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ג חזינו הפעם הצפים. של ההצבעה  סו
לליכוד. נוטים שהם ראינו

ה מ  מהבחירות למדתם •ו
האלה?
ת■מומוקד לאזהרות גם לב לשים

הע קסן. קצץ וזה בדיעבד, חכמה אני
 בסקר מנראסיס בשני הדתיים של לייה

 אוד קהדליל צריכה היתה האחרון,
יותר, זה את לחקרו צריכים היינו אדום.

 על היתה הכתובת לב. שמתי לא אבל
אותר- ראינו ולא הקיר

ם ראו? לא •כול
אחזי. מסדיר לא ראו לא שכולם זה
מתראיינים■ לא פשוס הדתיים אבל

 משמעות שום אין כך, אם 0
בחירות. לסרך

בין הקשר על נשענים הזה במיקרה
והוות עבר

בל א  היתד הטעות פה •
מאוד. משמעותית

 לא מתעזודת, שהתופעה ראינו
.לושי!־■פהיה וזה העוצמה, את ראינו

חב השנה הביא המעיד •
 —רסיסה—חדלמ סקרים רת
 מדד״ל, שסוקרים חושבת את

 המיבנה את מכירים שאינם
 יכולים והפוליטי, הדמוגרפי

אמינים? סקרים לערוד
 חברה להביא חמודה טעות זו לרעתי

 את מכירים שאינם אנשים אלה מחו׳׳ל.
הנעשה לגבי ידע להם ושאין התרבות

בארץ.
שאע כדי אלי פנו שפעם זוכרת אני

 דחיתי בוונצואלה. וסקרים מחקרים רוך
 שריפבלתי־א זה הסף. על ההצעה את

מבחוץ. מישהו שיבוא
 עם דחף מכה עבד 1981ב־ בבחירות

אמרי יועצים אז הביא הליכוד המערך.
הא הסבון סקרים. לעשות שרצו קאיים

 לתם שנערוך כדי אלינו פנה מריקאי
 לגלות חםכיו* לא אבל הסקרים, את
 חם שאולי חשבנו שלהם. הלקוח מי לנו

 אבל י־איי,אלסי־ סקר שנערוך רוצים
שה סיחיססב שהם מיכתב לנו נתנו הם

 מדינת־ של באינטרסים פוגע אינו דבר
 לשילסונות־חביסזען, פנינו ישראל.

 המכון עם לעבוד אישור לנו נתנו והם
 שהם לט נודע אחר־כך רק האמריקאי.

הליכוד. את ייצגו
 מערכת־הבחירות במהלך •

בעיתו סקרים המוני פורסמו
 נאמר תמיד ולא היומית נות

 ולאיזו נערך מידגם איזה בהם
 אין מתייחם. הוא אוכלוסיה

כאלה? לסקרים אתיקה חוקי

תחזית

מערד
ליכוד

הווחיה
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ביוס-הבחירות לוח
שחור בצבע אש־ף .אמת״, במקום .מת־

אגו להקים רצינו לא. הרב לצערי
הסתדר. לא זה אבל רה,

ה מ קיי כאלה מכונים •כ
מים?
 כל צצו בבחירות יודעת, לא אני

 עליהם שמעתי שלא מכונים מיני
מעודי.

 עבדתם מיסלנות •לאיזה
המעט?

 ולתנועת למימ׳׳ד למפ׳׳ם, לליכוד,
המרכדשינוי.

סותר? לא זה •
סקרים. עורכת אני יועצת, לא אני

בל א  הוא הסקרים ניתוח •
שחשוב.

 חשוב אובייקטיבי. הוא הניתוח אבל
חל היא איפה מגמות, לדעת למיפלגה

הצפים. הקולות על עובר זה איך שה,
השאלות? את מחבר מי •

 אני הנושאים, את נותנים הם אני.
לעי בנוגע אבל השאלות. את מחברת
לפר צריך לא עיתונאי לדעתי תונים,

 את שעורך המכון אם מימצא שום סם
חסויים. שהנתונים לו אומר הסקר

 חייבת אני סקר, מפרסמת כשאני
 באמת ואצלי הנתונים, כל את להראות

 החומר, כל את פתחנו אנחנו פתוח. הכל
פתחו. המכונים כל לא אבל

 הבחירות לפני שבועות שלושה
 אז טוב, היה לא והמידגם סקר ערכנו
שאנחנו ידעו אנשים הסקר. את גנזתי

בגור עלה מה לבדוק ורצו סקר עורכים
 לא המידגם כי נגנז, שהוא סיפרתי לו.

 אחד בעיתון קראתי למחרת טוב. היה
 בולט ניצחון נתן הוא כי נגנז שהסקר
נג שהוא קראתי אחר ובעיתון לליכוד.

למערך. בולט ניצחון נתן הוא כי נז
 משפיע שסקר חושבת את •

הבחירות? תוצאות על
אינ יחידת זו סקר יודעת. לא אני

 1984וב־ 1981 ב־ בבחירות פורמציה.
חזר כי השפיעו, שהסקרים יודעת אני
לב כדי הבחירות אחרי למרואיינים תי

בדקתי. לא עור הפעם דוק.
 האד שאירוע חושבת את •

השפיע? ביריחו טובוס
 מהליכוד קולות נדידת היתה לא
התח לא הקיצוני הימין הקיצוני. לימין

 לא שזה ביותר הטובה ההוכחה וזו זק
השפיע.

 שינוי שיהיה חושבת את •
הבאות? בבחירות

 בבחירות סקרים לערוך אזכה אם
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