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   מדעי הרוח הדיגיטלייםלבית הספר השני ב קול קורא להגשת מועמדות 

 בנושא: מה עושים עם דאטה?

את תלמידי  ןמזמי בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללמודים מתקדמים במדעי הרוח, באוניברסיטה העברית בירושלים,

לבית הספר השני למדעי  ותלמידות המחקר בפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות בישראל להגיש את מועמדותם/ן  

הדיגיטליים,   האקדמי של הרוח  ניהולה  למדעי הרוח הדיגיטליים  תחת  התכנית  קידר, ראשת  באוניברסיטה    ד"ר רננה 

השנה  .  העברית יתקיים  הספר  הקורונה, בית  יתקיימו  בשל מגבלות  סדנאות מקוונות, אשר  לאורך  בצורת סדרה של 

 . הסדנאות יועברו בעברית . 19:30--17:00במאי, בין השעות  13-באפריל ו  22ארבעה ימי חמישי בין התאריכים 

ופתוח לסטודנטים/ הוא על בסיס תחרותי  פוסטל ות  יהרישום  ועד  בישראל, מתואר שני  למדעי הרוח  -כל הפקולטות 

 וקטורט. בחירת המועמדים/ות תיעשה בידי ועדה מסגל בית הספר.  ד

), קרי ארגון הנתונים איתם אנו עובדים במדעי הרוח, הבנייתם dataבית הספר יתמקד השנה בנושא ארגון הדאטה (

 במסד נתונים, וניתוחים שונים שניתן לבצע על יסוד הנתונים.     

ותה קוהרנטית  הסדנאות להקנות ראיה  (דאטה בייס) מובנה  מטרת  נתונים  למסד  לא מובנה  על המעבר מדאטה  ליכית 

כלים  עם  עבודה  עם  וביקורת  תיאוריה  משלבות  הסדנאות  כל  הנתונים.  והצגת  ניתוח  ופרקטיקות  טבלאית,  בצורה 

 ברשת, אשר אינם דורשים תכנות, אך דורשים התקנה מראש בהתאם להנחיות.  הנגישיםדיגיטליים 

 הסדנאות לפי ימים:  נושאי

 2021באפריל,  22

התיאוריה והפרקטיקה של ארגון נתוני המחקר, המעבר מנתונים  -מה עושים עם דאטה?  סדנת פתיחה:

 לא מובנים לנתונים מובנים, והעקרונות של בניית מסד נתונים (ד״ר רננה קידר)

 2021באפריל,  29

 (ד״ר יעל נצר)  Open Refine: בניית מסד נתונים בעזרת 2#סדנה 

 2021במאי,  6

 ניתוח רשתות חברתיות על יסוד מסד הנתונים שיצרנו (ד״ר לי מרדכי)  : 3#סדנה 

 2021במאי,  13

) ושימוש בכלי מיפוי לצורך ניתוח  linked data: חיבור מסד הנתונים שיצרנו למידע חיצוני (4#סדנה 

 הדאטה. והצגת  
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 שימו לב:  

 ההשתתפות בבית הספר היא ללא תשלום.  •

 אין צורך בידע מוקדם בתכנות או בסטטיסטיקה.  •

בימי חמיש • יפעל במתכונת סדנאות שבועיות  בין השעות  י, כמפורט מעלהבית הספר   ,17:00-19:30  ,

במלואן. אין אפשרות  הסדנאות    4-בפורמט מקוון. המועמדים והמועמדות שיתקבלו מתחייבים/ות לנכוח ב 

 להשתתפות חלקית. 

   .2021במרץ   1-העד   טופס המקווןהסטודנטים וסטודנטיות המעוניינים/ות להשתתף מתבקשים/ות למלא את  

 .  2021במרץ  25-ה  הודעות קבלה תימסרנה עד

 msas@savion.huji.ac.il לפרטים ובירורים, ניתן לשלוח מייל ל:
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