
3# םיילטיגידה חורה יעדמל ףרוחה רפס תיב

הפיח תטיסרבינוא ףותישב תירבעה הטיסרבינואה



םיאבה םיכורב

oץרוושלאינדרוספורפ,חורהיעדמלהטלוקפהןקיד,ןיגזמטואםיסינרוספורפהכרבירבד,
חורהיעדמבםימדקתמםידומילללדנמרפסתיבלשימדקאשאר

oרפסהתיבתינכתתגצה,תויפיצ,תורטמ

oםיטנדוטסהוםיצרמהםעתורכה



15.2.22 ישילש םוי

ףרוחהרפסתיבתחיתפ09:00-10:30

הקספה10:30-10:45

רדיקהננר–םיילטיגידהחורהיעדמבדוסייגשומ1הנדס10:45-12:30

םירהצ12:30-13:30

רבוסקרב–חורהיעדמבתויבושיחותויעדמתושיג2.1הנדס13:30-15:00

הקספה15:00-15:15

רבוסקרב–חורהיעדמבתויבושיחותויעדמתושיג2.2הנדס15:15-16:45

הקספה16:45-17:00

םיילטיגידהחורהיעדמבםיטקיורפתגצה17:00-18:30



16.2.22 יעיבר םוי

יאבגןומיסואיבלהשמ–3.1E-scriptoriumהנדס09:15-10:45

הקספה10:45-11:00

יאבגןומיסואיבלהשמ–3.2E-scriptoriumהנדס11:00-12:30

12:30-13:30

םירהצרנימס

הדבעמבםתצירפותולובג:ןלובחתהוהצירמה,לפרעה:יקסבוקילימ-גרבנירמיתיא

חורהיעדמביבושיחרקחמל

רדיקהננרורונמ-ץנימריפוא,איבלהשמ:םיביגמ
קניסוריניס-סובירקסנרט4הנדס13:30-15:00

הקספה15:00-15:15

יקסבוקילימ-גרבנירמיתיא–5.1CATMAהנדס15:15-16:45

הקספה16:45-17:00

רונמץנימריפוא–5.2vis-À-visהנדס17:00-18:30



17.2.22 ישימח םוי

איבלהשמ–יבחרמםויתחיתפ6הנדס09:15-11:30

קניסוריניס,הגזןרומ–םוקמיוהיזלטסקטמ

הגזןרומ–הפמתריצי
הקספה11:30-12:00

Openוהטאדןוגרא7.1הנדס12:00-13:30 Refine–רצנלעי

םירהצ13:30-14:30

Openוהטאדןוגרא7.2הנדס14:30-16:00 Refine–רצנלעי

הקספה16:00-16:15

ישיאטקיורפןונכתתנדס8הנדס16:15-17:15

הקספה17:15-17:30

האבההנשלתועצה,תורעה,םיבושמ:ףרוחהרפסתיבםוכיס17:30-18:30



םיילטיגידהחורהיעדמלאובמ,רדיקהננר

oםיילטיגידה חורה יעדמ הז המ?
oםיילטיגידה חורה יעדמ תושעל המל?
oםיילטיגידה חורה יעדמ תושעל ךיא?



 ?םיילטיגידה חורה יעדמ הז המ





Terras and Nyhan, Father Busa’s Female Punch Card 
Operatives 

http://melissaterras.blogspot.com/2013/10/for-ada-lovelace-day-father-busas.html

http://melissaterras.blogspot.com/2013/10/for-ada-lovelace-day-father-busas.html


http://jpress.org.il/olive
/apa/nli_heb/SharedVie
w.Article.aspx?href=MAR
/1967/08/28&id=Ar00708

