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 סקרים ופוליטיקה דעת קהל
 

 פרופ' מיכל שמיר
 

זי רכדידה מכלי מסקרים  , לאור היותם שלבפוליטיקה דמוקרטיתסקרים קהל ו תמקד בדעתמסמינר פרוה
ומאלו  ,תוקף מכשיר מדידה זה, מהם יתרונותיו וחסרונותיו, כיצד נערוך סקר טוב יותר . מהושל דעת קהל

, ומהם תפקידם של סקרים סקרים עדיף שנתעלם? האם ומתי מצליחים סקרים בתחזיות בחירות
 סקריםכיצד משתמשים בו ,צריך לקרוא ולפרש אותם איך ,על הציבור ? מהן השפעות הסקריםבבחירות

 ? אלו חלק מהשאלות בהן נדון.קבלי החלטות בדמוקרטיות עכשוויותמ
 

הצעת הכנת , פעילה , השתתפותהקריאה כל תלמיד/ה חייב/ת בנוכחות קבועה, קריאה שוטפת של חומר
 , והצגתה בפני הכיתה )רפרט(. מחקר

 

ימים או איסוף קיסקרים  על בסיסאמפירי בתחום דעת הקהל, העבודה הסופית תהווה הצעת מחקר 
  יוצג וידון בכיתההמתוכנן המחקר  .2017במאי  23-בהצעת מחקר ראשונית תוגש נתונים מקוריים. 

 .2017 אוקטוברב 1-עד ה, מילה 3000-4500סמסטר כהצעת מחקר בהיקף של , ויוגש בסוף הבמסגרת רפרט
 

(, 20%הרפרט )נית והצעת המחקר הראשו(, 20%סמינר יקבע על סמך השתתפות בכיתה )פרוהציון ב
 (.60%והעבודה הסופית )
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 רשימת נושאים וחומר קריאה
  

 ס: "מבוא לנושא ולפרו
 ם של סקרים בפוליטיקה דמוקרטיתומהו מקומ מהי דעת קהל

 

 .57-62, 2001, דעת קהל ודמוקרטיה –תמונות בראש הברמאס י. "המרחב הציבורי" בתוך ד. כספי 
 

חברה )עורכת(  ממדית: המקרה של האינתיפדה" בתוך ח. הרצוג-שמיר י., ומ. שמיר "דעת קהל כישות רב
 .211-233, 2000 ,במראה

 

Asher, H. Polling and the Public: What Every Citizen Should Know, 8th Edition. 2012, 

Chapter 9 “Polling and Democracy”, 237-251. 
 

 סקרי בחירות 
 

 , ברקזיט וטראמפובריטניה בישראל 2015בעקבות בחירות בחירות תחזיות 
 

Kennedy, R. S. Wojcik, and D. Lazer “Improving Election Prediction Internationally” Science 

3 Feb 2017, 355(6324): 515-520  
 

" המפלגתית הזהות התרופפותרשתות חברתיות ו של בעולם בחירות ותחזיות סקריםפוקס, ק. "
 .225-251, 2017, 2015 –הבחירות בישראל  )עורכים(  בתוך מ. שמיר וג. רהט

 

http://fivethirtyeight.com/features/why-fivethirtyeight-gave-trump-a-better-chance-than-

almost-anyone-else/ 
 

 ואופקים חדשים ,מגבלות ,השפעות ,סקרי בחירות: שימושיםעוד על 
 

Asher, H. Polling and the Public, 2012, Chapter 7 “Polls and Elections”, 163-203.  
 

לב -וימן, ג. "מדבר סקר תרחק? הסיקור של סקרי בחירות בתקשורת הישראלית", בתוך ק. פוקס וש. בר
  .123-145, עמ' 1998, אמת וסקר)עורכים( 

 

http://fivethirtyeight.com/  
 

https://www.sekerra.com/ 
 

http://www.npr.org/2016/09/28/495805190/no-donald-trump-didnt-win-post-debate-polls 

mailto:m3600@post.tau.ac.il
http://fivethirtyeight.com/features/why-fivethirtyeight-gave-trump-a-better-chance-than-almost-anyone-else/
http://fivethirtyeight.com/features/why-fivethirtyeight-gave-trump-a-better-chance-than-almost-anyone-else/
http://fivethirtyeight.com/
https://www.sekerra.com/
http://www.npr.org/2016/09/28/495805190/no-donald-trump-didnt-win-post-debate-polls
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  הצגה ודיוןהנחיה, הצעות מחקר: 

 
 מחקרי דעת קהל בישראל דוגמאות לנתונים ו

 

 INES (Israel National Election Studies) -מחקר הבחירות הישראלי 
http://www.ines.tau.ac.il/ 
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http://www.peaceindex.org/ 
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