
 

 ביה"ס למדעי המחשב

 דקן ביה"ס: פרופ' מיכל פרנס
 

 .B.Sc. ,B.A "בוגר" ת לימודים לתוארותוכני
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 . במדעי המחשב .B.Scבוגר תואר  . 1

הבאים, כאשר ביטוי ללימודי  לימודים בתוכנית זו ניתן להתמחות באחד מהתחומיםהבמסגרת 

 :התמחות או חטיבה יינתן בגליון ציונים של הבוגר

  התמחות בתקשורת ואינטרנט. .א

  התמחות בבינה מלאכותית. .ב

התמחות בניהול וכלכלה  –במסגרת החטיבה קיימים שני מסלולי התמחות  חטיבה בניהול. .ג

 והתמחות בניהול מערכות מחשב. 

  התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות. .ד

 חטיבה בביואינפורמטיקה.  .ה

 

 במדעי המחשב ובכלכלה וניהול. .B.Aתוכנית לתואר בוגר  . 2

 

מסלול לימודי יום ומסלול  –רוב התוכניות המתקיימות בביה"ס מאפשרות בחירה בין שני מסלולי לימוד 

ביום שישי. יומי לומדים הסטודנטים ביום חמישי משעות הצהריים ו-. במסגרת המסלול הדו)מעוף( יומי-דו

)אחה"צ(  נוסףביום תוכניות עם התמחות או חטיבה ייתכן וילמדו בבמסלול מעוף סטודנטים הלומדים 

מסלולי סמסטרים בשנה. פירוט  3שנים,  4יומי היא על פני -פריסת הלימודים במסלול הדובאמצע השבוע. 

 בהמשך. יומיים נמצא-הלימודים הדו
 
 

  :מחשבמעבר תוכניות בתוך ביה"ס למדעי ה

 אחת בלבד במהלך לימודיו כמפורט להלן:פעם כנית לימודים סטודנט יהיה רשאי להחליף ת

 התמחות/חטיבה. עםכנית ללא התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתוכנית סטודנט הלומד בת 

 התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתוכנית ללא התמחות/חטיבה. עם סטודנט הלומד בתכנית 

 מחות/חטיבה יוכל להחליף את סוג ההתמחות/חטיבה.הת עם כניתסטודנט הלומד בת 

 
 



 

 המרכזית במדעי המחשב: ת הלימודיםלהלן פירוט תוכני
 

 

 במדעי המחשב .B.Scתוכנית לתואר "בוגר"  א..1

 מטרת התוכנית

במדעי המחשב מכשירה את בוגריה להשתלב במגוון  .B.Scתוכנית הלימודים לתואר "בוגר" 

ת התעשיות עתירות הטכנולוגיה, כמו גם להמשך הלימודים ולמחקר העיסוקים בתחום זה שמציעו

מדעי. מושם דגש על הקניית כלים ישומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת הבסיס התיאורטי 

 של מדעי המחשב.

 מבנה התוכנית

 יניתן ללמוד קורס. נ"ז 4במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס אחד במתמטיקה בהיקף של  *
 .כללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשביים נוספים אשר יבחירה מתמטי

 

 ורסי חובהק

 נה א'ש
 
   דרישות קדם 

 "סשמס'  מס' נ"ז במקביל לימוד לימוד מוקדם ציון עובר שם הקורס

      סמסטר א'

 2 2    תורת ההנמקה

 5 4 תורת ההנמקה   מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 6 6 תורת ההנמקה   1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 7 6    מבוא למדעי המחשב 

      סמסטר ב'

 תורת ההנמקה 1 לגברה לינאריתא
 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

  6 6 

 תליניאריאלגברה   1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
1 

4 4 

 . מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות 1 מבוא להסתברות
 1 . חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי2

 5 4 2חדו"א  

 5 4 2חדו"א   לוגיקה ולתורת הקבוצותמבוא ל מתמטיקה בדידה

 4 3   מבוא למדעי המחשב  Cתכנות מתקדם בשפת 

 44 סה"כ 39סה"כ     

 
 

 מס' נ"ז מסגרת

 77 קורסי חובה 

 קורסי בחירה במדעי המחשב

  ועוד( פיסיקה, ביולוגיה, כימיהבמדעים )י בחירה נ"ז קורס 15מתוכם ניתן ללמוד עד 
35 

 4 * קורס בחירה במתמטיקה

 6 הסדנ

 124 סה"כ



 

 
 שנה ב'

 

   דרישות קדם 

מס'  מס' נ"ז במקביל לימוד לימוד מוקדם  ציון עובר שם הקורס
 ש"ס

      סמסטר א'
 ** מבוא להסתברות .1 מבני נתונים

 ** מתמטיקה בדידה .2
 2. חדו"א 3
 C. תכנות מתקדם בשפת 4

תכנות מכוון עצמים  
 Cושפת ++

4 5 

 C   4 5תכנות מתקדם בשפת  C++שפת ותכנות מכוון עצמים 

 4 4  2חדו"א  1אלגברה ליניארית  2ת אלגברה ליניארי

 4 4   מבוא למדעי המחשב מבנה מחשבים

      סמסטר ב'
 4 4   ** מבנה מחשבים ארכיטקטורת מחשבים

 5 4   ** מבני נתונים אלגוריתמים 

תכנות מתקדם בשפת   ** מבנה מחשבים ארגון המחשב ושפת סף
C 

2 2 

 סה"כ    
22    

 סה"כ
22 

  .קדם לקורס זההקורסים המהווים דרישות כולל   * *
 
 

 שנה ג'
 

   דרישות קדם 

מס'  לימוד במקביל לימוד מוקדם ציון עובר שם הקורס
 נ"ז

מס' 
 "סש

 C++תכנות מכוון עצמים ושפת  .1  )שנתי( בפיתוח תוכנה סדנה
 מבני נתונים. 2

  6 6 

 3 3   * מבני נתונים מערכות בסיסי נתונים

 5 4   *אלגוריתמים   חישוביות

 Cתכנות מתקדם בשפת  .1 מערכות הפעלה 
 *מבני נתונים . 2
   ארכיטקטורת מחשבים. 3

ארגון המחשב  
 ושפת סף

3 4 

 
 סיבוכיות

 
 . ארגון המחשב ושפת סף1
 . ארכיטקטורת מחשבים2
 * חישוביות. 3

   
4 

 
4 

 סה"כ    
22 

 סה"כ
22 

 
 

   
 

 סה"כ
28 

 סה"כ
94 

 
 יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'.  החובה כל קורסי

  ומתחילה בסמסטר א'. שנתיתניתנת במתכונת  הסדנה
 
 .רס זהכולל הקורסים המהווים דרישת קדם לקו* 

 



 

 קורסי בחירה:

נ"ז ובשנה ג' ליתר  7-6לקורסי בחירה החל מסמסטר ב' של שנה ב' בהיקף של  םלהירשמומלץ 

 הקורסים. 

