
1  

 ( 243)  תוכנית הלימודים בסטטיסטיקה וניתוח נתונים 

 

 הלימודים   מטרת

נתונים וניתוח  בסטטיסטיקה  החדשה  הלימודים  מתמטיים    לסטודנטים.ות  להקנות  נועדה  תכנית  יסודות 

ביותר   העדכניות  המיומנויות  בשילוב  מעמיקים,  הלמידה    התכנות  בתחוםוסטטיסטיים  והאלגוריתמים, 

 ועוד.   ,(big data(, המידול הסטטיסטי, העבודה עם מאגרי ידע גדולים ) machine learningהחישובית )

לימוד  התחת  פועלת  התכנית   לתכניות  הבינתחומיותיחידה  שבהן  ,  לימוד  תכניות  של  קיומן  לקידום  פועלת 

ובתי הספר השונים באוניברסיטה. הדבר מאפשר   שלב את  ל  לסטודנטים.ותמלמדים חברי סגל מהפקולטות 

ובתי הספר באוניברסיטהבתוכנית עם לימודים ב  הלימודים לשלב בהוראה בתכנית    , ומאפשרכל הפקולטות 

סטטיסטי של  הליבה  בתחומי  העוסקים  נתונים,  חוקרים  ניתוח  ו/או  לקה  שונות  השייכים  מחלקות 

 באוניברסיטה.  

שי בהסטודנטים.ות  בסטטיסטיקהלמדו  נתונים  תכנית  להבנ   וניתוח  כלים  נתונים,  ירכשו  וניתוח  מידול  ה, 

ניתוח נתונים רפואיים, כלכליים, פיננסיים, טקסטואליים, סביבתיים,   , ובכללםכל תחומי החייםהרלוונטיים ל

פסיכולוגיים,   ספרותיים,  כימיים,  אקלימיים,  רבים  ואקולוגיים,  אלה  נוספיםתחומים  ניתוח  בכלי  שליטה   .

במדעי הנתונים נדרשת כיום בכל גוף עסקי, מחקרי ומדיני ליצירת תחזיות, תכנון אסטרטגי וקבלת החלטות  

 ן אופטימלי ומאפשרת לבוגרי התכנית להתפתח לאחר התואר בכל מסלול שיבחרו.באופ

 

 הלימודים   מבנה

  מחלקתית-דו  בתוכנית  ומתנהלת  לימוד  שנות   שלוש  על  מבוססת  הלימודים  תכנית  -מחלקתית-דו  תכנית

בפקולטה למדעי    מהמחלקות  אחת  כל  עם  לימודיםה   לתוכנית  להירשם  .תרשאי  .יתסטודנט  נק"ז(.  60.5)

   .  ניהול, כימיה ומתמטיקההבאות:  הרוח והחברה, וכן המחלקות  

 בסטטיסטיקה. בחודשים הקרובים נגיש בקשה למל"ג לאישור מתן תואר  B.Aהתואר הניתן הוא תואר  

B.Sc בסטטיסטיקה וניתוח נתונים (B.Sc in Statistics and Data Analysis)  .למסיימי המסלול 
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 נק"ז(  60.5)  מחלקתי-דו  –הלימודים   תכנית

 חובה   קורסי  - 'א  שנה

 

סמסט

 ר

נק" 

 ז

  שעות

 תרגול 

שעות  

 הוראה 

 הקורס   'מס הקורס   שם

 3 2 4 א
  1הסתברות  

 לסטטיסטיקאים 
201.1.9921 

 201.1.9711 להנדסה  1חדו"א   4 2 5 א

 201.1.9321 אלגברה ליניארית להנדסה  4 1 4.5 א

 201.1.9761 למערכות מידע  2חדו"א   3 2 4 ב

 243.1.0001 מבוא למדעי הנתונים  3 2 4 ב

 xxxx.202.1 מבוא לתכנות בפייתון  3 2 4 ב

 

 'ב  -ל  'א משנה  מעבר תנאי

 ומעלה.   65וציון ממוצע משוקלל של   כל הקורסיםומעלה( ב 56ציון עובר ) .1

 ומעלה בקורס "מבוא למדעי הנתונים".  65ציון  .2

סטודנטים.ות שלא יעמדו בתנאי המעבר יוכלו לאחר אישור של וועדת ההוראה לחזור פעם אחת בלבד   .3

 על לימודי שנה א'.  

