
 

 "בתשפ  קורסי בחירה  למדעי המחשבתכנית 

 

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

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

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

 בחירה( ה

  נ"ז קורסי בחירה 13 לפחות כלומר על כל סטודנט ללמוד   הרשימהמתוך  םקורסי 4יש לבחור

 .במדעי המחשבבתואר 

, פתיחת  םיוהסילבוסים של הקורס ב קורסי הבחירה בשנת הלימודים תשפ"לפניכם רשימת 

 מינימלי.  במספר נרשמיםבחירה מותנה הקורסי 

 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
בימי א' בין  

השעות  
22:00-19:30 

מונחה  תכנות  3
 עצמים 

מבוא  
 לאופטימיזציה  

ד"ר אבי  
 6167 יוסיפוף 

 סמסטר ב'  
ימי ה' בין  

השעות  
19:30-16:00 

אלגברה   3.5
 1לינארית 

יסודות  
 הסייבר 

מר שאול  
 6165 אמיר 

 סמסטר ב'  
ימי ו' בין  
השעות  

10:30-13:40 

מסדי נתונים   3.5
SQL 

תכנון וניהול  
מסדי נתונים  

NOSQL 

ד״ר נועה  
 גרדוביץ 

 ואורלי וייסר 
6168 

סמסטר קיץ  
 בימי א' בין
השעות  

17:00-22:15 

מסדי נתונים   4.5
SQL 

ראיה  
 ממוחשבת 

פרופ' נתן  
 6169 נתניהו 

 'בסמסטר 
בין   ג' בימי 

השעות  
18:30-16:00 

 עיבוד תמונה  3

ד"ר ליאור   משפט עסקי  *
 8057 דודאי 

 סמסטר א' 
  -מקוון 
  3ייקבעו 

 מפגשים 

 אין  3

 
אסטרטגיה עסקית, התנהגות ארגונית או   :אחד מקורסי הבחירה הבאיםאת  *סטודנט שלקח 

 .  אינו יכול להירשם לקורס זהקניין רוחני 
 



 
 
 
 
 
 
 

 סילבוסים קורסי בחירה )נתון לשינוי( 
 

 
 

 webשם הקורס: פיתוח 
 

  ד״ר נועה גרדוביץ :מרצה

 noahgrad@gmail.com :דוא"ל מרצה

 3 :זכות נקודות   3 :שבועיותהרצאה  שעות

 מבני נתונים  :תנאי קדם

 

 קורס פרונטלי: שיטת הוראה

 תרגילים ועבודה מסכמת  :דרישות הקורס

 web   80%פרויקט 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 בצד השרת. בצד הלקוח נלמד את העקרונות המנחים בעיצוב  כוללת תמיכה בצד הלקוח ו

. בצד השרת נלמד לעבוד עם  html, css, javascriptאתרי אינטרנט תוך שימוש בשפות צד הלקוח :

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

 נתונים.  

 



 השבועות הנלמדים(: נושאי הקורס )מפורטים על פי 

 

 נושא ההרצאה  מספר שבוע  

אפליקציית   1 מהי  המרכיבים webמבוא:  החלקים  מהם   .

בפיתוח  לרשותינו  העומדות  הטכנולוגיות  מהן  אותה. 

   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

13 ( אחרות  טכנולוגיות  עם  ( react, angular, flaskהיכרות 

 . 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


 
 מבוא  לאופטימיזציה שם הקורס: 

 
 יוסיפוף   רהם ד"ר אבמרצה: 

  avi.yosipof@gmail.comדוא"ל מרצה: 

 פ"א  תש שנה:   ב' סמסטר:

 3.5 :זכות נקודות שעות הרצאה  + שעת תרגול  3  :שבועיות שעות

 1אלגברה לינארית : תנאי קדם

 קורס פרונטלי+ תרגול : הוראהשיטת 

  הגשת תרגילי ביתתרגילי בית.  תרגילי בית ומבחן. במהלך הקורס יינתנו כמה  :הקורס דרישות

