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 קרוב ןודק הזיאול
 ינשו ןושאר ראות ידומיל יתמייס .1982 תנשב הצרא יתילעו1961-ב לובנטסיאב  יתדלונ
 לש ירוביצה תורישב םיריכב םילהנמל תינכתב תרגוב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
 ריכב ףגא תלהנמכ תנהכמ  ,2008 תנש זאמ .דראוורה תטיסרבינואב 2017 רוזחמ רנסקוו  ןרק
 תולועפה לע יארחא ףגאה .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב תיטסיטטס היגולודותמ
 טרפבו תימשר הקיטסיטטס ימוחת לכב םה ייקוסיע ,ינורקע ןפואב .הכשלה לש תויטסיטטסה
 ,םימדקתמ םייטסיטטס םילדומ ,הדימאו םיימגדמ םירקס ,תויתע תורדס חותינ :םיאבה םימוחתב
 ,הנורחאל .םידדמ תיינבו םיילהנמ םיצבק לע תססובמ הקיטסיטטס ,תיטסיטטס תוידוס
 הקיטסיטטס יכרוצל BIG DATA-ב שומישו MACHINE LEARNING  לש םוחתב תניינעתמ
 הנימאמ ינא .םימעפ רפסמ הקיטסיטטסל ילארשיה דוגיאה תצעומב הרבח יתייה ,רבעב .תימשר
 הקיטסיטטס לש םושייו חותיפו רקחמ םודיקל בושח דיקפת שי הקיטסיטטסל ילארשיה דוגיאלש
 .לארשיב

 

 יול יסוי
 .הנש 25 לעמ הקיטסיטטסב קסועו ,תירבעה הטיסרבינואב הקיטסיטטסל ר"ד ראות לעב ינאו יול יסוי ימש

 ןווגמב יתקסעו  היישעתל יתרבע ,ןרטסוותרונ תטיסרבינואב טרוטקוד-טסופו טרוטקודה םויס רחאל
 תרבחב חותיפו רקחמ ידיקפתו ,תרושקת תותשר לוהינל תוכרעמ חותיפ ,יקוויש רקחמ םהיניבו ,םימוחת
 .רקחמל תיללכ ןוכמב ריכב יאקיטסיטטסויב ינא םויכ .עבט

 להקה ברקב תיתרוקיב הבישחו תיטסיטטס תוניירוא םודיק ןעמל ליעפ ינא יאקיטסיטטסכ יתדובעל ףסונב
 השימח להנמ ינא ןכ ומכ .2004 תנשמ לחה "םיעדמה תכיסנ" גולבה תא בתוכ ינא וז תרגסמב .בחרה
 םוחתב םיכרע תביתכ םדקמו ,םיבקוע 7000-כ לש ללוכ רפסמ םהל ,הלא םימוחתב קובסייפב םיפד
 .תירבעה הידפיקיוב הקיטסיטטסה

 תוליעפב קלח תליטנל ףסונב ,וז תרגסמבו ,םינש עברא ךשמב דוגיאה תצעומב רבח יתייה רבעב
 .הקיטסיטטסב םישמתשמה םייעוצקמ םירוביצלו בחרה להקל םיעוריא יתמדיק דוגיאה לש תיתרוסמה

 :םימוחת רפסמ םודיקל לעפא ,דוגיאה לש תיתרוסמה תוליעפה םויקל ףסונב ,דוגיאה אישנכ

 הדובע ילככ הקיטסיטטסב םישמתשמ ךא םיאקיטסיטטס םניאש םישנאל םיעוריא םויק       •
 .רקחמו

 עוצקמ תא רשקמ היסולכואהמ לודג קלח םויכ :בחרה להקב עוצקמה תימדת םוקיש       •
 םישומיש רוביצה תעידיל איבהל לעפא ."םירקש"-כ םיספתנה ,םירקסל קרו ךא הקיטסיטטסה
 .םתובישח תא ריבסהלו הקיטסיטטסב םיפסונ

 שיש םייפיצפס םיאשונב ודקמתיש םינותנ ינעדמו םיאקיטסיטטסל םיפוכת םיעוריא םויק       •
 .ןיינע םהב

