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 2023 ינואר

 בחינת פטור בסטטיסטיקה
 לימודי משפחהולמועמדים לתכנית התואר השני ב התואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוניעבור מועמדים לתכנית 

 
בה הודעה, שלח לך תוך חמישה ימים י, תתואר שנילהלימודים  בהמשך להודעת הקבלה לתכנית

 נט".-וסיסמא למערכת ה"מידעתקבל שם משתמש 
 להיבחן. בה ו עליך להירשם ולשלם עבור בחינת הפטור שנדרשתבמערכת ז

 נט מתבצעת בניתוב הבא:-מידעהכניסה למערכת 
הרשמה לבחינות   כניסה מערכת המידע נט  נט-מידע  סטודנטים  אתר המכללה

 רישום לבחינת פטור.  מיוחדות
  כאן.לחץ  קישורל

 .)יש להזין את שם המשתמש והסיסמא שנשלחו אלייך במייל נפרד(
 helpdesk@mta.ac.il :למחשוב במיייחידת הלבמידה ולא קיבלת קישור אנא פנה 

 :להלן תאריכי הבחינות מבניהם יש לבחור את תאריך הבחינה הרצוי לך
 .ץ לא להמתין למועד האחרוןמומל

 
 שעה יום תאריך

 16:00 שלישי 09.05.2023

 16:00 רביעי 09.08.2023

 16:00 רביעי 13.09.2023
 

 לפחות. 60 –ציון עובר בבחינה  קבלתתנאי למעבר הבחינה הינו 
 במידה ולא עברת את הבחינה, עליך להיכנס שוב לקישור ולהירשם לבחינה נוספת.    

 שם עד לחמישה ימים לפני מועד הבחינה.ניתן להיר
 ₪. 105התשלום עבור היבחנות בכל מועד בחינה הוא 

  
  ולהודיע על זה MYMTA לפתוח פנייה דרך המידע נט לסטודנט שלא יגיע לבחינה מתבקש 

עד לחמישה ימים לפני מועד הבחינה ולציין את המועד האחר בו הוא מעוניין להיבחן,  
 החדש בו יבחר הסטודנט להיבחן.  התשלום יועבר למועד

=< להקיש שם  כאןנט, לקישור לחץ -למידע סלהיכנ פתיחת פנייה מתבצעת באופן הבא:
<< לבחור פניה חדשה  MYMTA -משתמש וסיסמא =< לאחר הכניסה למערכת יש להיכנס ל 

לאחר בחירת הנושא, יש לכתוב  שא הפניה מתוך הרשימה שמופיעה לכם =<=< לבחור את נו
ניתן לצרף  על כפתור "בצע" המופיע בתחתית. את המלל הרצוי ולשלוח את הפניה ע"י לחיצה

נוספים.  במקרה הצורך ניתן לצרף קבצים ," כפתור "בחר קובץקובץ לפניה ע"י לחיצה על 
ח אליכם שובר לתשלום עבור הקורס. את התשלום יש יישל לאחר פתיחת הפניה וסיום הטיפול

 לבצע בבנק הדואר.

( לא יינתן החזר גבמידה והסטודנט לא מעונין להיבחן במועד חליפי בשנת לימודים זו )תשפ"
 כספי ולא יהיה ניתן להעביר את התשלום לשנה הבאה. 

 ביום הבחינה. יש להצטייד בתעודה מזהה
 

 יודגש כי ההכנה לבחינה הינה באחריות המועמד בלבד והאקדמית אינה מקיימת קורס הכנה
 .לבחינה

 
 
 

 
 בברכה,
 נור חאג

 ת מכינותאיאחר
 ם אקדמייםרוולימודים ט
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ומועמדים  נושאים לבחינת הפטור עבור מועמדים לתכנית התואר השני בייעוץ ופיתוח ארגוני
 לימודי משפחהלתכנית התואר השני ב

 
 הבחינה עם חומר פתוח כתוב. 

 
 סטטיסטיקה תיאורית:

 מושגי יסוד בחשיבה מחקרית.
 ריכוז נתונים בטבלה והצגה גרפית.

 מדדי מרכז: ממוצע שכיח וחציון.
 מדדי פיזור: טווח, טווח בין רבעוני, סטיית תקן ושונות.

 מדדי מיקום: אחוזונים וציוני תקן.
 
 

 סטטיסטיקה היסקית:
 ת: מאפיינים וחישוב שטחים תחת ההתפלגות.התפלגות נורמלי

 וטעויות אפשריות במסקנה הסטטיסטית. Zמשפט הגבול המרכזי, מבחן השערות 
 t: מבחני SPSSמבחני השערות לבדיקת הבדלים בין מדגמים או מצבים יוצגו בפלטים מתוכנת 

 כיווני.-כיווני ודו-לשני מדגמים )תלויים ובלתי תלויים(, ניתוח שונות חד
תלות(, מתאם -מובהקות מדדי קשר סטטיסטי בין משתנים: מדד קרמר )וחי בריבוע לאי

Spearman  ומתאםPearson.ניבוי על ידי רגרסיה ליניארית , 
 
 

 ספרי עזר אפשריים:
 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

 הסקה סטטיסטית. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.
 (.סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים. ירושלים: אקדמון.1992איזנבך רונית )

 (. מבוא לסטטיסטיקה. תל אביב: עם עובד.1991מרום רות )-ביט
edition). Fort Worth:  rdMitchell, M & Jolley, J. (1996). Research design explained (3

Harcourt Brace College Publishers. 
 
 

 לחץ כאן.ר את כל המידע אודות בחינת הפטו
 

 בחינות לדוגמא, 3באתר קיימות  הערה חשובה :
 לא רלבנטיות 17ו 13 -11שאלות   – 1במבחן לדוגמא 
 לא רלבנטית 20שאלה  – 2במבחן לדוגמא 
   לא רלבנטיות  14-16לות שא – 3ובמבחן מספר 

 
 
 
 
 
 

 בהצלחה!

https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/management_and_economy/Pages/Godxq.aspx
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