 :בתשע"להלן פירוט קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל 

 סמסטר א'
 

 פירוט דרישות הקדם נ"ז שם הקורס

 ותלימוד מקביל של הקורס: חישובי 3  אוטומטים ושפות פורמליות

 ++C: תכנות מכוון עצמים ושפת ציון עובר בקורס 4 אינטרנט ושפת ג'אווה

 , מבני נתוניםCציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  3 * אלגוריתמים גנטיים

 , אלגוריתמיםמבוא למדעי המחשב :ציון עובר בקורסים 3 בניית יישומים מאובטחים

Data Mining  3 א להסתברות, תכנות מתקדם בשפת ציון עובר בקורסים: מבוCמבני נתונים , 

 ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת מחשבים 3 טכנולוגיות מרכזי חישוב

 - 2 יסודות בזיהוי פלילי )בחירה במדעים(

 - 3 )בחירה במדעים( כימיההיסודות 

 ניםמבני נתו, Cתכנות מתקדם בשפת : יםציון עובר בקורס 3 מבוא לאינטליגנציה משחקית

 3 מבוא לבינה מלאכותית 
, מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות, תכנות 1 ציון בעובר בקורסים: חדו"א

 , מבוא להסתברותCמתקדם בשפת 

, ++C עצמים ושפת תכנות מכוון ,מבוא למדעי המחשבציון עובר בקורסים:  3 רובוטיקהמבוא ל
 1 אריתיאלגברה לינ ,1 א"וחד

 Cעובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת ציון  3 מבוא לתכנות מערכות
 ++Cלימוד במקביל של הקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת 

 , מבני נתוניםC: תכנות מתקדם בשפת יםציון עובר בקורס 4 מבוא לתקשורת מחשבים

 3 מעבדת תקשורת
תכנות מכוון עצמים ושפת , ציון עובר בקורסים: מבוא לתקשורת מחשבים

C++ 

, מבני נתונים, ארכיטקטורת Cציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  3 מערכות מקביליות
 מחשבים

 2, אלגברה ליניארית 2 , חדו"א1 ציון עובר בקורסים: חדו"א 4 )מתמטי( נושאים במתמטיקה למדעי המחשב

 ++Cציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת  3 נושאים מתקדמים בתכנות מונחה עצמים

 Cציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת  3 תוכנהבות ניהול איכ

 - 3 * ניהול פרויקטים

 אלגוריתמים ,מבוא לתקשורת מחשבים :ציון עובר בקורסים 4  ניתוב ומידול רשת אינטרנט

 - 3  ניתוח מערכות

 1 , אלגברה ליניארית1 ציון עובר בקורסים: חדו"א 3  עיבוד תמונה ווידאו

 ++C: תכנות מכוון עצמים ושפת ציון עובר בקורס C# 4דוט נט ושפת  לוגיותפיתוח בטכנו

 ++Cתכנות מכוון עצמים ושפת ציון עובר בקורס:  3 פיתוח בשלות בצוותי תוכנה

 C: פיתוח בטכנולגיות דוט נט ושפת #ציון עובד בקורס XNA 3פיתוח משחקי מחשב ותלת מימד עם 
 1 יתלימוד מקביל של הקורס: אלגברה ליניאר

 1, אלגברה ליניארית 2: חדו"א ציון עובר 1 קריאה מודרכת במתמטיקה



 

 פירוט דרישות הקדם נ"ז שם הקורס

 1 חדו"או 1מבוא להסתברות, אלגברה ליניארית ציון עובר בקורסים:  3  ראיה ממוחשבת

 ציון עובר בקורס: מתמטיקה בדידה 4 )מתמטי( תורת הגרפים

 עובר בקורס: מבוא לתקשורת מחשבים )רק לסטודנטים לתואר ראשון( ציון 3 תקשורת סלולרית *

 
 מתקיים מועד בחינה אחד בלבד. אילומתוכנית הלימודים של התואר השני. בקורסי בחירה * הקורס הינו קורס 

 
 סמסטר ב'

 

 פירוט דרישות הקדם נ"ז שם הקורס

 , אלגוריתמיםבמבוא למדעי המחש: ציון עובר בקורסים 3 רשתב םאבטחת יישומי

 , מבוא לתקשורת מחשביםCציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  3 אבטחת רשתות תקשורת

 ציון עובר בקורס : מבנה נתונים 3 אחזור מידע ומנועי חיפוש

 ++Cתכנות מכוון עצמים ושפת  :ציון עובר בקורס 4 אינטרנט ושפת ג'אווה

  3 דעים(האם ביולוג יכול לתקן רדיו? )בחירה במ

, מתמטיקה בדידה, 2, חדו"א Cציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  3 היבטים פיננסיים  בניהול חברות סטארט אפ
 מבוא להסתברות

 ++cים ושפת  מציון עובר בקורסים : תכנות מכוון עצ 3 הנדסת תוכנה מכוונת עצמים

  3 חישובים בשריג ובענן

 Cציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת  3 סקיתטכנולוגיות מידע ואסטרטגיה ע

מבוא למדעי ציון עובר בקורסים: מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות,  4 לוגיקה למדעי המחשב )מתמטי(
 2וחדו"א  1, ארגון המחשב ושפת סף, חדו"א, מתמטיקה בדידההמחשב

 ציון עובר בקורס : מבוא להסתברות 3 למידה מבוססת חידות

 2 ציון עובר בקורס: אלגברה ליניארית 4 )מתמטי( החבורות מבוא לתורת

 , מבוא להסתברות1ציון עובר בקורסים: חדו"א  4 מבוא לתורת המספרים )מתמטי(

 , מבני נתוניםCציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  4 מחשבים לתקשורתמבוא 

 Cציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת  3 ממשקים מוחשיים

 לימוד במקביל של הקורס: מערכות הפעלה 3 עבדת חישוב מקבילימ

 3 מערכות לומדות
, מבוא להסתברות, 1 , אלגברה ליניארית1 א"חדוציון עובר בקורסים: 

 Cתכנות מתקדם בשפת 

      ציון עובר בקורס: מבוא למדעי המחשב 2 מערכות מחשב מרכזי

 , מבני נתונים2, חדו"א 1: אלגברה ליניארית ציון עובר בקורסים 3 נושאים בחקר ביצועים *

 מערכות הפעלה :ציון עובר בקורס 3 נושאים נבחרים במערכות הפעלה *

 - 3 ניהול מערכת תפעולית *

 - 3 * ניתוח מערכות

 ++Cמכוון עצמים ושפת  : תכנותציון עובר בקורס C# 4פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת 



 

 ++Cציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת  3 פיתוח יישומי אינטרנט

, מתמטיקה בדידה, 2, חדו"א Cציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  3 פיתוח תוכנה מקוד למוצר
 מבוא להסתברות

 Design Patterns 3תכנות יישומי בעזרת 
, פיתוח בטכנולוגיות ++Cציון עובר בקורסים: תכנות מכוון עצמים ושפת 

 #Cושפת  דוט נט

 3 תקשורת מולטימדיה
 1, אלגברה ליניארית 1ציון עובר בקורסים: חדו"א 

 סטודנט שלמד את הקורס "עיבוד תמונה ווידאו" מנוע מלימוד קורס זה

 מתוכנית הלימודים של התואר השני. בקורסי בחירה אילו מתקיים מועד בחינה אחד בלבד.* הקורס הינו קורס 
 

 :בשנה"ל תשע"בשיינתנו  רשימת סדנאות

 שם מרצה שם סדנא

 ד"ר אילן קירש סדנא: אינטרנט

 פרופ' בוריס אפשטיין סדנא: אלגוריתמים גנטיים ושיטות אבולוציוניות

 פרופ' בוריס אפשטיין סדנא: בינה עסקית

 מר דרור מרגלית סדנא: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

 מר אמיר קירש סדנא: יצירת מוצר תוכנה

 ד"ר אורי גלובוס חוקסדנא: מיש

 ד"ר אלכס קומן סדנא: ניתוח מערכות

 ד"ר טל הסנר סדנא: פיתוח אפליקציות

 מר רונן גיא ט ומשחקי מחשבנ-בדוט  סדנא: פיתוח

 ד"ר בוריס לוין סדנא: פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

 ד"ר אוסי מוקרין סדנא: רשתות מחשבים

 פרופ' גדעון דרור סדנא: רשתות עצביות ובינה מלאכותית

 ד"ר טומה גבר Home Communicationsסדנא: 

 



 

 התמחות בתקשורת ובאינטרנט עםבמדעי המחשב  .B.Scתוכנית לתואר "בוגר"  ב.

