
 

 תשפ"א התכנית למערכות מידע קורסי בחירה

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

סטודנטים בשנה ב' רשאים לבחור קורסי בחירה פנוי.  מקום הבחירה מוגבל. הרישום על בסיס

)בכל שנה יהיה שינוי בקורסי תנאי שעומדים בתנאי הקדם. עדיפות תינתן לסטודנטים בשנה ג'. ב

 בחירה(ה

 קורסי בחירה. נ"ז 9סה"כ כלומר על כל סטודנט ללמוד  מוצעים 4קורסי מתוך  3יש לבחור 

 ם.יהסילבוסים של הקורסלפניכם רשימת קורסי הבחירה בשנת הלימודים תשפ"א ו

 בהצלחה וגמר חתימה טובה

 ד"ר אבי יוסיפוף

 דיקן

 

 

 

 תנאי קדם נ"ז מועד מס' קורס שם המרצה שם הקורס

ד"ר נועה  WEBפיתוח 
 6502 גרדוביץ

 ר א'סמסט
ין בימי א' ב
 השעות

19:30-22:00 

 מבני נתונים 3

ניהול 
 יקטיםפרו

ד"ר ניצן 
 6501 סוויד

 ב'סמסטר 
' בין אבימי 

 השעות
16:30-19:00 

3 
אפיון, ניתוח 

צוב ועי
 מערכות מידע

מערכות 
מידע 

 גאוגרפיות

ד"ר אסנת 
 6500 מנגל

 'סמסטר ב
בימי א' בין 

 השעות
19:30-22:00 

מסדי נתונים  3
SQL 

למידה 
 חישובית

ד"ר אבי 
 6186 יוסיפוף

 ב'סמסטר 
בימי ו' בין 

 השעות
10:30-13:00 

3 

אלגוריתמים, 
טיקה, סטטיס

 מסדי נתונים
SQL, 

אלגברה 
 1 ליניארית

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )נתון לשינוי( קורסי בחירה סילבוסים
 
 

 

 webשם הקורס: פיתוח 
 

  ד״ר נועה גרדוביץ :מרצה

 noahgrad@gmail.com :דוא"ל מרצה

 3 :זכות נקודות  3 :שבועיות הרצאה שעות

 מבני נתונים :קדםתנאי 

 

 קורס פרונטלי: שיטת הוראה

 תרגילים ועבודה מסכמת :דרישות הקורס

 web   %80פרויקט פיתוח אפליקציית  , עבודה מסכמת20%תרגילים : הרכב ציון הקורס )לפי %(

 

 :מטרות הקורס

 

. התלמידים ירכשו מומחיות בצד הלקוח ובצד webהתלמידים ירכשו כלים לפיתוח אפליקציות 

 השרת וכן ילמדו להתקין את האפליקציה לשימוש הכלל.

 

 :תיאור כללי של הקורס

 

שלמה משלב התכנון ועד שלב ההתקנה. אפליקציית  webבקורס נלמד כיצד לפתח אפליקציית 

web  כוללת תמיכה בצד הלקוח ובצד השרת. בצד הלקוח נלמד את העקרונות המנחים בעיצוב

. בצד השרת נלמד לעבוד עם html, css, javascriptצד הלקוח :אתרי אינטרנט תוך שימוש בשפות 

node.jsנלמד לייצר אפליקצייה תוך שימוש ב .-express.js  וכמובן תוך התממשקות למסד

 נתונים. 

