
 

 

 למדעי המחשבת הספר בי

 : פרופ' מיכל פרנסבית הספרדקן 
 

 .B.Sc. ,B.A "בוגר" ת לימודים לתוארתוכניו

 

 מתקיימות שתי תוכניות לימודים: במסגרת לימודי תואר ראשון בבית הספר למדעי המחשב

 . במדעי המחשב .B.Scבוגר תואר תוכנית ל .1

באחד מהתחומים הבאים, כאשר ביטוי ללימודי נית זו ניתן להתמחות כבמסגרת הלימודים בתו

 :ליון ציונים של הבוגריהתמחות או חטיבה יינתן בג

  התמחות בתקשורת ואינטרנט. .א.1

  התמחות בהנדסת תוכנה ומערכות. .ב.1

 חטיבה בניהול וכלכלה . .ג.1

  חטיבה בניהול ויזמות טכנולוגית .  .ד.1

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

 

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

יומי -מסלול הדושנים. ב 3לימודי היום לומדים שני סמסטרים בשנה, במשך  במסלוליומי )מעוף(. -דו

סטודנטים הלומדים  )משעות הצהריים( ובימי שישי.יומיים בשבוע, בימי חמישי לומדים הסטודנטים 

פריסת במסלול מעוף בתוכניות עם התמחות או חטיבה ייתכן וילמדו ביום נוסף )אחה"צ( באמצע השבוע. 

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

 יומיים נמצא בהמשך.
 
 

  :למדעי המחשב תוך בית הספרמעבר תוכניות ב

. כל בקשה במהלך לימודיו כמפורט להלן פעם אחת בלבדכנית לימודים סטודנט יהיה רשאי להחליף ת

)או מאוחר יותר אם הדבר לא יגרום לעיכוב בסיום  'לשינוי יש להעביר למזכירות לא יאוחר מתום שנה א

 :ן(הסטודנט ובאישור דק ו שללימודי

 התמחות/חטיבה. עםהתמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית  ללאכנית סטודנט הלומד בת 

  התמחות/חטיבה יוכל לעבור לתכנית ללא התמחות/חטיבה.  עםסטודנט הלומד בתכנית 

 .סטודנט הלומד בתכנית עם התמחות/חטיבה יוכל להחליף את סוג ההתמחות/חטיבה  

 

 למדעי המחשב:  בתוך בית הספר)מעוף/לא מעוף(  מסלולמעבר 

 )בכל שלב בתואר.  סטודנט הלומד במסלול מעוף יוכל לעבור למסלול הרגיל )לא מעוף  

 פוף לאישור דקן על סמך , כל הרגיל יוכל לעבור למסלול מעוף עד תום שנה א'סטודנט הלומד במסלו

 המרכזית במדעי המחשב: להלן פירוט תכנית הלימודיםציונים. 
 

 



 

 

 במדעי המחשב .B.Scתכנית לתואר "בוגר"  .1

 ניתכמטרת הת

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

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

הבסיס שומיים מתקדמים, בצד העמקה מדעית והכרת ימדעי. מושם דגש על הקניית כלים י

  התיאורטי של מדעי המחשב.

 

יתר הסטודנטים על כנית ולן שהרישום לקורסים נעשה על פי התכיווממומלץ ללמוד לפי התכנית 

 בסיס מקום פנוי

 
 כניתמבנה הת

 
. ניתן ללמוד קורסי נ"ז 4במסגרת קורסי הבחירה נדרש לפחות קורס אחד במתמטיקה בהיקף של  *

 .בחירה מתמטיים נוספים אשר ייכללו במסגרת קורסי הבחירה במדעי המחשב
 

   קורסי חובה

 שנה א'

  קורסי בחירה בשנה א'לא ניתן ללמוד 

 

  

 מס' נ"ז מסגרת

 97 קורסי חובה 

 קורסי בחירה במדעי המחשב

  ועוד( ביולוגיה, כימיהפיסיקה, במדעים )נ"ז קורסי בחירה  11מתוכם ניתן ללמוד עד 
31 

 4 * קורס בחירה במתמטיקה

 6 סדנא

 124 סה"כ

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

  נ"ז 

  לקורס 

      סמסטר א'

 2 - 2   תורת ההנמקה

מבוא ללוגיקה 

 ולתורת הקבוצות

 ותורת הקבוצות

 4 2 3 תורת ההנמקה 

 6 2 4 תורת ההנמקה  1חדו"א 

למדעי מבוא 

 המחשב
  1 2 6 



 

 

 

 

  שנה ב'

  מומלץ לקחת  קורסי בחירה החל משנה ב' סמסטר ב'

      'בסמסטר 

אלגברה לינארית 

1 

לימוד מוקדם של 

 הקורסים:

 תורת ההנמקה .1

מבוא ללוגיקה  .2

ולתורת 

 הקבוצות

ציון עובר נדרש 

של לפחות אחד 

 משני הקורסים

 4 2 6 

 4 - 4 1אלגברה לינארית  1א "חדו 2א "חדו

 מבוא להסתברות

 מבוא ללוגיקה .1

  הקבוצותולתורת     

 1א חדו".2

 2א "חדו . 1

 4 2 3 בדידה טיקה. מתמ2

 מתמטיקה בדידה

מבוא ללוגיקה ולתורת 

 הקבוצות

 תורת ההנמקה

 4 2 3 2א "חדו

תכנות מתקדם 

 Cבשפת 
 3 - 4  מבוא למדעי המחשב

 נ"ז 33     'סה"כ שנה א

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 נ"ז 

 לקורס  

      סמסטר א'

