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מדדי אוריינות •

מדד התקשוב הלאומי•

נתוני עתק , שיטות חדשות•

עקבות דיגיטליים•





יצירתיות
יוזמה

הבנה

שימוש

גישה
כישורים          הזדמנות













הגדרה ומדידה 

של אוריינות דיגיטלית

https://www.neaman.org.il/An-Innovative-Approach-for-Measuring-
the-Digital-Divide-in-Israel-Digital-Trace-Data-as-Means-for-Formulating-Policy-Guidelines

https://www.neaman.org.il/An-Innovative-Approach-for-Measuring-








עקבות 

דיגיטליים





השתתפות הציבור



השתתפות מקוונת

של הציבור



How do we know? 
How do we know that we know? 

? מניין לנו



How do we know? 
How do we know that we know? 

? מניין לנו





שיטות מחקר מסורתיות 



עקבות דיגיטליים























Why use social media analytics?



Derek deSola Price
“Instrumental Revelation”, Galileo

Eugene Webb et al. Unobtrusive Measures
“Ex umbris et imaginibus in veritatem”

תמונות בתערוכה 
האזנה לתחנות רדיו והמוסך                                                             



סקרים וקבוצות מיקוד הם שיטות שדורשות המון זמן
Traditional methods, like focus groups and surveys, are very time consuming



המשיבים ומחייבות מענה לשאלות היפותטיות זכרוןהשיטות המסורתיות נשענות על 
Most methods are based on respondents remembering past experiences and responding to 

hypothetical situations



, בשיטות המסורתיות המדגם קטן

"חוק המספרים הגדולים"ואנו נשענים על 



השיטות המסורתיות שבויות 

במבנים נוקשים של נתונים



השיטות המסורתיות כבולות

לאזורים גיאוגרפיים מוגבלים



High costs השיטות המסורתיות

מאד יקרות



השיטות המסורתיות מאד פולשניות



בכמות , נתוני איכות–ניתוח רשתות חברתיות 

Social media analysis – Qualitative data, in quantities

UNSOLICITED
UNBADGERED
UNOBTRUSIVE

לי לכתוש ב

בלי לפרוש

בלי לדרוש

בלי לפלוש



מינוף ההאזנה לרשתות 

לייצור תובנות 



Transportation methods

Ridesharing conversation, 
specifically about Lyft and 
Uber, has grown from 10% to 
nearly 50% of share of voice 
since 2013. That momentum is 
cutting into car buying and 
public transit conversation 
volumes



Self driving cars – emotion analysis 





Hybrid Technology?New Transmission? Heads up display?



?למה זה טוב–ניטור 
Sentiment analysis





Benefits of social media analysis





Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to 
do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing 
it...

-Dan Ariely

: הם כמו סקס נעוריםנתוני עתק 

,כולם מדברים על זה

, אף אחד לא יודע איך לעשות את זה

, כולם חושבים שכולם עושים את זה

אז כולם אומרים שכולם עושים את זה

דן אריאלי



The Google Flu Project
Twitter-based stock market predictions

Culturomics

















Love, sex?















https://stats.wikimedia.org/wikimedia/animations/wivivi/wivivi.html

https://stats.wikimedia.org/wikimedia/animations/wivivi/wivivi.html


https://blog.wikimedia.org/2018/01/16/wikipedia-rabbit-hole-clickstream/

https://blog.wikimedia.org/2018/01/16/wikipedia-rabbit-hole-clickstream/




?"בלי מלים"ומה עם , מלים יכולות להרוג
Scraping, Mining, Crawling for Nonverbals

• Likes, Dislikes 
• Shares 
• Comments 
• Friendings, Requests
• Retweets, Follows, Lists
• Links 
• UpVotes, DownVotes
• Points, Statuses, Badges
• Chronemics 
• Emoticons, Emojis



Flickr and Picasa
ופיקאסהפליקר



Instagram





מתערבת-תצפית לא

Keith Hampton
Hatnote

מדידות רשתיות



מתערבת-תצפית לא
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Hatnote

מדידות רשתיות









For centuries, we’ve relied on polling or small-scale lab 
experiments to study human behavior. Today, a new approach is 
possible. As we live more of our lives online, researchers can 
finally observe us directly, in vast numbers, and without filters. 
Data scientists have become the new demographers.

In this daring and original book, Rudder explains how Facebook "likes" can predict, with surprising 
accuracy, a person’s sexual orientation and even intelligence; how attractive women receive 
exponentially more interview requests; and why you must have haters to be hot. He charts the rise 
and fall of America’s most reviled word through Google Search and examines the new dynamics of 
collaborative rage on Twitter. He shows how people express themselves, both privately and 
publicly. What is the least Asian thing you can say? Do people bathe more in Vermont or New 
Jersey? What do black women think about Simon & Garfunkel? (Hint: they don’t think about Simon 
& Garfunkel.) Rudder also traces human migration over time, showing how groups of people move 
from certain small towns to the same big cities across the globe. And he grapples with the 
challenge of maintaining privacy in a world where these explorations are possible.









Thank You!
Děkuji
谢谢
תודה

שיזף רפאלי
Sheizaf Rafaeli

http://rafaeli.net

http://rafaeli.net/