בעולם שבו כולם מחוברים לכולם, בין אם על ידי טלפונים סלולאריים או דרך האינטרנט, יש חשיבות 

ת מתמקדת בהוראה בתחום רשתות התקשורת רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחו

ונעזרת במעבדת תקשורת המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי כף יד ובין 

מן אמת שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של וידאו ומידע בז

 ניתוב ברשתות מהירות.באינטרנט, רשתות חברתיות ו

 התעשייה: קשר עם

נערכים במעבדה לתקשורת ממומנים על ידי התעשייה ונעשים תוך שיתוך פעולה החלק מהפרויקטים 

עם חברות שונות. שיתוף זה מאפשר לנו להצטייד בציוד מתקדם, כגון רובוטים ושרתים חדישים 

 טכנולוגית ולמחקר עתידי.הולחשוף את הסטודנטים לחזית 
 

נ"ז,  124התמחות בתקשורת ואינטרנט הוא המחשב בצירוף היקף הלימודים במסלול מדעי ה

מחות, מקורסי המורכבים מקורסי החובה בלימודי התוכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהת

 בתחום ההתמחות. הבהתמחות ומסדנובחירה במדעי המחשב 
 

 :מבנה התוכנית

 

 :פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט

מס'  דרישות קדם סשם הקור 
 נ"ז

 קורסי חובה
 בהתמחות

 4 , מבני נתוניםC: תכנות מתקדם בשפת יםציון עובר בקורס מבוא לתקשורת מחשבים שנה ב' 

ש י  –שנה ג' 
ללמוד אחד 

מקורסים 
  אלה

 C++ 4תכנות מכוון עצמים ושפת  :קורסציון עובר ב הואינטרנט ושפת ג'או

 4 אלגוריתמים, מבוא לתקשורת מחשבים קורסים:ון עובר בצי ניתוב ומידול רשת אינטרנט

 בהתמחות  קורסי בחירה

 יש ללמוד קורס אחד בהיקף 

 נ"ז 3

 3 , אלגוריתמיםמבוא למדעי המחשבציון עובר בקורסים:  רשתב םאבטחת יישומי

   

 3 , מבוא לתקשורת מחשביםCתכנות מתקדם בשפת קורסים: ציון עובר ב רתאבטחת רשתות תקשו

   

   

 C++ 3תכנות מכוון עצמים ושפת , מבוא לתקשורת מחשביםסים: קורבציון עובר  מעבדת תקשורת

 מס' נ"ז מסגרת

 77 במדעי המחשב( .B.Sc-ה  במדעי המחשב )ראה פירוט במסגרת תוכנית קורסי חובה

 8 חובה בהתמחות יקורס

 4 קורס בחירה במתמטיקה

 3 קורס בחירה בהתמחות

נ"ז ממסגרת קורסי הבחירה  11קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב )מתוכם ניתן ללמוד עד 
 במדעים(

24 

 6 סדנה בתקשורת

 124 סה"כ



 

 

 מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס 

 בהתמחות  קורסי בחירה

 יש ללמוד קורס אחד בהיקף 

 נ"ז 3

   

נושאים מתקדמים 
 בתקשורת *

מבני נתונים, מערכות הפעלה, , Cם בשפת תכנות מתקדקורסים: בציון עובר 
 מבוא לתקשורת מחשבים 

3 

  C++ 3תכנות מכוון עצמים ושפת   פיתוח יישומי אינטרנט 

   

   

   

 3 1, אלגברה ליניארית 1"א ציון עובר בקורסים:  חדו תקשורת מולטימדיה

 3 ציון עובר בקורס: מבוא לתקשורת מחשבים תקשורת סלולרית *

יש  מחותבמסגרת ההת הסדנ

 ללמוד סדנה אחת  בהיקף 

 נ"ז 6

 C++ 6ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת  אינטרנט סדנה:

: פיתוח תוכנות סדנה
 היתקשורת בתעשי

 C++ 6ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת 

, ++Cונים, תכנות מכוון עצמים ושפת ציון עובר בקורסים: מבני נת : רשתות מחשביםסדנה
 מבוא לתקשורת מחשבים

6 

 Home: סדנה

Communications 
 C++ 6ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת 

 

 מתוכנית הלימודים של התואר השני. בקורסי בחירה אילו מתקיים מועד בחינה אחד בלבד.* הקורס הינו קורס 



 

 התמחות בבינה מלאכותית עםבמדעי המחשב  .B.Scואר "בוגר" תוכנית לת ג.
 

בעשור האחרון הולך וגדל הביקוש לפתרונות תוכנה "אינטליגנטיים", הן על ידי הצרכן הפרטי והן על 
ידי גופים מסחריים. הבינה המלאכותית עוסקת בשיטות לתכנון ותכנות מכונות "חושבות", ומה 

הולך וקורם עור וגידים. דוגמאות לכך הן סוכנים אוטומטיים  –שנחשב עד לא מזמן מדע בדיוני 
המבצעים מסחר בבורסה, מערכות ביטחוניות מבוססות בינה מלאכותית ורובוטים שמבצעים משימות 
מחקר מורכבות באופן אוטונומי. מטרת ההתמחות היא להעניק לבוגריה ראייה רחבה של התחום, 

חשב ללמוד מדוגמאות וכן התנסות בפיתוח מוצר תוכנה כולל טכניקות ספציפיות המאפשרות למ
 מבוסס בינה מלאכותית.

