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 שימוש בנתונים דיגטלים וגדולים לקבלת החלטות בארגונים
  

 גיא לבן המרצה:

  קוד קורס:

 מועד הקורס: 

 שש"ס 2היקף שעות: 

  נ"ז  2היקף נקודות זכות: 

  בתיאום מראש שעת קבלה:

 Guy.laban@glasgow.ac.uk :אימייל 

  

 מטרות הקורס  

, דרך ערוצי המדיה החברתית, מנועי החיפוש, אתר הדיגטליותארגונים נחשפים להמון מידע בסביבות 
ארגונים יכולים להסיק מסקנות אינטרנט, וגם מערכות פנים ארגוניות. באמצעות אותם נתונים 

ס נלמד על איסוף ושימוש בנתונים דיגטליים ומסדי ורבקמשמעותיות על פעילות, תפקוד והצלחת הארגון. 
מתי נשתמש באותם נתונים, איך נאסוף אותם, ואיך הם  – לטות בארגוניםנתונים גדולים בשביל לקבל הח

. במסגרת הקורס נלמד את שפת התכנות פייתון, יכלים לעזור לנו בקבלת החלטות בצורה אתית ואחראית
בשביל הסקת מסקנות  נתוניםסידור וארגון נתונים דיגטיים, ויזואליציה וניתוח איסוף, כתיבת פונקציות ל

 מטלת סיום גדולה. הקורס יכלול מטלה שבועית, כתיבת התוצאות והצגתם בסביבה ארגונית, מבוססת
היא או פרויקט מחקרי או ניתוח עסקי לבעיה ארגונית או שירותית.  מטלת הסיום. וההצגה שלה לכיתה

ת הסטודנטים יצתרכו לאסוף או לארגן נתונים בעצמם, להכין אותם לניתוח, לענות על הבעיה ולהסביר א
לפני הגשת המטלה, הסטודנטים יציגו את  התשובה באמצעות הנתונים והכלים אותם רכשו במהלך הקורס.

סטודנטים צריכים רקע בסיסי  עבודתם לכיתה, יקבלו הערות ויוכלו לתקן בהתאם לפני הגשת העבודה.
ית של סטודנטים שרוצים להתחיל בלמידה עצמא –לא חובה  .בסטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותניות

 -יסודות התכנות בפייתון יכולים להתחיל עצמאית בקורס החינמי 
https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3. 

 תפוקות למידה  

 עם סיום הקורס בהצלחה, יהיו הסטודנטים/ות מסוגלים/ות:  

 ים דיגיטלים וגדולים.להכיר את שפת התכנות פייתון ואיך לבצע באמצעותה סידור, ארגון, וניתוח של נתונ ➢

להציב שאלות מחקר רלוונטיות לסביבה הארגונית ולענות על בעיות מהסביבה הארגונית באמצעות  ➢
 נתונים דיגטלים וגדולים, ובאמצעות כלים מעולם מדעי הנתונים.

להעריך פתרונות וביצוע של החלטות ארגוניות שונות שמבוססות על נתונים גדולים ודיגטלים, ואיך אפשר  ➢
 לייעל תהליכים ידניים באמצעות כלים מעולם מדעי הנתונים.

  

 דרכי ההוראה  

מכיוון שתפוקת הלמידה העיקרית נמדדת בשימוש בקוד,  .ותרגול בביתהקורס מורכב מהרצאות פרונטליות, 

 הסטודנטים חייבים לתרגל כתיבת קוד אחרי ההרצאות הפרונטליות כל שבוע. 
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 דרישות הקורס  

 השתתפות פעילה בהרצאות.   ➢

 מהשיעורים ללא אישור המרצה לא תאפשר את סיום הקורס .  %20-היעדרות מעל ל ➢

 .  ה של לפחות חמישה תרגילי ביתהגש ➢

פרויקט מחקרי או ניתוח עסקי לבעיה ארגונית באמצעות נתונים דיטלים או גדולים  –מטלת סיום  ➢
 ושימוש בכלים מעולם מדעי הנתונים.

  

 הערכה 

 . 50%  –  מטלת סיום

 .20% –פרזנטציה 

 .20% – תבי יתרגיל

 .  %10 –השתתפות פעילה בקורס 

  

תכני הקורס משקפים את קידום הקיימות החברתית והסביבתית, החרוטה על 

 UN’sקיימה: -דגלה של אוניברסיטת חיפה, בהתאם ליעדי האו"ם לפיתוח בר 

stainable Development Goals=SDG יעדי ה . מתוך-SDG  ניתן למנות מבין

תכני הקורס התייחסות  לקידום עבודה הוגנת, צמצום אי השוויון, קידום ואכיפה 

 של חוקים ומדיניות שאינם מפלים לפיתוח בר קיימא.  

  

  
 סטודנט יקר,  

  
אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה 

 להתאמות,  אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:  

 דואל LDA@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249265 
  

 ליה"ל:  לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות 

 דואל  mhait@univ.haifa.ac.il טל: 04-8249022 
  

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות 

 הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.  

