
 נשוי. ,25 בן האוץ. ירד
 קצין. תימנית. השכרה נער
:זח מקצועי, נוער או מורה.

ש היה  לואי אליהו פרופסור שימושי, חברתי למחקר המכון של המדעי מנהלו : ט
 בכמה כבר שנוצלה חדישה, מחקר שיטת מסביר הלוח) אל היד (עס נוטמן

איתן. דוב עורך־משנה הזה, הע,לם לנציב המכון, שערך האחרונים מהמחקרים

 )904 הזה (העולם הקוראים משאל שאלוני
 רבה, בנאמנות קוראים 1264 על־ידי שמולאו

 שלך, מדוייקת תמונה לקבל למערכת אפשרו
 פחות, לא שחשוב ומה הזה, העולם קורא

עקתונך. על דיעיתיך של
 תפוצת של 77, המייצגות אלה תשובות

 לירושלים, נשלחו * שבוע באותו העיתון
 עומד בראשו שימושי, חברתי למחקר למכון

ב אורח פרופסור גיטמן, אליהו הפרופסור
 משך מחקר. לשיטות העברית אוניברסיטה

 על הפרופסור של עוזריו טרחו ימים כמה
 סמלים תרגמו השאלונים, תשובות טימול

 המייחדים הכרטיסים על ניקובים בצורת אלה
 המיון במכונת הכרטיסים את מיינו לדבר,

בארץ. ממינה יחידה ביותר, חדישה
גוט פרופסור הסביר הרבה המלאכה כתום

שסי אך השאלון, להכנת אחראי שאיננו מן,
 נערך לו כי השאלון, מספדי שלל את כם

 היה יותר, מתוכננת מדעית, בצירה השאלון
יותר. וממצה יותר מהיר עיבוד מאפשר

יפאן גס פרו. גס

 והסיכויים שנים 25 הוא הממוצע גילך
ל או 18מ־ למטה הנך כי לחמש אחת רק הם

הברי כנראה וזאת אי, רווק, אתה .30מ־ מעלה
 על שווה. הסיכוי אך נשוי. האחרת, היחידה רה
 אולם אחד. נשוי קורא מציי רתק קורא כל

 ארבעה נשואים קוראים חמישה כל מתוך
לילדים. (ואמהות) אבות כבר הם

 לא ואם הארץ. יליד הוא שני קורא כל
 יליד להיות סיכויים לך יש בארץ נולדת
 קורא (כל עיראק עשירי), קורא (כל פולין

אלה, אין מאה). קורא (כל תורכיה או ארבעים)

 העולמית, בעיתונות דוגמה ללא הענות •
 האחרונים בשבועות עלתה הזה העולם תפוצת
נוספים. אחוזים עשרות בכמה

 העולם קוראי בין האפשרויות. כל כמובן,
 גרינלנד ופרו, אפגניסטן ילידי מצויים הזה

בר לוכסמבורג, ילידי על לדבר שלא ויפאן,
והודו.זיל

 שלוש הם הסיכויים בארץ נילדת לא אם אך
 15 לפחות בארץ מצוי שאתה ארבע כנגד
 להיות חמישי קורא כל מונע שלא מה שנה.
המדינה. קום אחר ארצה שהגיע חדש, עולה

ר1ס גם סבל. נ□ פ

 עצמך על יותר לשמוע סקרני תדאי אתה
 אם גרידא. ביוסטטיסטיות עובדות מאשר

 ה־ האזרח מן בהרבה משכיל אתה כי דע כן
 אתה מקרים משלושה שניים בכל *מוצע.

 מקרה בכל לפחות, תיכונית השכלה בעל
אקדמית. השכלה בעל שמיני

 (שהוא במקצועך יפה המשתקפת ההשכלה
מס מלאכה, פקידות, — השכיחות) סדר לפי
 אין אך אחר. חופשי מקצוע הוראה, חר׳
 או טרקטוריסט להיות עלול אתה הכל. זה

 או סבל ימאי, או חקלאי הקבע, צבע איש
 להעריך היודע איש מאד רבים ובמקרים סופר
עיתונאי. — טוב עיתון

 מ־ וודאי אתה הזאת ההקדמה כל אחרי
 החודשית. הכנסתך היא מה לדעת עיניין
לחודש. לירות 220 בממוצע רעה. לא לגמרי

ב רוב צי ה י ע די ת י בי חיו

 טעמך: גם נתגלה אתה מי שנתגלה אחרי
 אוהד יחס בעל קבוע קורא אתה על־פי־רוב

 אומר מעניין, העיתון כי סבור אתה לעיתון.
 כי ולדיעה הצדק. למען ולוחם האמת את

לאחרו הוכיח שהוא כפי רשאי, הזה העילס
 כסיפמתו שהוא עצמו על לומר שוב, נה

 רוב ניתן פנים״ משוא בלי — מורא ״בלי
מן 707־ שכמעט כשם ),65״/י׳ (של יציב

 בלתי הוא העיתון כי משוכנעים הקוראים
משלו. ויעה ובעל תלוי

 52ל־־/״ כי זאת בהזדמנות להזכיר כדאי
 העיתון, עורכי על חיובית דיעה הדיעה מבעלי
השלילית. הדיעה בעלי .970ל' בניגוד

חד אחוז ה א ד ב עו י*נת1םע ו

 אומדן, לפי נותן ;אגואיסט אינך אתה
 או שכניך קרוביך, מידידיך, 5,7ל־ אפשרות

 פירושי העיתון. את לקרוא לעבודה חבריך
 רגיל בשבוע נקרא העיתון כי דבר של
קיראים. אלף 102נד יותר ידי על

 של אחד אחוז רק כי לציין המקום כאן
 החצי מן פחות קוראים הזה העולם קוראי

 איתו הקוראים 997ל"־ בניגוד העתון של
 או האחרון, העמוד עד הראשון העמוד מן

מסויימים., מדירים מלבד כולו
 כלל. שמרני אינך העיתון, לשער אשר

ה ככל לגתנו תובע אתה 5570 של ברוב
 כנגד כי העובדה פחות לא מעניינת אפשר.

