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  המוזר ביותרהבחירות לדיווח על סקר  תחרות
  מאורגן על ידי האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה

  ₪  500גובה הפרס:  
  

המוזר הבחירות סקר  ווח עלידלתחרות לקראת הבחירות הקרבות, האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה מכריז על 
מעתה ועד לבחירות נהיה מוצפים בסקרים ולצערנו תוצאות הסקרים לפעמים מופיעות בתקשורת ביותר. 

קריאה ביקורתית של מידע מסקרים לעודד  תשלנו נועד תחרותבצורה לא הגיונית, מבלבלת ואף מצחיקה.  ה
  סקר עם הצגת נתונים או מסקנות שגויות ומוזרות. עלדיווח יוענק להפרס ו
  
  , פרופסור רונית ניראל, ודוקטור יאיר גולברגתעדת הפרס מורכבת מ: פרופסור רון קנוו
  

איגוד ההתעודה תוענק על ידי נשיא האיגוד בכנס ₪.  500 בסך כספי ופרס תעודה יקבל הזוכה
  בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירושלים.לקראת סוף חודש מאי שיערך 

  בטופס המופיע ב:את הדוגמאות יש לשלוח 
http://www.statistics.org.il/sekermuzar2015   

  
עליך לספק, יחד עם הדוגמה, תיאור קצר למה לדעתך היא ראויה לפרס.  חבר שופטים של האיגוד 

אם כמה אנשים דיווחו על אותו הסקר, המדווח הראשון הוא שיזכה  לסטטיסטיקה יבחר את הדיווח המנצח.
  בפרס.

  
  למרץ, יום שבת, בחצות. 14 -הסקרים הם עד הדיווח על המועד האחרון למשלוח 

  
בהמשך שתי דוגמאות לסקרים שנכנסים לסיווג הזה ושלא ניתן לשלוח לתחרות (ציטוטים מ 

http://www.sekerra.com/(:  

של הסקר הזה  הצגה הגרפית  ..סקר בחירות חדש פרסמו מעריב 19/12/2014  ב  – 1דוגמא מספר 

הבולט מכולם היא ההחלטה להציג את יש  .אין (כמעט) קשר בין גובה העמודות למספר המנדטים בעיתון

 :מנדטים. להלן התרשים 23מנדטים) בתור עמודה בגובה של  10עתיד (עם 

 

 :התרשים הזה שופע עיוותים נוספים של קשר בין מספרים לעמודות
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 )120(במקום  122המנדטים שבגרף הוא  סכום •
 )16) והבית היהודי (21), וגבוהה מהליכוד (23) בגובה של העבודה (10יש עתיד ( •
 )16), אבל בגובה של הבית היהודי (10) נמוכה מיש עתיד (10כולנו ( •
) 7), וכולם נמוכים מיהדות התורה (7), אבל נמוכים ממרצ (5) בגובה של חד"ש (7רעם תעל ( •

 .)8כים בסידרי גודל מישראל ביתנו (ונמו
הגובה של הסיפרה מספר המנדטים של אלי ישי גבוה מהמספר של ש"ס (למרות שהעמודות באותו  •

 )הגובה

 ערוץ ,מאקופורסם בהכנסת  שערך מכון "פאנלס פוליטיקס" עבור ערוץ  תוצאות סקר –2 דוגמא מספר 

 :. הנה התוצאות סגלוב, 2

  

  

  

ההצגה שלו בתקשורת מתעלמת מטווח המנדטים הסביר של כל , שהסקר בוצע באופן תקין ומקצועי בהנחה

בהק בין שתי ו(לא דווח על ידי עורכי הסקר) אין הבדל מ 500בהנחה שמספר הנשאלים היה  תחזית מנדטים. 

לא פחות מנדטים. העמודות משקפות טעות מדידה  4-7העמודות הראשונות או בין העמודות המציגות 

 ממספר מנדטים.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