 וחלק מציון הקורס.   חובה היא

 :הרכב ציון הקורס )לפי %(

 .   80%  –ובחינה סופית  20%  –תרגילי בית 

 :הקורס מטרות
 . מודלים דטרמיניסטייםהכרת העקרונות והשיטות העיקריות לניסוח  .1

 .  ותכנות בשלמים  לינארית (תכנון) אופטימיזציה אמצעות הצגה ופתרון בעיות שונות ב  .2

בתחומי    תכנון לינארי ותכנות בשלמים  בניתוח ופתרון בעיותופיתוח יכולות    צבירת ניסיון .3

 . יקהמדעי המחשב, ניהול, כלכלה, מימון ולוגיסט

 
 : הקורס תיאור כללי של

  שימוש הו)אופטימיזציה לינארית(    ליניארי  בתכנון  מודלים דטרמיניסטייםניסוח  הקורס יתמקד ב

בתחומי מדעי המחשב, הלוגיסטיקה, הכלכלה, הייצור והמימון. הסטודנטים ילמדו מושגים    בהם

הגראפית השיטה  בעזרת  מצומצם  בהיקף  בעיות  יפתרו  לינארי,  בתכנון  מקרים  ויכירו    בסיסיים 

בעי  של  ילמדו  ליניאריהתכנון  הת  ימיוחדים  הסטודנטים  שיטת  .   הסימפלקס    )אלגוריתם(  את 

ב של  כללי  הליניארייעי לפתרון  יכירו את  ת התכנון   הקשר שלה,  הבעיה הדואלית. הסטודנטים 

הכלכליות והשלכותיה  המקורית  בעיית  הסטודנטים    .לבעיה  לפתרון  האישי  במחשב  ישתמשו 

בעיות  ב לבעיה. בחלקו האחרון של הקורס נתמקדילמדו אך לבצע ניתוח רגישות התכנון הלינארי ו

 בשלמים מניסוח המודל לשיטות שונות לפתרון.  )תכנות( ה אופטימיזצי

 : תוצרי למידה

 הסטודנט יוכל לקחת בעיה מציאותית ולנסח אותה כמודל מתמטי דטרמיניסטי.  .1

אלגוריתם   .2 הגרפית,  בשיטה  שימוש  ע"י  ובשלמים  לינארי  תכנון  בעיות  לפתור  ידע  הסטודנט 

 ובשימוש במחשב.  Branch and Bound ,Big M ,  הסימפלקס

 הסטודנט ידע לנסח ולפתור את הבעיה הדואלית. .3

 תכנון לינארי.   תהסטודנט ידע לבצע ניתוח רגישות לבעיי  .4

 

 

mailto:avi.yosipof@gmail.com


 יכול להשתנות השיעורים סדר  :השבועות הנלמדים(נושאי הקורס )מפורטים על פי 
 

 נושא השיעור  מס' השיעור 

: לינארית,   הדטרמיניסטית , שיטות לאופטימיזצי מבוא  לאופטימיזציה 1.

 )תכנות בשלמים(  integer programming -ו   convex  ,לא לינארית

בעיה  הגדרה של  :הקדמה  בעיות תכנון לינארי  -אופטימיזציה לינארית  .2

 פיתרון בשיטה הגרפית. ומתמטי   המודל ניסוח ה (,convexקמורה )

: מושגים בסיסיים. מקרים מיוחדים בפתרון  המשך השיטה הגראפית .3

   .תחום אפשריב אופטימאלי. מקרים מיוחדים

 הפיכת בעיה מציאותית למודל מתמטי ת: ניסוח בעיות סטטיו  4-6

משמעות   :אלגוריתם הסימפלקס ע"י פתרון בעיות תכנון ליניארי  7-8

- , פיתרון ע"י טבלת הסימפלקס, שיטת המושגים בסיסיים, גיאומטרית

Big M . 