 .םינותנה יעדמו הקיטסיטטסב תוקסועה םישנ דודיעו םודיק       •

 םויק ,םייתרוסמה תרושקתה יעצמא םע םירשק םויק ,תיתרבחה הידמב תוליעפ ידי לע וגשוי הלא תורטמ
 ,דוגיאה תורטמ תא תומאותה תורטמ שי םהלש םיפסונ םיפוג םע הלועפ ףותיש ,םיידועיי ןויע ימיו םיסנכ
 .)meetup יעוריא ןוגכ( תוילמרופ אל תויוליעפו םויק
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 שוג ובא ףירש
 )ירקחמ לולסמ( תימשר הקיטסיטטסב תירבעה הטיסרבינואה ךמסומ .ןבו תבל באו יושנ ,38 ןב
 דבוע .2004 תנשמ הנידמה יעדמו הקיטסיטטסב תירבעה הטיסרבינואה רגובו ,2008 תנשמ
 םוחת שאר ןגס אוה יחכונה ידיקפת ,םויה דעו 2004 תנשמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב
 םיימושייו םיירקחמ םיטקיורפ לע רקיעב דבוע .תיטסיטטס היגולודותמ ףגאב יטסיטטס חותינ
 יוכינו ARIMA םילדומ תמאתהב החמומ ,תויתרבחו תוילכלכ תויתע תורדס חותינ םוחתב
 יתדבע 2010- 2004 םינשה ןיב ,הקיטסיטטס תארוהב  םג קסוע .תויתיעה תורדסל תויתנוע
 ןיבו ,תירבעה הטיסרבינואב תונוש תוקלחמב הקיטסיטטסל תואובמ יסרוקב ילטנורפ לגרתמכ
 תויתומכ רקחמ תוטיש סרוקבו הקיטסיטטסל אובמ סרוקב הצרמכ יתדבע 2017- 2010 םינשה
    .להנמל הללכמה ,ימדקאה לולסמב

 
 יקסנקשב לימא
 הללכמב לוהינו היישעת תסדנהל הקלחמה לש סוטירמא אוה ,D.Sc. ,יקסנקשב לימא ח'פורפ
 םיטביהב תדקמתמ יחכונה רקחמבו הארוהב ותוליעפ .הדוארב טרוא הסדנהל תימדקאה
 הקיטסיטטס ,הקיסיפב םירמאמ 80 -מ רתוי רביח .היגולורטמו תוכיא תסדנה לש םיטסיטטס
 / ISO לש הנשמה תדעווב רבח .םינוש םייעדמ תע יבתכו םירפסב ומסרופ רשא הסדנהו

REMCO, לימא ח'פורפ .םינוש םיסנכ תוינכתל תודעוובו םיימואלניבו םיימואל םיטקיורפב 
 2014 תנשב .לילגב יתנשה תוכיאה סנכ לש תנגראמ הדעו לש עובק ר"ויו דסיימ אוה יקסנקשב
 .לארשיב תוכיא םודיקל ותמורת לע תוכיאל ילארשיה דוגיאהמ הרקוה תדועת לביק
. 
 ןמרבוג ירוי
 תדימל סנכ תא ,ץישפיל המלש ר"ד םע דחי ,יתנגרא .דוגיאה תצעומ רבח תונורחאה םייתנשב
 ךישמהל לכואש שיגרמ ינא 'דכו יתנשה סנכה ןוגראב ברועמ ,ביבא לת תטיסרבינואב הנוכמ
 הקיטסיטטסל גוח רגוב - ימצע לע .21 -ה האמב יטנוולרל ותכיפהו דוגיאה םודיקל םורתל
 תיזכרמה הכשלב ריכב רקוחו רקוחכ יתדבע הנש 15 ךשמבו ,תירבעה הטיסרבינואב
 יתלחתה םינש 6 -כ ינפל .הקירטמונוקאו תימשר הקיטסיטטס לש םיאשונ ןווגמב הקיטסיטטסל
 Vatbox תרבחב director of data science -כ שמשמ ינא םויהו ,הנוכמ תדימלב קוסעל
  .הילצרהב
 

 רנטד יתיא
 תיטסיטטס הדימל :םימוחתב רקוח .הפיח תטיסרבינוא ,הקיטסיטטסל הקלחמב ריכב הצרמ
 .)םושייו הירואת ;יוזיחו הקסה( קתע ינותנ חותינו ,הדידמ תואיגש םע םילדומ ,תוימניד תוכרעמב
 יעדמ יתווצ תמקה :ןוגכ ןווגמו בר ןויסנ םע םינותנה יעדמו הקיטסיטטסה םוחתב הישעתב ץעוי