 

 חובה   קורסי   -  'ב  שנה

 הקורס   שם שעות הוראה  תרגול   שעות  נק"ז  סמסטר

 מידול סטטיסטי  3 2 4 א

 יסודות מבני נתונים 3 1 3.5 א

 בנתונים שיטות לטיפול  4 - 4 ב

 לסטטיסטיקאים 2הסתברות   3 2 4 ב

 הסקה סטטיסטית  3 1 3.5 ב

 

 ג   -ל 'מעבר משנה ב תנאי

 ומעלה.   65ומעלה( בכל הקורסים, וציון ממוצע משוקלל שנתי של  56ציון עובר )
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 בחירה ו  חובה  קורסי  - 'ג שנה

 הקורס   שם שעות הוראה  תרגול    שעות נק"ז  סמסטר

 מכונה סטטיסטית למידת  4 2 5 א

 למידה עמוקה  2 2 3 א

 מבוא לפילוסופיה של המדע  2 -- 2 ב

 *  מחקר מודרך   3 ב

 * * בחירה   3 ב

נתונים    * בניתוח  ישתלבו הסטודנטים.ות במחקר באחת המעבדות של חברי.ות הסגל העוסקים.ות  ג'  בשנה 

 נק"ז.  3במחלקות המשלבות את התוכנית. במסגרת זו יבצעו הסטודנטים.ות פרויקט בהיקף של  ופועלים.ות  

 .מדי שנה * רשימה מפורטת של קורסי הבחירה תתפרסם *

 

 נק"ז(  54)   מחלקתית בשילוב עם מתמטיקה-דו  –הלימודים   תכנית

 חובה   קורסי  - 'א  שנה

  שעות נק"ז  סמסטר

 תרגול 

שעות  

 הוראה 

 הקורס   'מס הקורס   שם

 202.1.9041 פייתון עם מבוא לתכנות   2 2 3 א      

  לפילוסופיה של המדע מבוא  2 -- 2 ב

 

 'ב  -ל  'א משנה  מעבר תנאי

 ומעלה.   65ממוצע משוקלל של וציון ומעלה( בכל הקורסים,  56ציון עובר ) .1

סטודנטים.ות שלא יעמדו בתנאי המעבר יוכלו לאחר אישור של וועדת ההוראה לחזור פעם אחת בלבד   .2

 לימודי שנה א'.  על 
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 חובה   קורסי   -  'ב  שנה

 * רשימה מפורטת של קורסי הבחירה תתפרסם מדי שנה 

 ג   -ל 'מעבר משנה ב תנאי

 ומעלה.   65ומעלה( בכל הקורסים, וציון ממוצע משוקלל שנתי של  56ציון עובר ) .1

 ומעלה בקורס "מבוא למדעי הנתונים"  65ציון  .2

 

 ובחירה   חובה  קורסי  - 'ג שנה

 הקורס   שם שעות הוראה  תרגול   שעות  נק"ז  סמסטר

 מידול סטטיסטי  4 2 5 א

 למידת מכונה סטטיסטית  4 2 5 א

 למידה עמוקה  2 2 3 א

 * מחקר מודרך   3 א

 הסקה סטטיסטית  3 1 3.5 ב

 מחקר מודרך *    3 ב

 **  בחירה מומלצת   7.5 ב

נתונים    * בניתוח  העוסקים.ות  הסגל  חברי.ות  של  המעבדות  באחת  במחקר  הסטודנטים.ות  ישתלבו  ג'  בשנה 

  6  שלשנתי  ופועלים.ות  במחלקות המשלבות את התוכנית. במסגרת זו יבצעו הסטודנטים.ות פרויקט בהיקף  

 נק"ז. 