, משמעות כלכלית  תורת הדואליות. הבעיה הפרימלית והבעיה הדואלית 9

 וניתוח רגישות. 

לפתרון   )פייתון( שונותוספריות  POM-QMבמחשב: תוכנת שימוש  10

 . בעיות תכנון לינארי ולניתוח רגישות

11-12 Integer programming    תכנות בשלמים( ניסוח בעיות בשלמים ושיטות(

 . Branch and Boundלפתרון: הפיכת הבעיה למודל תכנון לינארי ושיטת 

 חזרה למבחן  13

 
 
 

 בתיאום מראש ע"י דוא"ל/טלפון  :מרצה קבלת שעות

 לפחות.   60ציון עובר בקורס הוא ציון סופי )משוקלל( של  :מעבר דרישות

 : עפ"י התקנון. דרישות נוכחות

 

 ביבליוגרפיה 

בחקר ביצועים:  (, מודלים דטרמיניסטים1995ארליך,צ., ליברמן, ג., הילר. פ., ]ואחרים[, ) .1

 ב, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה -כרכים א

2. Hillier, F. S. (2012). Introduction to operations research. Tata McGraw-Hill 

Education.  

3. Bazaraa, M. S., Sherali, H. D., and Shetty, C. M. (2006). Nonlinear 

Programming: Theory and Algorithms. John Wiley & Sons, 3rd edition 



 
 LQNoS ניהול ותכנון מסדי נתונים שם הקורס:

 

 ד״ר נועה גרדוביץ  מרצה:

 noahgrad@gmail.com: דוא"ל מרצה

 54. :זכות נקודות 1  :תרגול שעות      4  :שבועיות הרצאה שעות

 SQLמסדי נתונים : תנאי קדם

 קורס פרונטלי   :שיטת הוראה

 תרגילים ועבודה מסכמת  :דרישות הקורס

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

 

 

 תיאור כללי של הקורס:  

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

 וכן נתנסה בשימוש בהם. 

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

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

 

 

 סדר השיעורים יכול להשתנות  :נושאי הקורס )מפורטים על פי השבועות הנלמדים(

 

 

 נושא ההרצאה  מספר שבוע  

 מבוא:   1

חזור למודל הטבלאי אותו למדנו בקורס הקודם  

ונבין למה הוא אינו עונה על כל צרכינו. נכיר ביג  

והטכניקות שעומדות   הנתונים  ואת מסדי  דאטה 

 לרשותינו בהתמודדות עם מידע כה רב. 

 העמקה  2+3



קבצים    מערכות  נכיר  דאטה,  ביג  על  עוד  נדבר 

דאטה,  hadoopמבוזרות,   ביג  לייצוג  כלים   ,

sharding  ועוד 

3+4+5 wide column stores  

נכיר את בסיסי הנתונים המבוססי עמודות, נבין מהם  

העקרונות העומדים מאחוריהם ולאילו מטרות יש  

ן    Hadoopלהשתמש בהם. נתנסה בבסיסי הנתונים 

spark 

 בסיסי נתונים מסמכיים   6+7+8

נכיר את בסיסי הנתונים המצמדים מפתח עם מבנה של  

נתנסה    JSON, XMLמסמך. נבין מהיכן הם התפתחו 

 MongoDBבבסיס הנתונים 

 בסיסי נתונים מבוססי מילון  9+10

נכיר את בסיסי הנתונים מבוססי המילון המשמשים  

לבסיסי נתונים בסיסיים ומהירים. נתנסה בבסיס  

 REDISהנתונים 

 נתונים מבוססי גרפים  בסיסי 11+12

נכיר את בסיסי הנתונים מבוססי הגרפים המשמשים  

לשמירת מידע על רשתות וקשרים חברתיים. נתנסה  

   Neo4Jבבסיס הנתונים 

 סיכום וחזרה  13

כדאי   מתי  ונחשוב  שונות  מערכות  של  בוחן  מקרה  ניקח 

 להשתמש בכל מסד נתונים 

 