 

 נושאי הקורס )מפורטים על פי השבועות הנלמדים(:

 



 נושא ההרצאה מספר שבוע 

. מהם החלקים המרכיבים webמבוא: מהי אפליקציית  1

אותה. מהן הטכנולוגיות העומדות לרשותינו בפיתוח 

  webאפליקציות  

 HTMLמבוא ל -צד לקוח  2

 Bootstapו CSSמבוא ל -צד לקוח   3

 javascriptמבוא ל  -צד לקוח   4

5 UX - user experience  

 איך לפתח צד לקוח שאנשים אוהבים

  jqueryמבוא ל  -צד לקוח   6

 איך מפתחים צד שרת? 7

 node.js -צד שרת   8

 היכן נשמור את קוד האפלקציה שלנו? - GITמבוא ל  9

 כיצד נעבוד במשותף עם עוד מפתחים.  

 express.jsבניית אפליקציה באמצעות  -צד שרת  10

 הוספת מסד נתונים לשרת -צד שרת  11

 התקנת האפליקציה  -צד שרת  12

( react, angular, flaskהיכרות עם טכנולוגיות אחרות ) 13

 .webלכתיבת אפליקציות 

 

 

 בתיאום   :שעות קבלת מרצה

 ומעלה 60ציון סופי משוקלל של  :דרישות מעבר

 עפ"י התקנון. :דרישות נוכחות



 

 ביבליוגרפיה

 (2018המדריך לבניית אתרים ולמערכות ווב   ) HTMLי, רושו 

(2019) Web Development with Node and Express, 2nd EditionE, Brown  

 

 

 

  

http://shop.oreilly.com/product/0636920261216.do


 

 שם הקורס: ניהול פרויקטים
 

  : ד"ר ניצן סווידמרצה

 nitzan@effectivy.net דוא"ל מרצה:

 3 :זכות נקודות  3 :שבועיות הרצאה שעות

 אפיון ניתוח ועיצוב מערכות מידע: קדםתנאי 

 מפגשים פרונטליים הכוללים תרגול: שיטת הוראה

ובקרה של    הצגה ותרגול גישות, טכניקות וכלים  מתקדמים המשמשים לתכנון :הקורס דרישות

 . M.S. projectתוך שימוש בתכנת    פרויקטים

 

 : הרכב ציון הקורס )לפי %(

 להגשה במייל בזוגות(מטלות  3)  40%עבודות   

 60%מבחן      

 :הקורס מטרות

ובפרט  ובקרה של פרויקטים הצגה ותרגול גישות, טכניקות וכלים  מתקדמים המשמשים לתכנון

 . M.S. projectתוך שימוש בתכנת   במערכות מידע,

 

 :הקורס תיאור כללי של

מפגשים במעבדת  3הגשת עבודות במועד. קריאת חומר לקראת  השיעורים, מבחן. יתקיימו 

תוך ביצוע מטלות.  נדרשת קריאת הספר   M.S.Projectמחשבים לצורך תרגול מתקדם בתוכנת 

 "שרשרת קריטית".

 

 

 

  :נושאי הקורס )מפורטים על פי השבועות הנלמדים(

 



מספר 

 שבוע 

 התרגול/חומר קריאהנושא  נושא ההרצאה

הגדרות, מרכיבים, פעילויות שוטפות לעומת  –מאפייני פרויקט  1

 פעילויות פרויקטליות.

בספר  15-22עמודים  1פרק 

 הקורס

תכונות הפרויקט ומדידת הצלחה של פרוייקט. הצגת תחומי  2

 PMI -הידע בפרויקט 

( בספר 23-38)עמודים  1פרק 

 הקורס

והגדרת הצורך והדרישות מהפרויקט  ייזום פרויקט, גיבוש  3

 .1הסבר דרישות מטלה 

בספר  39-45)עמודים ( 1פרק 

 הקורס

( בספר 47-54)עמודים  2פרק  .(LCC)בחינת חלופות פתרון וניתוחן במונחי עלויות ותועלות   4