 

נ"ז, המורכבים  124התמחות בבינה מלאכותית הוא ההיקף הלימודים במסלול מדעי המחשב בצירוף 
מקורסי החובה בלימודי התוכנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתמחות, מקורסי בחירה במדעי 

 בתחום ההתמחות. הנהמחשב ובהתמחות ומסד
 

 :מבנה התוכנית

 

 :בבינה מלאכותית להלן פירוט קורסי החובה והבחירה בהתמחות
 

 

מס'  דרישות קדם שם הקורס מסגרת שנה
 נ"ז

 ב'
 קורסי חובה

 בהתמחות

 מבוא לבינה מלאכותית
, מבוא ללוגיקה ותורת א"חדוציון בעובר בקורסים: 

 , מבוא להסתברותCתקדם בשפת הקבוצות, תכנות מ
3 

 מערכות לומדות
, אלגברה ליניארית, מבוא א"חדוציון עובר בקורסים: 

 Cלהסתברות, תכנות מתקדם בשפת 
3 

 ג'

 קורסי בחירה
 בהתמחות 
יש ללמוד 

קורס אחד 
 נ"ז 3בהיקף 

אחזור מידע ושיטות חיפוש 
 באינטרנט

 3 ציון עובר בקורס: מבוא להסתברות

 3 , מבני נתוניםCציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  *מים גנטיים אלגורית

   

   

גנציה מבוא לאינטלי
 3 , מבני נתוניםCציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  משחקית

 מבוא לרובוטיקה
 תכנות מכוון, מבוא למדעי המחשבציון עובר בקורסים: 

 אריתיאלגברה לינ ,חדו"א, ++C עצמים ושפת
3 

Data Mining 3 ציון עובר בקורסים: מבוא למדעי המחשב, מבוא להסתברות 

 *בעית עיבוד שפה ט
ציון עובר בקורסים: אלגברה ליניארית, מבוא להסתברות, 

 , מבני נתוניםCתכנות מתקדם בשפת 
3 

 סדנה
יש  בהתמחות

 סדנהללמוד 
אחד בהיקף 

 נ"ז 6

רשתות עצביות ובינה : סדנה
 מלאכותית

ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת 
C++מבוא לבינה מלאכותית , 

6 

אלגוריתמים גנטיים : הסדנ
 ושיטות אבולוציוניות

ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון עצמים ושפת 
C++ 

6 

 * הקורס הינו קורס מתוכנית הלימודים של התואר השני. בקורסי בחירה אילו מתקיים מועד בחינה אחד בלבד.

מס'  מסגרת
 נ"ז

 77 במדעי המחשב( .B.Sc-ה )ראה פירוט במסגרת תוכנית במדעי המחשב  קורסי חובה

 6 בהתמחותחובה  יקורס

 4 במתמטיקהקורס בחירה 

 3 קורס בחירה בהתמחות

 26 סי הבחירה במדעים(נ"ז במסגרת קור 11)מתוכם ניתן ללמוד עד  קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב

 6 בינה מלאכותיתב סדנה
 124 סה"כ



 

 בניהול חטיבההבמדעי המחשב בצירוף  .B.Scתוכנית לתואר "בוגר" .ד
 

בית הספר למדעי המחשב מציע תוכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי 

תלמידי החטיבה תוכנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים חטיבה בניהול. במסגרת 

מידי היכרות עם קורסי ניהול )ניהול עסקי וניהול בתחום המחשבים( ועם קורסי בסיס בכלכלה. תל

או ניהול מערכות מחשב. תוכנית  הלניהול וכלכבאחד משני מסלולי לימוד: יכולים להתמחות החטיבה 

 הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחום פיתוח וניהול פרויקטי תוכנה ומערכות מחשב.
 

 : בנה התוכניתמ

 
 

 יםקורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדע
 

נ"ז וזאת בהתאם לצבירת  21-16הסטודנטים בשני המסלולים נדרשים ללמוד קורסי בחירה בהיקף של 

 נ"ז.  124נ"ז בקורסי הבחירה במסלול על מנת שהסך הכולל של הנ"ז בתוכנית יהיה 

 
 

 : (םמסלוליהקורסי החובה בחטיבה )משותף לשני 

 .יש לקחת את קורסי החובה החל משנה ב'

 

 מס' נ"ז שם הקורס סמסטר שנה

 שנה ב'

 סמסטר א'
 4 מבוא למיקרו כלכלה

 4 טטיסטיתהסקה ס

 סמסטר ב'
 3 ניהול מערכת תפעולית

 4 חשבונאות א' 

 15 סה"כ

 

 מס' נ"ז מסגרת

 במדעי המחשב( .B.Sc-ה נית )ראה פירוט במסגרת תוכ* במדעי המחשב קורסי חובה
" 2סטודנטים בתוכנית זו אינם מחויבים בלימוד קורסי החובה "אלגברה ליניארית 

 ו"סיבוכיות".
71 

 15 קורסי חובה בחטיבה )בכל אחד משני המסלולים(

 12-16 )בכל אחד משני המסלולים( בחטיבה בחירהקורסי 

  קורסי בחירה מתחום מדעי המחשב, מתמטיקה ומדעים
קורסי בחירה . במסגרת סטודנטים בתוכנית אינם מחויבים בלימוד קורס בחירה במתמטיקה

 לכל היותר. נ"ז 11עד ניתן ללמוד במדעים 
16-21 

 6 בחטיבה הסדנ

 124 סה"כ



 

 

 : סדנא בחטיבה )משותף לשני המסלולים(

 יש לבחור סדנא אחת. 
 

 סדנאשם  שנה

 ג'

 סדנא: בינה עסקית

 סדנא: טכנולוגיות מידע ואסטרטגיה עסקית

 סדנא: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

 תסדנא: ניתוח מערכו

 
 
 

 )עפ"י מסלול הלימוד( בחטיבה התמחותקורסי 
 

 לבחירה: י התמחותמוצעים שני מסלול
 

 
 בניהול וכלכלההתמחות מסלול 

 
 , קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים במסגרת בי"ס לניהול וכלכלה. לתשומת לבכם

 .עיינו בפרק "ביה"ס לניהול וכלכלה" לבדיקת דרישות קדם לקורסים אלה אנא 
 

 'גשנה 

מס'  שם הקורס
 נ"ז

 נ"ז: 12-12קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של יש ללמוד 

 3 תורת המחירים א'

 3 מבוא למאקרו כלכלה

 3 יסודות האסטרטגיה

 3 יסודות היזמות

 4 יסודות המימון

 2 מיקרו –יסודות התנהגות ארגונית 

 2 מאקרו –יסודות התנהגות ארגונית 

 3 שיווקיסודות ה

 2 תורת ההחלטות

 4 תורת המחירים ב'

 

 



 

 

 מסלול התמחות בניהול מערכות מחשב
 

 'גשנה 
מס'  שם הקורס

 נ"ז
 דרישות קדם

 נ"ז: 12-12קורסי בחירה מן הרשימה הבאה בהיקף של יש ללמוד 

   

   

היבטים פיננסים בניהול חברות סטרט  
   אפ

   

 Cציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת   3 טכנולוגיות מידע ואסטרטגיה עסקית

 3  

   

 Cציון עובר בקורס: תכנות מתקדם בשפת   3 ניהול איכות בתוכנה

, מבני 1 , אלגברה ליניארית2א "ציון עובר בקורסים: חדו 3 נושאים בחקר ביצועים *
 נתונים

 - 3 ניהול פרויקטים *

 - 3 ניתוח מערכות 

 ++Cציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת  3 פיתוח בשלות בצוותי תוכנה

 מבוא למדעי המחשב 3 פיתוח תוכנה מקוד למוצר 

 
 מתוכנית הלימודים של התואר השני. בקורסי בחירה אילו מתקיים מועד בחינה אחד בלבד.* הקורס הינו קורס 



 

 
 התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות עםבמדעי המחשב  ((.B.Scתוכנית לתואר "בוגר"  ה.