 

 בתיאום   :שעות קבלת מרצה

 ומעלה   60ציון סופי משוקלל של    :מעברדרישות 

 עפ"י התקנון.  :דרישות נוכחות

 :ביבליוגרפיה

 

G., Harrison, Next Generation Databases: NoSQLand Big Data (2015) 



 
 שם הקורס: יסודות הסייבר 

 

  מרצה:

   דוא"ל:

t.net  3.5 :נקודות זכות    1: שעות תרגול  3 :שעות הרצאה שבועיות 

 SQLמסדי נתונים : תנאי קדם

 

 קורס פרונטאלי+ תרגול  :  שיטת הוראה

 השתתפות לפי התקנון  :הקורס דרישות

 . 30%(:  Case Studies,  תרגילים )70%בחינה:   הרכב ציון הקורס )לפי %(:

 

 אור כללי של הקורס ית א.

)בהקשר של לוחמת סייבר(              השבועון הבריטי "אקונומיסט" הגדיר את הזירה הקיברנטית

 "זירת הלחימה החמישית" הנוספת על ארבעת הזירות המסורתיות: יבשה, ים, אוויר, חלל.   -כ

לוחמת סייבר היא פעולה עוינת הננקטת עי גורם על מנת לחדור למרחב הקיברנטי של היעד  

ות המידע התומכות  במטרה לגנוב ממנו מידע  כמו גם במטרה לשבש  את הפעילות של מערכ 

(Enabler( בתהליך התפעולי )Money Maker  ולהסב לו נזק  ו/או למערכות אחרות )

 המתממשקות אליו. 

הנזק יכול להיות בלתי הפיך כך שהפעילות של הארגון הנפגע תשובש ברמה גבוהה או תושבת  

 כליל על כל ההשלכות הנובעות.

ני זליגת מידע מתוך המרחב או מפני תקיפות  הגנת סייבר מגינה על נכסים במרחב הקיברנטי מפ 

 סייבר המכוונות לגנוב מידע, לשבש אותו או לפגוע בו. 

את הסיכונים הנובעים מלוחמת הסייבר. כיצד למנוע   איך לנהל נכוןהשאלה המעניינת היא 

מה עושים פרקטית,  מבחינה ניהולית ותפעולית, אם נמצאים בפועל   -נזקים,  אבל יותר מכך 

התקפה סייבר אמתית. מה היא המתודולוגיה לניהול הסיכונים, מהם הדרכים ומה הן    באמצע

 הפעולות שיש לבצע בפועל על מנת למזער נזקים 

 

 מטרות הקורסב. 

להכיר ברמה האקדמית והמעשית את נושאי הליבה הקריטיים בתחום הפעלת מוקדי   -

 הבקרה כתוכנית תגובה.ניטור, זיהוי איומי סייבר ואימוץ אסטרטגיה להקשחת אמצעי 



מענה טכנולוגי להגנת סייבר בארגון תוך שילוב טכנולוגיות ושיטות  לנהל ולתכנןלדעת  -

 אבטחה 

ללמוד את רזי פעילות הליבה של תחום זה, הכרת האספקטים התיאורטיים העומדים  -

מאחורי תחום האחריות שלהם וכן את הפעולות האקטיביות אשר נדרש לבצע בפועל  עם  

 ות חשד לאירוע סייבר אמיתי היווצר

במשימות הגנת   לייעץ, להנחות ולקבל החלטותלהעניק את הידע הדרוש כדי להיות מסוגל    -

המידע הן בתחום הטכנולוגי הטקטי והן בתחום המנהלי ארגוני תוך הכרת והבנת  

 הפעילות הצרכים והמטרות הארגוניות 

  

 
 
 
 
 
 
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:   ג. נושאי הקורס:

 

 חומר קריאה  נושא  

 1שעור 

 א. מבוא 

 C.S(Cyber Security)  -מבוא ל   1א.

 C.S -הבדל בין אבטחת מידע ו   2א.

