
הרבחה יעדמל הטלוקפה

םינותנה עדמו הקיטסיטטסל הקלחמה
The Department of Statistics and Data Science



הקיטסיטטסל הקלחמה

vלדנמ הכימ 'פורפ– הקלחמה שאר

vיול לארוא 'בג– הקלחמה תזכר

vסיגפריילק 'בג– םידימלת תוריכזמ

vקו׳צוב לחר ׳בג– רגוב תצעוי



?םינותנה עדמו הקיטסיטטס הז המ

הברתובישחתעדונ,הלדגותכלוההמוצעהעדימהתומכובשםלועב
תרות.ףיקמוקיודמםינותנחותינךמסלעתלכשומתוטלחהתלבקל
תוטלחהילבקמתשמשמו,הזאשונבקוידבתקסועהקיטסיטטסה
,יאופררקחמ,םייתלשממתודסומ,קט-יההתיישעת,םייסנניפתודסומב
.םיפסונםיברתומוקמבו



:םישוע םינותנ ינעדמו םיאקיטסיטטס המ
לארשיב הנורוק לע רקחממ תילאוטקא אמגוד



)824( םינותנה עדמו הקיטסיטטסדומילה תינכות תריקס

א הנש

א רטסמס
)ז"נ4( תונכתל אובמ

)ז"נ6( 'א א"ודח

ב רטסמס
)ז"נ6( תורבתסהה תודוסי

 )ז"נ6( 'ב א"ודח

ב הנש

ג רטסמס

)ז"נ4( תיראניל הרבגלא

)ז"נ5( יטסיטטס חותינב םימושייו תונורקע
)ז"נ4( םימתירוגלאו םינותנ ינבמ

ד רטסמס

)ז"נ6( םייטסיטטס םילדומו היסרגר

)ז"נ4( םיאקיטסיטטסל תורבתסה
)ז"נR)2 םע םינותנ חותינ

יטמתמ סרוק
 'טטס סרוק
תורבתסהו
תונכת סרוק

 לע הציחלב
 סרוקה םש
 ןייעל ולכות
 לש סובליסב

 סרוקה
.םיאתמה

,הרבחה יעדמב גוחה תא םידמולה םינותנה עדמו 'טס ידימלתל תסחייתמ תגצמה*
)3017 ,1025 םילולסמ( בשחמה יעדמ /הקיטמתמ אוה ינשה םגוחשםינותנה עדמו 'טס ידימלתלאלו

https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52304/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52112/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52220/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52113/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52322/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52221/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52411/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52571/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52324/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52414/1/2021/


יטמתמ סרוק

 'טטס סרוק
תורבתסהו

תונכת סרוק

)824( םינותנה עדמו הקיטסיטטס

ג הנש

ה רטסמס
)ז"נ6( הישומישו תיטסיטטס הקסה

)ז"נ3( הקיטסיטטסב הדבעמ

ו רטסמס

םילודג םינותנמ עדימ תיירכ
)ז"נ3(

םינותנ חותינו תיטסיטטס הדימל
)ז"נ4(

 הריחב יסרוק
)יגוח-וד( ז"נ6'ג הנש ךלהמב

)יגוח-וד( ז"נ69כ"הס

 לע הציחלב
 סרוקה םש
 ןייעל ולכות
 לש סובליסב

 סרוקה
.םיאתמה

)ךשמה( דומילה תינכות תריקס

,הרבחה יעדמב גוחה תא םידמולהםינותנה עדמו 'טס ידימלתל תסחייתמ תגצמה*
)3017 ,1025 םילולסמ( בשחמה יעדמ /הקיטמתמ אוה ינשה םגוחשםינותנה עדמו 'טס ידימלתלאלו

https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52325/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52568/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52002/1/2022/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52002/1/2022/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52525/1/2021/
https://shnaton.huji.ac.il/index.php/NewSyl/52525/1/2021/