 ** רשימה מפורטת של קורסי הבחירה תתפרסם מדי שנה 

  

 הקורס   שם שעות הוראה  תרגול   שעות  נק"ז  סמסטר

 יסודות מבני נתונים 3 1 3.5 א

 מבוא למדעי הנתונים  3 2 4 ב

 לסטטיסטיקאים 2הסתברות   3 2 4 ב

 *  בחירה מומלצת   7.5 ב
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 הערות כלליות 

נקבע  אופן  .1 קורס  בכל  הסופי  הציון  הקורס  תקביעת  צוות  הקורס, ,  בידי  סוף  בבחינת  הציונים  סמך  על  כלל,  בדרך 

בראשית    הציון הסופי   על אופן חישוב   .ותעל המרצה ליידע את הסטודנטיםעבודות.  בתרגילים ובביניים,  הבבחינות  

 .  )לפני סיום תקופת השינויים(הקורס

לסטטיסטיקה   .2 הסתברות  אם  לדוגמה,  קדם.  בדרישות  בעמידה  מותנית  מסוימים  לקורסים  קורס   1הרשמה  )או 

ללמוד את מבוא למדעי    ניתןשהוכר על ידי וועדת ההוראה( מהווה דרישת קדם למבוא למדעי הנתונים, לא  לו  מקביל  

לפני   לסטטיסטיקה    שעובריםהנתונים  הסתברות  הקורס  את  הרשמה  מזכירו .  1בהצלחה  לבטל  תוכל  התכנית  ת 

.ית להודיע לסטודנט  ת.מחוייבינה  וא,  שלו  בתנאי הקדם  .תעמד   לאש.ית שנרשמ.ה לקורס למרות  סטודנטלקורס של  

 על ביטול ההרשמה. 

 מועדים מיוחדים 

ועדת  אישורים למועד מיוחד יינתנו אך ורק לזכאים.ות לכך לפי נוהל הבחינות המופיע בשנתון, ובהתאם להחלטת   .1

 הוראה. 

מיוחד    .ת הזכאי  .יתסטודנט .2 למזכירות    ת.יגישלמועד  הממוחשבתהתכנית  בקשה  האוניברסיטאית  המערכת   , דרך 

 לאחר פרסום ציוני מועד ב'. 

 לא תטופל.   -בקשה ללא כל הפרטים או ללא אישורים מתאימים  .3

יודיע על כך למחלקה בכתב לכל ת. רוצה לגשת לבחינת המועד המיוחד  /.היכול  ולאו  ה.שאושרה בקשת   .יתסטודנט .4

  200₪ישלם דמי טיפול מיוחד בגובה  ת.על ביטול במועד ,  .השלא הודיע  .יתשבוע לפני מועד הבחינה. סטודנט  ,המאוחר

 . (הסכום יעודכן מעת לעת)

 חזרה על קורסים 

 חייבים ללמוד את הקורס מחדש.   חובהשנכשלו בקורס  .ותסטודנטים .1

אי עמידה בכל דרישה אחרת שנקבעה בסילבוס   .2 בקורס או  בציון המעבר שנקבע  כישלון בקורס מוגדר כאי עמידה 

 הקורס. 

