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 המפרסמים איגוד עורך בשנה פעם ^
 לחקר מכון באמצעות מחקר־שיווק, בישראל

 בין עיתון. איזה קורא מי לברר כדי דעת־הקהל,
בשבועונים. הקריאה הרגלי את בודק הוא השאר

 האומר זה הוא ביותר אותנו המעניין המימצא
 הבוגרת היהודית האוכלוסיה כל של 6.2* כי

 אינו (הסקר הזה. העולם את קוראת במדינה
 של הערביים האזרחים ואת הקיבוצים את כולל

 זה שבועון זוכה בהם שגם ציבורים שני ישראל,
 15 מכל אחד כי הוא הדבר פירוש רבה). בקריאה

אחרת, דוגמה לפי או, זה. שבועון קורא ישראלים
 של הבוחרים לציבור המקבילה אוכלוסיה זוהי

חברי־כנסת. שמונה
אוכלוסיית־ לו שיש לאשה, השבועון מלבד

 לחיילים, המחולק הצבאי, והשבועון מוגדרת, יעד י
בארץ. ביותר הבולט השבועון הוא הזה העולם

 האחרונות, בשנים שנעשו הנסיונות, מן אחד אף
 הצליח. לא אחר, לשבועון כזה מעמד לכבוש

 ומיספר הזה העולם קוראי מיספר בין היחס
 והיחס ,1:4 הוא למשל, אנשים, השבועון קוראי

 הוא ראשית כותרת והשבועון הזה העולם בין
 של השבועון ובין הזה העולם בין היחס .1:7

 בין היחס ואילו ,1:3 הוא השבוע, יומן הליכוד,
 המכוון להיטון, והשבועון הזה העולם

.2:3 הוא שונה, לאוכלוסיה
 את בודקים כאשר יותר עוד גדול הפער

 הוא הזה העולם שלגביהם הקוראים, מיספר
 הקוראים מקוראים (להבדיל הראשון השבועון

 כלהלן: הוא היחס כאן שני). כשבועון אותו ^
 - הזה העולם ,1:6 אנשים - הזה העולם ~

 יומן - הזה העולם ,1:7 ראשית כותרת
.1:2.5 להיטון - הזה העולם ,1:4 - השבוע

 לארק
אשכנזים ^

־ אוכלוסית הרכב את גם בודק הסקר
 מימצאים בו ויש עיתון, כל של ״הקוראים _

רבים. ■''"מעניינים
 לבעייה נוגע ביותר המעניין המימצא בשבילי,

 כעיתון הזה העולם נחשב בעבר ה״עדתית״. [
 מלמד עתה אשכנזים״. ״צברים של הידיעה בה״א [
 נולדו שהוריהם הקוראים בין היחס כי הסקר 1

 נולדו שהוריהם הקוראים ובין באסיה־אפריקה
 מחצית כמעט כלומר, .3:4 הוא באירופה־אמריקה י

מיזרחיים. עתה הם זה שבועון של הקוראים
 האחרונות בשנים כי זה במדור סיפרתי כבר

 יותר עצמה. המערכת בהרכב ניכר שינוי חל י
 וכמעט נשים, עתה הם חברי־המערכת ממחצית

 במערכת זו מהפכה כי נראה מיזרחיים. מחציתם ־י1
 מקביל בתהליך שלה ההד את מוצאת עצמה
 בקרב הזה העולם קוראי שיעור הקוראים. בקרב

 בקרב לשיעורם שווה כמעט ילידי־הארץ -
 בקרב וגם ,1948 לפני שעלו ישראלים

.1953 מאז שעלו הישראלים
 הוא הזה העולם שלגביהם הקוראים בקרב
 בין 1:2 של פער עדיין יש הראשון, השבועון

 קוראי כל של בסיכום אולם והנשים. הגברים ^
 מן חלק כזה. פער אץ כי מניח אני הזה, העולם ^

 הזה העולם את קוראות פשוט הקוראות
שני. בשבועון
 כמעט בצורה מחולקים הזה העולם קוראי

 שבהם קבוצת־הגיל אך הגילים, כל בין שווה
 בני של היא לשיא הזה העולם קריאה מגיעה

.29־18 גילאי של הקבוצה באה אחריה .39־30
*•1הסיי

 בעלי הם הזה העולם קוראי כל כמעט
 וקריאת־השיא ותיכונית, על־תיכונית השכלה

 האקדמאים הסוחרים, הפקידים, בקרב היא
המינהליים. והעובדים

 פועלי עיתון
ישראל

 יש לנו, הנוגעים במימצאים לעניין מעבר
היומית. לעיתונות הנוגעים במימצאים רב עניין

 הוא במרינה הדומיננטי העיתון הסקר, לפי
אחרונות. ידיעות עתה

 אחרונות ידיעות כי מגלה המימצאים בדיקת
 מאשר המיזרחיים בקרב יותר שניים פי נקרא
 הוא מעריב של שמצבו בעוד המערביים, בקרב
 ידיעות קוראי של קבוצות־השיא הפוך. בדיוק

 שהכנסתם עוברי־הכפיים, בקרב הן האחרונות
 התואר מגיע זה לעיתון אכן, לממוצע. מתחת היא