 C.S -מטרות ויעדים בתחום ה   3א.

 C.S -תחומי אחריות וסמכויות הארגון בתחום ה   4א.

 

Cybersecurity Fund., 

pp. 1 - 20 

 

 2שעור 

 תקיפות - Cyber Security -ב. עקרונות בסיס ב

 Cyber -ניהול סיכונים ב    1ב.

 Cyber -סוגי תקיפות במרחב ה    2ב.

Cybersecurity Fund., 

pp. 21 - 33 

 

 3שעור 

 הגנות – Cyber Security -ג. עקרונות בסיס ב

 מדיניות ונהלים  –הגנות    1ג.

 בקרות כלליות      2ג.

Cybersecurity Fund., 

pp. 33 - 40 

 

 4שעור 

 

 Cyber -ד. ארכיטקטורה של  אבטחה ב

 

 

Cybersecurity Fund., 

p.43-46 

 



 5שעור 

 

  השכבות 7מודל  – OSIה. מודל    

Cybersecurity Fund., 

pp. 47-51 

 

 6שעור 

 

 (DID – Defense  in Depthו. תפישת מעגלי אבטחה   ) 

 

Cybersecurity Fund., 

p.51-53 

 

 7שעור 

 

 Fire wallsז.   

 

Cybersecurity Fund., 

p.53-59 

 

  

 8שעור 

 ח. ניטור

 (Segmentation and Isolationמידור והפרדת רשתות )   1ח.

 ניטור, גילוי, ותיעוד )של פעילויות ברשת(    2ח.

Cybersecurity Fund., 

p.59-65 

 

  

 9שעור 

 

 מושגי יסוד, טכניקות ופרוטוקולים  – ט. הצפנות

 Cybersecurity Fund., 

p.65-77 

 

  

שעור  
10 

 י. אבטחת רשתות, מערכות, ויישומים

 הערכת סיכונים    1י.

 (Vulnerability Managementהערכות חולשות )   2י.

 מבדקי חדירה וחוסן    3י.

  

Cybersecurity Fund., 

pp.77-87 

 

  

שעור  
11 

 

 

 אבטחת רשתות, מערכות הפעלה ונתונים יא. 

 

Cybersecurity Fund., 

pp.87-113 

 

שעור  
12 

 ניהול תהליך  – Cyberיב. ניהול אירועי 

 תגובה בעת אירוע    1יב.

 תחקור אירוע בהיבטים תפעוליים ומשפטיים    2יב.

 המשכיות עסקית והתאוששות    3יב.

 

Cybersecurity Fund., 

pp.113-131 

 



שעור  
13 

 יג. היבטי סייבר ביחס לטכנולוגיות עתידיות

 תקיפות מתקדמות וממוקדות  -  APT   1יג.

 איומים על מכשירים ידניים    2יג.

 איומי סייבר על מחשוב ענן    3יג.

 

Cybersecurity Fund., 

pp.133-155 

 

 

 

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

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

 ומעלה.   60ציון משוקלל של : מעבר דרישות

 ( ןחובה )בהתאם לתקנו –דרישות נוכחות 

 

 ה. ביבליוגרפיה

 

ד.,  ,  (1 טוב  סימן  ש.,  ומשמעויות אבן  מגמות  מושגים,  הקיברנטי,  במרחב  לוחמה 
      ,המכון למחקר  ביטחון לאומי לישראל     2011

 

2) ISACA, Cyber Security Fundamentals, Study Guide, 2015 

 

1) ISACA, CRISK - Certified in Risk and Information Systems Control, 6th 
Edition,    

     2018           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 שם הקורס: מבוא למשפט עסקי 
 

 ד"ר ליאור דוידאי       מרצה:

 lior22d@gmail.com דוא"ל:

 3 :זכות נקודות     3  :שבועיות הרצאה שעות

 פרונטלי : שיטת הוראה

 תנאי קדם: אין  

 