   
 

 חומרי קריאה: 
 

Required: 
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Trilling, D. (2018). Doing Computational Social Science with Python: An Introduction. 

https://papers.ssrn.com/abstract=2737682 

 

Chen, S.-H., & Yu, T. (2018). Big Data in Computational Social Sciences and Humanities: An 

Introduction. 1–25. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95465-3_1 

 

Tursunbayeva, A., Pagliari, C., di Lauro, S., & Antonelli, G. (2022). The ethics of people 

analytics: risks, opportunities and recommendations. Personnel Review, 51(3), 900–921. 

https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0680/FULL/PDF  

 

Troisi, O., Maione, G., Grimaldi, M., & Loia, F. (2020). Growth hacking: Insights on data-

driven decision-making from three firms. Industrial Marketing Management, 90, 538–557. 

https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2019.08.005  

 
Scholz, Tobias M. (2017) : Big data in organizations and the role of human resource 
management: A complex systems theory-based conceptualization, Personal management und 
Organisation, No. 5, ISBN 978-3-631-71905-3, Peter Lang International Academic Publishers, 
Frankfurt a. M., https://doi.org/10.3726/b10907  
 

 

Essential: 

 
 
Ranjan, J., & Foropon, C. (2021). Big Data Analytics in Building the Competitive Intelligence 

of Organizations. International Journal of Information Management, 56, 102231. 

https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2020.102231  

 

Jaffe, E. (2014). What Big Data Means For Psychological Science. APS Observer, 27. 

https://www.psychologicalscience.org/observer/what-big-data-means-for-psychological-science 

 

 
Optional:  

 

Carrascal, J. P., Riederer, C., Erramilli, V., Cherubini, M., & de Oliveira, R. (2013). Your 

browsing behavior for a big mac: Economics of personal information online. Proceedings of 

the 22nd International Conference on World Wide Web, 189–200. 

https://doi.org/10.1145/2488388.2488406  

 

J. Wielki, "Implementation of the Big Data concept in organizations - possibilities, 

impediments and challenges," 2013 Federated Conference on Computer Science and 

Information Systems, 2013, pp. 985-989. 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6644134?casa_token=vOdY7295qfMAAAAA:Gt

OATlM_fMpPrAbL7xRBdPKF2jylSa83rTO_NHWpKPL9KFstJChCidXv-0qdeDEsU_7aaQrt 

 

Kaivo-oja, J., Virtanen, P., Jalonen, H., Stenvall, J. (2015). The Effects of the Internet of 

Things and Big Data to Organizations and Their Knowledge Management Practices. In: Uden, 

L., Heričko, M., Ting, IH. (eds) Knowledge Management in Organizations. KMO 2015. 

https://papers.ssrn.com/abstract=2737682
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95465-3_1
https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0680/FULL/PDF
https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2019.08.005
https://doi.org/10.3726/b10907
https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2020.102231
https://www.psychologicalscience.org/observer/what-big-data-means-for-psychological-science
https://doi.org/10.1145/2488388.2488406
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6644134?casa_token=vOdY7295qfMAAAAA:GtOATlM_fMpPrAbL7xRBdPKF2jylSa83rTO_NHWpKPL9KFstJChCidXv-0qdeDEsU_7aaQrt
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6644134?casa_token=vOdY7295qfMAAAAA:GtOATlM_fMpPrAbL7xRBdPKF2jylSa83rTO_NHWpKPL9KFstJChCidXv-0qdeDEsU_7aaQrt
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Lecture Notes in Business Information Processing, vol 224. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-21009-4_38 

 

Jenkner, C. S., Ravi, N., Gabel, M., & Vogt, J. C. (2022). Trust in data-requesting 

organizations—A quantitative analysis on cultural antecedents and individual-level perceptions. 

The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 88(4), e12208. 

https://doi.org/10.1002/ISD2.12208  

 
 :**נושאי הקורס 

 
  

   נתונים דיגיטלים ונתונים גדולים –מבוא 
  

 קריאת חובה:  
  

Chen, S.-H., & Yu, T. (2018). Big Data in Computational Social Sciences and 

Humanities: An Introduction. 1–25. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95465-

3_1 

 

Tursunbayeva, A., Pagliari, C., di Lauro, S., & Antonelli, G. (2022). The ethics 

of people analytics: risks, opportunities and recommendations. Personnel 

Review, 51(3), 900–921. https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0680/FULL/PDF  

 

   1שא נו

 1שימוש בנתונים דיגטלים וגדולים בשביל לענות על בעיה ארגונית 
 

 נדבר במהלך השיעור על בעיות ארגוניות שונות שנתונים דיגטלים וגדולים יכולים לענות עליהם.
  

