
30.9.2020 

 למדעי המחשב התכנית 

 תשפ"א קורסי בחירה 

, מספר המקומות בקורסי הבחירה  (בכפוף לתנאי קדם )'  ב קורסי הבחירה מיועדים לסטודנטים בשנה 

 מוגבל. הרישום על בסיס מקום פנוי.  

 רה. בכל שנה יהיה שינוי בקורסי הבחינ"ז קורסי בחירה כאשר  13בכל התואר יש ללמוד סה"כ  

 ם. מוצעיהקורסים ה 3מתוך  םקורסי 2יש לבחור  בשנה"ל תשפ"א,   

  .לפניכם רשימת קורסי הבחירה בשנת הלימודים תשפ"א והסילבוסים של הקורסים 

 , בהצלחה וגמר חתימה טובה 

 דיקן   ,ד"ר אבי יוסיפוף 

 שניים: מבין ה אחד   קורס  לבחורניתן 

מבוא להתנהגות  

ארגונית 

 )מקוון(**

 3 3 סמסטר א'  8013 ד"ר יפית רפאל 

מבוא למשפט 

 עסקי )מקוון(** 

ד"ר ליאור 

 דוידאי 

 3 3 סמסטר א'  8057

 וקורס בחירה נוסף: 

תכנון וניהול  

מסדי נתונים 

NOSQL 

ד"ר נועה 

 גרדוביץ 

6168 
 סמסטר קיץ

 שיעור יום א' 
 בין השעות

17:00-20:30 
 תרגול יום א'  
 בין השעות 

20:45-21:30 

שיעור   4

+1 

 תרגול

4.5 

** קורסים הבחירה הינם קורסים מקוונים. בכל קורס יקבעו שלושה מפגשים פרונטלים שיתואמו  

 . בהמשך

 

 

 

  



 

 מבוא להתנהגות ארגונית  .1
 

 ד"ר יפית רפאל       מרצה:

 yraphael@clb.ac.il דוא"ל:

 ש"ס פרונטליות 3 היקף:

   3 נקודות זכות: 

 אין  תנאי קדם:

 בחירה  סוג הקורס:

 

 :  תיאור הקורס

הקורס נועד לפתח את הבנת מבנה הפעילות של מערכות ארגוניות בתוכן ובסביבתן מההיבט המערכתי 

של הארגון. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית. במהלך הקורס נסקור 

ים. כמו כן, גישות תיאורטיות שונות להבנת מבנה הארגון וסביבתו ותהליכים ארגוניים, גלובליים ואחר 

 נעסוק בתקשורת ארגונית, תרבות ארגונית, חדשנות ושינוי בארגון. 

 

 להכשיר סטודנטים לנתח מערכות ארגוניות הן באופן תיאורטי הן באופן מעשי. מטרות הקורס:

 

 קורס: הרכב ציון ה

 בחינה. 100%

 דרישות הקורס: 

 נוכחות והשתתפות בהרצאות. .1

חומר הקורס. את ההרצאות ואת חומר הקריאה. הבחינה ללא בחינה סופית  אשר תקיף את כל  .2

 ( 100%חומר פתוח )

 

  :מפורטים על פי השבועות הנלמדים נושאי הקורס
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 . מבוא, גישות תיאורטיות להבנת ארגונים 1

 . סביבה ארגונית  2

 . אפיוני מבנים ארגוניים  3 

 אסטרטגיה וניהול אסטרטגי . 4

 . תרבות ארגונית 5

 התרחבות ארגונית וגלובליזציה. 6

 . כח ופוליטיקה בארגונים 7

 . שינוי ארגוני  8

 . תקשורת ארגונית9

 

 חובה  דרישות נוכחות:

 

 

 רשימת קריאה חובה: 

 

)תיחומה של ההתנהגות הארגונית(,  1( התנהגות ארגונית, כרך א', יחידה 2002חיים, א., )-בר •

 אביב. -תל, האוניברסיטה הפתוחה, 9-36עמ' 

 : הארגון והסביבה 9אוניברסיטת חיפה. פרק  הוצ' ארגונים (.1996סמואל, י. ) •

)מבנים ותהליכים בארגוני עבודה  2( התנהגות ארגונית, כרך א', יחידה 2002חיים, א., )-בר •