 :מטרת הקורס

מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית בתחום המשפט העסקי, להקנות יסודות  

מוסדות ומושגים בסיסיים בתחומי המשפט העסקי,  בחשיבה המשפטית, ליצור היכרות עם  

להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכים המשפטיים, לתת סקירה היסטורית של התפתחות  

המשפט הישראלי והתהליכים שעוברים עליו, ליצור בסיס להכרת המשפט הישראלי ולהשוואתו  

עם החשיבה המשפטית  לשיטות משפט אחרות, להקנות כלים להתמודדות באופן יישומי ומעשי 

בתחומי המשפט העסקי, וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסים מתקדמים בתחום המשפט  

 העסקי. 

 : תיאור הקורס

 הקורס כולל מבוא ויסודות במשפט עסקי ומורכב משלוש חטיבות.  

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

תחומי המשפט, ניתוח תורת הפרשנות, ניתוח התרבות המשפטית הישראלית, סקירת הרקע  סקירת  

 ההיסטורי וההתפתחות ההיסטורית של המשפט הישראלי.  

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

 ערך ועבירות מס.  -לבן", עבירות ניירות 

לענפיו  החטיבה השליש  ית של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המשפט העסקי, תוך חלוקתו 

 השונים, בדגש על דיני חוזים ודיני נזיקין.  



 :אופן הלימוד .1

הרצאות פרונטליות; דיונים בכיתה; קריאת חקיקה ודברי דין אחרים; עיון בפסקי דין של 

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

העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובהם מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו  

של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית, תוך בחינת טיעוני הצדדים והכרעת בית  

 המשפט. 

 מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:  .2

 בחינה מסכמת בסיום קורס:

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

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

 החוק השונים(.  

 

 בוחן: 

 במהלך הקורס יינתן בוחן.   •

 מהציון הסופי בקורס.   20%ציון הבוחן מהווה  •

 יגרור גריעה מהקורס. השתתפות בבוחן -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   –ציון מיטיב בגין קבלת ציון עובר במבדקוני רשות  •

 

 תכנית השיעורים 

 

 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;  •
 מערכת היחסים שבין המשפט, המוסר, האתיקה והצדק;  •

 מגבלת החוק מול המציאות;  •
 עקרון שלטון החוק;  •

 מאפייני החוק; •

  

1 

 



 לחוק; גבול הציות לחוק. חובת הציות   •

 .  הנורמה המשפטית: 2

 הגדרה;   •
 מבנה;   •

 הזכות המשפטית;   •

 הנורמה המשפטית הבסיסית. •

 .  שיקול דעת משפטי וחשיבה משפטית.3

 
 :  תחומי המשפט וענפי המשפט +  2פרק 

 המבנה המשפטי במדינת ישראל 

 חלק א:  תחומי המשפט וענפי המשפט – 2פרק 

 המשפט לתחומים:חלוקת  . 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. 
 

  . נטל השכנוע במשפט האזרחי ובמשפט הפלילי. 3

 המשפט הפלילי ובין המשפט האזרחי.. החיבור בין 4

 . משפט מהותי פרוצדורלי ודיני ראיות.5

  

1 

המש
 ך

 

 

 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
 הפרדת הרשויות. .  עקרון 2
 .  מבנה מערכת השפיטה. 3
 .  ערעורים. 4
 .  משפט חוזר. 5
 .  דיון נוסף. 6
 המשפט הגבוה לצדק.- .  בית7
 .  עקרון התקדים המחייב. 8
המשפט  9 לבתי  מחוץ  משפטיים  סכסוכים  בירור  ליישוב    –.   אלטרנטיבות 

 מוסד הבוררות ועקרונות הבוררות.  –קונפליקטים 
 

  

2 

 
 תורת הפרשנות :  3פרק 

 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

  

2 

המש
 ך



הפרשנות התכליתית; פרשנות תכליתית אובייקטיבית ופרשנות   .5
 תכליתית סובייקטיבית; 

