנא יש
 המוכן. אל שבאתי חה

בחיים. סיפוק להם היה

 באנשי מאד מקנא אני
 יותר להם היה המחתרת.

לנו. מאשר סיפוק

בהם. מקנאת אינני

ריק יותר הנוער עכשו
 יותר היה הקודם לדור ני.

יעוד.

לכל. מוכן אני

 יותר אולי זה. בגיל לא
 ק במקרה ורק מאוחר,

צוני.

מוכן. אני

קודמת. שהחברה בודאי

עצ את לשרת האדם על
שווה. במידה והחברה מו

קי לחשוב צריך אדם בן
 לא אך עצמו, על כל דם
עצמו. על רק

 לשרת הוא העיקר את למלא מסוגלת הייתי
החברה. הבית. את ולעזוב חובתי

בצבא. השרות אחרי

 שאפשר כמה עד אתחתן
 רוצה אני יותר. מאוחר
 ללמוד. חופשיה להיות

 גם לחשוב צריכה אשה
אחרים. דברים על

בי בצבא. השרות אחרי
זה. על חושב אינני נתיים

הו שהייתי חושבת אינני
לכת.

ה לתנועת להכנם רוצה
נוער.

בילו אין חופש. לי חסר
היי מי.מ.ק.א. חוץ יים

 מסיבות, יותר רוצה תי
חופ מגע אסיפות־חברה

הנוער. עם שי

דבר. לי חסר לא

מאד. מרוצה אני

 השרות. אחרי אתחתן את
עליון, יעוד היא אמהות

 להתענץ גם צריכים אך
במקצוע.

ב חשובים הדברים שני
שווה. מידה

 ברו־ להשיב יכולה אינני
רות.

 אולי כך. על חשבתי לא חייו את לבנות חייב אדם
הצבא. אחרי ל־! לעזור וגם הפרטיים,

אחרים.

 ושלוש. עשרים בגיל החברה את משרת האדם הכל להקריב מוכן הייתי •!0בחיי יעוד להם היה
 חייו את בונה שהוא ההתישבותיבזה אידאל למען שגם אומרת זאת אין אך
הנכונה. בצורה | בנגב. כזד״ יעוד אין ל:ו

 לדור שווה שלנו הדור
 על בהרבח עולה הקודם,
הגלותיים. הדורות

ה יותר. ולא פחות לא
בהי ממשיך החדש דור

הקודם. הדור של שגים

 מן גרוע אינו שלנו הדור
הקודמים. הדורות

יודעת. אינני

 מסוגלים היינו לא אנחנו
הגיעו. שהם למה להגיע

גרוע. יותר שלנו הדור

פחות. שווה שלנו הדור

בלוח לא מקנאה אינני
 בעי' ולא היהודים מים
בים.

ה להקריב מוכנה הייתי
 של אידאל למען כול

קידמה.

 שכן. חושב אני כרגע ׳כשוע גם לתת מה יש
דם• רק לא

 יודעת- אינני רים.עש גיל אחרי אתחתן ל־ קודם החברה שרות
כול.

 יודע. מי[אינני משולבות. המטרות
 בונה החברה את שבונה

עצמו. את נם

ל ירידה יש שלנו בדור
חוש הם הסלוני. כיוון
 אינם עצמם, על רק בים

 הם מה לשום יודעים
המדינה. את צריכים

ישראלי.

ישראלית.

ישראלי.

ישראלית.

 היהדות אבל ישראלית.
בעיני. חשובה

יהודי.

ישראלי.

 לשמוע שלא מעדיפה אני
עדות. על

 את גם זה.כולל ישראלי,
והעברי. היהודי

 ־שראלית. גם ירד. החדש הדור ערך א־־! אבל .19 בגיל אתחתן החברה וגם הפרט גם די' על להגן מוכנה הייתי אבל בהם. מקנאה אינני
ירד. המוסר ה״[ כל להיקבר רוצה נני1 ;חשובים. ארץ. תקר! באותה הייתי לו

הילדים. עם חיים | [ אלי" מצטרפת הייתי פה,
הם.

לצה״ל, להתגייס אשמח

 זה אך בהתנגדות, לא
ללימודים. יפריע

 הצבא, מן מתלהב אני
 לחיל־ להתגייס רוצה

שריון.

 טוב דבר הוא השירות
ממנו. להימנע שאין

ש טוב דבר הוא הצבא
,ממנו. להימנע אין

 לא אך בש־מחה, אתגייס
לנח״ל.

כ אתגייס, מאד. אשמח
לחיל־האוויר. מובן,

פטו עדיין שלנו הבנות
משירות. רות

 צריך מוכשר בן־אדם רק
 להמשיך אפשרות לקבל

בלימודיו.

 להישאר אשתדל בהחלט.
הלימודים. במסגרת

!לא י אוניברסיטה

 להמשיך מוכנה הייתי
למורות. בסמינר

לאוניברסיטה. אלך לא

 לתמוך דרך אמצא אם כן,
בהורי.

יודע. אינני

ו ללמוד מעדיפה הייתי
להשתלם.

 ערי ברצון לומד הייתי רק הצבא את רואה אני
שנים. עשר לנח״ל. אתגייס כחובה.

 יודעת. אינני אלך בהתלהבות, אתגייס
לחיל־הים.




