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ישראל. לבוחרי מייצג מידגס המהווים רכבות, מיספר נוסעי בין הנערך דעת־קהל, סקר

 התשי- לכנסת הבחירות היו ידו ^
ש לוודאי קרוב השבוע, נערכות עית
 ביותר והבולטות המשמעותיות התוצאות

הגדו הפוליטיים הגושים קץ היו: שלהן
הירי למרות — הליכוד של הפיכתו ; לים
 הפוליטי לגוף — בכוחו המשמעותית דה

 שתי של והצלחתן במדינה; ביותר הגדול
 וזו שרון אריק של זו החדשות, הרשימות

 כזו, במידה כוח לצבור ידין, ייגאל של
חד ממשלה שום להרכיב יהיה ניתן שלא
מהן. אחת בלי שה

 מתוצאות המתבקשות המסקנות הן אלו
 המייו־ הפחירות סקר — הניסיונית הקלפי

 העולם על־ידי האחרון בשבוע שנערך חד
הזה.

בחי סקר שיטת היא הניסיונית הקלפי
 אולם מדעית, לא במינה: מייוחדת רות

 שהוכיח מיקרי, מייצג מידגם על מבוססת
 לכנסות הבחירות לפני בעבר, עצמו את

המת הנטיות של נאמן כמשקף הקודמות,
הכלל־ארצי. הבוחרים בציבור גלות

 שהקלפי אחרי התגלה זה מייצג מידגם
הבחי ממערכת החל הופעלה, הניסיונית

שי במיספר לכנסתיהרביעית, שקדמה רות
 ניתוח וניידים. קבועים במקומות טות,

 סקרים מיספר אחרי שהתקבלו התוצאות,
 כי הוכיח בהירות, מערכות במיספר כאלה
החתך הוא בישראל הרכבות נוסעי קהל

רת״א ברכבת הצבעה
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התשיעית הכנסת פני
ברכבות. שנערכה הזה, העולם של הניסיונית בקלפי ההצבעה תוצאות עליפי — שבוע

הבו ציבור של ביותר והאופייני הנאמן
הישראלי. חרים

 חדשים, ועולים ותיקים נוסעים ברכבות
 ועיירות־הפיתוח, הגדולות הערים תושבי
 הגילים, כל בני קיבוצים, ובני חיילים
ש מכיוון מזה: יותר והמעמדות. העדות
 בצורה נבחרת הסקר נערך בה הרכבת
 וכיוון מוקדמת, הודעה כל וללא מיקרית

 תוך נוסעים לתוכה להגניב אפשר שאי
 ברכבת הנערך הסקר מחוסן נסיעה, כדי

 על מכוונת השפעה של אפשרות כל מפני
המישאל. תוצאות

 היא הניסיונית הקלפי פועלת בה השיטה
ה מתחנת יוצאת שהרכבת אחרי פשוטה.

 פתקים הנוסעים בין מחולקים שלה, יציאה
מוס בהם זה) בעמוד המתפרסם זה (דוגמת

 לסמן מתבקשים הם הסקר. מטרת להם ברת
 גבי על המופיעות הרשימות אחת את xב־

 עבור לשאלה: בתשובה ההצבעה, פתק
אילו מצביע, היית הבאות מהרשימות איזו

! לחיפה בוכנת הצנעה

היום? לכנסת הבחירות נערכו
 להם שניתנה ואחרי בפתק שעיינו אחרי

 הנוסעים מתבקשים להרהור, קצרה שהות
 קלפי אל שלהם פתקי־ד,הצבעה את להטיל
 שהמיד־ על-מנת ביניהם. המועברת ניידת

הפעו חוזרת האפשר, ככל מייצג יהיה גם
 הקלפי כלומר, :פעמים מיספר עצמה על לה

 בקווים רכבות, במיספר נערכת הניסיונית
 כך משתנות. ובשעות שונים בימים שונים,

 ימנו בהצבעה שהמשתתפים להבטיח ניתן
האפשר, ככל ולא-הומוגני, מגוון קהל עם

ה טיי  מקדס־ס
קבוע

 נוסעי שקהל למרות זאת, עם חד ^
 למדי, נאמן מייצג מידגם הוא הרכבת

 ב־ סטיות מיספר שיש העבר ניסיון גילה
מראש. קבועות שהן זה, מידגם

 ברכבות שנערכו זה מסוג הסקרים עשרות
 :הבאות העובדות את הבהירו

ב הערבים הנוסעים מיעוט בשל •
 הניסיונית הקלפי תוצאות אין רכבות,

 מים- של האמיתי מעמדן את משקפות
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