1967 ,28טסוגוא ,בירעמ

http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/SharedView.Article.aspx?href=MAR/1967/08/28&id=Ar00708


https :// www.haaretz.co.il/news/education /1.1681006



ילטיגיד םלועב יגולנא טויפ ,רונמ-ץנימ ריפוא

 תוביטקפסרפ
 וא תויתומכ

 תוססובמ ,תויבושיח
 תדימלו הקיטסיטטס

 רקחמל ,הנוכמ
חורה יעדמב

 רגאמ ןיב לודג רעפ
 ןתינש בשחוממ

 עדימ ונממ רזחאל
 ןיבל תוריהמב

 תבשחוממ תכרעמ
 עצבל תלגוסמש

 תושרודש תומישמ
 לש דוביעו חותינ
 .םיישונא םירצות

 תויבושיח תושיג
 חורה יעדמ רקחל
 עוציב תורשפאמה
 םישדח רקחמ יגוס
 םקלחב םיססובמש
הנוכמ תדימל לע

 תובשחוממ תוכרעמ
 ןפואב תונשמ ןניאש

 יכרד תא יתוהמ
 תולעיימ אלא רקחמה

 םירקמבו ותוא
 תוכפוה םימיוסמ
 קיודמו ףיקמל ותוא

רתוי



ילטיגיד םלועב יגולנא טויפ ,רונמ-ץנימ ריפוא

oשדח אוה חורה יעדמ רקחל תינתומכ השיגב שומישה?
oתאז םאה ?חורה יעדמב תיאמצע הנילפיצסיד תאז םאה 

?תומייק תונילפיצסיד לש הבחרה
oםיילטיגידה חורה יעדמ לע רבדל רשפא םאה?
oםייבושיחה חורה יעדמ לע רבדל רשפא םאה?



תויבושיחלשהלאקס

 ,םיסופרוקתשגנה
 היצטיגיד ,הקירס

OCR

םיגייותמ םיסופרוק  ,שופיח ,עדימ ירגאמ
 ,טסקט רוזחא

םיחותינ

חותינל רזע ילכ  הפש חותינל םילכ
NLP תיעבט



םיילטיגידה חורה יעדמבםיטקייורפ יגוס

םידדוקמו םיילטיגיד םיטסקט תריצי :רוציי

 די יבתכ לש היצטיגיד ,תורוקמתשגנה :יוליג

הטאד חותינו דוביע ,עדימ תיירכ :חותינ

םיילטיגיד םינויכראו םירגאמ תריציו בוכרא :רומיש



םיילטיגידה חורה יעדמב םיטקייבוא יגוס





 הנילפיצסידכ חתפתמ םוחתה◀▶ םוחתה לש תוהזה יישק
דועו לגס ירבח ,םיסנכ ,תע יבתכ ,תויעוצקמ תודוגא םע תיאמצע

Leah Henrickson, ״Humanities Computing, Digital Humanities, and Computational Humanities: What’s In a Name ״ ) 3:AM Magazine
October 24, 2019)



 ?םיילטיגידה חורה יעדמ הז המ

oיעדמב יתרוסמה רקחמה ךרוצל םייבושיח םילכב שומיש 
 חורה
oטקייבואה רקחל תושדח תוטישו תולאש חותיפ דצל 

 יטסינמוהה



?םיילטיגידה חורה יעדמ תושעל המל
oרומישוףוסיא
oםייקה עדיהתשגנה
oעדיה לש היצזיטרקומד
oםישדח עדימ תורוקמ תחיתפ
oםישדח רקחמ ינוויכ חותיפ 
oרשפא יכ
oאלש רשפא יא יכ

https://www.haaretz.co.il/news/education/.pre
mium-MAGAZINE-1.8408439 https://www.nytimes.com/2013/05/2

7/world/middleeast/computers-
piecing-together-jigsaw-of-jewish-
lore.html

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-MAGAZINE-1.8408439
https://www.nytimes.com/2013/05/27/world/middleeast/computers-piecing-together-jigsaw-of-jewish-lore.html


?םיילטיגידה חורה יעדמ תושעל ךיא

oבשחמה ךסמל רמוחהמ םירבוע ךיא?
oהנוכמש תוארוהל חורה יעדמב רקחמ תלאש םימגרתמ ךיא 

 ?הניבמ
oחורה יעדמב הטאד ללכב והמ?
oיעדמב הטאד םיגיצמו ,םיחתנמ ,םידבעמ ,םיפסוא ךיא 

?חורה
oחורה יעדמב תואצות םיפקתמ ךיא?
oחורה יעדמב תונבותל תוינתומכ תואצות םימגרתמ ךיא?