 ישראל.״ פועלי ״עיתון - דבר בראש המופיע
 עיתון הוא אחרונות ידיעות הגילים, מבחינת

 1:2 הוא היחס הצהרונים, בין במאבק צעירים. של
 1:4ו־ הצעירים, בקרב אחרונות ידיעות לטובת
 בקרב גם ויותר. 60 בני בקרב מעריב לטובת
 עולה הקשישים בקרב הקריאה הארץ, קוראי
הצעירים. בקרב הקריאה על בהרבה

 בדאי מדוע
לפרסם

 כדי המפרסמים, איגוד מטעם נערך הסקר
השונים. בעיתונים הפירסום כדאיות את לבדוק

 את מספרים אינם היבשים שהמיספרים מובן
 מסויים עיתון של הקוראים מיספר הסיפור. כל

 של השיקולים במערכת אחד מרכיב רק הוא
 בין אחרים. שיקולים חשובים פחות לא המפרסם.

השאר:
 ומזדקרת בעיתון בולטת המודעה האס •

 מודעות, של במידבר נבלעת שהיא או לעין,
 מופיעה הזה בהעולם בו? לעיין כוח אין שלאיש

 ״קופצות במיוחד חומר־קריאה. ליד מודעה כל
 המודפסות הגדולות, הציבעוניות המודעות לעין״

כוחן. את שהוכיחו מיוחד, נייר על למהדרין
 ונזרק רקות, כמה במשך העיתון נקרא האם •

 ימים כמה במשך מונח שהוא או הצידה, אז
 ושוב, שוב נקרא השולחן, על רציפים

 מדור ופעם זה מדור פעם קוראים כשהקוראים
ימים? שבוע במשך אחר,
 הוא האם גליון? כל קוראים אנשים כמה •

ומ ולהיפך, לאשה, מהבעל במישפחה עובר
 כפי לשכנים, ומשם ולבנותיהם, לבניהם ההורים

הזהז העולם קוראי אצל שמקובל
 עיניהם לנגד העומדים שיקולים הם אלה כל

 את השוקלים מציאותיים, אנשי־עסקים של
 הם המופק. הערך לעומת המושקעים השקלים
 בית־קיבול הזה העולם נשאר מדוע מסבירים

 היא המגמה רבים. מפרסמים של לדברם מועדף
 על המשתרעות למודעות יותר קטנות ממודעות

 וממודעות עמודים; שני על וגם שלמים, עמודים
מלאים. בצבעים למודעות בשחור־לבן

 על במודעות. עניין מוצא שאתה מקווה אני
 הזה העולם את להפוך עוזרות הן פנים, כל

 את לך לספק לנו ועוזרות בעל־יכולת, לשבועון
בהם. חפץ שאתה והשירותים המידע

ת תב שער כ :,הקדם ה

שיו שר המונקים
 ראש נגד השבוע התפרץ שיף חיים המלונאי
 אותו בינה תל״אביב, עיריית _

 את מסכם הזה העולם ״רוצח״.
ה־ קבלן־המרפקים שערוריות

להט. שלמה את להדיח רוצה

ת תב שער כ האחורי: ה

ש להתחיל תחד
 עורך־דין עם נישואיה שנות ארבע במשך

 הדוגמנית הרוויזזה ניו־יורקי
 לירות מיליץ 180 פרי חני

 מוותרת היא כעת ישראליות.
€גט. שתקבל ובלבד הכל, על 0

לשובט בית־דץ־שדדו
 איתן(בתמונה), דב (פילס מגךאלוף המודד, השופט

 על כשדמם סערה חולל
 יש איסומילה-ליהיי עצומת

 במה לדעת מבלי נגול.
 בעצומה, כתוב ומה העניין

 משה המשפטים שר הגיב
 התובע היה כאילו ניטים

 וגס שלו ופטהש דו,נג
גזר־ מבצע

■ ן  בבית־ הדין *
מישפט־שדה.

דה<<שה
במכוניו החולפים הגדה, מתנחלי

 דהיישה, מחנה־הפליטים ליד תיהם
 העולם אבנים. במטר מסתכנים

 לטענות, להקשיב למקום שבא הזה,
אח נתקבל בתושבים, להתגרות לא
 על סיפרו הם רת.

 מחנה, של הטרגדיה
 וסמל תמצית שהפך
הפלסטינית. לבעיה

אני,
טוביה

 לשרית מיוחד בראיון
ב אליו שנסעה ישי,

 מספר לקובנטרי, מיוחד
 הגירסה על טופול חיים

 על כנר של המחודשת
 הצלחותיו על הגג

 ואומר: וכישלונותיו
 לא ״אני
 ל־ רוצה

בהו גור
ליווד!״

שעיר לא
 לעזאזל, שעיר אינו שרון אריאל

 עצמו את להציג מנטה שהוא כפי
 עליו שאומרים מה כל בציבור.

 - השרים יריביו
 מה כל הוא. נבון

 על אומר שהוא
נכון. גם - יריביו
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החבלן בבית פצצה

 בתל־אביב, המישטרה של ראשי הבלן השהי לי,,.בע
 עליד שהיה חומרי־נפץ לסוחרים מכר
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 הדבר סידסום. חובת בל בלי בסתר,
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אני שחורה
ונאווה
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 ארלין אומרת לי״, מפרגנות
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 ארצות־הברית
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