הקורס +תרגילים בניתוח עלות 

 מחזור חיים

)חבילות  WBSבנית פרויקט כולל  –תכנון תכולת העבודה  5

 חזרה -עבודה(  

( בספר 143-153)עמודים  6פרק 

 הקורס +תרגול 

טכניקות חישוב ברשתות, אבני דרך, נתיב  –תכנון פרויקטים  6

 חזרה -קריטי 

(+ 191-210)עמודים  8פרק 

תרגול רשת פרט, תרשים גאנט 

 ומציאת נתיב קריטי

7 

טכניקות תכנון, קיצור זמנים,  –אי ודאות בתכנון ברשתות  7

PERT COST 

זמנים מוקדמים ומאוחרים, 

פרט סטוכסטי כולל הסתברויות 

לשינויים במשך הפרויקט 

 וקיצור פרויקטים

( + 219-233)עמודים  9פרק  משאבים,  שליטה ובקרת ביצועים, תזמון תחת אילוצים  ניהול  8

והחלקת תרגול פרופיל משאבים 

 משאבים ידנית

, M.S. project: לימוד תוכנת 1שיעור מעבדת מחשבים מספר  9

 תרשים גאנט, רשת פרט ממוחשב

 הכנת תכנית פרויקט בתוכנה

: תכנון ובקרת משאבים כולל 2שיעור מעבדת מחשבים מספר  10

 2הסבר דרישות מטלה  M.S.Pהחלקת מחשבים בתכנת 

המשך יישום יצירת משאבים 

ח עלויות בתוכנה לפרויקט וניתו

 הנבחר

ועקרונות   ניהול פרויקטים בסביבה מורכבת, שרשרת קריטית 11

 T.O.C  -תורת האילוצים

 TOCתרגול 

: הפקת דוחות בקרת פרויקטים 3שיעור מעבדת מחשבים מספר  12

 M.S.Pוכן דוחות פיננסיים בתכנת 

המשך תרגול במעבדה הפקת 

 דוחות במסגרת הפרויקט שנבחר 

+ סיכום הקורס  3ניהול סיכונים בפרויקט + הסבר על מטלה  13

 וחזרה

 סיכום הקורס

 

 

 )בתיאום מראש במייל שעה לפני תחילת הקורס( :מרצה קבלת שעות



 .לפחות 60מעבר בחינה והגשת כל המטלות בציון ממוצע משוקלל של : מעבר דרישות

 : עפ"י התקנון.דרישות נוכחות

 

 ביבליוגרפיה

 הקורס:ספר 

     הוצאת ,ובקרה ביצוע תכנון פרויקטים ניהול ,( 2004 ) .א שטוב ,.ש גלוברזון .1
 דיונון.                  

  .2003גוף הידע בניהול פרוייקטים בעריכת פרופ' צבי רז, מטר,  .2
 

3. Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK):Project     

Management Institute, Inc.2000        
 

4. A, Shtub, J,F: Bard @ S. Globerson, Project Management:                                   

Engineering, Technology and Implementation, Prentice Hall, 1994.                                                     
   

5. Wisocky, K. Robert, Effective Project Management,. John Wiley and                             

Sons.2000. 
 

6. H. Kerzner, Project Management: A System Approach to Planning, 

Scheduling, and Controlling, 11th ed.  (John Wiley, 2013)             
 

 

 

 

 

 מאמרים:

1. J. Varajao & L. Magalhoes. (2018), Implementing Success Management in an IT 

project. Procedia Computer Science 138 (2018) 891–898. 

 
2.  A. Fayaz & Y. Kamal. (2017). Critical success factors in information technology 

projects. Management Science Letters 7 (2017) 73–80 

 

 
 



 
 מערכות מידע גיאוגרפיותשם הקורס: 

 

 ד"ר אסנת מנגל מרצה: 

 asnatm1@gmail.com: דוא"ל מרצה

 3 :זכות נקודות 3  :שבועיותהרצאה  שעות

 : מסדי נתוניםתנאי קדם

 קורס פרונטלישיטת הוראה: 

 עבודה 50%תרגילים  50% הרכב ציון הקורס )לפי %(:

 

 מטרות הקורס )מטרות על / מטרות ספציפיות(: 

  להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בעולם המידע המרחבי גיאוגרפי בתחומי

 הטכנולוגיה, המידע והנתונים בעולם בארגונים ובכלל. 