 אביב. -, האוניברסיטה הפתוחה, תל77-124, 55-67עמ'  2.5, 2.3פורמליים(, פרקים 

 . )תדפיס בספריה(.  חיפוש היתרון התחרותי בתוך החברה (.1995ברני, ג'. ב. ) •

 . )תדפיס בספריה(. כיצד מעצבים הכוחות התחרותיים את האסטרטגיה(. 1980פורטר, מ. ) •

. חרגול הוצאה  1. פרק מהנדסים תרבות: שליטה ומסירות בחברת הייטק(. 2000קונדה, ג. ) •

 לאור.

 . ירושלים הוצ' שוקן. ביקורתית ביסודות תורת הארגוןמכונת הארגון. חקירה (. 1995שנהב, י. ) •

• Daft, R.L. (2001). Organizations Theory and Design. Cincinnati Ohio: South-

Western College Publishing. Ch. 13. (481-501).  

• Columbia Douglas, S.P., & Wind, Y. (1987). The myth of globalization, 

29-, Winter, pp.19ld BusinessJournal of Wor 



,  217-239עמ'  10(., ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים, פרק 1996סמואל, י., ) •

 אביב(.-ביתן )תל-אוניברסיטת חיפה וזמורה

,  307-332עמ'  14(., ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים, פרק 1996סמואל, , י., ) •

 ב(.אבי-ביתן )תל-אוניברסיטת חיפה וזמורה

(, 72-142)תקשורת בארגונים פורמליים: רשתות ותהליכים( )עמ'  6חיים, כרך ב', יחידה -בר •

 אביב.  -האוניברסיטה הפתוחה, תל

 133. תקשורת ומידע, ע"מ 6פרק   .1995 ,תהליכים ,ארגונים: מאפיינים, מבנים ,יצחק סמואל •

– 158. 

 

 רשימת קריאה רשות: 

 

• Daft, R.L. (2001). Organizations Theory and Design. Cincinnati Ohio: South-

Western College Publishing. Ch. 1, Ch. 4  

• Daft, R.L. (2001). Organization Theory and Design. Cincinnati Ohio: South-

Western College Publishing. Ch. 1, Ch. 10.  

.  האוניברסיטה  221-251עמ'  8תנהגות ארגונית, כרך ב', יחידה ( ה2002חיים, א., )-בר •

 אביב. -הפתוחה, תל

• Daft, R.L. (2001). Organizations Theory and Design. Cincinnati Ohio: South-

Western College Publishing. Ch. 1, Ch. 9.(313-325) 

1996   .מבנים, תהליכים ,ארגונים: מאפיינים . מבנים ארגוניים, ע"מ4סמואל, פרק יצחק    

73 -106  

 



 

 מבוא למשפט עסקי  .2
 

 ד"ר ליאור דוידאי        מרצה:

 lior22d@gmail.com דוא"ל:

 היקף: 3 ש"ס פרונטליות

   3  נקודות זכות:

 תנאי קדם: מבוא להתנהגות ארגונית 

 בחירה  סוג הקורס:

 

 : הקורס כללי של תיאור

 הקורס כולל מבוא ויסודות במשפט עסקי ומורכב משלוש חטיבות.  

החטיבה הראשונה של הקורס עוסקת במבוא כללי למשפט וכוללת בחינת מהותו של המשפט, סקירת תחומי  

המשפט, ניתוח תורת הפרשנות, ניתוח התרבות המשפטית הישראלית, סקירת הרקע ההיסטורי וההתפתחות  

 היסטורית של המשפט הישראלי. ה

החטיבה השנייה של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המשפט הפלילי עם דגש על עבירות "צוואר לבן", 

 ערך ועבירות מס. -עבירות ניירות

החטיבה השלישית של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המשפט העסקי, תוך חלוקתו לענפיו השונים,  

 בדגש על דיני חוזים ודיני נזיקין.

