פניני שקר הסקר – המחזאי דני רופ חזה סופה מקרבת ...הסקרים
משקרים לציבור בעיניים ...סבתא שלי אהבה להצביע דרך סקרים כי
המון אנשים מצביעים שם...הוא אתמול מיצה את אשתו...
ראשית חכמה – סתם חכמה צרופה:











בתקופה האחרונה הולכת וגוברת התופעה אשר גורסת כי רבים מחליטים במי
לבחור על סמך תוצאות של סקרים המתפרסמים לפני הבחירות אפילו אם דעתם
שנויה במחלוקת.
הסוקרים נותנים לציבור את רוב הבוחרים ואחריהם הולכים עוד מספר אנשים.
הסקרים נמצאים בקונפליקט בין לעזור לציבור בהחלטותיו בדרך נבונה לבין לבדר
ולשעשע את הציבור.
דוגמה :סבתא שלי אהבה להצביע דרך סקרים כי המון אנשים מצביעים שם.
הילדים הם העתיד של המחר.
יש כאלה שמחליטים להצביע רק מאחורי הפרגית.
הסקר יהיה אמין כמה שיותר ויישא בתוצאות הכי מדויקות.
במאמר נעסוק בשאלה שתכריע בסופו של דבר את התשובה.
על סמך סקרים תבחר? אני תומכת בטענה זו.

"על יד" -

שימוש לא מדויק או לא מקובל במילים ובביטויים

שמות











אין אנו צריכים להאמין לתככים וזממים שנועדו לבטל את המחשבה שלנו.
תוצאות הבחירות אינן ניתנות לחזייה מראש ,ואין לדעת מה יהיו התוצאות בפועל.
אלה יספקו לציבור את האמת ולא את הסלפת המידע של הסקרים.
אחוז עניית הסקרים מתבסס על מיעוט.
הסקרים הם רק השקפת המציאות.
אם היינו חושבים ואילו לרגע קט לבטל את הסקרים ,או אז היו קופצים עלינו
הסוקרים בהתרסות ושימוצים שצריך להשאיר את הסקרים.
יש הטוענים שאין הזקה בהשפעת הסקרים.
הרייטינג אינו מהווה שליליּות אלא מהווה המון דברים חיוביים.
אנשים אשר מחליטים לא על ידי סקרים הם נאורים יותר ,דעתיים יותר.
צריך לבדוק בקפידות אחד אחד את המועמדים ולא להסתמך על סקרים.

פעלים
 יש הטוענים כי יש לספק לציבור תכנים איכותיים שיעלו את רמת החברה שכולם
שוררים בה.
 הסקרים לכאורה השקיפו לנו את המציאות.
 לכל אדם יש את דרכו בעולם והוא צריך להידבק בה וללכת אתה תמיד.
 בבחירות שהתחוללו בפעם האחרונה אימי הושפעה מהסקרים.
 התוצאות ישגּו אנשים (על משקל יטעו).
 תכנית שאין לה מספיק רייטינג לא תכסה את העלות של הפקתה לכן מהר מאוד
היא תפסיק לשּודר.






הם מדגישים את הביטוי "מיליארד סינים לא טועים" כאשר הם חווים דעתם בשאלת
ההצבעה על סמך סקרים.
החוק מחייב שהאוכלוסייה המרואיינת תדבֹור דברי אמת.
תופעה זו אשר רווחת בחברה הישראלית ונחשפנו לנזקיה במהלך הבחירות
האחרונות צריכה להיווקע (להיות מוקעת?) מן החברה הישראלית.
הסקרים מחזים את תוצאות הבחירות.

צירופים כבולים
 מי סמכא להחליט תוכן איכותי מהו?
 יש כאלה שהם בעד להצביע על פי סמך סקרים.
 שאלת ההצבעה על ידי סמך סקרים היא טעות חמורה.
 בתור בחורה צעירה ,שתהיה לה בקרוב זכות בחירה ,אני מתנגדת חרוצות להחליט
למי להצביע על סמך סקרים.
 אני סבור ובטוח שתוצאות הסקרים לא יחליטו במי אני אבחר.
 עם ישראל שוכן שלום.
 השקרים משקרים לציבור בעיניים.
 הוא יוצא מופסד מכאן ולכאן.
 יש מקרים שבהם הסוקר משנה לחלוטין את פני התמונה.
 כאשר המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה ,קולו של הבוחר ייחשב לאין ולאפס.
 סיפוק תכנים בעלי רייטינג גבוה יכול להביא שולל ילדים קטנים.
 על הציבור לבוא ולהצביע על דעת עצמו האישית.
 בסמוך ליום הבחירות האדם נמצא בין הפטיש אל הסדן שהם עקרונותיו ושאיפותיו
לממשלה חדשה אל מול פרסומות שגורמות לו להאמין שמפלגות אחרות יותר טובות
 לכן ,כל מה שהקהל הצביע נזרק לטמיון.
 שידור תעמולה יכול לשנות את הכף ולרומם את המפלגה שבמצוקה.
 אנשים חסרי זמן למחשבה ולכיבוש דעה.
 עלינו להצביע בשיקול ראש ,כי הרי מי שמצביע – משפיע!
 בקרוב אוכל להצביע את דעתי במדינת ישראל.
 צריך להיות דבוק בדעתך למי הצביע.
 יש לשים את הדעת על כך שהסקרים מציגים תוצאות שונות.
 תכנים שונים מן המציאות מביאים משאב רוח רענן לציבור מנקודת מבט קצת שונה.
בחירת מילים