 הסדר שלילי; לאקונה;  .6
 עקרון התקדים המחייב במערכת המשפט בישראל;  .7
 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
 השונות..    אסכולות המשפט 2

 

  

3 

 
 :  רקע היסטורי והתפתחות היסטורית  5פרק 

   של המשפט הישראלי

 רקע היסטורי והתפתחות היסטורית של המשפט הישראלי.  .1
 כינון המשפט הישראלי.  .2
 קליטת המשפט העותומני והמנדטורי בשיטת המשפט הישראלית.  .3
 הרציפות הנורמטיבית.  .4
 הראשונים. היווצרות שיטת המשפט הישראלית בימיה   .5
 הכרזת העצמאות, המנשר ופקודת סדרי השלטון והמשפט. .6
 התמורות והשינויים שחלו במשפט הישראלי במהלך השנים. .7
 . 80  -השינוי שחל במשפט הישראלי בשנות ה .8
 התהליכים העוברים על המשפט הישראלי כיום.  .9

  

3 

המש
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 נושא השיעור 

 

 מועד 

 

שיעור  
 מס'

 
 ועקרון התקדים המחייב :  מקורות המשפט 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
 משלים וחוק יסודות המשפט. מקור משפטי  .6
 המנהג כמקור משפטי מחייב. .7
 הדוקטרינה.  .8
הדילמה: השלמה של חסר )לאקונה( , פירוש של נורמה משפטית   .9

 קיימת או הסדר שלילי. 
 מעמדה של הכרזת העצמאות במשפט הישראלי.  .10
 מיקומו של המשפט המשווה במשפט הישראלי ובפירמידת הנורמות.  .11

  

4 

 
 :  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

  

5 

 



 .  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:  5

 החלטות הכנסת. 
 .  מעמדו של תקנון הכנסת. 6

 :  יסודות במשפט המינהלי,  8פרק 
 זכויות היסוד של הפרט, חקיקת משנה 
 והביקורת השיפוטית על מעשי המינהל 

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

 מהי הרשות המנהלית.  .2
 סמכות הפררוגטיבה של הממשלה.  .3
 הדואליות הנורמטיבית; הסמכות השלטונית והסמכות המסחרית.  .4
כללי; עילות   –היקף הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות  .5

 כללי;   –ההתערבות במעשי המינהל  
 חריגה מסמכות;  .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   .10
 השוויון. 

 חם הסבירות והמידתיות.מת .11
 פגיעה בזכות יסוד.  .12
 איזון בין אינטרסים מתחרים. .13
 שיקול דעת עצמאי. .14
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 נושא השיעור 

 

 מועד 

 

שיעור  
 מס'

 
   –:  המשפט הפלילי 9פרק 

 דיני עונשין וסדר הדין הפלילי  

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

 .  עקרונות הענישה ומטרותיה. 2
 .  מהות ההליך הפלילי. 3
 .  דיני ראיות. 4
 .  יסודות העבירה הפלילית.5
 .  עבירות המתה.   6
 .  דיני מעצרים.7
 .  הסכמי טיעון. 9

 הגנות לנאשם. –במשפט הפלילי .  סייגים לאחריות הפלילית 10

  

6 

- 

7 

- 

8 

 
 :  דיני נזיקין 10פרק 

 .  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

 

 

 

 

11 

- 



 . כריתת חוזה. 2
 . ביטול חוזה מחמת פגמים ברצון בשלב כריתת החוזה.3
 חוזה בטל.  –. תוכן החוזה 4
 . פרשנות והשלמה של חוזה.5
 . קיום החוזה. 6
 . חוזים מיוחדים. 7
 חוזה. . סיכול 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
 

12 

- 

13 

 

 רשימה ביבליוגרפית 

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

 (. 2005-שישית, התשס"ה

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

 " )תשנ"ז(. המשפט המנהלי הישראלי זהב "-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  ציות, אחריות והחוק הפליליע' פרוש " .6