 : מטרת הקורס

ת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית בתחום המשפט העסקי, להקנות יסודות בחשיבה מטר

המשפטית, ליצור היכרות עם מוסדות ומושגים בסיסיים בתחומי המשפט העסקי, להקנות ידע תיאורטי  

להבנת התהליכים המשפטיים, לתת סקירה היסטורית של התפתחות המשפט הישראלי והתהליכים  

יו, ליצור בסיס להכרת המשפט הישראלי ולהשוואתו לשיטות משפט אחרות, להקנות כלים  שעוברים על

להתמודדות באופן יישומי ומעשי עם החשיבה המשפטית בתחומי המשפט העסקי, וכן ליצוק בסיס ללימוד  

 עתידי של קורסים מתקדמים בתחום המשפט העסקי. 

 :תפוקות למידה

 במושגי יסוד במשפט העסקי.בסיום הקורס הסטודנטים ישלטו 
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 נושאי הקורס: 

 

  

 נושא השיעור 

 

 מועד

 

שיעור 

 מס' 

 

 

 

 

 

 : מהות המשפט 1פרק 

 מבוא לתורת המשפט:  . 1

 מהות המשפט;  •

הגדרת המשפט; הגדרה פוזיטיביסטית של המשפט; הגדרות אחרות של  •

 המשפט; 

 מטרות המשפט;  •

 הצורך במשפט;  •

 המוסר, האתיקה והצדק; מערכת היחסים שבין המשפט,   •

 מגבלת החוק מול המציאות;  •

 עקרון שלטון החוק;  •

 מאפייני החוק;  •

 חובת הציות לחוק; גבול הציות לחוק. •

 .  הנורמה המשפטית: 2

 הגדרה;   •

 מבנה;   •

 הזכות המשפטית;   •

 הנורמה המשפטית הבסיסית.  •

 .  שיקול דעת משפטי וחשיבה משפטית.3

  

1 

 

 

 

 

 :  תחומי המשפט וענפי המשפט + 2פרק 

 המבנה המשפטי במדינת ישראל 

 חלק א:  תחומי המשפט וענפי המשפט  – 2פרק 

 חלוקת המשפט לתחומים: . 1

 ההבחנה בין המשפט הציבורי, המשפט הפלילי והמשפט האזרחי.  •

 

 מבוא:  -החלוקה הענפית במשפט האזרחי  .2

דיני חוזים, דיני קניין, דיני תאגידים, דיני מסים, דיני משפחה וירושה   •

 ודיני נזיקין.

 

  

1 

 המשך



  . נטל השכנוע במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי.3

 . החיבור בין המשפט הפלילי ובין המשפט האזרחי.4

 . משפט מהותי פרוצדורלי ודיני ראיות.5

 

  

 נושא השיעור 

 

 מועד

 

שיעור 

 מס' 

  

 :  תחומי המשפט וענפי המשפט + 2פרק 

 המבנה המשפטי במדינת ישראל 

 חלק ב:  המבנה המשפטי במדינת ישראל  – 2פרק 

 .  עקרון שלטון החוק. 1

 .  עקרון הפרדת הרשויות.2

 .  מבנה מערכת השפיטה. 3

 .  ערעורים.4

 .  משפט חוזר. 5

 .  דיון נוסף.6

 המשפט הגבוה לצדק. -.  בית7

 התקדים המחייב. .  עקרון 8

אלטרנטיבות ליישוב קונפליקטים    –.  בירור סכסוכים משפטיים מחוץ לבתי המשפט  9

 מוסד הבוררות ועקרונות הבוררות. –

 

  

2 

 

 

 

 :  תורת הפרשנות3פרק 

 כללי הפרשנות המשפטית;   .1

 פרשנות הנורמה המשפטית לאור לשון הנורמה; .2

 פרשנות הנורמה המשפטית לאור תכליתה ומטרתה;   .3

 פרשנות הנורמה המשפטית לאור כוונת המחוקק. .4

הפרשנות התכליתית; פרשנות תכליתית אובייקטיבית ופרשנות תכליתית  .5

 סובייקטיבית; 

 הסדר שלילי; לאקונה; .6

 עקרון התקדים המחייב במערכת המשפט בישראל; .7

  

2 

 המשך



 משפט טבעי ומשפט פוזיטיבי.  .8

 דין קניג-פסק ▪

 דין הנדלס-פסק ▪

 דין קול העם -פסק ▪

 דין ירדור -פסק ▪

 

 

 

 