 ראש התוכנית: ד"ר כרמי מרימוביץ

 

מחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור הות ההתפתחות המהירה של טכנולוגי

האחרון, כאשר מורכבות המערכות גדלה והדרישות משתנות בקצב מהיר, התעורר הצורך בהקניות 

 תוח מערכות אלו.ישיטות לארגון ופ

ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות  להתמודדות עם 

. מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם להשתלב הרים אלאתג

בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים  המותאמים למערכות 

 תוכנה גדולות.

 

 נ"ז, 124הוא  בהנדסת תוכנה ומערכותמדעי המחשב בצירוף התמחות בתוכנית היקף הלימודים 

של  קורסי הבחירהאת  .סדנהמקורסי בחירה במדעי המחשב ובהתמחות ומ המורכבים מקורסי החובה,

 סמסטר השני של שנת הלימודים השנייה. החל מהניתן להתחיל ללמוד  ההתמחות

 

 :מבנה התוכנית

 

  
 

 

 מס' נ"ז מסגרת

 77 במדעי המחשב( .B.Sc-ה )ראה פירוט במסגרת תוכנית במדעי המחשב  קורסי חובה

 קורסי בחירה במדעי המחשב
 במדעיםנ"ז קורסי בחירה  11 מתוכם ניתן ללמוד עד

17 

 4 קורס בחירה במתמטיקה

 18 קורסי בחירה בהתמחות

 6 בהתמחות סדנה

 124 סה"כ



 

 
 
 

 :בהנדסת תוכנה ומערכות התמחותלהלן פירוט קורסי ה

 

 מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס מסגרת

קורסי 
בחירה 
 חותבהתמ

   

 C++ 3ציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת  הנדסת תוכנה מכוונת עצמים

   

   3 

נושאים מתקדמים בתכנות מונחה 
 C++ 3ציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת  עצמים

, Cציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  נושאים נבחרים במערכות הפעלה
 מערכות הפעלה

3 

 3 - ניתוח מערכות

 Designתכנות יישומי בעזרת 

Patterns 

: תכנות מכוון עצמים ושפת ציון עובר בקורסים
C++ פיתוח בטכנולוגיות דו טנט ושפת ,C# 

3 

ותורת  ציון עובר בקורסים: מבוא ללוגיקה ניתוח תוכנה מכוון מודל
 3 הקבוצות, מתמטיקה בדידה

 הסדנ
 LINUX: מערכת ההפעלה סדנה בהתמחות

ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון 
 ++Cעצמים ושפת 

6 

 

 



 

 במדעי המחשב בצירוף חטיבה בביואינפורמטיקה .B.Scתוכנית לתואר "בוגר" . ו

 ד"ר דורית שוויקי: החטיבה ראש
 

 מטרת התוכנית

ביה"ס למדעי המחשב מציע תוכנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עם לימודי 
וגרי ביה"ס למדעי המחשב, חטיבה בביואינפורמטיקה. בנוסף לידע המעמיק והמקיף ממנו נהנים ב

דע הביולוגי הנחוץ לעיסוק מעניקים הלימודים בחטיבה בביואינפורמטיקה את תשתית הי
היכרות עם מאגרי הנתונים המרכזיים ועם כלי המחקר העיקריים לאנליזה ביואינפורמטית, בתחום;

 רמטי. והבנה מעמיקה ברעיונות ייחודיים בתחום המחשבים, הרלוונטים לתחום הביואינפו
הלימודים מכשירה את הבוגרים למגוון העיסוקים שמציעות תעשיות הביואינפורמטיקה,  תוכנית

הביוטכנולוגיה והטכנולוגיה העילית, כמו גם להמשך לימודים מתקדמים ולמחקר מדעי בתחום 

 הביואינפורמטיקה ובתחום מדעי המחשב.
 

 מבנה התוכנית 

 שב בצירוף חטיבה בביואינפורמטיקה הינה בהיקף במדעי המח B.Scתוכנית הלימודים לתואר 
 נ"ז. 124של 

 הרכב התוכנית:

 לימודי מדעי המחשב

 בצירוף החטיבה בביואינפורמטיקה

. המחשב( במדעי .B.Sc-ה פירוט במסגרת תוכנית  /י )ראה במדעי המחשב קורסי חובה
 הסטודנטים בתוכנית אינם מחויבים בלימוד הקורס "סיבוכיות"

 נ"ז 75

 נ"ז 31 )ראה/י פירוט בהמשך(ג' -בשנים ב' ו בחטיבה בביואינפורמטיקה קורסי חובה

 נ"ז 13 )ראה/י פירוט בהמשך( קורסי בחירה

 נ"ז 6 בחטיבה בביואינפורמטיקה הסדנ

 נ"ז 124 סה"כ

 
  חטיבה בביואינפורמטיקהבחובה קורסי 

 

 שנה א'

ית הרגילה במדעי המחשב, לימוד קורסי קורסי החובה של התוכנבשנה א' ילמדו הסטודנטים את 

 נ"ז. 37בשנה א' סה"כ לימודי חובה החובה בהתמחות יחלו בשנה ב'. 

 

 שנה ב'

 מס' נ"ז במקביל לימוד דרישות ציון עובר –דרישות קדם  שם הקורס

 סמסטר א'

 3 ביוכימיה וביולוגיה של התא  כימיהיסודות ה

 3 מיהיסודות הכי  ביוכימיה וביולוגיה של התא

נושאים מתקדמים בהסתברות 
 וסטטיסטיקה

 מבוא להסתברות. 1
 אלגברה ליניארית . 2

 4 

 סמסטר ב'

פרקים נבחרים בביולוגיה 
 מולקולארית

 5  כימיה, ביוכימיה וביולוגיה של התא

  אנליזה ממוחשבת של רצפים
פרקים נבחרים בביולוגיה 

 מולקולארית
2 

 

 11סה"כ    
 

 



 

 שנה ג'

 מס' נ"ז דרישות במקביל ציון עובר –דרישות קדם  שם הקורס

 סמסטר א'

 תרימולקולאלגוריתמים בביולוגיה 

 . פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולרית1
 אלגוריתמים. 2
נושאים מתקדמים בהסתברות . 3

 וסטטיסטיקה

 3 

 5  פרקים נבחרים בביולוגיה מולקולארית תורשה ואנליזה גנטית של אוכלוסיות

  בביואינפורמטיקה סדנה

אלגוריתמים בביולוגיה 
תורשה מולקולרית; 

ואנליזה גנטית של 
אוכלוסיות; אנליזה 

 ממוחשבת של רצפים

3 

 סמסטר ב'

 3   ריתאבולוציה מולקול

 בביואינפורמטיקה הסדנ
שלב א'; תורשה ואנליזה גנטית של  סדנה

אוכלוסיות; אנליזה ממוחשבת של 
 רצפים

 3 

 רית. פרקים נבחרים בביולוגיה מולקול1 פורמטיקהסמינריון בביואינ
 . תורשה ואנליזה גנטית של אוכלוסיות2

 2 

 17סה"כ    

 36 סה"כ היקף לימודי החטיבה:

 
 

 קורסי בחירה 
 

נ"ז מקורסי הבחירה במדעי  6נ"ז בקורסי הבחירה, מתוכם לפחות  13-סטודנטים בתוכנית חייבים ב

דו ממגוון הקורסים המוצעים על ידי בי"ס למדעי המחשב, לרבות המחשב. יתרת נקודות הזכות ילמ

קורסים בביואינפורמטיקה, קורסי מדע וקורסי בחירה של התואר השני הפתוחים לתלמידי התואר 

 .הראשון

שני מומלץ ללמוד כקורס בחירה את הקורס  המתעתדים להמשיך בלימודיהם לתוארים סטודנטל

 במדעי המחשב.  .B.Scתוכנית לתואר ב יםסטודנטסי החובה ל"סיבוכיות", המופיע ברשימת קור

 



 

  במדעי המחשב ובכלכלה וניהול .B.Aתוכנית לתואר "בוגר"  .2

 )תוכנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול ולביה"ס למדעי המחשב(
 

מטרת התוכנית היא להעניק לבוגריה ידע בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול. התוכנית מכשירה את 

 בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים. 