 לחוק( 

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

גביז .8 "רות  עצמהון  את  המגשימה  נבואה  או  מציאות  תיאור  החוקתית:  ?"  המהפיכה 

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

קאנט "הנחת יסוד למטאפיזיקה של המידות" )הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית(.  .9

 )מוסר(

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ראיה ממוחשבת  שם הקורס:
 

 : פרופ' נתן נתניהו       מרצה

 nathan@clb.ac.il: דוא"ל

 TBD: מתרגל

 N/A: דוא"ל )מתרגל(

 ש"ס פרונטליות 3: היקף

 3: נקודות זכות

 : עיבוד תמונה   תנאי קדם

 : בחירה סוג הקורס

 

  תיאור כללי של הקורס:

(. בתחילת הקורס תערך חזרה קצרה על  6197הקורס מהווה קורס המשך לקורס המבוא "עיבוד תמונה" )

הנפוצות   שונות  באפליקציות  הקורס  יתמקד  ובהמשך  התמונה,  בעיבוד  בסיסיות  וטכניקות  יסוד  מושגי 

 בתחום )ראה פרוט להלן(. 

 

 מטרות הקורס: 

מט של  במגוון  לטיפול  )סטנדרטיות(  טכניקות  בראיה הכרת  שונים  בעיה  בתחומי  הנפוצים  לות/יישומים 

, גילוי אובייקטים, גילוי וזיהוי פנים, זיהוי טביעת אצבעות,  (OCR)ממוחשבת, כגון זיהוי אופטי של תווים  

 ממד, אחזור מידע מבסיסי נתונים של תמונות וכיו"ב )ראה פרוט להלן(.-זיהוי צורות בדו

 

 תפוקות למידה:

 )סטנדרטיות( שונות לביצוע מטלות גנריות נפוצות בראיה ממוחשבת, כגון סיווג וזיהוי עצמים. הכרת טכניקות  

 

 נושאי הקורס מפורטים על פי השבועות הנלמדים:

  

 נושא ההרצאה  מס' הרצאה 

אופרטור   1-2 )כולל  תמונה  מעיבוד  בסיסיות  וטכניקות  יסוד  מושגי  על  חזרה 

 (( (featuresובחירת/חילוץ מאפיינים  CNN-הקונבולוציה ו

mailto:nathan@clb.ac.il


 (OCR)זיהוי אופטי של תווים   2

 זיהוי טביעות אצבע  3

 גילוי פנים/אובייקט  4

 זיהוי פנים )סטנדרטי ומתקדם(  5-6

 (iris)זיהוי קשתית  7

 ממד -זיהוי צורות בדו 8

 אחזור מידע מבסיסי נתונים של תמונות 9-10

 (tracking( ועקיבה )motionתנועה ) 11-12

 שונות/חזרה  13

 

 

 דרישות הקורס: 

 הגשת פרזנטציה )או פרוייקט( על אחד הנושאים. הציון על מטלה זו יהווה חלק מהציון הסופי בקורס. 

 

 הרכב ציון הקורס: 

 .  50%, בחינה סופית: לפחות  50%פרזנטציה )או פרוייקט(: עד 

 

 מומלץ ביותר, במיוחד לאור אילוצי התקופה! דרישות נוכחות:

 

 רשימת קריאה: 

1. R. Szelinski, Computer Vision: Algorithms and Applications, Springer, New York, 

2011 

 

2. R.C. Gonzales and R.E. Woods, Digital Image Processing, 4th Edition, Pearson, 

2017 

 



3. E. Trucco and A. Verri, Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, 

Prentice-Hall, 1998. 

 

4. E.R. Davies, Machine Vision, Academic Press, 1997. 

 

 עת, כנסים בינלאומיים וכיו"ב. -מאמרים שוטפים בנושאים השונים שהופיעו בכתבי     

 )רשימת מאמרים רלבנטיים תופץ בתחילת הקורס.(      

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 
 
 


