
 
 

 תיאור  מקצועות  הלימוד במדעי המחשב 

 שנה א' 
 

  אנגלית
 

 רמות:   4-התוכנית באנגלית מורכבת מתיאור כללי של התוכנית באנגלית: 
 טרום בסיסי ב'  אוטרום בסיסי א' 

 בסיסי 
 מתקדמים א' 
 מתקדמים ב'.

 
 המיון לרמות נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם.

מתחילים א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו  סטודנטים המסיימים רמת טרום 
 רמת טרום מתחילים ב' ועולים  לרמת בסיסי.

סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמיים ומזכה 
 אותו/אותה בפטור.  

 

 טרום בסיסי א' 
 קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו 
במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים 

 באנגלית. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב. 
 נויות שפה נוספות והן כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור.בקורס יתבצעו תרגולים במיומ

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי    50-69תנאי קבלה: ציון 
 שעות סמסטריאליות 8משך הקורס:  
 נוכחות חובה.

 
 טרום בסיסי ב'

 קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.
להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא מטרת הקורס זהה לזו של טרום מתחילים א': 

באנגלית, לחזק את הידע שלו במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילים שלו ולתת לו 
אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים באנגלית. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין 

 טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.
 ת והן כתיבה, הבנת הנשמע ודיבור.בקורס יתבצעו תרגולים במיומנויות שפה נוספו

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי   70-84תנאי קבלה: ציון 
 שעות סמסטריאליות 6משך הקורס: 
 נוכחות חובה.

 בסיסי  
 קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות הדרושים להבנת הנקרא של 
טקסטים באנגלית במגוון נושאים, תוך כדי העשרת אוצר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל 

אקדמי  -הפרמטרים של השפה. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסט קדם
 באנגלית. 

 מיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב'.במבחן א 85-99תנאי קבלה: ציון 
 שעות סמסטריאליות. 6משך הקורס: 



 נוכחות חובה.

 מתקדמים א' 
כללי, המיועד לכל הסטודנטים. מתמקד בעולם הידע של משפטים ושל מנהל עסקים  קורס

 ומשלב את שני התחומים. 
השונים של משפטים ושל  מטרות הקורס הן להציג את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומים 

מנע"ס; להעשיר את אוצר המילים של הסטודנט בשני התחומים הללו; להעניק לו הבנה 
מעמיקה יותר של מבנה טקסט ולתת לו  אסטרטגיות יעילות להבנתו; לפתח את כישורי  

השפה האחרים, שהם דיבור, האזנה וכתיבה. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין 
 בתחומי משפט ומנהל עסקים, ולדון בנושאים הללו בע"פ או בכתב.  טקסט באנגלית

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי. 100-119תנאי קבלה: ציון 
 שעות סמסטריאליות. 4משך הקורס: 

 נוכחות חובה.
 

 מתקדמים ב' 
 קורס מתקדם של אנגלית למנע"ס וחשבונאות 

לשוניים הנחוצים בעולם העסקים הגלובלי.  מטרות הקורס הן להעניק לסטודנט את הכלים ה
הסטודנט ילמד  טרמינולוגיה רלוונטית לתחומים השונים של מנע"ס; יעמיק את הידע הלשוני 
שלו תוך התמקדות באספקטים של השפה החשובים להתנהלות יעילה בעולם העסקי; יקבל 

מנע"ס. במשך כלים ואסטרטגיות הנחוצים להבנת טקסטים ומסמכים בתחומים השונים של 
הקורס הסטודנטים ידרשו גם לחפש חומרים אותנטיים באנגלית בתחום הלימוד שלהם  
ולהציג אותם בפרוייקט בכתב. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין, לנתח ולסכם 

 מאמרים ומקורות מידע בתחום העסקי.     
 מים א'. באמיר"ם/פסיכומטרי  או סיום רמת מתקד 120-133תנאי קבלה: ציון 

 שעות סמסטריאליות. 4משך הקורס: 
 נוכחות חובה. סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור. 

