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Data Analyst Expert 
 שעות  240

בעולם העסקי של היום, נתונים, מידע וחיזוי הם העתיד של כל ארגון. כמויות המידע שנאספות בארגונים ובאנושות כולה 
גדלות בקצב מסחרר והשליטה בהם הופכת לחשובה מאי פעם. רוב יישומי התוכנה בעולם נדרשים לבצע פעולות קריטיות 

 Dataניתוח ,חיזוי, דיווח והצגת הנתונים. מסלול הכשרה זה, הינו כרטיס הכניסה לעולם המרתק של של עיבוד, אחסון, 

Analysis .המשלב בין טכנולוגיה לעסקים 

 תפקיד:אור ית

תפקידו ו, IT -זהו תפקיד המתווך בין הארגון למחלקת ה .מידענתונים ויכולת להפיק ידע מדורש  Data Analystתפקיד 
לצורך קבלת החלטות עסקיות קריטיות בתכנון תהליכים, בבחירת אסטרטגיה ויעדים ארגון לנתח מצב קיים ב הינוהמרכזי 

 ועוד. 

, עם זאת, מרביתם אינם יודעים כיצד להשתמש בתבונה BIבשנים אחרונות מקימים ארגונים רבים מחסני נתונים ומערכות 
 בנתונים אשר אגרו. 

בעבודה מסוגלים ליישם את כישוריהם  אנליסטים ובמסגרת, נתוניםאנליסט  של תפקידמכשיר ל זה, מקצועי וייחודי מסלול
המאפשרים   BIותחקור וניתוח הנתונים באמצעות כלי, מול בסיסי נתונים כולל שליפה של מידע רלוונטי לבעיה עסקית

בין היתר תוך כדי התנסות  .יציהולא אינטוא לאנליסטים לספק תוצאות לקראת קבלת החלטות עסקיות על בסיס נתוני הארגון
שונים, יקבלו ידע בהדמיית והנגשת  Dashboardsעל כלים וטכנולוגיות שונות במהלך הקורס הסטודנטים יהיו מסוגלים לבנות 

  השונים.  BIניתוח וביצוע חישובים בסיסיים עד מתקדמים באמצעות כלי 

 ק העסקי והטכנולוגי שאנו עדים להן בשנים אחרונות. עונה למגמות השוזה של היכולות הנרכשות במסלול, מכלול 

 :מבנה המסלול

-חל מביצוע שאילתות ברמת הה –נתונים בארגון שים בשלבים השונים של העבודה עם הנדרלל כלים רבים מסלול הכשרה כו
SQL ם ניתוח למנהליהבנה רחבה של שלבים אותם עובר דאטה ארגוני מרגע שנכנס לתוך הארגון ועד להגשת תוצאות ה, דרך

 מובילים בשוק הישראלי. BIלצורך קבלת החלטות, ועד לשימוש בכלי 

ויותר  ופס מקום יותרתתפקיד האנליסט ו Self-Service BI בכלים מתקדמים המאפשרים כיוםשופע החדש  BI-עולם ה
רב דגש  ישנו ,כןעל  .כדי לנתוח נתונים לשאלה עסקית רלוונטית BI-ו ITשכן הוא אינו נדרש להסתמך על אנשי משמעותי 

 .Tableau ,Power BI כגון Self-Service BI-ה על כלימסלול הכשרה ב

מדובר בכלי לניתוח נתונים מן  עדייןעדיין קיימת ברוב משרות האנליסטים,  Excel בנוסף, הצורך והדרישה בעבודה עם
 ביותר לניתוח נתונים השורה, אשר מתאים לשלבים שונים של עבודת אנליסט. אנחנו נתמקד בשלושה כלים החשובים

 :באמצעות אקסל

 pivot tables -  נתונים במהירות וביעילות, חייב לדעת לנתח  אנליסטבעולם שחי ונושם נתוניםpivot tables  הינו
 בו. להתמקצעאותו ו חובה להכירובאקסל,  חשוב ביותרהנושא אולי 

 pivot charts -  נה על שאלות להציג נתונים בצורה ויזואלית שעו חייב לדעת אנליסטכדי להבין שינויים לאורך זמן
 .מאפשרים להגיע לתשובות מהירות בניתוח בזמן אמתהינם דינמים ו אלהגרפים  מגוון גרפים.באמצעות עסקיות 

 power query -  ,לעידן  הכלי מקדם אותואנליסט אמיתי מביא תובנות מנתונים ולא רק שולף נתונים ומעדכן דוחות
 ל.בצע אוטומציות לתהליכים חוזרים באקסכאשר ניתן ל BI -עידן ה -החדש 