הקוחר האירק



םלועה תורפס לע תורעשה ,יטרומוקנרפ





יקסבוקילימ-גרבנירמיתיא

תויורפסמהמכבתונורחאהםינשהםירשעבוכרענשםיברםירקחמ
האירקהדציכםיארמ,תילגנאהתורפסברקיעבו,םלועה
האירקהתא,הלילח,םנמאתרתיימהניאםיטסקטב׳תיבושיח׳ה
תרגתאמםגםיתעלו,הרישעמ,המילשמםאיכ,םהבתישונאה
,רתוילודגףקיהבםיטסקטםעדדומתהללוכיבשחמה.התוא
גייסל,ןיפולחלוא–תוירקחמתויציאוטניאתיריפמארשאלוךומתל
,ןתייארבהשקתמרקוחהןיעשתועפותףשוחאוה;ןתואלולשלו

ןורכיזבותיראנילהאירקבשתויעבטהתוישונאהתולבגמהלשב
תעבהבו,תונשיתולאשלתוירוקמתובושתעיצמאוה;לבגומ
.ולאשנםרטשתולאשררועמ



רונמ-ץנימריפוא

יתועמשמןפואביתורפסהרקחמלםורתלהלוכיתבשחוממה־תיתומכההשיגה
ןה,תרחאךרדבםראתלואםתוארלהשקשםיטביהלשהראהידילעןה
םיבשחוממהםילכה.םירקוחהתושרלדמועשםילכהזגראתבחרהידילע
םיעדומונחנאשהעשמרתויםישימשםיכפוהתויבושיחהתויגטרטסאהו
העירכמהאיהתיטסינמוההתירקחמההייסקלפרה;םהיתויטהלוםהיתולבגמל
ללוכ,תרחאתינשרפהלועפלכמתשרדנההייסקלפרלהמודב,ןאכ
.רתויבתויתרוסמהתוירקחמהתוקיטקרפה
םוחתמםירקוחידילעדחוימב–םיגצומםיבשחוממהםילכהםיתיעלםנמוא
תושלוחואתויטהלרטנלםחוכבשםילככוםייוויטקייבואכ–בשחמהיעדמ
הנעטהיכבטיהםיעדויונאחורהיעדמבםירקוחכםלוא,תונושתוישונא
ןיאלתבכרומ–םדורשבםירקוחלשתויוויטקייבואתוברל–תויוויטקייבואל
.בושחלגוהנשהממרועיש



 ?הקוחר האירקב םיארוק ונחנא המ
?הטאד הז המ :וא

רקחמהיאשומלעורבדיחרכהבאלתוברתהותורפסהידומילביתימעמםיבר
,םירפסתודואלעורבדיםה,םירקוחםההמםתואלאשתםא.'םינותנ'לעכםהלש
ינמרגהעונלוקהתודואלע…עשפ-ןמורוהמרדתודואלע;םיטרסוםירויצ
יאשומלעורבדיםהשרשפא;…תיטנמורההידמוקהתודואלעויטסינויסרפסקאה
וסחייתיםהדבלבתוקוחרםיתעלקרךא.םילילצותונומת,םיטסקטלעכםרקחמ
םיקסועונא,םירחארקחמימוחתבומכ,חורהיעדמב,לבא.'םינותנ'לאכםהילא
יטרפהרזגמב,םלועבהיצטיגידהיצמאמםיכשמנשלככ.'םינותנ'ברתויורתוי
תחתו,ונלשרקחמהימוחתלםייטנוולרהםינותנרתויורתויםירבטצמךכ,יקסעהו
.רקחמלםינימזםההמיאתמהאשרה