 כל קורסי שנה א' מבני נתונים
תכנות מכוון עצמים 

 C++    ושפת
1 - 4 

תכנות מכוון עצמים 

 Cושפת  ++ 

תכנות מתקדם 

 Cבשפת 
 3 2 4 

 4 - 4  1לינארית אלגברה  2אלגברה לינארית 

 מבנה מחשבים
תכנות מתקדם 

 Cבשפת 
 4 - 4 

      'בסמסטר 

 4 - 4  מבנה מחשבים ארכיטקטורת מחשבים

 4 - 1  מבני נתונים אלגוריתמים

 ארגון המחשב ושפת סף
 מבנה מחשבים

 
 2 - 2 

 נ"ז 26     'בסה"כ שנה 



 

 

 

 שנה ג'

 
  .רגיל/מעוףבסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול 

 

 : סדנא במסלול ללא התמחות

 נ"ז 6 –היקף כל סדנא   יש לבחור סדנא אחת.
 

 קדם דרישות סדנא שם שנה

 'ג

 תכנות פרוייקטי מגוון : סדנא
ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות 

 ++Cמכוון עצמים ושפת 

 מחשב ומשחקי נט בדוט פיתוח : סדנא

ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות 
 .++Cמכוון עצמים ושפת 

לימוד מוקדם או מקביל של הקורס  : 

 #Cפיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת 

 ל"צה סדנת
ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות 

, מבוא ++Cמכוון עצמים ושפת 
 לתקשורת מחשבים

ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות  מישחוק : סדנא
 ++Cמכוון עצמים ושפת 

 אפליקציות פיתוח: סדנא
ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות 

 ++Cמכוון עצמים ושפת 

 

  ובכפוףנוספות מההתמחויות השונות  לסדנאותלהירשם על בסיס מקום פנוי  יהיה ניתן:   הערה       

  .קדם בדרישות לעמידה       

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

  נ"ז 

 לקורס 

      סמסטר א'

בפיתוח תוכנה  סדנא

 )שנתי(

כל קורסי החובה של 

 ב' -שנים א' ו
 6  6 

 4  1  אלגוריתמים חישוביות

      'בסמסטר 

 4 - 4  חישוביות סיבוכיות

      המשך סדנא

      סמסטר א' או ב'

מערכות בסיסי 

 נתונים
 3 - 3  מבני נתונים

 מערכות הפעלה

 

 תכנות מכוון עצמים  .1

 C++    ושפת    

 .מבני נתונים2 

 . ארכיטקטורת 3

 מחשבים    

 . ארגון המחשב ושפת 4

 סף    

 4 - 3 

 נ"ז 22     'גסה"כ שנה 



 

 

  קורסי בחירה

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

 :גתשע"להלן פירוט קורסי הבחירה המוצעים בשנה"ל  הקורסים. 

 פירוט דרישות קדם נ"ז הקורס שם

 סמסטר א'

 חישוביות הקורס:  של מקביל לימוד 3 אוטומטיים ושפות פורמליות

 ++C ושפת עצמים מכוון תכנות :בקורס עובר ציון 4 אינטרנט ושפת ג'אווה
 _ 3 ביוכימיה וביולוגיה של התא

 _ 3 בינה עסקית ואופטימיזציה

 אלגוריתמים המחשב,  למדעי מבוא בקורסים:  עובר ציון 3 בניית יישומים מאובטחים

 3 גרפיקה ממוחשבת
, ++C, תכנות מכוון עצמים ושפת Cתכנות מתקדם בשפת 

 1ליניארית 

 _ 3 האם ביולוג יכול לתקן רדיו ?

 3 הדמייה וראייה ממוחשבת בתלת מימד
, מבוא 1, חדו"א 1ציון עובר בקורסים: אלגברה ליניארית 

 להסתברות

היבטים  פיננסיים בניהול חברות 

 אפ -טסטאר
3  

המתמטיקה שמאחורי מנועי חיפוש 

 וכריית מידע )מתמטי(
 1אלגברה לינארית   ,1א "ציון עובר בקורסים: חדו 4

 _ 3 יסודות הכימיה

 _ 2 יסודות בזיהוי פלילי

 נתונים מבני בקורס: עובר ציון 3 משחקית המבוא לאינטליגנצי

 4 המספרים )מתמטי(מבוא לתורת 

, מבוא להסתברות מבוא 1, א"חדו בקורסים: עובר ציון

ללוגיקה ולתורת הקבוצות, מתמטיקה בדידה, אלגברה 

 , מבוא למדעי המחשב1ליניארית 

 נתונים , מבני  C בשפת מתקדם בקורסים: תכנות עובר ציון 4 מבוא לתקשורת מחשבים 

אלגברה ,    Cבשפת מתקדם תכנות בקורסים: עובר ציון 3 מערכות מקביליות
 1חדו"א , 1ליניארית 

 _ 3 מסחר אלקטרוני*

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

 הפעלה

 1, לינארית  1ציון עובר בקורסים : חדו"א  3 עיבוד תמונה וידאו

 ++C ושפת  עצמים מכוון תכנות בקורס:  עובר ציון C# 4פיתוח בטכנולוגיות דוט נט ושפת 

 #Cושפת  נט דוט בטכנולוגיות פיתוח:  בקורס עובד ציון XNA 3פיתוח משחקי מחשב עם 
 1 ליניארית אלגברה הקורס:  של מקביל לימוד

 3 תקשורת סלולרית *
, מבוא 1, חדוו"א 1אלגברה ליניארית  בקורס:  עובר ציון

 להסתברות

DATA MINING 3 מתקדם תכנות ,להסתברות מבוא בקורסים: עובר ציון 
 נתונים מבני   Cבשפת

 סמסטר ב'

 אלגוריתמים ,המחשב למדעי מבוא בקורסים:  עובר ציון 3 ברשתאבטחת יישומים 

 ציון עובר בקורס: מבני נתונים 3 אבטחת מידע ממוחשב

 3 אבטחת רשתות תקשורת
תכנות מבוא לתקשורת מחשבים, ציון עובר בקורסים: 

 Cמתקדם בשפת 



 

 

 נתונים ימבנ בקורס:  עובר ציון 3 איחזור מידע ומנועי חיפוש

 ++cכוון עצמים ושפת מתכנות  :ציון עובר בקורס JAVA 4אינטרנט ושפת 

 , אלגוריתמיםמבני נתונים: יםציון עובר בקורס 3 גיאומטריה חישובית

  - 3 האם ביולוג יכול לתקן רדיו?