 .מתן כלים מעשיים לסטודנטים בבניית נתונים, חיפוש וניתוח מידע מרחבי 

 

 תיאור כללי של הקורס:

תכנון וניתוח מידע גיאוגרפי. הקורס מלווה קורס מידע גיאוגרפי כולל למידת יכולת לאיסוף, 

 בדוגמאות רלוונטיות הקורות בחיי היום יום, במדינה ובעולם. במבט של חוקר ובמבט של מנהל.

   

  :נושאי הקורס )מפורטים על פי השבועות הנלמדים(

 

מספר 
  שבוע

נושא התרגול/חומר  נושא ההרצאה
 קריאה

   נושא שיעור

   ומערכות גיאוגרפיותמבוא למידע  1



 תרגיל מידע גיאוגרפי ברשת האינטרנט 2

 תרגיל מבוא - ARCGIS  תוכנת 3

 תרגיל נתונים ותצוגה -ARCGIS  תוכנת 4-5

 תרגיל ניתוח נתונים -ARCGIS  תוכנת 6

7 SQL  +ARCGIS תרגיל 

תפקיד מנהל ידע בתחום  -ניהול מידע מרחבי בארגונים 8
 הגיאוגרפי מרחבי

 תרגיל

   קליטת מידע על ידי רחפנים –הרצאת אורח  9

–מידע גלוי וסמוי   -פענוח וניתוח מידע מתצלומי אויר 10
 פענוח רסטר

 תרגיל

   מודלים מתקדמים ומערכות מבוססות מיקום 11

   עבודה על פרויקט מסכם 12

   הצגת פרויקט סיכום 13

 



 

 עפ"י התקנון.: דרישות נוכחות

 

 ביבליוגרפיה

 Antenucci, J. C., Brown, K., Croswell, P. L., Kevany, M. J. & Archer, H. (1997) 

Geographic Information Systems: a guide to the technology. The Annals of the 

Association of American Geographers, 87(2). 346-362. 

  Kang-tsung Ch: Introduction to Geographic Information Systems (8e) (2016) 

  Law, M, Collins,A.: Getting to Know ArcGIS Desktop, fifth edition, Esri Press 

(2018) 

   Bhogenahally, L., & Anurag, B. (2009). Applications of GIS for mapping and 

tracking underground infrastructure. (Unpublished master thesis, Texas at Arlington 

University). Available from ProQuest Digital Dissertations database AAT NQ 

1464627) 

 Burrough, P.A. (1986). Principles of Geographic Information Systems for Land 

Resource Assessment. Monographs on Soil and Resources Survey. Publications, 

New York: Oxford Science. 

 Duckham M, Goodchild M.F, Worboys M.F. (2003) Foundation of Geographical 

information science, Taylor and Francis. 

 Grimshaw, D. (2000). Bringing geographical information systems into business, 

Canada: John wiley & Sons. 

  Hershey, P, USA, c2013.Geographic information systems electronic resource IGI 

Global. 

  Hyunwoo, L. (2009). Geographical implications of online shopping on physical 

distribution networks, (Unpublished doctoral dissertation, University of New York 



at Buffalo). Available from ProQuest Digital Dissertations database (AAT 

NQ3342109). 

  Karimi, H.(2009). Handbook of research on geoinformatics information science, 

Hershey, New-York. 

 Klimešová, D.,& Brožová, H. (2009). DSS and GIS in knowledge transformation 

process. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2, 1, 

ISSN: 1617 -1803, 1-15, [on-line] www.eriesjournal.com/_papers/article_58.pdf 

[2009-06-30]. 

  Klimešová, D.,& Ocelíková, E.(2011). GIS and image processing, International 

Journal of Mathematical Models and Methods  in Applied Science, 5( 5). 