המשימה פרויקט מעשי בכיתות שלנו ובליווי המדריך.  עובדים עלבמהלך המסלול הסטודנטים מעבר לתרגול רב בשיעורים, 
בשטח, החל מתחקור של בסיס הנתונים ועד לביצוע  אנליסטיםשל  השל הפרויקט הינה תהליך עבודה המדמה את העבוד

השונים. הפרויקט מבוצע בכיתות המכללה, למשך שעות ארוכות, ומהווה התנסות פרקטים בכלים  BIוחים מעמיקים בכלי נית
 הנלמדים.
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 :קהל יעד

 למועמדים בעלי רקעאו ו/ חשבונאות/שיווקמיועד לאקדמאים בתחומי הניהול/כלכלה/סטטיסטיקה/מתמטיקה/ המסלול
 עבודה עם נתונים.נסיון בו עסקי מוכח ונסיון

 :דרישות קדם

 ניסיון מעשי בתחום ניתוח נתונים / תואר אקדמי רלוונטי 
  חובה -עם אקסל טובה הכרות 

 תוכנית הלימוד:

Part 1: Basic SQL Language    

לצורך תחקור בסיס  SQLמטרת המודול להעניק ידע  במושגים בסיסיים במסדי הנתונים ובעיקר ידע פרקטי בשימוש בשפת 
 הנתונים הארגוני.

 Setting up development environment  

o Introducing SQL server Management Studio 

 Querying Data Using SQL Language  

o Basic Concepts of Databases 

o SQL Server Data Types  

o Retrieving Data: SELECT Statement 

o Filtering Data: WHERE, Logical Operators and Expressions 

o Organizing Retrieved Data: ORDER BY, GROUP BY, TOP 

o Using System Supplied Scalar Functions 

o Multiple Table Access: JOINs 

o Using Simple Sub-Queries  

o Updating Data Using DML Statements: UPDATE, INSERT, DELETE 

Part 2: Advanced SQL 

מודול יקנה וכתיבת שאילתה מורכבת יותר. ה םיצירה של אובייקטיב SQLידע בשפת הרמת את להעלות הינה מטרת המודול 
 לצורך כתיבתה של תוכניות לעיבוד נתונים )תנאים, לולאות, פרוצדורות(. T-SQLהבנה בסיסית בעקרונות התכנות בשפת גם 

 Data Modeling Basics  

o RDBMS Modelling Basics: Relations and Normalizations 

o SQL Server Data Types  

o Schemas, Tables, Keys and Constraints 

 T-SQL Programming and Implementing Code Objects:  

o Basic T-SQL Programing: Variables, IF function, Loops 

o Basic Analytic Functions. 

o Code Objects: Views, Stored procedures 

Part 3: BI Fundamentals 

 ETLבמבנה של מחסן הנתונים, היכרות עם בניית תהליך את העקרונות הבסיסים  ומציגמבוא לבינה עסקית מודול העוסק ב
, בנייה של מודל נתונים לצורך תחקור בהמשך, סוגים של מודל נתונים וההבדלים SSISבאמצעות הכלי של מיקרוסופט 

 .ביניהם
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 Business Intelligence and Data Warehousing  

 Defining Data Warehouse Concepts and Terminology 

 Dimensional (OLAP) & Tabular Model  

 Introduction to ETL architecture 

Part 4: Advanced Excel  

שלושה כלים  עםלעבוד גם במהלך המודול נלמד בנוסף  מודול זה מיועד ליישור קו ברמת הידע באקסל ככלי תחקור בסיסי.
 תוח נתונים.של אקסל לני

 Advanced Excel for Data Analyst 

 Working with tables in Excel: Functions: sorting, filters, conditional formatting 

 V-lookup 

 Working with pivot table 

 Working with pivot charts 

 Working with pivot query 

Part 5: Power BI 

והקשר ביניהם, נלמד למשוך נתונים ממקורות שונים   Excel BI-ו  Power BIשונים של במודול זה נלמד את המרכיבים ה
ולהציג למשתמש הקצה דוחות  PowerPivot, להקים מבנה נתונים בעזרת  Power Queryומגוונים באמצעות