 התוכנית מקנה בסיס להמשך לימודים לתארים גבוהים בתחומי מדעי המחשב וכלכלה וניהול.

 
 מבנה התוכנית

נ"ז בקורסי  28נ"ז בקורסי החובה בכלכלה וניהול,  12נ"ז, מהן  113היקף הלימודים בתוכנית הוא 

  נ"ז בקורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב. 8-המחשב ו החובה במדעי

 

 בפירוט לשנה וסמסטר: –קורסי החובה 

 שנה א'
 

 

 

 
 

 מדעי המחשב כלכלה וניהול

 שם הקורס
מס' 

 נ"ז

 שם הקורס דרישות קדם
מס' 

 נ"ז
 דרישות קדם

 לימוד במקביל ציון עובר   לימוד מוקדם ציון עובר

    סמסטר א'    סמסטר א'

מבוא ללוגיקה    4 מבוא למיקרו כלכלה
ולתורת 

 הקבוצות

 תורת ההנמקה  4

יסודות התנהגות 
 מיקרו -ארגונית 

מבוא למדעי    2
 המחשב 

6   

מבוא להסתברות 
 וסטטיסטיקה

חשבון    4
דיפרנציאלי 
 ואינטגראלי

6 
 

 תורת ההנמקה 

 תורת     סטטיסטיקה תיאורית
 ההנמקה

2   

    ר ב'סמסט    סמסטר ב'

יסודות התנהגות 
 מאקרו -ארגונית

יסודות התנהגות   2
 מיקרו-ארגונית

    

מתמטיקה  מבוא למיקרו כלכלה  3 מבוא למאקרו כלכלה
 בדידה

מבוא . 1 4
ללוגיקה ולתורת 

 הקבוצות
. תורת 2

 ההנמקה

 

מבוא למיקרו  3 תורת המחירים א'
 כלכלה

חשבון דיפרנציאלי 
 ואינטגרלי 

תכנות מתקדם 
 Cשפת ב

מבוא למדעי  3
 המחשב 

 

       4 חשבונאות א'

מבוא להסתברות   4 הסקה סטטיסטית
 וסטטיסטיקה

    

 סה"כ 
26 

 סה"כ   
25 

  

 נ"ז 81סה"כ 



 

 'בשנה 

 

 מדעי המחשב כלכלה וניהול

מס'  שם הקורס
 נ"ז

מס'  שם הקורס דרישות קדם
 נ"ז

 דרישות קדם

עוברציון  לימוד מוקדם ציון עובר  לימוד במקביל 

 'אסמסטר  'אסמסטר 

חשבון דיפרנציאלי  4 'בתורת המחירים 
 1ואינטגרלי 

אלגברה  תורת המחירים א'
 1ליניארית 

מבוא ללוגיקה  6
 ולתורת הקבוצות

 

 . מבוא למאקרו כלכלה1 3 א'מאקרו כלכלה 
 . מבוא למיקרו כלכלה2
 1 א"חדו. 3

 אלגברה ליניארית 1 א"חדו 4 2 א"חדו 

     חשבונאות א'  3 חשבונאות ב'

 1 א"חדו. 1  אקונומטריקה א'
. מבוא להסתברות 2

 וסטטיסטיקה
 .סטטיסטיקה תיאורית3
 . הסקה סטטיסטית4

     

 סמסטר ב' סמסטר ב'

מבוא למדעי  4 מבנה מחשבים תורת המחירים ב'  תורת המחירים א' 3 תורת המחירים ג'
 המחשב

 

תכנות מכוון  ו כלכלה א'מאקר  3 מאקרו כלכלה ב'
עצמים ושפת 

C++ 

תכנות מתקדם  4
 Cבשפת 

 

מבוא לניהול משאבי 
 אנוש

יסודות התנהגות   2
 מאקרו -ארגונית

. תכנות מתקדם 1 4 מבני נתונים
 Cבשפת 

. מבוא 2
להסתברות 

 וסטטיסטיקה
. מתמטיקה 3

 בדידה

תכנות מכוון 
 Cעצמים ושפת ++

     אקונומטריקה א'  א'תורת המחירים  2 אקונומטריקה ב'

 סה"כ 
23 

 סה"כ   
22 

  

נ"ז 45סה"כ   

 
 

 שנה ג'
 

 מדעי המחשב כלכלה וניהול

 שם הקורס
מס' 
 נ"ז

 דרישות קדם

 שם הקורס
מס' 
 נ"ז

 דרישות קדם

 ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר

 סמסטר א' סמסטר א'

יסודות 
 השיווק

 מבני נתונים 4 אלגוריתמים    3

ת תור
 ההחלטות

 מבנה מחשבים 4 ארכיטקטורת מחשבים הסקה סטטיסטית 2 א"חדו 2

יסודות 
 המימון

 . מבוא למיקרו כלכלה1 4
 קהי. מבוא להסתברות וסטטיסט2
 טטיסטיקה תיאוריתס. 3
 . הסקה סטטיסטית4
 . חשבונאות א'5

    

 



 

 

 מדעי המחשב כלכלה וניהול

 מס' נ"ז שם הקורס
 דרישות קדם

 שם הקורס
' מס
 נ"ז

 דרישות קדם

 ציון עובר
לימוד 
 מוקדם

 ציון עובר

 סמסטר ב' סמסטר ב'

 2 א"חדו 3 ניהול ביצועים
  

הסקה 
 סטטיסטית

 אלגוריתמים 4 חישוביות

 . מבני נתונים1 3 מערכות הפעלה    
 . ארכיטקטורת מחשבים2
 C. תכנות מתקדם בשפת 3

 מבני נתונים 3 מערכות בסיסי נתונים    

 ה"כס 
12 

 סה"כ   
12 

   

 נ"ז 32סה"כ 

 

 

 .יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה מחייבת את המכללה למערכת תקינה לסטודנט 
 .'קורסי מדעי המחשב יינתנו הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב 

 כל דרישות הקדם של הקורס האחר תקפות אחר, אם יש לקורס דרישת קדם של קורס. 
 

 

 בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב  קורסי בחירה

 נ"ז. 8: היקף נדרש

 נדרש קורס אחד מתחום מדעי המחשב וקורס נוסף מתחום כלכלה וניהול.