 :  התרבות המשפטית המערבית 4פרק 

 ואסכולות המשפט 

 .  תרבות משפט מערבית. 1

 .    אסכולות המשפט השונות.2

 

  

3 

  

 :  רקע היסטורי והתפתחות היסטורית 5פרק 

   של המשפט הישראלי

 והתפתחות היסטורית של המשפט הישראלי. רקע היסטורי  .1

 כינון המשפט הישראלי. .2

 קליטת המשפט העותומני והמנדטורי בשיטת המשפט הישראלית. .3

 הרציפות הנורמטיבית.  .4

 היווצרות שיטת המשפט הישראלית בימיה הראשונים.  .5

 הכרזת העצמאות, המנשר ופקודת סדרי השלטון והמשפט.  .6

 אלי במהלך השנים.התמורות והשינויים שחלו במשפט הישר .7

 .80 -השינוי שחל במשפט הישראלי בשנות ה .8

 התהליכים העוברים על המשפט הישראלי כיום.  .9

  

3 

 המשך 

  

 נושא השיעור 

 

 מועד

 

שיעור 

 מס' 

  

 :  מקורות המשפט ועקרון התקדים המחייב 6פרק 

 ההיררכיה הנורמטיבית שבפירמידת הנורמות.   –פירמידת הנורמות  .1

 הנורמה המשפטית הבסיסית.  .2

 מקורות המשפט המחייבים בישראל. .3

 נורמה מאוחרת גוברת על נורמה מוקדמת.  .4

 נורמה ספציפית גוברת על נורמה כללית.

 ההלכה הפסוקה; עקרון התקדים המחייב.  .5

 המשפט. מקור משפטי משלים וחוק יסודות  .6

 המנהג כמקור משפטי מחייב.  .7

 הדוקטרינה. .8

  

4 



הדילמה: השלמה של חסר )לאקונה( , פירוש של נורמה משפטית קיימת   .9

 או הסדר שלילי. 

 מעמדה של הכרזת העצמאות במשפט הישראלי.  .10

 מיקומו של המשפט המשווה במשפט הישראלי ובפירמידת הנורמות.  .11

  

 :  יסודות במשפט החוקתי, חוקי היסוד,  7פרק 

 זכויות היסוד של הפרט  

 והביקורת השיפוטית על דברי חקיקה 

 .  חוקה.1

 .  חוקי יסוד; החלטת הררי. 2

 .  מעמדן המיוחד של זכויות היסוד של הפרט. 2

 .  היקף הביקורת השיפוטית על תוקפה של חקיקה ראשית. 3

 תוקפה של חקיקת משנה. . הביקורת השיפוטית על 4

.  היקף הביקורת השיפוטית על פעולות הרשות המחוקקת שאינן חקיקה: החלטות 5

 הכנסת.

 .  מעמדו של תקנון הכנסת.6

  

5 

 

 :  יסודות במשפט המינהלי, 8פרק  

 זכויות היסוד של הפרט, חקיקת משנה

 והביקורת השיפוטית על מעשי המינהל

 עקרונות היסוד של המשפט הציבורי והמנהלי; עקרון חוקיות המינהל. .1

 מהי הרשות המנהלית.  .2

 סמכות הפררוגטיבה של הממשלה. .3

 הדואליות הנורמטיבית; הסמכות השלטונית והסמכות המסחרית. .4

כללי; עילות ההתערבות  –היקף הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות  .5

 כללי;  –במעשי המינהל 

 כות; חריגה מסמ .6

 הפעלת שיקול הדעת;  .7

 ההליך המנהלי: מערכת כללי הצדק הטבעי. .8

 ההליך המנהלי: תקינות ההליכים המנהליים.  .9

 שיקולים זרים ומטרות זרות; הפליה; העדפה מתקנת; עקרון השוויון. .10

 מתחם הסבירות והמידתיות.  .11

 פגיעה בזכות יסוד.  .12

 איזון בין אינטרסים מתחרים.  .13

 שיקול דעת עצמאי. .14

 

  

5 

 המשך 

  

 נושא השיעור 

 

 מועד

 



שיעור 

 מס' 

  