 ++C ושפת עצמים מכוון תכנות בקורסים:  עובר ציון 3 הנדסת תוכנה מכוונת עצמים
 C בשפת מתקדם תכנות  בקורס:  עובר ציון 3 עסקיתטכנולוגיות מידע ואסטרטגיה 
 להסתברות בקורס: מבוא עובר ציון 3 למידה מבוססת חידות

 1, חדוו"א 1ציון עובר בקורסים: אלגברה לינארית  3 מבוא לעיבוד אותות

 4 מבוא לתורת החבורות )מתמטי(
, מתמטיקה בדידה מבוא ללוגיקה : יםבקורס עובר ציון

 1ואלגברה לינארית 

 3 מערכות לתכנותמבוא 
 C בשפת מתקדם תכנות בקורס:  עובר ציון

 ++C      ושפת עצמים מכוון תכנותלימוד במקביל: 

 מבני נתונים -ו  Cציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  4 לתקשורת מחשביםמבוא 
 C בשפת מתקדם תכנות בקורס:  עובר ציון 3 ממשקים מוחשיים

 _ 2 מפגשים עם הביולוגיה

 3 מערכות לומדות
, מבוא 1, אלגברה לינארית 1ציון עובר בקורסים: חדוו"א 

 Cלהסתברות, תכנות מתקדם בשפת 

 4 ומידול רשת אינטרנטניתוב 
 ,מחשבים לתקשורת מבוא בקורסים:  עובר ציון

 אלגוריתמים

 _ 3 ניתוח מערכות

 ++C ושפת עצמים מכוון בקורס: תכנות עובר ציון C # 4  ושפת נט דוט בטכנולוגיות פיתוח

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

 ++C      ושפת עצמים מכוון תכנות: ציון עובר בקורס 3 יישומי אינטרנטפיתוח 

 מבוא למדעי המחשבציון עובר בקורס:  3 פיתוח תוכנה מקוד למוצר

 אלגוריתמים ,ארגון המחשב ושפת סףציון עובר בקורסים:  3 קומפילציה

 רשתות אד הוק וסנסורים
3 

ציון עובר בקורסים: מבוא לתקשורת מחשבים, 

  ++C ,ושפת עצמים מכוון תכנותאלגוריתמים, 

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

  ++C ,ושפת עצמים מכוון תכנות בקורסים:  עובר ציון Design Patterns 3  בעזרת יישומי תכנות
 C # ושפת נט בטכנולוגיות דוט פיתוח

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

 

  .   אחד מועד בחינהכנית הלימודים של תואר שני. במידה ומתקיימת בחינה בקורס אזי מתקיים *הקורס הינו קורס מת

 הרישום לקורס הינו על בסיס מקום פנוי ,תינתן עדיפות לתואר שני ברישום.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         באינטרנטהתמחות בתקשורת  עםבמדעי המחשב  .B.Scכנית לתואר "בוגר" ת .א.1

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

חשיבות רבה למחקר ופיתוח בתחום התקשורת. ההתמחות מתמקדת בהוראה בתחום רשתות 

המקיימת מחקר פעיל שעוסק בתקשורת אלחוטית בין מחשבי התקשורת ונעזרת במעבדת תקשורת 

כף יד ובין שרתים ללקוחות מזדמנים, תקשורת חבר לחבר ומערכות מבוזרות, העברה של וידאו 

 ומידע בזמן אמת באינטרנט, רשתות חברתיות וניתוב ברשתות מהירות.

 קשר עם התעשייה:

 ףל ידי התעשייה ונעשים תוך שיתוחלק מהפרויקטים הנערכים במעבדה לתקשורת ממומנים ע

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

 חדישים ולחשוף את הסטודנטים לחזית הטכנולוגית ולמחקר עתידי.
 

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

מחות, מקורסי כנית במדעי המחשב, מקורסי החובה בהתם מקורסי החובה בלימודי התמורכביה

 בתחום ההתמחות. סדנאבהתמחות ומובחירה במדעי המחשב 
 

 :כניתמבנה הת

 

 :פירוט קורסי ההתמחות בתקשורת ואינטרנט

 מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס 

 קורסי חובה
 בהתמחות

 שנה ב' 
 לתקשורת מחשבים מבוא

 
, מבני C: תכנות מתקדם בשפת יםציון עובר בקורס

 נתונים
4 

  –שנה ג' 
יש ללמוד 

אחד 
מקורסים 

 אלה 

 הואינטרנט ושפת ג'או
 

 C++ 4תכנות מכוון עצמים ושפת  : ציון עובר בקורס

 ניתוב ומידול רשת אינטרנט
 

 4 , אלגוריתמיםמבוא לתקשורת מחשבים : ציון עובר בקורסים

 בהתמחות. קורסי בחירה

יש ללמוד קורס אחד 

 בהיקף

 נ"ז 3

 3 , אלגוריתמיםמבוא למדעי המחשבציון עובר בקורסים:  אבטחת יישומים 

, מבני נתונים, Cציון עובר בקורסים: תכנות מתקדם בשפת  נושאים מתקדמים בתקשורת *
 מערכות הפעלה, מבוא לתקשורת מחשבים 