 קריאת חובה: 
  

Troisi, O., Maione, G., Grimaldi, M., & Loia, F. (2020). Growth hacking: 

Insights on data-driven decision-making from three firms. Industrial Marketing 

Management, 90, 538–557. 

https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2019.08.005  
 
Scholz, Tobias M. (2017) : Big data in organizations and the role of human 
resource management: A complex systems theory-based conceptualization, 
Personal management und Organisation, No. 5, ISBN 978-3-631-71905-3, Peter 
Lang International Academic Publishers, Frankfurt a. M., 
https://doi.org/10.3726/b10907  
 

 קריאות רשות:
 

Ranjan, J., & Foropon, C. (2021). Big Data Analytics in Building the 

Competitive Intelligence of Organizations. International Journal of Information 

Management, 56, 102231. https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2020.102231  

 

Jaffe, E. (2014). What Big Data Means For Psychological Science. APS 

Observer, 27. https://www.psychologicalscience.org/observer/what-big-data-

means-for-psychological-science 

  2נושא 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-21009-4_38
https://doi.org/10.1002/ISD2.12208
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95465-3_1
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95465-3_1
https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0680/FULL/PDF
https://doi.org/10.1016/J.INDMARMAN.2019.08.005
https://doi.org/10.3726/b10907
https://doi.org/10.1016/J.IJINFOMGT.2020.102231
https://www.psychologicalscience.org/observer/what-big-data-means-for-psychological-science
https://www.psychologicalscience.org/observer/what-big-data-means-for-psychological-science
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Kaivo-oja, J., Virtanen, P., Jalonen, H., Stenvall, J. (2015). The Effects of the 

Internet of Things and Big Data to Organizations and Their Knowledge 

Management Practices. In: Uden, L., Heričko, M., Ting, IH. (eds) Knowledge 

Management in Organizations. KMO 2015. Lecture Notes in Business 

Information Processing, vol 224. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-

3-319-21009-4_38 
 מבוא לפיתון:

 קוד בסיסי, כתיבת מחברת התחלה של פרויקט חדש
 

 קריאת חובה: 
  

Trilling, D. (2018). Doing Computational Social Science with Python: An 

Introduction. https://papers.ssrn.com/abstract=2737682 

   
 סטודנטים יכולים להתחיל לתרגל לפני תחילת הקורס באמצעות:
https://www.codecademy.com/learn/learn-python-3  

 3נושא 

 מבני נתונים:
 

עבודה עם סוגי נתונים שונים והשימוש במבני נתונים שונים כמו טבלאות, רשימות, מילונים, 
  ועוד.

   4נושא 

 פורמלות בסיסיות:
 

   .וכתיבה בסיסית של אלגוריתמים לולאות והגבלות

  5נושא 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-21009-4_38
https://doi.org/10.1007/978-3-319-21009-4_38
https://papers.ssrn.com/abstract=2737682
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 Pandasסידור וארגון נתונים ב
  

 .Pandasנסדר ונציג נתונים באמצעות החבילה 

נושא 
6   

 פונקציות
  

  נתרגם את כל מה שלמדנו עד כה לכתיבת פונקציות שיעזרו לנו לסדר, לארגן ולחשב נתונים.

  7נושא 

 2 לענות על בעיה ארגוניתשימוש בנתונים דיגטלים וגדולים בשביל 
 

נדבר במהלך השיעור על בעיות ארגוניות שונות שנתונים דיגטלים וגדולים יכולים לענות עליהם. 
במהלך השיעור נדבר על המטלת סיום וסטודנטים יצתרכו להגדיר את שאלת המחקר או הבעיה 

 עליה ירצו לעבוד בשביל מטלת הסיום.
 

 קריאות רשות:
 

Jenkner, C. S., Ravi, N., Gabel, M., & Vogt, J. C. (2022). Trust in data-

requesting organizations—A quantitative analysis on cultural antecedents and 

individual-level perceptions. The Electronic Journal of Information Systems in 

Developing Countries, 88(4), e12208. https://doi.org/10.1002/ISD2.12208  
 

 8נושא 

 מבוא לעיבוד וניתוח טקסט וניתוח תוכן אוטומטי
  

 .נלמד לבנות פונקציות שמעבדות טקסט לניתוח נתונים ומקטלגות תוכן בצורה אוטומטית

נושא 
9  

 
 הרצאת אורח

  
 על השימוש בנתונים דיגיטלים וגדולים בארגונים גדולים.הרצאת אורח 

  

נושא 
10 

 ויזואליזציות
 .הצגת נתונים ותוצאות בצורה גרפית

נושא 
11  

 ניתוח ומידול סטטיסטי
  

 . על מנת לבצע ניתוח סטטיסטינלמד להשתמש בחבילות השונות ובפיצ'רים של פייתון 
  

  12נושא 

 עבודה על מטלת הסיום
  

 השיעור סטודנטים יוכלו לעבוד על עבודת הסיום ולשאול שאלות פרקטיות את המרצה. במהלך
   

  13נושא 

 פרזנטציות של הסטודנטיםסיכום הקורס ו
 

גדולים \הבעיה הארגונית, איך השתמשו בנתונים דיגטלים –הסטודנטים יציגו את העבודה שלהם 
 בשביל לענות על הבעיה, ומה היו ממליצים לארגון בהתאם.

  

  14נושא 

  
   ייתכנו שינויים בסילבוס במהלך הסמסטר, בכפוף להודעה . -** שימו לב  

 
  סמסטר נעים ובהצלחה!!

  

https://doi.org/10.1002/ISD2.12208