  –:  המשפט הפלילי 9פרק 

 דיני עונשין וסדר הדין הפלילי 

 .  עקרונות יסוד של המשפט הפלילי; היחס בין המשפט הפלילי ודיני הנזיקין. 1

 .  עקרונות הענישה ומטרותיה.2

 .  מהות ההליך הפלילי.3

 .  דיני ראיות. 4

 העבירה הפלילית. .  יסודות 5

 .  עבירות המתה.   6

 .  דיני מעצרים. 7

 .  הסכמי טיעון.9

 הגנות לנאשם. –.  סייגים לאחריות הפלילית במשפט הפלילי 10

  

6 

- 

7 

- 
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 :  דיני נזיקין10פרק 

 .  האחריות בנזיקין. 1

 .  מהות העוולה הנזיקית, עוולות מסגרת ועוולות פרטיקולריות.2

 .  הגנות בפקודת הנזיקין.3

 .  תרופות וסעדים לנפגע ממעשה נזיקין. 4

 .  אחריות המדינה בנזיקין.5

  

9 

  

 :  דיני חוזים, דיני קניין 11פרק 

 ודיני עשיית עושר ולא במשפט

 . עקרונות יסוד בדיני החוזים. 1

 . כריתת חוזה. 2

 . ביטול חוזה מחמת פגמים ברצון בשלב כריתת החוזה. 3

 חוזה בטל. –תוכן החוזה . 4

 . פרשנות והשלמה של חוזה.5

 

 

 

 

11 

- 

12 

- 
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 . קיום החוזה. 6

 . חוזים מיוחדים. 7

 . סיכול חוזה. 8

 . סעדים ותרופות בשל הפרת חוזה. 9

 . עקרונות יסוד בדיני הקניין.10

 . עסקאות נוגדות ותקנת השוק.11

 רישום זכויות במקרקעין ובמטלטלין.  –. הדרך ליצור זכות קניינית 12

 . בטוחות קנייניות, שעבודים ומשכונות.13

 . דיני קניין רוחני.14

 . דיני עשיית עושר ולא במשפט.15

 

 

 

 דרישות הקורס: 

 בוחן ומבחן סופי. 

בכיתה; קריאת חקיקה ודברי דין אחרים; עיון בפסקי דין של בית הרצאות פרונטליות; דיונים כמו כן, יהיו 

המשפט העליון ויתר בתי המשפט; פתרון אירועים עובדתיים שבהם נערך זיהוי של העובדות הרלבנטיות  

והשאלות המשפטיות ובהם מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית  

 וני הצדדים והכרעת בית המשפט. פלונית, תוך בחינת טיע

 

 מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה: 

 בחינה מסכמת בסיום קורס: 

מהווה    • הסמסטר  בסיום  סגור,    80%הבחינה  חומר  עם  ותהיה  הסופי  מהציון 

חוברת חקיקה, ובלבד שלא כתוב עליה דבר )אולם ניתן למרקר את סעיפי החוק  למעט

 השונים(. 

 בוחן: 

 במהלך הקורס יינתן בוחן.   •

 מהציון הסופי בקורס.   20%ציון הבוחן מהווה  •

 השתתפות בבוחן יגרור גריעה מהקורס.-ההשתתפות בבוחן הינה חובה. אי •



 לא יתקיים מועד ב בשל שמדובר בבוחן.  •

 ( בבוחן.50: קבלת ציון עובר )תנאי מוקדם לזכאות להיבחן בבחינת בסיום הקורס •

 

 מבדקוני רשות: 

 נקודות. 5עד  –מיטיב בגין קבלת ציון עובר במבדקוני רשות  ציון •

 

 חובה  דרישות נוכחות:

 

 

 רשימת קריאה חובה: 

 

" )הוצאת שוקן, מהדורה שישית, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלאמנון רובינשטיין " .1

 (.2005-התשס"ה

 )תשנ"ז(.כרך א )תשמ"ז(, כרך ב   –" משפט מנהליברוך ברכה " .2

 " )תשנ"ז(.המשפט המנהלי הישראליזהב "-רענן הר  .3

 " )הוצאת מוסד ביאליק(. )מבוא כללי ומקיף( המשפטחיים כהן " .4

 " )הוצאת יהלום(. )תורות משפט( מבוא לתורת המשפטי' אנגלרד " .5

 " )הוצאת פפירוס, אוניברסיטת תל אביב(. )ציות לחוק( ציות, אחריות והחוק הפליליע' פרוש " .6

 " )הוצאת למשכל(. )דיני העונשין בישראל(המשפט הפלילי גז, מ' רונן "ש'  .7

8. " גביזון  עצמהרות  את  המגשימה  נבואה  או  מציאות  תיאור  החוקתית:  )ירושלים:  המהפיכה   "?