3 

  C++ 3תכנות מכוון עצמים ושפת   אינטרנטפיתוח יישומי 

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

 מס'  מסגרת
 נ"ז

 97 במדעי המחשב( .B.Sc-ה כנית במדעי המחשב )ראה פירוט במסגרת ת קורסי חובה

 8 חובה בהתמחות יקורס

 4 קורס בחירה במתמטיקה

 3 קורס בחירה בהתמחות

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

 6 בתקשורתשנתית  אסדנ

 124 סה"כ



 

 

 תקשורת סלולרית *
, מבוא 1, חדוו"א 1אלגברה ליניארית ציון עובר בקורס: 

 להסתברות
 

3 

 מתקיים מועד בחינה אחד בלבד. כנית הלימודים של התואר השני. בקורסי בחירה אילומת* הקורס הינו קורס 
 רגיל/מעוףבסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול 

 : סדנא בחטיבה

 נ"ז 6 –היקף כל סדנא   יש לבחור סדנא אחת.
 

 דרישות קדם סדנאשם  שנה

 ג'

 אינטרנט סדנא:
ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון 

 ++Cעצמים ושפת 

 סדנא: פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה
ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון 

 ++Cעצמים ושפת 

 : רשתות מחשביםסדנא
 * הסדנא תיפתח בסמסטר ב' ובסמסטר  וקיץ

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

 Home Communicationsסדנא: 
ציון עובר בקורסים: מבני נתונים, תכנות מכוון 

 ++Cעצמים ושפת 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ומערכות    התמחות בהנדסת תוכנה עםבמדעי המחשב  ((.B.Scכנית לתואר "בוגר" ת .ב.1

 כנית: ד"ר כרמי מרימוביץראש הת

 

מחשוב הביאה ליצירת מערכות תוכנה רבות ומגוונות. בעשור הההתפתחות המהירה של טכנולוגיות 

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

 אלו.תוח מערכות ישיטות לארגון ופ

ההתמחות המוצעת בהנדסת תוכנה ומערכות תעסוק בשיטות תיאורטיות ופרקטיות  להתמודדות 

. מטרת ההתמחות היא לצייד את הבוגרים בידע ובמיומנות המאפשרים להם העם אתגרים אל

להשתלב בתעשיית התוכנה ולהתמודד עם הצורך הגובר בפתרונות תוכנה טכנולוגיים  המותאמים 

 גדולות. למערכות תוכנה

 

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

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

 .השנייה סמסטר השני של שנת הלימודיםהחל מהניתן להתחיל ללמוד  של ההתמחות

 

 :כניתמבנה הת

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מס' נ"ז מסגרת

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

97 

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

19 

 4 קורס בחירה במתמטיקה

 18 קורסי בחירה בהתמחות

 6 בהתמחות סדנא

 124 סה"כ



 

 

 פירוט קורסי ההתמחות בהנדסת תוכנה ומערכות:
 

מס'  דרישות קדם שם הקורס מסגרת
 נ"ז

קורסי 
בחירה 

 בהתמחות

 C++ 3ציון עובר בקורס: תכנות מכוון עצמים ושפת  אפיון ופיתוח מערכות תגובתיות

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

 3 , מתמטיקה בדידה1ציון עובר בקורסים: אלגברה ליניארית  מערכות משוב ובקרהיסודות 

נושאים בניהול פיתוח מערכות 
 תוכנה

_ 3 

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

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

 3 _ ניתוח מערכות

 Designתכנות יישומי בעזרת 

Patterns 

, פיתוח ++Cציון עובר בקורסים: תכנות מכוון עצמים ושפת 
 #Cבטכנולוגיות דו נט ושפת 

3 

 ניתוח תוכנה מכוון מודל
הקבוצות, מתמטיקה ציון עובר בקורסים: מבוא ללוגיקה ולתורת 

 3 בדידה

 סדנא
 בהתמחות

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

 

 
 בסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול רגיל/מעוף

  



 

 

 וכלכלה בניהולחטיבה הבמדעי המחשב בצירוף  .B.Scכנית לתואר "בוגר"ת .ג.1
 

ם כנית לימודים ייחודית המשלבת קורסים במדעי המחשב עבית הספר למדעי המחשב מציע ת

כנית זו, בנוסף ללימודים במדעי המחשב, מקבלים תלמידי לימודי חטיבה בניהול. במסגרת ת

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

 .כנית הלימודים מכשירה את בוגריה לעבודה במיוחד בתחום פיתוח וניהול ת
 

 : כניתבנה התמ

 
 
 

 : קורסי החובה בחטיבה 

 מס' נ"ז דרישות קדם שם הקורס סמסטר שנה

 שנה ב'

 סמסטר א'
 4 - מבוא למיקרו כלכלה

 4 מבוא להסתברות הסקה סטטיסטית

 ב' סמסטר
 3 - ניהול מערכת תפעולית

 4 - חשבונאות א' 

 11  סה"כ

 
 : סדנא בחטיבה

 נ"ז 6 –היקף כל סדנא   יש לבחור סדנא אחת.         

