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אוניברסיטת תל אביב

מכון כהן באוניברסיטת תל-אביב שמח לדווח על בנייתו של 
פאנל אינטרנטי מייצג, היחידי במדינת ישראל, המבוסס על 
מדגם פרטים רנדומלי, ייעודי, ממאגר משרד הפנים. גיוס 
המשתתפים לפאנל האינטרנטי החל מחודש מאי 2020, כך 
שהפאנל גדל ומתרענן כל הזמן, והוא מתבצע במכון באופן 
שוטף באמצעות סקר טלפוני ייעודי, וכן באמצעות גיוס דואר. 

הפאנל האינטרנטי ההסתברותי שונה מפאנלים שקיימים כיום בישראל בשני רכיבים מתודולוגיים 
חשובים: ראשית, הוא נבנה מתוך מדגם ייעודי, המשמש לגיוס המשתתפים בפאנל, ומבוסס על 
דגימה רנדומלית של פרטים ממאגר מרשם האוכלוסין. שנית, הגיוס לפאנל מתבצע באמצעות 
שילוב של סקר טלפוני ייעודי וגיוס באמצעות דואר. הליך גיוס זה עומד בהלימה לסטנדרטים 
 NORC-הסתברותיים באיכות המתודולוגית הגבוהה ביותר במחקרי אינטרנט בעולם )כמו ה

ומחקרי מכון PEW בארה"ב( ומכאן יתרונותיו המתודולוגיים.

הפאנל האינטרנטי ההסתברותי יכול להחליף סקרים פנים-אל-פנים או סקרים טלפוניים, 
ויתרונו בכך שניתן לקבל נתונים באיכות גבוהה בזמן מהיר ובכל מצב: כך למשל, לראשונה 
בפרויקט הבינלאומי למחקרים חברתיים )ה- ISSP( איסוף הנתונים בישראל, של מודולת 
2019 בנושא "אי-שיווין חברתי", התבצע באמצעות הפאנל האינטרנטי ההסתברותי של מכון 
כהן )עד כה, איסוף הנתונים במסגרת הפרויקט התבצע פנים אל פנים(. בנוסף, מאז בנייתו, 
התבצעו באמצעות הפאנל עוד מגוון של סקרים, כמו למשל: סקר פאנל בשתי נקודות זמן 
במסגרת 'מחקר הבחירות הישראלי' )INES( בראשותה של פרופ' מיכל שמיר; סקר במסגרת 
'מחקר רשתות' של פרופ' שירה עופר; סקר פאנל בשתי נקודות זמן במסגרת מחקר בחירות 
של פרופ' שירה דביר; וסקר פאנל בשתי נקודות זמן במסגרת מחקר 'אוריינטציה לעבודה' 

של פרופ' סיגל אלון.

 תהליך הגיוס המורחב לפאנל ההסתברותי:
שילוב גיוס באמצעות סקר טלפוני ייעודי וגיוס באמצעות הדואר

גיוס המשתתפים לפאנל האינטרנטי מתחיל 
באמצעות סקר טלפוני ייעודי. בהמשך לכך, 
לנדגמים שלא מאותרים להם טלפונים, 
ולנדגמים שאותרו להם טלפוניים אך לא 
גיוס  נוצר עימם קשר, נשלחים מכתבי 
לפאנל באמצעות הדואר, לכתובת הרשומה 

במשרד הפנים. 

שילוב בין שתי שיטות הגיוס, הגיוס הטלפוני 
והגיוס באמצעות הדואר, הכרחי להגדלת 
אחוז המסכימים ולשיפור הייצוגיות של 

הפאנל: שילוב השיטות הביא לכך שרבע מתוך כלל הנדגמים מסכימים להשתתף בפאנל 
האינטרנטי ההסתברותי. כמו כן, שילוב השיטות  הנגיש את הפאנל לקבוצות באוכלוסייה עבורם 
האיתור הטלפוני בלבד לוקה בחסר - בעלי השכלה נמוכה, חרדים וצעירים, ושכך, שיפר את 
ייצוגם בפאנל בדומה להתפלגותם באוכלוסייה כולה, והגדיל את תוקפו החיצוני של הפאנל. 

הפאנל 
האינטרנטי 
ההסתברותי

היחידי 
במדינת 

ישראל

לפירוט לגבי תהליך הגיוס המורחב לפאנל ההסתברותי, ראה: ׳ידיעות מכון כהן 9׳
למידע נוסף ולהזמנת מחקר בקרב הפאנל:

 barkarin@tauex.tau.ac.il קארין בלנרו | anatoren@tauex.tau.ac.il ד"ר ענת אורן
https://social-sciences.tau.ac.il/bicohen :לאתר המכון

 מדגם פרטים רנדומלי ייעודי ממאגר משרד הפנים
n=16,294

 מסכימים להשתתף בפאנל האינטרנטי
n=4,102

סקר גיוס באמצעות 
הדואר

 נדגמים להם אותר טלפון 
סקר גיוס טלפוני

לא נוצר 
קשר

 לא 
רואיינורואיינו

נדגמים להם לא אותר טלפון

סקר גיוס באמצעות 
הדואר
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