 .85-86, 75-77, 65-57( עמ' 1998המכון הישראלי לדמוקרטיה, 

 ברסיטה העברית(. )מוסר(קאנט "הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות" )הוצאת מאגנס, האוני .9

Bush R.A.B, Folger J.P. "The Promise of Mediation – Responding to Conflict 

Through Empowerment and Recognition" (Jossey–Bass, 1994). 

 : רשותרשימת קריאה 

 

1. Henry R. Cheeseman, Legal Environment of Business: Online Commerce, 

Ethics, and Global Issues (8th Edition), Pearson, 2016. 

 

  



 

 NoSqlשם הקורס: מסדי נתונים מסוג 

19.  
 

  ד״ר נועה גרדוביץמרצה: 

 noahgrad@gmail.comדוא"ל מרצה: 

  שנה:    סמסטר:

 : נקודות זכות :  שעות שבועיות

  :תנאי קדם

 קורס פרונטלי :שיטת הוראה

 תרגילים ועבודה מסכמת : דרישות הקורס

 מבחן  40%תרגילים  60%: הרכב ציון הקורס )לפי %(

 

 מטרות הקורס:   

 

 תיאור כללי של הקורס: 

. נעמוד על היתרונות והחסרונות no SQLבקורס נכיר סוגים שונים של מסדי נתונים מסוג 

 שלהם וכן נתנסה בשימוש בהם.

הקורס כולל חלק תיאורטי אודות התפתחות מסדי הנתונים הלא רילציונים, הסוגים השונים  

 שלהם ולאילו מטרות הם מתאימים וכן התנסות בסוגים שונים של מסדי נתונים אלו. 

 

 

 

 נושא ההרצאה  מספר שבוע 



 מבוא:  1

נחזור למודל הטבלאי אותו למדנו בקורס הקודם  

ונבין למה הוא אינו עונה על כל צרכינו. נכיר ביג  

דאטה ואת מסדי הנתונים והטכניקות שעומדות  

 לרשותינו בהתמודדות עם מידע כה רב. 

 העמקה 2

נדבר עוד על ביג דאטה, נכיר מערכות קבצים   

דאטה,  hadoopמבוזרות,   ביג  לייצוג  כלים   ,

sharding  ועוד 

 בסיסי נתונים מסמכיים  3+4+5

נכיר את בסיסי הנתונים המצמדים מפתח עם מבנה 

  JSON, XMLשל מסמך. נבין מהיכן הם התפתחו 

 elasticאו  MongoDBנתנסה בבסיס הנתונים 

 search 

 בסיסי נתונים מבוססי גרפים 6+7+8

נכיר את בסיסי הנתונים מבוססי הגרפים המשמשים 

לשמירת מידע על רשתות וקשרים חברתיים. נתנסה 

  Neo4Jבבסיס הנתונים 

 בסיסי נתונים מבוססי מילון 9+10

נכיר את בסיסי הנתונים מבוססי המילון המשמשים 

לבסיסי נתונים בסיסיים ומהירים. נתנסה בבסיס  

 REDISהנתונים 

11+12 umn storeswide col 

נכיר את בסיסי הנתונים המבוססי עמודות, נבין מהם  

העקרונות העומדים מאחוריהם ולאילו מטרות יש  

ן     Hadoopלהשתמש בהם. נתנסה בבסיסי הנתונים 

spark 

 סיכום וחזרה  13



ניקח מקרה בוחן של מערכות שונות ונחשוב מתי כדאי  

 להשתמש בכל מסד נתונים

 

 

 

 

 בתיאום   :מרצהשעות קבלת 

 ומעלה 60ציון סופי משוקלל של  :דרישות מעבר

 : עפ"י התקנון. דרישות נוכחות
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20. G., Harrison, Next Generation Databases: NoSQLand Big Data (2015) 
 

 

 

 

 