 בסיום המודול התלמידים ידעו לעשות: . Power BI -ו PowerViewאינטראקטיביים בעזרת 

 הליך ת -ים ממגוון מקורות, עריכתם באמצעות טכניקות בסיסיות ומתקדמות, ואוטומציה לתהליך ייבוא נתונETL – 
Extract, Transform and Load 

  הקמת מודל נתונים– Data Modelוקשרים בין טבלאות , 
 כתיבת מדדים ב-DAX –  המנוע החישובי שלPower BI 
 ייצור דוחות ו- Dashboards וההמקצועיים וברמה גב 
  עם לעבודPower BI Service לטובת שיתוף המודל, הפעלת רענון אוטומטי 

 נושאי המודול:

 מבוא

 Self Service BI 
 של הכלי מבנה וארכיטקטורה 

 הבנת ה( תהליך הפיתוח עם הכלי- FLOW) 

  Power BI Query Editor - ETL באמצעות יבוא נתונים ועריכתםי

  הכרות עםPower BI Query Editor 

 Extract -  יבוא נתונים ממקורות שונים 

o )קבצים )אקסל, טקסט 

o SQL Server 

o קבצי אקסל ו- CSV 

o תיקיות 
 Transform - עריכת הנתונים ואוטומציה לתהליך 

 )יצירת מימד תאריכים )יאפשר חיתוך והצגת המידע לפי יום בשבוע, חודש, רבעון, שנה 

  פיתוח אוטומציה לעריכת נתונים 

o חיבור בין טבלאות 

o יצירת עמודות מחושבות 
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o סינון נתונים 

o פיצול וחיבור עמודות 

o טיוב נתונים 

 " הכרות עם שפתM" 

 ויצירת מדדים אשר יאפשרו בהמשך חקר נתונים אינטרקטיביים  Modeling -מידול 

 כללים ביצירת מודל נתונים 

 מתודולוגיות בפיתוח מודל נתונים 

  הכרות עםStar Schema  ו- Snowflake Schema   

 התווית קשרים בין טבלאות 

 מדדים

 סקירה ואפיון של מדדים ו- KPI’s 

  הכרות עם שפתDAX והשפעת מודל הנתונים על כתיבת המדדים 

  פיתוח מדדים בשפתDAX 

 פיתוח מדדים מבוססי זמן להשוואה בין תקופות ונתונים מצטברים 

 דוחות

  עיצוב ופיתוח של דוחות 

  טיפים ושיטות עבודה לעיצוב דוחות 

 ימוש בפילטרים וויזאליזציות שונותש 

 הוספת ויזאוליזציות ומניפות צבעים מחנות מיקרוסופט 

 שימוש ב- Bookmarks ,tooltips  ו- Drillthrough 

 שימוש בכפתורים 

 עיצוב מותאם למובייל 

Power BI Service –  סביבת הענן שלPower BI 

  הכרות סביבת הענן שלPower BI 

Part 6: Tableau 

מושגים חשובים,  נכירלמד להשתמש בכלי, נ. Tableau - הנפוצים והנדרשים ביותר BI -ל זה נכיר את אחד מכלי הבמודו
 ושילוב דוחות מחוונים אינטראקטיביים. ותומורכב ותפשוט visualizationsטכניקות  

 Introduction 

 Connecting to Data
o Setting Up Connections and Data Sources 

o Organizing Your Data  

 Desktop Basics
 Creating a Report

o Displaying your data 

o Understanding Fields 

o Chart types 

o Filtering & Sorting 

o Organizing Data: Groups, Sets and Bins 

 Advanced Reporting
o Creating and Editing Calculated Fields 
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o Aggregations, String Functions, Date Calculations 

o Table Calculations 

o Level of Detail 

o Data Blending 

o Advanced Charts 

o Analytics and Forecasting 

o Mapping Data Geographically  

 Final Exercise  

Part 7: Project  

לצבור ניסיון ו, הפרויקט מאפשר לבוגרי ההכשרה המקצועית, לבצע אינטגרציה בין התכנים השונים שנלמדו במסלול עד כה
 מעשי המקנה דרכי עבודה נכונות, כדי לבנות את דרככם כעובדים בתחום.

 


