
 )10 מעמוד (המשך
 פירסום נוהל שיהיה אדרוש הבאות,

נוהל. יהיה לא אם אפרסם לא ואני
 לעשות חסר״מחשבה היה זה למשל,

 פרס בין העימות אחרי בערב, סקרים
 סקרים. הזמינו העיתונים אבל לשמיר.

 כזה ומידגם איש, 300 של מידגם ערכו
 טעות. שזה ברור לכן לשקלל, קשה

מספיק. חושבים לא לפעמים עיתונים
 מערכות־בחירות במה •
סקרת? כבר

 לי היתה לא ואז 1973ב־ התחלתי
 במודיעין אז עברתי פוליטית. תורעה
שלמ בבוקר שבאתי זוכרת ואני אזרח־

 בירכו וכולם למישרד, הבחירות חרת
 ואני נכונה, היתר. שלי שהתחזית אותי

הבחירות. תוצאות היו מה שאלתי
וע אזרחי במודיעין עברתי 1977ב־
 המהפך את צפינו למערך. סקרים שינו

 מנדאטים 46 היו שבו סקר ופירסמנו
 היחידים אנחנו למערך. 32ו־ לליכוד
 תלוי היה זה אילו המהפך. את שצפינו

 לא שזה פחדתי מתפרסם. היה לא זה בי,
נכון.
 עם ביחד השנה, בנית את •

 מידגם■ את סרס, יוחנן הד״ר
 כניגוד והמידגם הטלוויזיה,

זה? איך נבון, היה לסקרים,
אנ עצמו. ביום־הבחירות נעשה זה
האמי ההצבעה על ממש חוזרים שים
 מיד- יש ואם מתלבטים אין שלהם. תית

 התחזית אז טוב, ניבוי מודל ויש טוב גם
טובה.

 מיוחדים. קשיים היו הפעם אבל
בבחי הקלפיות באותן היה מה בודקים

שעב השינויים סמך ועל הקודמות רות
 זה כל אבל טוב. ניבוי מודל יש מאז רו

שלט־רחוקאותם עם הקלפי, אותה שתהיה דורש

בתל־־אביב בכיכר־האתרים כתובת־קיר
ממשלה־נולה

יו או פחות האנשים, ואותם הגבולות
 מב־ החליס חיסכון, מטעמי הפעם, תר.

גבו ולשנות קלפיות לאחד קר־המדינה
 שונו, המדינה מקלפיות ו־&יסג לות,

הגדולות. בערים בעיקר
פרס, יוחנן הד״ר את שכלל הצוות,

 איש־המח־ את פוקס, קמיל הד׳ר את
 מידגם בחר ואותי צביק, אורי שבים
 אחר־ צריכים היינו אבל מעולה, שהיה

 מתח היה לכן ממנו, חצי לשנות כך
השנה. קשה מאוד היה זה לכן גדול.
 המיד־ על עבדתם זמן כמה •
גם?

 חודש במשך המידגם על עבדנו
 אחרי שבועיים לטלוויזיה אותו ומסרנו

 על לנו הודיעו אחר־כך השנה. ראש
לע צריכים היינו ואז הקלפיות שינוי

4,600 — במדינה הקלפיות כל על בור

 יציבות, מהן איזה ולבדוק — קלפיות
להשת נוכל קלפיות באיזה ידענו וכך
 תוצאות-האמת. כשיגיעו מש

זה? מכל נהנית •

נפ אנרגיה המון דורש זה אבל כן.
מתח. המון בזה ויש שית

 הסקרים עריכת לגבי ומה •
מערכת־הבחירות? במהלך

 להבא ינוהל זה ואם שוחק. מאוד זה
סקר כל המפרסמים עיתונים על-ידי

 פתיחת דורשים שאינם מגיע, שרק
 ותקפות אמינות בודקים שלא החומר,

 אפרסם ולא אשתתף לא אני מכון, של
 בחודש שלא בוודאי שלי. הסקרים את

הבחירות. לפני האחרון
 שהמקרים אומרת את אבל •
ההצבעה. על משפיעים אינם
האובייקטי שלמען מוכנה לא אני

 את גם שלי הסקר לצד מביאים ביות
או לא אני כאילו דסימה. של הסקר

 מי כל אצלי מיקצועית. ולא בייקטיבית
 לפעמים המחשב. דפי את קיבל שרצה

 ביחד וראינו איתי ישבו שאנשים קרה
המחשב. דפי את

 מכוני־מחקר כמה צריכים לדעתי
 תחזית ולעשות ביחד לשבת רציניים

 באלף הציבור את לטמטם ולא אחת,
תחזיות.

בסןףגחודטלגעזקזם.

פרסים סה״כ *

 הגדול! הכסף איפה
 :111,111״ ב־חיש־גד הגדול הכסף כאן

 פרסים יש ״111,111״ ב־חיש־גד עכשיו
ש״ח. 6,800,000מ־ ביותר

267141 הזה העולם