 על בחורות יותר לשים התובע קורא כל
 בכלל לשים לא התובע אחו מצוי !לשער

בחורות.

ף ארוך, ל א ד מ ח שו ס ו

 ממדור העורך, מדבר מאד רצון שבע אתה
 הגדולה ומהרפורטז׳ה למערכת המכתבים

סבו הקלות לרפורטז׳ות אשר הגליון. בראש
 — 1070 שהן, כמו בסדר הן כי 5070 רים
 מיותרות, הן כי — 50/0 טפשיות, הן כי
משעממות. הן כי 470ו״

 כי הקוראים מן 6070 סבורים הכל בסך
 — 2070( מוצלח משקל שיווי קיים בעיתון

 חומר מדי יותר — 6ס/0 קל, חומר מדי יותר
כבד).

ארוך בעולם מדור לראות רוצה היית אתה

 כמו מאלף שהוא מסכים אתה כי אם יותר,
 היית לא יותר רחב במרחב למדור גם שהוא.
 אתה הנוכחיים בממדיו גם כי אם כלל, מתנגד
 (מה מחשבה מעורר הוא כי סבור
 במרחב כי־ דעתם את מלהביע 40/0 מנע שלא
משוחד). הוא כי טעני אף 2,570ו״ מיותר הוא

 ביקורתך שוט תחת שעברו אחרים מדורים
 משעשע (בסדר, עליך האהוב אנשים הם

 מדי יותר ,7270 :להאריכו כדאי מאד,
 אין ,670 :לגמרי מיותר ,130/0 : רכילות

).47־ : דעה
 החי של בחלקו נפל אוהדים אחוז אותו

 :טיפשי ,7270 :מדי וקצר מאד (משעשע
).1570 : דעה אין ,17־ :מדי ארוך ,107־

אי. צמ ב ע ה ל ת מוני מ אל ז
 ביקורתיו על חולק שביעי קורא כל רק

 שש־ קורא כל כי אם קולנוע, מדור של-עורך
 יותר עצמו המדור את לראות רוצה היה

המדירים לגבי גם שהובעה תקווה ארוך.
וספורט. ספרים, אמנות,
 רק מושפע אתה : בדעותיך עצמאי אתה

 הספרים, מדור המלצות ארבע מכל אחת פעם
 עורך להשפעת יותר נתון אתה כי אם

המל שתי מכל אתת מקבל תיאטרן, מדור
 רוצה היית לתיאטרון, מתלהב אתה צותיו.
 הרבה קרובות לעתים המדור את לראית
יותר.
קור סוג לאותו שייך ששי קורא כל רק

 פותרי־תשבצים־על־ על במיוחד האהוב אים
תשב סותרים שאינם אלה : מנת־לקבל־פרס

 אותו פותרים הנותרים חמישה עולמית. צים
ל מאפשועם אי מוזמנות לעתים קבע, דרך

שבגליונם. התשבץ את לפתור אחרים

ר. סד ״ן ב.1ט ב צז מ
 עורך עם מסכימים העיתון קיראי של 807־

 מצו־ הוא העיתון סגנין כי הודיעו הכיתוב,
 נמצאו כי אם שהיא. כמו ובסדר טוב יין,

 — 27, מדי, אחיד הוא כי הסבורים 107,
 אין עדיין הנותרים 87(ל־־ מדי קשה הוא כי

דעה).
 .1570ל־ דעה אין אחר חשוב נושא על

 פחות חשבון על תמונות יותר :הנושא
 היו 157־ מתנגדים, 7070 קריאה• חומר

באהדה. זה שיניי מקבלים
 והאחו־ המספרים סיכומי לכל מעל בולט

 לשכבה שייך הזה, העולם קורא אתה :זים
 עיתונך הארץ, ועתיד הווה את הקובעת

 מספר מבחינת הראשון במקום רק לא עומד
טיבם. מבחינת גם אלא קוראיו

 הוכיח שהמשאל כפי הצליח, הזה העולם כי
 הקבוצה את רק לא סביבו לרכז נוספת, פעם

 גם אלא בארץ, הקוראים של ביותר הגדולה
ביותר. המעולה הקבוצה את

צעי צבא וקציני העובדת ההתישבות אנשי
 לפניהם ללכת מתחיל ששמם עורכי־דין רים,

ה בתעשיות ונמרצים צעירים ומנהלי־עבידה
ד, סו סטו של רבים ואלפים צעירים ח״כים י
ובחיפה. בירושלים דנטים

במחת מפקדים העצמאות, מלחמת לוחמי
 בארץ, להתערות הספיקו שכבר ועולים רת

 האנשים — הזה העולם של קוראיו הם אלה
 לכן והרוצים העולם, של דרכו את הקובעים

אינ — נעשה ולמה בעולם נעשה מה לדעת
שבוע. מדי הזה העולם מספק אותה רמציה ם,

ת ו ל א ש ת למכונות בדרך שימושי חברתי למחקר המכון עובדת : ה ו כ ו ש ת סיכומים ומדפיסה מלווחת מונה, הממיינת, מיון, מכונת : ה
הזה. העולם קוראי תשובות סיכמה לדקה, כרטיסים 400 של במהירות הקוראים. שאלוני 1264מ־ עשרות כמה בידיה מחזיקה כשהיא הניקוב