 
 

 מבוא למדעי המחשב
 ד"ר נועה גורדוביץ 

 אור הקורס:ית
. הכרות  Pythonמימושם של אלגוריתמים באמצעות שפת תכנות עילית, תוך שימוש בשפת 

עם מושגים בסיסיים בתכנות: משתנים, אופרטורים, מבני בקרה, פונקציות, רקורסיה 
 מודולים.  

 מרכיבי ציון סופי: 
 10%פרויקט  20%, שיעורי בית  70%בחינה 

 
 מתמטיקה בדידה 

 ד"ר אורלי אברהמי בארשבסקי
. מטרת הקורס:  להציג מושגים יסודיים כגון:  פסוקים וקשרים לוגיים, שיטות להוכיח טענות  א

מתמטיות, פעולות עם קבוצות, יחסים ופונקציות, עקרונות לספירה ויישומים. דגש יושם על 
 היכולת לנסח הגדרה פורמאלית של בעיה והוכחה פורמאלית של הפתרון.

ורס בסיסי לכל המקצועות של מדעי המחשב; הנושאים ב. תוכן הקורס: הקורס מוגדר כק
המרכזיים הם:  מושגי יסוד בלוגיקה מתמטית, קבוצות ויחסים בין קבוצות, עקרון האינדוקציה  
 ורקורסיה, עקרונות לספירה, קומבינטוריקה, בעיות מנייה. כמו כן יובא מבוא לתורת הגרפים. 

שעות יחד עם   3הרצאות בנות   13-14מהלך השיעורים: הקורס הינו קורס פרונטאלי. 
 תרגולים בני שעה כל אחד. בכל שבוע יקבלו הסטודנטים דף תרגילים לתרגול החומר. 

 



 
 מבוא ללוגיקה מתמטית

 אורלי אברהמי בארשבסקיד"ר 
בקורס ילמדו מושגים בסיסיים בלוגיקה פסוקית ולוגיקה מסדר ראשון, נוסחאות, מבנים, ערכי  

אמת והסקים. נוכיח את משפט הנאותות עבור מערכת הסק, את משפט השלמות של גדל 
 ואת משפט הקומפקטיות. 

 
 מרכיבי ציון סופי: 

 מטלות בית  10%חן בסוף הקורס + במ 90%
 
 

 1חשבון אינפי 
 אורלי בארשבסקי אברהמי  ד"ר

לפתח יכולת חשיבה מתמטית. להקנות לסטודנט ידע וכלים חשובים כגון:   מטרות הקורס
חישוב חסם מלעיל וחסם מלרע, הגדרת מושג גבול של סדרה וחישובו, מושג רציפות של 

פונקציה, הגדרת מושג הנגזרת וחקירת פונקציות באמצעות נגזרות, משפטי יסוד בחשבון 
 .דיפרנציאלי

 מרכיבי ציון סופי: 
 .בוחן אמצע 10%תרגילי בית +  10%בחינה +  80% 

 
 

 מבני נתונים  
 ד"ר אילת בוטמן

 תנאי קדם: מבוא למדעי המחשב 
 מטרות הקורס:

הכרות עם המושגים והשיטות הבסיסיים הנוגעים לפיתוח אלגוריתמים ומבני נתונים. הגדרת  
תרון אלגוריתמי לבעיה נתונה. ארגון של נתונים בצורה  קריטריונים פורמליים לניתוח של פ

יעילה, בכדי להשתמש בהם כאבני בניין באלגוריתמים מורכבים. הכרות עם מבני נתונים  
 בסיסיים וניתוח שלהם. יישום פתרונות בעזרת שפת פייתון. 

 תיאור הקורס:
ון וארגון של  (, כמספקים שיטות לאחסADTנתונים מופשטים )-במהלך הקורס נדון במבני

נתונים תוך תמיכה בפעולות נדרשות על הנתונים באופן יעיל, הן מבחינת נפח הזכרון והן  
נניח יסודות ראשוניים שיאפשרו לנו דיון ביעילות של אלגוריתמים:   מבחינת הזמן הנדרש.