  Longley, P. A. et al. (2011). Geographic information systems and science, 3rd 

Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

 Geographic , Hoboken, NJ : Wiley   information systems   & science Paul, A ( .2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eriesjournal.com/_papers/article_58.pdf


 

 שם הקורס: למידה חישובית
 

 יוסיפוף  אביד"ר מרצה: 

  avi.yosipof@gmail.com: דוא"ל מרצה

 3: זכות נקודות 3  :הרצאה שבועיות שעות

 1אלגברה לינארית מסדי נתונים, סטטיסטיקה, : אלגוריתמים, תנאי קדם

 קורס פרונטלי : שיטת הוראה

 בחינה סופית ותרגילים :הקורס דרישות

 %50, בחינה סופית %50: עבודת בית הרכב ציון הקורס )לפי %(

 

 :הקורס מטרות

 ידע יקלהענ מיועד . הקורסת ולניתוח נתוניםיללמידה חישוב שיטותההכרת הבסיס התיאורטי ו

 .המידע ולמידת מכונ לכריית הקשורים בנושאים ומעשי תיאורטי

 :הקורס תיאור כללי של

   big data .בימנו ובעידן ההינו אחד התחומים המתפתחים ביותר  וכריית מידע חישובית למידה

לאחר מכאן . במסדי נתוניםהתהליך הכולל של גילוי ידע הסטודנטים יכירו את  בשלה הראשון

היתר הסטודנטים ילמדו  בין וכריית מידעחישובית  ללמידהשיטות שונות הסטודנטים יכירו 

מונחית  /וללמידה לא מפוקחת  (supervised learning)  מונחית/מפוקחתשיטות ללמידה 

(unsupervised learning) 

 

  :נושאי הקורס )מפורטים על פי השבועות הנלמדים(

 

 

מספר 

 שבוע 

 נושא ההרצאה

1 Introduction and knowledge discovery workflows 

2-3 Data Preparation 

 Types of Data 

 Data cleaning 



 Missing Data 

 Normalization 

 Correlation 

 Histogram plot 

 Boxplot 

 
4 Mining Association Rules 

5  Unsupervised learning :Dimension Reduction 

Methods and Visualization (PCA) 

 Introduction to outlier removal and detection  
6 Unsupervised learning: clustering analysis 

 Introduction  

 Hierarchical clustering and K-means 
7-11 Supervised learning: Classification and Regression based 

methods:  

 1R 

 Naïve Bayes 

 Decision tree 

 Neural Networks 

  K-Nearest Neighbor 

  Support Vector Machines 

 Simple Linear Regression  

 Multiple Linear Regression  

 Logistic Regression 

 Leave-One-Out and k-fold Cross Validation to 

estimate model test error. Cross-Validation as a tool 

to identify optimum model parameter values 

 
12 Ensemble Learning:  Bagging, Boosting, Random Forest 

13 Example test  

 

 

 בתאום ע"י דוא"ל/טלפון :מרצה קבלת שעות

 . לפחות 60 משוקלל שלציון  :מעבר דרישות

 לפי התקנון.: דרישות נוכחות

 

 ביבליוגרפיה

1. Mitchell, T. M. (1997). Machine learning, McGraw Hill. 

2. Tan, P. N., Steinbach, M., & Kumar, V. (2016). Introduction to data mining. 

Pearson Education India. 



3. Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2011). Data mining: concepts and techniques. 

Elsevier. 

4. Kaufman, L., & Rousseeuw, P. J. (2009). Finding groups in data: an 

introduction to cluster analysis (Vol. 344). John Wiley & Sons. 

5. Yosipof, A., Nahum, O. E., Anderson, A. Y., Barad, H. N., Zaban, A., & 

Senderowitz, H. (2015). Data Mining and Machine Learning Tools for 

Combinatorial Material Science of All‐Oxide Photovoltaic Cells. Molecular 

informatics, 34(6‐7), 367-379. 

 

            

 

 
 
 