 דרישות קדם סדנאשם  שנה

 ג'

 ++Cמבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת  סדנא: בינה עסקית

 ++Cמבני נתונים,  תכנות מכוון עצמים ושפת  סדנא: יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

 
 
 

מסגרת ביה"ס לניהול וכלכלה. לבדיקת בלתשומת לבכם , קורסי הבחירה המוצעים במסלול זה נלמדים 
  "ביה"ס לניהול וכלכלהדרישות הקדם לקורסים אלה אנא עיינו בפרק  " 

 

 מס' נ"ז מסגרת

 במדעי המחשב( .B.Sc-ה כנית במסגרת ת)ראה פירוט  במדעי המחשב  קורסי חובה
 ." 2כנית זו אינם מחויבים בלימוד קורס  החובה "אלגברה ליניארית ם בתסטודנטי

91 

 11 קורסי חובה בחטיבה 

 8-12 קורסי בחירה בחטיבה 

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

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

 6 בחטיבה סדנא

 124 סה"כ



 

 

 'גשנה 
 

 מס' נ"ז שם הקורס

 נ"ז: 16-12הבאה בהיקף של יש ללמוד קורסי בחירה מן הרשימה 

 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 יסודות השיווק

 2 תורת ההחלטות

 4 תורת המחירים ב'

 3 ואופטימיזציהבינה עסקית 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  במדעי המחשב ובכלכלה וניהול .B.Aכנית לתואר "בוגר" תד. .1

 כנית משותפת לביה"ס לכלכלה וניהול ולביה"ס למדעי המחשב()ת
 

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

 את בוגריה הן לתפקיד ניהולי כללי והן לתפקיד ניהול בתעשיית המחשבים. 

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

 

  כנית מבנה הת

נ"ז בקורסי  61נ"ז בקורסי החובה בכלכלה וניהול,  61נ"ז, מהן  131היקף הלימודים בתכנית הוא 

 נ"ז בקורסי הבחירה בכלכלה וניהול ובמדעי המחשב.  1-החובה במדעי המחשב ו

 שנה א'
 

 
 

 מדעי המחשב כלכלה וניהול

 מס' נ"ז שם הקורס

 שם הקורס דרישות קדם
מס' 

 נ"ז
 דרישות קדם

ציון 
 עובר

 לימוד במקביל ציון עובר   לימוד מוקדם

    סמסטר א'    סמסטר א'

מבוא למיקרו 
 כלכלה

4   
מבוא ללוגיקה 

ולתורת 
 הקבוצות
ולתורת 
 הקבוצות

 תורת ההנמקה  4

יסודות התנהגות 
 מיקרו –ארגונית 

מבוא למדעי    2
 6 המחשב

  

מבוא להסתברות 
 וסטטיסטיקה

 1 חדו"א   4
6 

 

 תורת ההנמקה 

סטטיסטיקה 
 תיאורית

 תורת   
 2 ההנמקה

  

    סמסטר ב'    סמסטר ב'

יסודות התנהגות 
מאקרו -ארגונית  

2 

 

יסודות התנהגות 
 מיקרו-ארגונית

    

מבוא למאקרו 
 כלכלה

מתמטיקה  מבוא למיקרו כלכלה  3
 בדידה

מבוא ללוגיקה . 1 4
 ולתורת הקבוצות

 . תורת ההנמקה2

 

מבוא  3 תורת המחירים א'
למיקרו 
 כלכלה

חשבון דיפרנציאלי 
 ואינטגרלי

תכנות מתקדם 
 Cבשפת 

מבוא למדעי  3
 המחשב

 

    4 חשבונאות א'
 

  

מבוא להסתברות   4 הסקה סטטיסטית
 וסטטיסטיקה

 
 

  

 סה"כ 
26 

 סה"כ   
21 

  

 נ"ז 11סה"כ 



 

 

 'בשנה 

 

 מדעי המחשב כלכלה וניהול

מס'  שם הקורס
 נ"ז

הקורסשם  דרישות קדם מס'  
 נ"ז

 דרישות קדם

לימוד  ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר
 במקביל

 'אסמסטר  'אסמסטר 

תורת המחירים  1א "חדו 4 'בתורת המחירים 
 א'

אלגברה ליניארית 
1 

מבוא ללוגיקה  6
 ולתורת הקבוצות

 תורת ההנמקה או

 

 . מבוא למאקרו כלכלה1 3 א'מאקרו כלכלה 
 כלכלה. מבוא למיקרו 2
 1א ". חדו3

אלגברה  1א "חדו 4 2א "חדו 
 ליניארית

     חשבונאות א'  3 חשבונאות ב'

 1א ". חדו1  אקונומטריקה א'
 . מבוא להסתברות 2

 וסטטיסטיקה     
 .סטטיסטיקה תיאורית3
 . הסקה סטטיסטית4

     

 סמסטר ב' סמסטר ב'

תורת המחירים   תורת המחירים א' 3 תורת המחירים ג'
 ב'

תכנות מתקדם  4 מבנה מחשבים
 Cבשפת 

 

תכנות מכוון  מאקרו כלכלה א'  3 מאקרו כלכלה ב'
 ++Cעצמים ושפת 

תכנות מתקדם  4
 Cבשפת 

 

מבוא לניהול משאבי 
 אנוש

יסודות התנהגות   2
 אקרומ -ארגונית

תכנות מכוון  כל קורסי שנה א' 4 מבני נתונים
 עצמים ושפת

++C 

     אקונומטריקה א'  המחירים א' תורת 2 אקונומטריקה ב'

 סה"כ 
23 

 סה"כ   
22 

  

נ"ז 41סה"כ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שנה ג'
 

 מדעי המחשב כלכלה וניהול

 מס' נ"ז שם הקורס

 דרישות קדם

 מס' נ"ז שם הקורס

 דרישות קדם

 ציון עובר לימוד מוקדם ציון עובר

 סמסטר א' סמסטר א'