נצטייר בעולם כולו כמדינה בעלת חוסר ערכים.
עלולה היות טעות בקרב התוצאות.
התופעה הזאת שכיחה בקרב סקרים לפני הבחירות.
הוא הכניס את המילה "מכים" למשפט כדי להבין את הבעיה שנמצאת בקרב
הסקרים.
סקרים הם כלי מקובל גם בקרב הבחירות.
תכנים איכותיים הם חשובים בקרב הציבור.
אחרונה עולה הטענה בקרב דעות שונות
במהלך הבחירות מתפרסמים סקרים ברחבי אמצעי התקשורת.
כשתינתן לי זכות בחירה אני לא אחליט על סמך סקרים ברחבי התקשורת.
הערוץ משודר בשלל מדינות ברחבי העולם ועדיין מצליח.













רבים מאנשי האוכלוסייה מצביעים על סמך סקרים.
מאסטר שף מלמדת את אנשי האוכלוסייה מתכונים.
הם מספקים רייטינג גבוה מצד קהל הציבור הצופה בתכנית זו.
הסקרים נערכים בתקשורת וכל אנשי הארץ יכולים לראות אותם.
עדיף לא לספק תכנים איכותיים אשר ישעממו את דעת הציבור.
דעתי מונחת בסיפוק תכניות איכותיות מכמה סיבות..:
הם מראים עולם שלפי דעתי לא מקובל על הדעת.
האם מהתוכן הזה אתם רוצים שילדיכם ישאפו ערכים?
כאשר אנשים יראו שרוב האנשים האחרים מצביעים למישהו אחר שהם לא חשבו
להצביע לו הם ילכו כצאן לטבח אחרי האחרים.
אנו יכולים ללכת אחר הסקרים כצאן לטבח.
לכן ,אל נא נלך כצאן לטבח -הבה נחליט להילחם למען העתיד.

ניסיון להגבהת השפה:
א .כינויים חבורים
 אני לא הייתי מקשיבה לסקרים ומציעה להחליט על סמכם.
 הם מפרסמים מידע שיקדם את אינטרסיהם.
 מה צריך לעשות כדי להפחית את נזקם.
 שפתם אינה תקנית וידעם הכללי צונח.
 סוקרים יכולים לבנות את סקריהם באופן מסוים שיכווין את מענה הנסקרים.
 שיקולי רייטינג משפיעים ישירות על רווחם הכלכלי.
 אחוזם בקרב קבוצת הנדגמים קטן.
 תכנית זו אינה תורמת כלל לידעו האישי.
 השימוש במשקל זה מחזק את טענת הכותב בכך שזהו דבר חמור שיש לטפלו.
 מידע שגוי או העלמת פרטים מהסקר הופכים את הסקר לבלתי אמין ומרתיעים את
הנסקרים מלקחת חלק בהשתתפותו.
ב .שלילת הפועל באמצעות "אין" בעבר ובעתיד (יש לכך דוגמאות בשפע – הבאתי
דוגמאות ספורות בלבד):
 אחד מן הסקרים אינו הוזמן על ידי אף מפלגה.
 התוצאה שציפו לה אינה התקבלה ,אז הסקר לא מתפרסם.
 הם סבורים שאו שאינם החליטו למי להצביע יצביעו כמו אלה שהחליטו.
 התברר כי כשליש מהציבור אינם יוצגו כראוי בסקרי הבחירות
 חשוב שיהיו סקרים והנזק אינו יעלה על התועלת.
 עדיף שהם אינם ישנו את דעתו של האדם.
 דעת העם אינה תיוצג כראוי.
 אף פעם הם אינם יוכלו לדעת את החלטתם.
 סוקר שמאלני איננו יבוא לבקש את דעתו של מתנחל ימני.
 ישנן עוד בעיות שאינם ישקפו את הדעה של הסקר.
 חשוב לי להסביר לכל אזרח הסבור כי דעתי זניחה ואינה תביא לשינוי כי הוא מניח
הנחה מוטעית ועליו להצביע לפי דעתו שלו.
ג .ה"א הזיקה בעתיד ובעבר:
 יש היגידו שהתכנים הרדודים ממלאים צורך אסקפיסטי.
 אני מציעה להוציא חוק היגביל את התכנים המועברים לציבור.