לא יורשו לגשת ו , דרישות של הקורס המאוחרכל אם חלו שינויים בדרישות הקורס משנה לשנה, חייבים התלמידים ב .3

 עיל תקף גם לגבי חזרה על קורס בחירה. רק לבחינה הסופית. האמור ל

 :הבאים לתנאים  ובכפוף בו נכשל.ה  לא   אף אם  התואר במהלך  אחד  קורס  על  לחזור רשאי.ת  יהיה סטודנט.ית .4

 .הראשונה  בפעם  שהושג  מהציון  יותר  נמוך  הוא  אם  גם  האחרון  הציון  הוא  נוספת  פעם  שנלמד  בקורס  הקובע  הציון  .א

הקורס  .ב של  והמטלות  הדרישות  בכל  לעמוד  חייב.ת  קורס  על  לחזור  הבוחר.ת  תרגילים  ,סטודנט.ית    ,כולל 
 עבודות ובחינות 

   לבין קורסים  זה  קורס  בין   בשעות  חפיפה  אין   כי  לוודא  אחראי.ת  קורס  על   לחזור  הבוחר.ת  סטודנט.ית  .ג

רשום.ה  אליהם  חריםא משני    .הוא/היא  חפיפה  אישור  לקבל  לדאוג  הסטודנט.ית  על  חפיפה  ויש  במידה 
 המרצים.ות. 
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 לצורך   זאת ומעצם המבחנים במועדי  לחפיפה להוביל   יכולה  קורס על שחזרה בחשבון לקחת הסטודנט.ית על .ד  

 במועדים מיוחדים 

 הפסקת לימודים 

 .  הסטודנט.יתהפסקות לימודים מתבססות על מספר הכישלונות הנצברים במסגרת תוכנית הלימוד של  .1

. ניתן לקצר את משך הפסקת שנתייםסטודנט.ית שהופסקו לימודיו.ה ת.יוכל להירשם שנית ללימודים בתכנית לאחר   .2

 הלימודים לשנה אחת באישור ראש התוכנית וועדת ההוראה של היחידה.  

 : בהתאם לתנאים הבאים של התכניתועדת ההוראה תקבע על ידי הפסקת לימודים  .3

 .  .ה בתכניתיופסקו לימודיו - פעמיים באותו קורס חובה .השנכשל סטודנט.ית -

 יופסקו לימודיו בתכנית לצמיתות. – באותו קורס חובהדנט.ית ת.יכשל שוב לאחר הפסקת הלימודים, במידה והסטו -

לצמיתות. יובהר לימודיו.ה בתכנית יופסקו  – ללימודים בשנה הראשונה בשלושה קורסי חובה סטודנט.ית שנכשל.ה  -

נות הכולל  ייספר במניין הכישלו שקורס חובה שבו נכשל.ה הסטודנט.ית בפעם הראשונה ועבר.ה אותתו בפעם השנייה  

 סעיף זה. הנדון ב

 . יופסקו לימודיו בתכנית לצמיתות - בארבעה קורסי חובה במהלך התוארסטודנט.ית שנכשל.ה  -

 יופסקו לימודיו בתכנית לצמיתות.  - - בחמישה קורסים ומעלה במהלך התוארסטודנט.ית שנכשל.ה  -

 
 סגירת תואר 

 בסטטיסטיקה.  בתכנית נ"ז  60.5 מוד: הסטודנטים לללצורך השלמת כל החובות לקראת התואר חייבים   .1

 .  בסטטיסטיקהציון הסופי כ לסטודנט.יתסופי עם סיום כל החובות לקראת תואר בוגר יחושב הציון ה .2

 , משוקללים במספר הנקודות של כל קורס.  בסטטיסטיקההציון יהיה ממוצע כל הציונים בקורסים השונים  .3

. לגבי הקורסים בהם ניתן ציון שנתי, ישוקלל ציון  65  לפחות  הציון הסופי המשוקלל הנדרש לקבלת תואר חייב להיות .4

 זה בסך הנק"ז של שני סמסטרים.

תואר   .5 תואר.    ישלסגירת  לסגירת  טופס בקשה  אותם    את  ת.ימלא הסטודנט.יתטופס  בלמלא  קורסי הבחירה  פרטי 

 לא לשקלל לתואר וחתימה.   .תמעוניינ  היא.וא

 ספרייה. וחובות ל   לדאוג לטפל בנושא שכ"ל .ותעל הסטודנטים .6

 