יסודות 
 השיווק

 מבני נתונים 4 אלגוריתמים    3

תורת 
 ההחלטות

הסקה  2א "חדו 2
 סטטיסטית

 מבנה מחשבים 4 ארכיטקטורת מחשבים

יסודות 
 המימון

 . מבוא למיקרו כלכלה1 4
 . מבוא להסתברות 2

 קהיוסטטיסט    
 טטיסטיקה תיאוריתס. 3
 . הסקה סטטיסטית4
 . חשבונאות א'1

  
 

 

 

 סמסטר ב' סמסטר ב'

 2א "חדו 3 ביצועיםניהול 
  

הסקה 
 סטטיסטית

 אלגוריתמים 4 חישוביות

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

 
מערכות בסיסי    

 נתונים

 מבני נתונים 3

 
 סה"כ

12 
 סה"כ   

11 
 

 נ"ז 32סה"כ 

 

 

  מחייבת את המכללה למערכת תקינה לסטודנט.יש ללמוד על פי ההמלצות. חריגה מההמלצות אינה 
 .'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. 
 

 רגיל/מעוףבסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול 

 

   בכלכלה וניהול ובמדעי המחשבקורסי בחירה 

 

 נ"ז 1: 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 

 ."כניות הלימודיםת"מפורסמות בידיעון בפרקי 

 

 



 

 

במדעי   .B.Scכנית לתואר "בוגר" ת – "מעוף"כנית ת -יומי  –סלול לימודים דו מ
  מחשבה

 

סמסטרים כולל סמסטר קיץ. בתכנית "מעוף" לתואר  12שנים  4בנויה במתכונת של  "מעוף" כניתת

ד' על פני יום נוסף בשבוע -"בוגר" במדעי המחשב עם התמחות ייתכן כי הלימודים יתפרשו בשנים ג'ו

 )אחה"צ(.

למתחילים  במדעי המחשב .B.Scכנית לתואר "בוגר" יומי לת-מסלול הלימודים הדומבנה להלן 

בתקשורת ההתמחות ו בניהול וכלכלה החטיבה בטבלה מפורט גם מבנה .גלימודיהם בסמסטר א' תשע"

 .ואינטרנט

 

למועדים מאוחרים, עלול  הלימודים המפורטת כאן. שינוי או דחייה של קורסיםכנית תמומלץ ללמוד לפי *  

 .התוארסיום משך הזמן לוב בלגרור עיכ

 ו' אלא בשאר ימות השבוע.-הבחינות בקורסים לא יתקיימו בהכרח בימי ה' ו* 
 קורסי אנגלית יתקיימו ביום נוסף במהלך השבוע. *

 

 

 
   קורסי חובה

 

 'שנה א

 'לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      סמסטר א'

 6 2 1   מבוא למדעי המחשב

מבוא ללוגיקה ולתורת 

  הקבוצות
 4 2 3 תורת ההנמקה 

 2 - 2   תורת ההנמקה

      'בסמסטר 

 6 2 4 תורת ההנמקה  1א "חדו

 1אלגברה לינארית 

מוקדם של  לימוד

 הקורסים:

 . תורת ההנמקה 1

. מבוא ללוגיקה 2

 ולתורת הקבוצות

ציון עובר של נדרש 

לפחות אחד משני 

 הקורסים

 4 2 6 



 

 

 

 
 שנה ב'

 

 

 
 שנה ג'

 

      קיץסמסטר 

 4 - 4 1אלגברה לינארית  1א "חדו 2א "חדו

 מתמטיקה בדידה
מבוא ללוגיקה ולתורת 

  הקבוצות
 4 2 3 2א "חדו

  קדםדרישות  שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס  נ"ז 

      סמסטר א'

 מבוא להסתברות

מבוא ללוגיקה .1

  ולתורת הקבוצות

 1א חדוו".2

 2א "חדו. 1

 4 2 3 בדידה . מתמטיקה 2

 4 - 4  1אלגברה לינארית  2אלגברה לינארית 

 3 - 4  למדעי המחשב מבוא Cתכנות מתקדם בשפת 

  לחטיבה בניהול בלבד

  –מבוא למיקרו כלכלה 

 קורס חובה בחטיבה* –

     

      'בסמסטר 

 כל קורסי שנה א' מבני נתונים
תכנות מכוון עצמים 

 C++    ושפת
1 - 4 

תכנות מכוון עצמים 

 Cושפת  ++ 

תכנות מתקדם בשפת 

C 
 3 2 4 

– לחטיבה בניהול בלבד

 –תיפעוליתניהול מערכת 

 קורס חובה בחטיבה *

     

      קיץסמסטר 

 4 - 1  מבני נתונים אלגוריתמים

 מבנה מחשבים
תכנות מתקדם בשפת 

C 
 3 1 4 

  דרישות קדם שם הקורס

 

לימוד  ציון עובר

 במקביל 

ציון    או

 עובר

 ש"ס  

שיעור 

* 

ש"ס  

 תרגיל

 

לקורס  נ"ז 

 * 

      'אסמסטר 



 

 

 

  

 2 - 2  מבנה מחשבים המחשב ושפת סףארגון 

      כנית קורסי בחירה בת



 

 

 

 

 שישי-לימים חמישי פרט  שעות אחר הצהרייםייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף ב *

 

 שנה ד'

 

 תקשורת ואינטרנט להתמחות 

קורסי החובה בהתמחות   - בלבד

ניתוב  /אינטרנט ושפת ג'אווה  –

 *שת אינטרנט ומידול ר

 :  ד"ק לניתוב ומידול

ציון עובר בקורסים : 