יש היאמרו שסקרים הם אמצעי מאוד נוח להסתמך עליו.
מן הראוי שגופים אלה ירעיפו עלינו תוכן חינוכי היטפח אותנו.
לא ייתכן שאדם הקיבל זכות הצבעה ולקח אחריות ינהג בחוסר אחריות ופזיזות.

שפה דבורה
"אני יגיד"



כאשר אני ילך לבחירות אני לא יסתמך על הסקרים.
בוא אני יגיד לך שהסקרים נותנים לך סוג של הכוונה.

ה"אני יגיד" החדש :ה"א בעתיד מדבר.
 לחיזוק דעתי הציג מספר נימוקים
 אני לא החליט למי להצביע
 הציג את דעתי ,הביע את דעתי ,העסוק בשאלה.
 אני לא הסתמך על סקרים רדודים שמטעים את הציבור.
אנגלוז


כשרואים שהמתמודד הולך לנצח את הבחירות מצביעים לו.

שנה הבאה


אני ,כמישהי ששנה הבאה יכולה להצביע בבחירות ,לא מתכוונת להצביע על סמך
סקרים.

השמטת כינוי גוף מהפסוקית:






כל פרט יכול לבחור מה התכנים שנחשף אליהם.
הילדים צופים בתכנים סתמיים ולא חושבים מעבר למה שרואים.
תוצאות הסקרים מאפשרות לפרט לקבל מידע חיוני עבור המפלגה שבה רוצה
לבחור.
סקרים עוזרים לאדם בכך שמכוונים אותו לתוצאות.
ולמה הוא מחפש אנשים כאלו? רק משום שיודע שכתוצאה מהחיבור ביניהם ייווצר
מצב לא נעים.

כתיב דבור







אפחד לא רואה תכניות איכותיות ואת אפחד זה לא מעניין.
אין אפחד שירדוף אחריך.
מבחן הבגרות מיצה תעצמו.
אתה כותב תשאלה ונותן שלוש אפשרויות.
משומה יש הרגשה ברחוב שמה שיש לו רייטינג הוא לא איכותי.
קרה משו שעשוי לפתור את הבעיה.

שאלות במערכת הצורות
בעל מקצוע משורש המילה "תחזית" ,משובץ במשפט:









תחזאי – דני הוא תחזאי בחדשות
התחזיתן מדווח על תחזית מזג האוויר
החזיין בחדשות היה מדויק היום
תחזן
החזן חזה את תחזית מזג האוויר.
המחזאי דני רופ חזה סופה מתקרבת.
החזייה אומר שיהיה קר ביום חמישי.

משקלים של בעלי מקצוע
 מקטלן (משפטן)
 מוקטיליקאי (פוליטיקאי)
 קטלין (מנהיג?)
 קנטיל (מנהיג?)
שורש המילה "ממוצה" בבניין אחר בתוך משפט:













ממצים = שורש מ-מ-צ = העבודה ממומצת.
החוויה מומצתה עד תומה.
הילדה תממץ את משחקה.
הוא מימץ את כל האמצעים שהיו לו.
האבנים יממצו בהר הגבוה (?)
הם אתמול התמצו מההצגה שראו.
הוא אתמול מיצה את אשתו...
אני יממץ את הכנותיי למבחן בכך שאקבל ציון גבוה.
הילד ממצם את דעתם (?)
הוא אחראי למימוץ הפוטנציאל שלו.
מימץ – הוא מימץ לעצמו תחביב.
הם יממצו את היכולת שלהם בתקשורת.

בלבול בין דרישות השאלות השונות בבחינה






בעיה הקשורה לעבודת הסוקרים :הסוקרים משפילים מפסידים...
"שוב מכים בנו נביאי הסקר" – האמצעי הרטורי הוא ייאוש ,כעס.
האם באמת הסקרים מכים אותנו? לא ,הם מסתירים מאתנו מידע שאתו אנחנו
נבחר מאחורי הפרדוג( .כך במקור).
הנושא המשותף לכל הנשואים הוא הרס וניגודיות (שאלה בתחביר).
מה שמאפיין את הבניינים האלה הוא שכל אחד שונה מהשני( .שאלה )41

מילים לטיפול דחוף:
כדאי (ולא כדי) ; השחתה – השחטה; שקלול – שכלול; הפרכה – הפרחה.

