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 בתשפ"א במדעי המחשבלתואר ראשון  תכנית הלימודים

 

 . לפי השנים, המסלולים והמרציםהחובה להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
 עליהם תינתן הודעה מתאימה. יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו

 

 ( 2021)מחזור   שנה א'
 

קוד  שם המרצה   שם קורס 
 הקורס 

שעות   מתכונת 
 שבועיות 

נקודות  
 זכות 

רמת טרום   –אנגלית 
 בסיסי א' 

  8 סמסטריאלי  698 

רמת טרום   –אנגלית 
 בסיסי ב'

  6 סמסטריאלי  699 

  בסיסי אנגלית רמת 
 

  6 סמסטריאלי  701

מתקדמים אנגלית רמת 
 א'

  4 סמסטריאלי  702 

 אנגלית רמת מתקדמים
 ב'

 2 4 סמסטריאלי  1027 

 מבוא למדעי המחשב 
 

 5 4 סמסטר א'  6150 ד"ר נועה גרדוביץ' 

  -מבוא למדעי המחשב
 תרגול

  2 סמסטר א'  6150   סיוון כהןגב' 

פרופ' אלכסנדר  מתמטיקה  בדידה
 בולשוי

 3.5 3 סמסטר א'  6151

 -מתמטיקה  בדידה
 תרגול

  1 סמסטר א'  6151 מר דורון גרינשטיין 

 מבוא ללוגיקה
 מתמטית

 3.5 3 סמסטר א'  6169 ד"ר אילת בוטמן

מבוא ללוגיקה 
 תרגול  -מתמטית

  1 סמסטר א'  6169 ד"ר אילת בוטמן

אורלי  ד"ר 1חשבון אינפי 
בארשבסקי 

 אברהמי 

 5 4 סמסטר ב'  6152

אורלי  ד"ר תרגול -1חשבון אינפי 
בארשבסקי 

 אברהמי

  2 סמסטר ב'  6152

 5 4 סמסטר ב'  6157  ד"ר בוטמן אילת מבני נתונים

  2 סמסטר ב'  6157 אלי לוביץמר  תרגול -מבני נתונים

 2.5 2 סמסטר ב'  6171  ד"ר מרק קורנבליט מערכות ספרתיות

 -מערכות ספרתיות
 תרגול 

  1 סמסטר ב'  6171 ד"ר מרק קורנבליט

היסטוריה ופילוסופיה  
 של חישוב

דוקטורנט הילל  
 רוזנצוויג 

 2 2 סמסטר ב'  6154

 3.5 3 סמסטר קיץ 6156 גב' אנה חלמסקי  הסתברות 

  1 סמסטר קיץ 6156 גב' אנה חלמסקי  תרגול   -הסתברות

אורלי  ד"ר 1אלגברה ליניארית 
בארשבסקי 

 אברהמי 

 4 3 סמסטר קיץ 6155



 -1אלגברה ליניארית 
 תרגול

אורלי  ד"ר
בארשבסקי 

 אברהמי

  2 סמסטר קיץ 6155

 ד"ר רוזן ישראל  מסדי נתונים
 

 3.5 3 סמסטר קיץ 6158

 ד"ר רוזן ישראל  תרגול -מסדי נתונים
 

  1 סמסטר קיץ 6158

אורלי  ד"ר 2חשבון אינפי 
בארשבסקי 

 אברהמי

 5 4 סמסטר קיץ 6170

אורלי  ד"ר תרגול -2חשבון אינפי 
בארשבסקי 

 אברהמי

  2 סמסטר קיץ 6170

 

 נ"ז כולל אנגלית   44.5סה"כ נקודות זכות שנה א'  
 
 

 ( 2020)מחזור  'בשנה 
 

קוד  שם המרצה   שם קורס 
 הקורס 

שעות   מתכונת 
 שבועיות 

נקודות  
 זכות 

 3.5 3 סמסטר א  6163 ד"ר שריג אסף  סטטיסטיקה

  1 סמסטר א  6163 רז לוי תרגול -סטטיסטיקה

 5 4 סמסטר א  6162   נתן נתניהו 'פרופ   1אלגוריתמים 

  - 1אלגוריתמים 
 תרגול

  2 סמסטר א  6162 גיל לוי  מר 

ארכיטקטורה של 
 מחשבים

 2.5 2 סמסטר א   6181   ד"ר רן אטינגר

ארכיטקטורה של 
 תרגול -מחשבים

  1 סמסטר א   6181 ד"ר רן אטינגר 

מבוא לבינה 
 מלאכותית 

 3 2 סמסטר א   6182   ד"ר אבי יוסיפוף

מבוא לבינה 
 תרגול  -מלאכותית 

דורון  מר 
 גרינשטיין  

  1 סמסטר א   6182

אוטומטים ושפות  
   פורמאליות

פרופ' בולשוי  
 אלכסנדר   

 4.5 3 סמסטר א   6183

אוטומטים ושפות  
 תרגול   -פורמאליות

  2 סמסטר א   6183  אמנון מסטוב

 5 4 סמסטר ב  6180   פרופ' נתן נתניהו   2אלגוריתמים 

  - 2אלגוריתמים 
 תרגול

  2 סמסטר ב  6180   גיל לוימר 

מבוא להנדסת  
 תוכנה

 3.5 3 סמסטר ב  6184 ד"ר גיא לשם



מבוא להנדסת  
 תרגול  -תוכנה

  1 סמסטר ב  6184 ד"ר גיא לשם

בוא לתכנות מונחה  מ
 עצמים 

ד"ר נועה 
 גורדוביץ 

 5 4 סמסטר ב  6164

מבוא לתכנות מונחה  
 תרגול -עצמים

  2 סמסטר ב   6164 אומברגדימה 

 3 3 סמסטר ב   6186 ד"ר יוסיפוף אבי   מידה חישובית  ל

מבוא לאופטימיזציה  
 )שו"ת( 

 3.5 4 סמסטר ב   6167 ד"ר יוסיפוף אבי  

 3.5 3 סמסטר קיץ 6196   פרופ' נתן נתניהו   שיטות נומריות

  - שיטות נומריות
 תרגול

  1 סמסטר קיץ 6196 מר גיל לוי 

 3.5 3 סמסטר קיץ  6185 ד"ר גיא לשם תקשורת ומחשוב 

 -תקשורת ומחשוב 
 תרגול

  1 סמסטר קיץ  6185 ד"ר גיא לשם

 קורסי בחירה:   3

 שניים: מבין ה אחד ניתן לקחת קורס

מבוא להתנהגות  
 ** ארגונית )מקוון(

 3 3 סמסטר א'  8013 ד"ר יפית רפאל 

מבוא למשפט עסקי 
 **)מקוון(

 3 3 סמסטר א'  8057 ד"ר ליאור דוידאי 

 וקורס בחירה נוסף: 

תכנון וניהול מסדי  
 NOSQLנתונים 

 6168 ד"ר נועה גרדוביץ 
 סמסטר קיץ

 ימי א' בין השעות  
16:00-20:30-  

 שיעור
20:45- 22:15-  

 תרגיל

שיעור   4
 תרגול 1+

4.5 

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

 נ"ז בחירה  3קורסי חובה+ נ"ז   47סה"כ נקודות זכות שנה ב' 
 

 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר. •

נים בכל שנה כי יש לכך השלכות על הכללות ברשימת התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויי •
 דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים ובנספח  תלמידים מצטיינים.

 