חורהיעדמבהטאד

o Data in the humanities could be considered a digital, 
selectively constructed, machine-actionable abstraction 
representing some aspects of a given object of 
humanistic inquiry 

o Data (as well as the tools with which we manipulate 
them) add complexity to the relation between 
researchers and their objects of study



הטאדםעהדובעבדוסייגשומ

oןותנש המ( םינותנ = הטאד | datum( תופצנה תועפותה 
ונתוא תוניינעמש

oיהשלכ הדחאה רדעה ידי לע רדגומ הטאד
oתויהל ךפוה אוה תועמשמו הנבמ הטאדל םינתונ רשאכ קר 

 היצמרופניא וא עדימ
oהנבומ ,הנבומ יצח ,הנבומ יתלב הטאד )plain text יתלב אוה 

)הנבומ אוה םינותנ סיסבב הטאד ;הנבומ
oהטאדה לעהטאדה = הטאד אטמ



תגרודמהאירקלשלדומ–הטאדכתויודע



ןמכייא טפשמ לש יאשונ לודימ

oלולכמה תא סופתל חילצמש ןפואב תויודעל בישקהל ךיא :רגתאה 
דיחיה לש ולוק תא דבאל ילבמ

oיאשונ לודימ :היגולודותמהtopic modeling סופרוק לכ לש 
טפשמה



Topic Modeling 
oתיעבט הפש דוביע ילכ NLP
oהנבומ אלו גיותמ אלהטאד לש הלודג תומכ רוקחל דעונ
oסופרוקב ״םייובחה״ םיאשונה יוהיז ךרד םיכמסמ חתנמ 
oאשונ )Topic( –עיפוהל ההובג תורבתסה תולעב םילימ ץבקמ 

 ךמסמב דחיב
oםתירוגלא LDA)Latent Dirichlet Allocation( לכש חינמ 

םיאשונ תבורעתמ בכרומ סופרוקב ךמסמ
oתאו סופרוקה תא םיביכרמש םיאשונה תא ״ףשוח״ לדומה 

ךמסמ לכב םיאשונהתוגלפתה



Blei et al., Probabilistic Topic Models (2003)



Topic modeling the NYT



תונורתי
oהפשהתאדבאלילבתיעבטהפשדבעמ
oבלשברקוחהלשתוברעתהןיא:תיחנומיתלבהטיש

םייובחהםיאשונהתפישחלשיבושיחה
oרמוחלשתולודגתויומכדודיקבישוק:םיגויתבךרוצןיא,

תולאשהתובכרומ,םידדוקמןיבםירעפ,תוירקחמתויטה
oההובגתיגולודותמתופיקש

םירגתא
oBag of Words
oםתירוגלאהלשתומדקומתוחנה
oתירבעםעהדובע



Topic 0 Topic 1 Topic 2

Topic 3 Topic 4 Topic 5 Topic 6

Topic 7 Topic 8 Topic 9



0 – Court Procedure 1 – Nazi 
Bureaucracy

2 – Negotiations

3 – Deportations 4 – Poland Jewry 5 – Final 
Solution

6 – Annihilation

7 – Eichmann 
Statement 

8 – Legal  Indictment 9 – Hungary Jewry



0 – Court Procedure

1 – Nazi Bureaucracy

2 – Negotiations

3 – Deportations

4 – Poland Jewry

5 – Final Solution

6 – Annihilation

7 – Eichmann Statement 

8 – Legal  Indictment 

9 – Hungary Jewry



0 – Court Procedure

1 – Nazi Bureaucracy

2 – Negotiations

3 – Deportations

4 – Poland Jewry

5 – Final Solution

6 – Annihilation

7 – Eichmann Statement 

8 – Legal  Indictment 

9 – Hungary Jewry