 הארתה תוכרעמ ;םינותנה עדמ ימוחתב חותיפו רקחמ ;ןוגראב םתעמטהו םתרשכה ,םינותנה
 ;קתע ינותנ חותינו לוהינל ןנע תורוטקטיכרא ןונכת ;םיינילק םירקחמ ;תוימניד תוכרעמ ;הצלמהו

 לש יתנשה סנכה לש תיעדמה תינכותה ר"וי .הקומע הדימלו הנוכמ תדימל ;םייוסינ חותינו ןונכת
 ןוגרא ,תואצרה( ןורחאה רושעב דוגיאה יסנכב ליעפ ,2019 הקיטסיטטסל ילארשיה דוגיאה
 הרבחה לש ןוכיתה םיה חרזמ רוזא אישנ ןגס .)םינותנה יעדמב לנאפ תייחנהו ןונכת ,םיבשומ
  IBS).-(EMRתימואלניבה תירטמויבה
 

 
 



 טרפוה תימע
 אוה ילש יזכרמה ירקחמה ןיינעה .רנטרג ןוכמב הקיטמתמ-ויבו הקיטסיטטס-ויבל הדיחיה להנמ
 לש בחרמבו ןמזב תוטשפתה לע שגד םע תויגולויב תועפות לש יטסיטטסו יטמתמ לודימב
 תוסנלו תופיגמ תוטשפתה לש םינוש םיטקפסא תמכלו ןייפאל םיסנמ ונחנא  .תוקבדמ תולחמ
    .הייסולכואה לש הקימנידה תא םיבצעמה תוחוכהו םינונגנמה תא ןיבהל
 
 
 רדיו הילו'ג
 ינשו ןושאר ראות תלעבו םידלי 4 + האושנ ,םילשוריב תררוגתמ ינאו רדיו הילו'ג ימש
 הדימא "ב הקסע ינשה ראותל ילש הזתה תדובע.הפיח תטיסרבינואמ תימושיי הקיטסיטטסב
 קירא ש"ע סרפב 2002 תנשב התכז ףאו " )ROC )AUC תמוקעל תחתמ חטשה לש תיחוורמ
 יתדבע .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב תדבוע ינא תונורחאה םינשה רשעב .דוגיאה סנכב ץרפ
 לע יתדבע ,ףסונב.הדימאו המיגדל םירושקה םיאשונב יתקסע םש תיטסיטטס היגולודותמ ףגאב
 םיכתחב המיגד תויועטו םינדמוא בושיח עצבמה שמתשמל קשממ לש תירנג תכרעמ חותיפ
 תלהנמ דיקפתל יתרחבנ םישדוח 7-כ ינפל.שמתשמה תושירד יפל תואלבט תקפהו םינוש
 םישקבמה םירקוח רובע םינותנו עדימ תקפסמ הדיחיה .הכשלב רקחמל עדימ תשגנהל הדיחיה
 עצבל תנמ לע תאזו תוהוזמ יתלב טרפ תומושרב שומיש ךות ס"מלה לש רקחמה ירדחב דובעל
 תבשוח ינאו דוגיאה תצעומל ףרטצהל דאמ חמשא  .לארשיב הלכלכהו הרבחה תלעותל םירקחמ
 .םינוש םימוחתב הכשלב יתדובעמו ינויסינמ םורתל לכואש
 
 

 ץישפיל ימולש
 עדמ תא םדקמ ינא תונורחאה םייתנשב .הינש היצנדקל רחביהל שקבמו הצעומ רבחכ םויכ ןהכמ
 .ביבא לת תטיסרבינואב דוגיאה לש םינותנ עדמ סנכ ןוגראל ףתוש יתייהו דוגיאב םינותנה
 ליבומ ינא ,פא-טרטס תרבחב יתדובעב .ביבא לת תטיסרבינואמ הקיטסיטטסב טרוטקוד לעב
 .םינותנ ינעדמ לש תווצ
 
 
 בונ לבוי
 גוחב לגס רבח  .דרופנטס תטיסרבינואמ טרוטקודו ינש ראותו ,ןוינכטהמ ןושאר ראות לעב
 לש תימדקאה תינכתה תדעו ר"ויכ שמיש  .2006 תנש זאמ הפיח תטיסרבינואב הקיטסיטטסל
 תנשב דוגיאה סנכב םירטסופה בשומ ר"וי ,2016 תנשב הקיטסיטטסל ילארשיה דוגיאה סנכ

 .2018 תנשב הקיטסיטטסל רטופו ץרפ סרפ תדעו ר"ויו ,2017
 
 
 
 
 
 