מבוא , אלגוריתמים

 לתקשורת מחשבים

 לאינטרנט ושפת ד"ק

 : ג'אווה 

ציון עובר בקורס: תכנות 

 C ++ מכוון עצמים  ושפת

    

      'בסמסטר 

 4 1 3  מבנה מחשבים ארכיטקטורת מחשבים

 מבוא לתקשורת מחשבים *

 Cתכנות מתקדם בשפת .1

 מבני נתונים. 2

 

    

  – לחטיבה בניהול בלבד

 * הסקה סטטיסטית 
     מבוא להסתברות

      קורסי בחירה 

      סמסטר קיץ

 3 - 3  מבני נתונים מערכות בסיסי נתונים

      קורסי בחירה בתכנית *

  – לחטיבה בניהול בלבד

 * 'חשבונאות א
     

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      'אסמסטר 

בפיתוח תוכנה  סדנא

 )שנתי(

כל קורסי החובה של 

 ב' -שנים א' ו
 6  6 

 4  1  אלגוריתמים חישוביות

 מערכות הפעלה

 .תכנות מתקדם 1

 Cבשפת     

 .מבני נתונים2

 . ארכיטקטורת 3

 מחשבים    

 4 - 3 

      כניתקורסי בחירה בת

      סמסטר ב'

 4 2 2  חישוביות סיבוכיות



 

 

 

 שישי-פרט לימים חמישי שעות אחר הצהריים*ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף ב

 רגיל/מעוףבסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול 

 

 

 

 למתחילים לימודיהם בסמסטר ב'  –מעוף מסלול 

במדעי המחשב למתחילים  .B.Scכנית לתואר "בוגר" יומי לת-מבנה מסלול הלימודים הדולהלן 

תקשורת והתמחות ב בניהול וכלכלהחטיבה ה. בטבלה מפורט גם מבנה גבסמסטר ב' תשע"לימודיהם 

 יומי.-במסלול הדוואינטרנט 

 

  קורסי חובה

 

 'שנה א

  לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'

 

 

 

      כניתה בתקורסי בחיר

קורס בחירה 

 במתמטיקה
     

      סמסטר קיץ

      כנית *קורס בחירה בת

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      'בסמסטר 

 מבוא ללוגיקה ולתורת

  הקבוצות
 4 2 3 תורת ההנמקה 

 6 2 4 תורת ההנמקה  1א "חדו

 2 - 2   תורת ההנמקה

      קיץסמסטר 

 1אלגברה לינארית 

לימוד מוקדם של 

 הקורסים:

 . תורת ההנמקה 1

. מבוא ללוגיקה 2

 ולתורת הקבוצות

ציון עובר של נדרש 

לפחות אחד משני 

 הקורסים

 4 2 6 

 4 - 4 1לינארית אלגברה  1א "חדו 2א "חדו



 

 

 

 

 

 

 
 שנה ב'

 

       

 שישי-*ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי   

 

 
 שנה ג'

 

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      סמסטר א'

 6 2 1   מבוא למדעי המחשב

 4 - 4  1אלגברה לינארית  2אלגברה לינארית 

  לחטיבה בניהול בלבד

  –מבוא למיקרו כלכלה 

 קורס חובה בחטיבה* –

     

      'בסמסטר 

 3 - 4  מבוא למדעי המחשב Cתכנות מתקדם בשפת 

 מתמטיקה בדידה
מבוא ללוגיקה ולתורת 

  הקבוצות
 4 2 3 2א "חדו

      קיץסמסטר 

 מבנה מחשבים
תכנות מתקדם בשפת 

C 
 3 1 4 

 מבוא להסתברות

 מבוא ללוגיקה .1

  ולתורת הקבוצות   

 1חדוו" א .2

 2א "חדו. 1

 . מתמטיקה 2

 בדידה     

3 2 4 

  – לחטיבה בניהול בלבד

 *  חשבונאות א
 

 
   

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      סמסטר א'

 ארגון המחשב ושפת סף

 .מבנה מחשבים1

.תכנות מתקדם 2

 Cבשפת 

 2 - 2 



 

 

 
 שנה ד'

      כניתקורסי בחירה בת

      'בסמסטר 

 4 1 3  מבנה מחשבים ארכיטקטורת מחשבים

 כל קורסי שנה א' מבני נתונים
תכנות מכוון עצמים 

 C++    ושפת
1 - 4 

תכנות מכוון עצמים 

 Cושפת  ++ 

תכנות מתקדם בשפת 

C 
 3 2 4 

 להתמחות בתקשורת

מבוא  -ואינטרנט

  * לתקשורת מחשבים

 תכנות מתקדם .1

 Cבשפת    

 מבני נתונים. 2

 

    

  – לחטיבה בניהול בלבד

 * הסקה סטטיסטית 
     מבוא להסתברות

– לחטיבה בניהול בלבד

 –ניהול מערכת תיפעולית

 קורס חובה בחטיבה *

     

      קיץסמסטר 

 3 - 3  מבני נתונים מערכות בסיסי נתונים

 4 - 1  מבני נתונים אלגוריתמים

  דרישות קדם שם הקורס

 

לימוד  ציון עובר

   אובמקביל 

 ציון עובר

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 נ"ז 

 לקורס * 

      'אסמסטר 

 )שנתי(סדנא בפיתוח תוכנה 
 -כל קורסי החובה של שנים א' ו

 ב'
 6  6 

 4  1  אלגוריתמים חישוביות

 מערכות הפעלה

 C.תכנות מתקדם בשפת  1

 .מבני נתונים2

 . ארכיטקטורת מחשבים3

 4 - 3 

      קורסי בחירה בתכנית

 התמחות בתקשורת

קורס חובה  -  ואינטרנט

אינטרנט ושפת ג'אווה / 

 *אינטרנטניתוב ומידול רשת 

: ציון עובר  ד"ק לניתוב ומידול

מבוא , אלגוריתמיםבקורסים : 