)'א הנש( יטרדנטסה םידומילה ראתמ

יגוח וד לולסמ

 עדמו הקיטסיטטס
םינותנה

ףסונ גוח

םגו



םידומילל הנושאר הנש

ב רטסמסא רטסמס

)ז"נ6( 'ב א"ודח)ז"נ6( 'א א"ודח

)ז"נ6( תורבתסהה תודוסי)ז"נ4( תונכתל אובמ

)לוגרת ,רועיש( יאטיסרבינוא סרוק הנבמ

!תאז ולצנ– םיסרוקהמ קלחב תוילמרופ אל הכימת תועש



'ב הנשל רבעמ יאנת

הבוחה יסרוק לכב )60( רבוע ןויצ•

רתויה לכל דחא הבוח סרוקב לשכנ ןויצ– יאנת לע רבעמ•

ת/בקוע הנש/רטסמסב קר– םיסרוק לע הרזח•

תיאטלוקפ הארוה תדעו רושיאב אלא תפסונ הרזח ןיא•



)'ב הנש( יטרדנטסה םידומילה ראתמ

:ב הנש– םידומיל ךשמה

 עדמו הקיטסיטטס( יגוח דח
)םינותנה

 הריחבל םאתהב( יגוח וד
)א הנשב

 'ב הנשב הטלוקפה רושיאב רבעמה*
)םיגוח ינשב תובוחה םויס רחאל( דבלב

 תובוחה תמלשהל תוכזה תודוקנ ראש **
 םידומילה תרגסמב ודמליי ראותל
 יעדמל הטלוקפה תוירחאב- םימילשמה
.הרבחה

וא



'ב הנש א רטסמסמ לחה

יגוח וד לולסמ

 עדמו הקיטסיטטס

,ז"נ69- םינותנה

 הריחב יסרוק ז"נ6 ןכותמ

*גוחהמ

יגוח דח לולסמ

 עדמו הקיטסיטטס

,ז"נ78- םינותנה

 יסרוק ז"נ15 ןכותמ

*גוחהמ הריחב

 ז״נ2 לש ףקיהב( םיגוחהמ דחא לכב תילגנאב הריחב סרוק רוחבל שי ;'ג הנשב 'א 'מסמ לחה ויהי הריחב יסרוק*
)תוחפל

ףסונ גוח

 יסרוק4- ז"נ22 'א הנש
הבוח

 יסרוק6– ז"נ25 'ב הנש
הבוח

 יסרוק4- ז"נ22 'ג הנש
הריחב יסרוק2 + הבוח

טורפ



םיפסונ םידומיל

תירבע/תילגנא דומיל•

היירפסה תרכהל סרוק•

הניפ ינבא•

https://ap.huji.ac.il/book/%D7%93%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99-22


)'ג הנש( יטרדנטסה םידומילה ראתמ

 םאתהב( ראותה םויס יאנת לכב דומעל שי 'ג הנשב•
.)םתרחבש תינכותל

הריחבהו הבוחה יסרוק לכב תוחפל )60( רבוע ןויצ•

לולסמל םאתהב גוחה תרגסמבםיז"נה תמלשה•



םידומיל ילהנ

רטסמסה ךלהמב ץלמומ דומיל ןפוא•

םיליגרת תשגהו תנכה ןפוא•

תוניחבל הנכה•

הדימל תויוקל/תוניחב תדרח•

עויס רודמ•

https://studean.huji.ac.il/
https://studean.huji.ac.il/


תובושתו תולאש
?סרוק לע רוזחל רתומ םימעפ המכ•

תבקוע הנשב קר ,תחא

?'ג דעומל יאכז ימ•

םיגירח דואמ םירקמב קרו הטלוקפה לש הארוה תדעו ידי לע רשואמ

?עבוקה ןויצה אוה ןויצ הזיא•

 ?םינופ ימל ,תרחא תלאש יל שי•

םידימלת תוריכזמ/רגוב תצעוי



םילהנו םיללכ– םידומיל תוינכת

 יבגל אלמ טוריפ אוצמל ולכות רושיקה לע הציחל ידי לע

 תא ןכו םינותנה עדמו הקיטסיטטסב דומילה תוינכות

.םילהנהו םיללכה

https://www.huji.ac.il/cgi-bin/mm/ScriptsXpA/mgrqcgi?appname=Rishum&prgname=ViewShnatonText&arguments=-N2022,-A,-N824,-N0


הקלחמה רתא

:לע עדימ אוצמל ולכותהקלחמה רתאב

םידומילתינכות•

הלבק תועש•

הדובע תועצה•

דועו הקלחמה לגס לע עדימ•

https://stat.huji.ac.il/


רשק לע ורמש
קו׳צוב לחר ,רגוב תצעוי

02-5880282
Rachel.Buchuk@mail.huji.ac.il

15:00–14:00 ןיב ינש ימי :הלבק תועש
 לש םינושארה םייעובשב .3408 רדחב
 חלשת– תורבגותמ הלבק תועש ויהי רטסמסה
.העדוה

סיגפריילק ,םידימלת תריכזמ
02-5883047

Clarep@savion.huji.ac.il
08:30-14:30 'ה-'א ימי :הלבק תועש
3409 רדחב

לדנמ הכימ 'פורפ ,גוחה שאר
)גוחה שאר דרשמ(02-5883303

3410 רדח
Micha.Mandel@mail.huji.ac.il

mailto:Rachel.Buchuk@mail.huji.ac.il
mailto:Clarep@savion.huji.ac.il
mailto:micha.mandel@mail.huji.ac.il


החלצהב