רשימות קורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב וכן דרישות הקדם הספציפיות לכל קורס 

 מפורסמות בידיעון בפרקי תוכניות הלימודים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  מדעי המחשבב .B.Sc "בוגר" תוכנית לתואר – מעוףתוכנית  -  יומי–סלול לימודים דו מ
 

התוכנית בנויה )תוכנית "מעוף"(.  במדעי המחשב B.Scיומי מתקיים בתוכנית הלימודים לתואר "בוגר"  -מסלול לימודים דו

ייתכן כי  עם התמחותוגר" במדעי המחשב בתוכנית "מעוף" לתואר "ב סמסטרים כולל סמסטר קיץ. 21שנים  4במתכונת של 

 .)אחה"צ( על פני יום נוסף בשבועד' -בשנים ג'והלימודים יתפרשו 
 

למתחילים לימודיהם  במדעי המחשב .B.Scתוכנית לתואר "בוגר" יומי ל-להלן מבנה מסלול הלימודים הדו

במסלול  נה מלאכותיתתקשורת ואינטרנט ובביבטבלה מפורט גם מבנה ההתמחויות ב ב.בסמסטר א' תשע"

 יומי.-הדו

 

 
 שם הקורס 1שנה 

 מבוא למדעי המחשב  סמסטר א':

 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

 תורת ההנמקה

 1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי סמסטר ב':

 Cתכנות מתקדם בשפת 

 2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי סמסטר קיץ:

 מתמטיקה בדידה

  2שנה 

 תברותמבוא להס סמסטר  א':

 ++Cתכנות מכוון עצמים ושפת 

 1ארית יאלגברה לינ סמסטר ב':

 מבני נתונים

 אלגוריתמים סמסטר קיץ:

 מבנה מחשבים

  3שנה 

 ארכיטקטורת מחשבים סמסטר א':

 מערכות בסיסי נתונים

 2ארית יאלגברה לינ

זה גם קורס חובה מבוא לבינה )הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר 

 ( *מלאכותית

 ארגון המחשב ושפת סף סמסטר ב':

 חישוביות

 מערכות הפעלה

 (*)הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר זה גם קורס חובה מערכות לומדות

 קורסי בחירה בתוכנית סמסטר קיץ:

 –המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ילמדו בסמסטר זה את קורסי החובה בהתמחות )הערה: תלמידים בתוכנית מדעי 

 ( *ומבוא לתקשורת מחשבים / ניתוב ומידול רשת אינטרנט אינטרנט ושפת ג'אווה

  4שנה 

 )מחצית ראשונה( סדנה סמסטר א':

 *קורסי בחירה בתוכנית

 סיבוכיות

 )מחצית שניה( סדנה סמסטר ב': 

 *נ"ז( 4בתוכנית )כולל קורס במתמטיקה בהיקף של קורסי בחירה 

 *קורסי בחירה בתוכנית סמסטר קיץ:
 
    בפרק זה.  ג-לפירוט מבנה כל תוכנית, היקף הנ"ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיפים א 

 שישי -* ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים חמישי 

 

 



 

 

למתחילים לימודיהם  במדעי המחשב .B.Scיומי לתוכנית לתואר "בוגר" -מודים הדולהלן מבנה מסלול הלי

במסלול  תקשורת ואינטרנט ובבינה מלאכותיתבטבלה מפורט גם מבנה ההתמחויות ב ב.תשע" ב'בסמסטר 

 יומי.-הדו

 
 שם הקורס 1שנה 

 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות סמסטר ב':

 1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 ההנמקה תורת

 מתמטיקה בדידה סמסטר קיץ:

 2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  2שנה 

 מבוא למדעי המחשב  סמסטר א':

 מבוא להסתברות

 Cתכנות מתקדם בשפת  סמסטר  ב':

 מבנה מחשבים

 1אלגברה ליניארית  סמסטר קיץ:

 

  3שנה 

 נתוניםמבני  סמסטר א':

 ++Cתכנות מכוון עצמים ושפת  

 אלגוריתמים סמסטר ב':

 2אלגברה ליניארית 

)הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר זה גם קורס 
 *חובה מערכות לומדות

חובה תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ילמדו בסמסטר זה גם קורס 
 (*מבוא לתקשורת מחשבים

 ארכיטקטורת מחשבים סמסטר קיץ:

 מערכות בסיסי נתונים

  4שנה 

 חישוביות סמסטר א':

 ארגון המחשב ושפת סף

 קורס בחירה

)הערה: תלמידים בתוכנית מדעי המחשב עם התמחות בבינה מלאכותית ילמדו בסמסטר זה גם קורס 
 *חובה מבוא לבינה מלאכותית

כנית מדעי המחשב עם התמחות בתקשורת ואינטרנט ילמדו בסמסטר זה גם קורס חובה תלמידים בתו
 (*/ ניתוב ומידול רשת אינטרנט אינטרנט ושפת ג'אווה

 מערכות הפעלה סמסטר ב':

 *קורסי בחירה בתוכנית

 )מחצית ראשונה( סדנה 

 סיבוכיות סמסטר קיץ: 

 )מחצית שניה( דנהס 

 * נ"ז( 4רס במתמטיקה בהיקף של קורסי בחירה בתוכנית )כולל קו

  8שנה 

 *קורסי בחירה בתוכנית סמסטר א':

 
    בפרק זה. ג-תוכנית, היקף הנ"ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיפים אכל לפירוט מבנה 

 
 שישי -* ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים חמישי 



 

 
 

 

בצירוף החטיבה בניהול למתחילים לימודיהם  במדעי המחשב יומי-להלן מבנה מסלול הלימודים הדו

 :בע"טר א' תשבסמס

 
 שם הקורס 1שנה 

 מבוא למדעי המחשב  סמסטר א':

 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

 תורת ההנמקה

 1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי סמסטר ב':

 Cתכנות מתקדם בשפת 

 2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי  סמסטר קיץ:

  מתמטיקה בדידה

  2שנה 

 מבוא להסתברות סמסטר  א':

 ++Cתכנות מכוון עצמים ושפת 

 *קורס חובה בחטיבה –מבוא למיקרו כלכלה 

 1ארית יאלגברה לינ סמסטר ב':

 מבני נתונים

 *קורס חובה בחטיבה –ניהול מערכת תפעולית 

 מבנה מחשבים סמסטר קיץ:

 אלגוריתמים

  3שנה 

 טקטורת מחשביםארכי סמסטר א':

 מערכות בסיסי נתונים

 *הסקה סטטיסטית

 ארגון המחשב ושפת סף סמסטר ב':

 חישוביות

 מערכות הפעלה

 *חשבונאות א' סמסטר קיץ:

  *קורסי בחירה בתוכנית

  4שנה 

 )מחצית ראשונה( סדנה סמסטר א':

 *קורסי בחירה בתוכנית ובמסלול

 )מחצית שניה(סדנה  סמסטר ב': 

  *רה בתוכנית ובמסלולקורסי בחי

 נ"ז( 4)כולל קורס במתמטיקה בהיקף של 

 *קורסי בחירה בתוכנית ובמסלול סמסטר קיץ:

 
    בפרק זה. לפירוט מבנה התוכנית, היקף הנ"ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיף ד

 
 שישי -* ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים חמישי 



 

 
 

 