 לתקשורת מחשבים

 : ג'אווה  ד"ק לאינטרנט ושפת

ציון עובר בקורס: תכנות מכוון 

 C עצמים  ושפת  ++

    

      סמסטר ב'

 4 2 2  חישוביות סיבוכיות



 

 

 

 

 שישי-ייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף בשעות אחר הצהריים פרט לימים חמישי    *

 שנה ה'

 

 

 .שישי-פרט לימים חמישי שעות אחר הצהרייםייתכן וקורס זה יתקיים במהלך יום נוסף ב  *

 רגיל/מעוףבסוף הידיעון קיימת טבלה עם פירוט הקורסים שניתנים בכל סמסטר לפי מסלול 

 

 
שנים המיועדת לבוגרי יחידות  3במתכונת של  כנית מעוףת -יומי  –סלול לימודים דו מ

 טכנולוגיות 
 

 שנה א'

  לא ניתן ללמוד קורסי בחירה בשנה א'

      כניתקורסי בחירה בת

      סמסטר קיץ

      בתכנית *קורס בחירה 

      במתמטיקהקורס בחירה 

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      'אסמסטר 

      *כניתה בתבחירקורסי 

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      'אסמסטר 

מבוא ללוגיקה ולתורת 

  הקבוצות
 4 2 3 תורת ההנמקה 

 6 2 4 תורת ההנמקה  1א "חדו

 2 - 2   תורת ההנמקה

      ב'סמסטר 

 1אלגברה לינארית 

לימוד מוקדם של 

 הקורסים:

 . תורת ההנמקה 1

. מבוא ללוגיקה 2

 ולתורת הקבוצות

ציון עובר של נדרש 

לפחות אחד משני 

 הקורסים

 4 2 6 



 

 

 
 שנה ב'

 
 שנה ג'

 

 4 - 4 1אלגברה לינארית  1א "חדו 2א "חדו

 4 1 3  מבנה מחשבים ארכיטקטורת מחשבים

      קיץסמסטר 

 מתמטיקה בדידה
מבוא ללוגיקה ולתורת 

  הקבוצות
 4 2 3 2א "חדו

 מבוא להסתברות

 מבוא ללוגיקה .1

  ולתורת הקבוצות   

 1א חדו".2

 2א "חדו. 1

 . מתמטיקה 2

 בדידה     

3 2 4 

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 ציון עובר   או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      סמסטר א'

 4 - 4  1אלגברה לינארית  2אלגברה לינארית 

      קורס בחירה במתמטיקה

      קורס בחירה במדעי המחשב

      'בסמסטר 

 כל קורסי שנה א' מבני נתונים
תכנות מכוון עצמים 

 C++    ושפת
1 - 4 

 תכנות מכוון עצמים ושפת 

  ++C )למי שאין פטורים( 

תכנות מתקדם 

 Cבשפת 
    

      כניתקורסי בחירה בת

      קיץסמסטר 

 3 - 3  מבני נתונים מערכות בסיסי נתונים

 4 - 1  מבני נתונים אלגוריתמים

  דרישות קדם שם הקורס

 

 לימוד במקביל  ציון עובר

 עוברציון    או

 ש"ס  

 *שיעור 

ש"ס  

 תרגיל

 

 לקורס *  נ"ז 

      סמסטר א'

בפיתוח תוכנה  סדנא

 )שנתי(

כל קורסי החובה של שנים 

 ב' -א' ו
 6  6 

 4  1  אלגוריתמים חישוביות

 מערכות הפעלה

 C.תכנות מתקדם בשפת 1

 .מבני נתונים2

 . ארכיטקטורת מחשבים3

 4 - 3 

      כניתקורסי בחירה בת



 

 

 

 

 

 
 שנה"ל תשע"ג – מדעי המחשבבחובה  קורסי

 

 .יםמסטרסבחלוקה לניתנים הקורסים ה את  מפרטתהטבלה להלן  

לקורסים נעשה על פי התכנית וליתר הסטודנטים על בסיס הרישום כיוון ש ולא לפי הטבלה כניתלפי הת מומלץ ללמוד

 .(מקום פנוי

 

 סמסטר קיץ סמסטר ב סמסטר א שם הקורס

 מעוף רגיל מעוף רגיל מעוף רגיל 

 - - V V V V תורת ההנמקה

 - - V V V V  מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

 - - V V  V V 1א "חדו

 - - - V V V מבוא למדעי המחשב

       

 V - V V V V 1אלגברה לינארית 

 V - V V V V 2א "חדו

 V V V - V V מבוא להסתברות

 V - V V V V מתמטיקה בדידה

 - C V - V V Vתכנות מתקדם 

       

 - V V - V V מבני נתונים

 - - - C V V V ++ תכנות מכוון עצמים ושפת

 - - V V - V 2אלגברה לינארית 

 V - - V - V מבנה מחשבים

       

 V V V - V - ארכיטקטורת מחשבים

 V - V V - V אלגוריתמים

 - - V V V - ארגון המחשב ושפת סף

       

 V V V - - V מערכות בסיסי נתונים

 - V V V V V חישוביות

 - - V - V V מערכות הפעלה

      ב'סמסטר 

 4 2 2  חישוביות סיבוכיות

      כניתקורסי בחירה בת

      סמסטר קיץ

      כניתקורסי בחירה בת



 

 

 V V V - - V סיבוכיות

 


