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 2015לקראת בחירות תחרות הסקר עם הדיווח המוזר ביותר  
 

 

, האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה הכריז על תחרות הסקר עם הדיווח המוזר 2015לקראת הבחירות במרץ 

תוצאות סקר שנוגע לבחירות עם הצגת נתונים או מסקנות שגויות  ביותר. התחרות נועדה לעודד דיווח של

 ומוזרות.

 

 .לבישרא ת הסטטיסטיקהרמגמאות שליליות כדי לסייע בקידום בין היתר, המטרה הייתה לתעד ולפרסם דו

 :קבוצותלמספר  /מוזרניתן לחלק את הסיבות לכך שהסקר רע

 

,  120בצורה לא מקצועית )האוכלוסייה מוטה, מספר המנדטים אינו  בוצע: הסקר (בעיית ניתוח) 1קבוצה 

 וכו'(

 

ההצגה הגרפית נעשתה בצורה לא מקצועית )גובה העמודות אינו פרופורציונלי : (בעיית תצוגה) 2 קבוצה

 (, וכו'למספר המנדטים

 

  באופן מגמתיהסקר או ההצגה הגרפית נעשו בצורה מטעה : הטיה(בעיית  ) 3קבוצה 

 

 :(/http://www.sekerra.com)ציטוטים מ  מוזרלהלן שתי דוגמאות לסקרים שנכנסים לסיווג של סקר 

 
של הסקר הזה  בהצגה הגרפית. סקר בחירות חדש פרסמו מעריב 9/12/20141  ב – 1דוגמא מספר 

ה להציג את יש הבולט מכולם היא ההחלט .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

  120)במקום  122סכום המנדטים שבגרף הוא( 
 ( 16( והבית היהודי )21(, וגבוהה מהליכוד )23( בגובה של העבודה )10יש עתיד( 
  16(, אבל בגובה של הבית היהודי )10( נמוכה מיש עתיד )10)כולנו( 
 ( 7(, וכולם נמוכים מיהדות התורה )7(, אבל נמוכים ממרצ )5( בגובה של חד"ש )7רעם תעל )

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

 (הגובה

http://www.sekerra.com/
http://www.maariv.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2015/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91-58-percent-%D7%9E%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-457164
http://www.maariv.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-2015/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91-58-percent-%D7%9E%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94-457164
http://i1.wp.com/www.sekerra.com/wp-content/uploads/2014/12/seker_maariv.jpg
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 ערוץ, מאקופורסם ב הכנסת שערך מכון "פאנלס פוליטיקס" עבור ערוץ תוצאות סקר – 2דוגמא 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. 

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

 ממספר מנדטים.

 לפי מאפייני ה"מוזרות": לפרס האיגוד, בהקבצהמההגשות חלק בהמשך 

 בצורה לא מקצועית עם נתונים שנותחוסקר : ניתוחבעיות  – 1קבוצה 

 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/677/333.html?hp=1&cat=404&loc=4 

 מספר המנדטים אינו נכון 

 https://www.facebook.com/TheAGUDA/photos/a.281226568595983.83979.27351204936

7435/890548077663826/?type=1&theater 

 נעשה הסקר וכמות הנסקרים אין פירוט על מתי

 -https://www.facebook.com/hamachanehazioni/photos/pb.776813352368267.

2207520000.1425457567./780740048642264/?type=3&theater 

 127%-האחוזים מצטברים ל

 

 

 

 

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/677/333.html?hp=1&cat=404&loc=4
https://www.facebook.com/TheAGUDA/photos/a.281226568595983.83979.273512049367435/890548077663826/?type=1&theater
https://www.facebook.com/TheAGUDA/photos/a.281226568595983.83979.273512049367435/890548077663826/?type=1&theater
https://www.facebook.com/hamachanehazioni/photos/pb.776813352368267.-2207520000.1425457567./780740048642264/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hamachanehazioni/photos/pb.776813352368267.-2207520000.1425457567./780740048642264/?type=3&theater
http://i2.wp.com/www.sekerra.com/wp-content/uploads/2014/12/seker_01_2014-12-22.png
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 לא מקצועיתבצורה הסקר תוצאות  הצגת :תצוגהבעיית  – 2קבוצה 

 https://www.facebook.com/Project.61.IL/posts/1549655795274988 

 http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/677/333.html?hp=1&cat=404&loc=4 

 https://www.facebook.com/IsaacHerzog/photos/a.163957333647239.33622.1616480405

44835/882665475109751/?type=1&theater 

 550.jpg-http://images.globes.co.il/Images/NewGlobes/Misc_2/2015/bch 

 -q4_2014/Article-military/politics-http://www.mako.co.il/news

2e5b0851c0a41004.htmed 

 

 לא בהכרח בכוונת מכוון(הסקר או ההצגה הגרפית מטעים במגמה מסוימת ): יהבעיית הט - 3קבוצה 

 http://www.israelhayom.co.il/article/250953 

 זה מצוין מפורשת אך מטעההאוכלוסייה שעליה המדגם מתבסס היא יהודית בלבד, דבר 

 https://www.facebook.com/TheAGUDA/photos/a.281226568595983.83979.27351204936

1&theater7435/890548077663826/?type= 

 אך אוחדו בסקר כדי לנגד אותם ל"כן". "בטוח לא"ו" יודע לא", "לא" בין גדול הבדל יש

 https://www.facebook.com/IsaacHerzog/photos/a.163957333647239.33622.1616480405

44835/882665475109751/?type=1&theater 

באתר שקשור למחנה הציוני נראה כי גודל העמודות מנסה להדגיש את ההבדלים בין המחנה הציוני 

 .לשאר

 

 www.statistics.org.il ב ניתן למצוא פרטים נוספים על האיגוד ועל התחרות 

 )ועדת הפרס( , יאיר גולדברג, רון קנתניראלערכו: רונית 

https://www.facebook.com/Project.61.IL/posts/1549655795274988
https://www.facebook.com/IsaacHerzog/photos/a.163957333647239.33622.161648040544835/882665475109751/?type=1&theater
https://www.facebook.com/IsaacHerzog/photos/a.163957333647239.33622.161648040544835/882665475109751/?type=1&theater
http://images.globes.co.il/Images/NewGlobes/Misc_2/2015/bch-550.jpg
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q4_2014/Article-ed2e5b0851c0a41004.htm
http://www.mako.co.il/news-military/politics-q4_2014/Article-ed2e5b0851c0a41004.htm
http://www.israelhayom.co.il/article/250953
https://www.facebook.com/TheAGUDA/photos/a.281226568595983.83979.273512049367435/890548077663826/?type=1&theater
https://www.facebook.com/TheAGUDA/photos/a.281226568595983.83979.273512049367435/890548077663826/?type=1&theater
https://www.facebook.com/IsaacHerzog/photos/a.163957333647239.33622.161648040544835/882665475109751/?type=1&theater
https://www.facebook.com/IsaacHerzog/photos/a.163957333647239.33622.161648040544835/882665475109751/?type=1&theater