בצירוף החטיבה בניהול למתחילים לימודיהם  במדעי המחשב יומי-בנה מסלול הלימודים הדולהלן מ

 :בע"תש ב'בסמסטר 

 
 שם הקורס 1שנה 

 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות סמסטר ב':

 1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 תורת ההנמקה

 מתמטיקה בדידה סמסטר קיץ:

  2 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  2שנה 

 מבוא למדעי המחשב  סמסטר א':

 מבוא להסתברות

 Cתכנות מתקדם בשפת  סמסטר  ב':

 מבנה מחשבים

 * מבוא למיקרו כלכלה )חובה בחטיבה(

 1אלגברה ליניארית   סמסטר קיץ:

 * חשבונאות א' )חובה בחטיבה(

  3שנה 

 ++Cים ושפת תכנות מכוון עצמ סמסטר א':

 מבני נתונים

 אלגוריתמים סמסטר ב':

 * ניהול מע' תפעולית )חובה בחטיבה(

 * הסקה סטטיסטית )חובה בחטיבה(

 ארכיטקטורת מחשבים סמסטר קיץ:

 מערכות בסיסי נתונים

  4שנה 

 חישוביות סמסטר א':

 ארגון המחשב ושפת סף

 *קורסי בחירה

 מערכות הפעלה סמסטר ב':

 *בתוכנית קורסי בחירה

 )מחצית ראשונה( סדנה

 )מחצית שניה( סדנה סמסטר קיץ: 

 * נ"ז( 4קורסי בחירה בתוכנית )כולל קורס במתמטיקה בהיקף של 

  8שנה 

 *קורסי בחירה בתוכנית סמסטר א':

 

 
    בפרק זה. "ז ודרישות הקדם של כל קורס ראה סעיף דנלפירוט מבנה התוכנית, היקף ה

 
 שישי -ה יתקיים במהלך יום נוסף בערב פרט לימים חמישי * ייתכן וקורס ז



 

שנים המיועדת לבוגרי יחידות  3במתכונת של  תוכנית מעוף -יומי  –סלול לימודים דו מ
 טכנולוגיות 

 

 שם הקורס 1שנה 

 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות סמסטר א':

 תורת ההנמקה

 1 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 2 יפרנציאלי ואינטגרליחשבון ד סמסטר ב':

 מתמטיקה בדידה 

 מבוא להסתברות

 1אלגברה ליניארית  סמסטר קיץ:

 ארכיטקטורת מחשבים

  2שנה 

 מבני נתונים  סמסטר  א':

 2אלגברה ליניארית 

 קורס בחירה במתמטיקה

 אלגוריתמים  סמסטר ב':

 מערכות בסיסי נתונים

 קורס בחירה בתוכנית

 בתוכניתקורסי בחירה  סמסטר קיץ:

  3שנה 

 מערכות הפעלה סמסטר א':

 חישוביות

 )מחצית ראשונה( סדנה

 קורס בחירה בתוכנית

  סיבוכיות סמסטר ב':

 )מחצית שניה( סדנה

 בתוכניתקורסי בחירה 

 בתוכניתקורסי בחירה  סמסטר קיץ:



 

 קנותת

 סיום חובות שנה א' .1

בחירה בתוכנית הלימודים למעט קורסים סיום מלוא חובות שנה א' הוא תנאי ללימוד קורסי  א.

 מתחום מדע אחר.

 שלא סיים את מלוא חובות שנה א', אינו רשאי ללמוד קורסים מתוכנית שנה ג'. סטודנט ב.
 

 שיפור ציון חיובי .2

 ו'.  12.2סעיף לתואר "בוגר"  ר בנושא זה בפרק "תקנון לימודיםמופנית לאמו סטודנטתשומת לב ה

 יתן לחזור לאחר קבלת ציון חיובי הם: נ לאהקורסים עליהם 

 מבוא למדעי המחשב 

  תכנות מתקדם בשפתC 

  2שבון דיפרנציאלי ואינטגרלי חלאחר לימוד הקורס " – 1חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי." 

 אלגברה  לא ניתן לשפר ציון בקורס של שנה א' לאחר הרישום לקורסי שנה ג', למעט בקורס

 עדה אקדמית., בכפוף לאישור ו1 לינארית
 

 הפסקת לימודים/הפעלת תוכנית מבחן עקב צבירת כשלונות .3

 ".בוגר"לתואר  ז' בפרק "תקנון לימודים 12סעיף ראה 

 

 אפשרויות המשך לימודים לבוגרי ביה"ס

 בוגרי ביה"ס בתוכניות הלימודים בעלי הישגים מתאימים יוכלו לבחור בין כמה אפשרויות להמשך לימודים.

 
    תואר שני במדעי המחשבלימודי  א.

שנה ג' ב סטודנטיםתוכנית לימודים לתואר שני במדעי המחשב. בוגרי ביה"ס וכן פועלת במכללה  .1א

 יוכלו להגיש מועמדות לתוכנית הלימודים לתואר שני.

בוגרי ביה"ס מתקבלים ללימודי תואר שני במדעי המחשב באוניברסיטאות, בטכניון ובמכון  .2א

ל פי אמות המידה הנהוגות ביחס לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב ממוסדות ויצמן למדע, ע

מכללה המעוניינים להמשיך בלימודי התואר השני סטודנטים בלהשכלה גבוהה בארץ. מומלץ ל

 במדעי המחשב באוניברסיטת ת"א ללמוד את הקורסים הבאים: 

 לוגיקה למדעי המחשב

 בחירה בכל אחת מתוכניות הלימודים.הקורסים האמורים מוצעים במסגרת לימודי ה

במדעי המחשב מוצע ללמוד את הקורס "סיבוכיות"  .B.A-ים הלומדים בתוכנית הסטודנטל

 במדעי המחשב. .B.Sc-שהינו קורס חובה בתוכנית ה

 
  לימודי תואר שני במדעי המחשב ובכלכלה וניהול ב.

נה בסיס להמשך לימודים לתארים ( במדעי המחשב ובכלכלה וניהול מק.B.Aתוכנית תואר ראשון )

 גבוהים בתחומים אלה.

 

  לימודי תואר שני בתחומים אחרים ג.

בחוגים שונים באוניברסיטאות קיימת אפשרות קבלה לתואר שני גם לבעלי תואר ראשון בתחום שונה 

 מתחום החוג. אפשרות זו כרוכה בדרך כלל בדרישות ללימוד קורסים נוספים.



 

הוא כללי. מומלץ לעיין בחוברות המידע  המידע המובא בסעיף זה

 למועמדים של המוסדות השונים.
 

חומיות לתואר שני שאינן מבוססות על לימודי תואר ראשון בתחום ספציפי והן קיימות תוכניות בינת

 פתוחות לבעלי תואר ראשון בתחומים שונים.

 

 תחומיים בביואינפורמטיקה-לימודי תואר שני של החוגים הבין ד.

תחומיים -רמטיקה מותאמים לדרישות התואר השני של החוגים הביןופהלימודים בחטיבה לביואינ

פורמטיקה בארץ. קבלת בוגרי המכללה ללימודי התואר השני נשקלת על פי אמות המידה בביואינ

 ( מהאוניברסיטאות בארץ..B.Aהנהוגות ביחס לבעלי תואר ראשון )

 
 