ריצה של אלגוריתמים, ובכלל זה אלגוריתמים  -סימונים אסימפטוטיים, שיטות לניתוח זמן
 יביים ופתרון נוסחאות נסיגה.רקורס

 מבני נתונים בסיסיים: תור ומחסנית. ערימה: תור עדיפויות. עצים בינאריים ועצים מאוזנים.
אלגוריתמי מיון וההבדלים המהותיים ביניהם. חסם תחתון על מספר ההשוואות במיון מבוסס 

 השוואות. מיון בזמן לינארי )ומדוע אין סתירה לחסם התחתון(.
 נתונים לייצוג קבוצות זרות. -גיבוב, מבניטבלאות 

 
 

 מערכות ספרותיות 
 מרק קונבליטד"ר 

 יפורסם בהמשך
 
 

 היסטוריה ופילוסופיה של חישוב 
 הילל רוזנצוויגדוקטורנט 

הכרת תחנות מרכזיות בהתפתחות החישוב מבניית מכונת חישוב של בבג'   מטרות הקורס:
 עד לאינטרנט של הדברים.



 הכללי של אבסטרקציית החישוב במדעי המחשב ומערכת המידע. הכרת המבנה 

לקורס יש שני היבטים שמשלימים אחד את השני: ההיבט ההיסטורי וההיבט   תוכן הקורס:  
 הפילוסופי. 

      בקורס נבחן היבטים פילוסופיים מרכזיים הקשורים לטכנולוגיות המידע, תהליכי החישוב 
תייחס לטכנולוגיות אלה דרך המסגרת של הפילוסופיה  והחברה הדיגיטאלית בכלל. הקורס מ

של הטכנולוגיה והפילוסופיה של המידע, ומנתח את ההשפעות שלהם על השקפות עולם 
הדיונים הפילוסופיים מבוצעים דרך סקירה היסטורית של תחנות  .בחברה הדיגיטאלית

 .הטכנולוגיה בכלל והטכנולוגיה הממוחשבת בפרט מרכזיות בהתפתחות

 מרכיבי ציון סופי: 
 הגשת תרגילים  15% ,עבודה 10% ,בחינה75 %

 
 

 הסתברות  
 אנה חלמסקי ד"ר

 1מתמטיקה בדידה, חשבון אינפי   תנאי קדם:
הקורס נותן ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית ותורת ההסתברות כבסיס להבנה ויישום של  

 .טכניקות שונות לניתוח נתונים

 בחינה 70%תרגילים,  15%מבחן אמצע,  15% מרכיבי ציון סופי:
 
 

 1ארית יאלגברה לינ
 אורלי בארשבסקי אברהמי  ד"ר

 תנאי קדם: חשבון אינפי  
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט מושגים בסיסיים בתחום של אלגברה ליניארית 

בנושאים הבאים: מערכת של משוואות ליניאריות, מטריצות, מכפלה פנימית ומרחבים  
 .וקטורים

 מרכיבי ציון סופי: 
 בוחן אמצע  10%תרגילי בית+ 10%בחינה+ 80 %

 
 

 מסדי נתונים 
 ד"ר ישראל רוזן 

הקורס עוסק בניהול מושכל של הנתונים הרבים הנאגרים בארגון. הנתונים הפכו ממזמן 
להשיג למשאב אסטרטגי חשוב ביותר של הארגון. בעזרת עיבוד יעיל של הנתונים ארגון יכול 

תובנות עסקיות אשר ימנפו את תשואות הארגון, יאפשרו לארגון להשיג יתרון אסטרטגי על 
כל זה יכול להתאפשר בתנאי   .פני מתחריו ואפילו יתנו לו את ההזדמנות לכבוש את השוק

 .תוך כדי השגת דיוק, שלמות, סבירות, ואבטחה נאותה ,שהנתונים ינוהלו בצורה מיטבית
 – מים אלה תוך כדי התמקדות במערכת לניהול בסיסי נתונים טבלאייםהקורס עוסק בתחו

RDBMS שפת SQL , וכלי ה- ACCESS ו- My SQL  כשפות המגדירות בסיסי נתונים, מטפלות

 .בנתונים ומבצעות בקרה על הנתונים

 מרכיבי ציון סופי: 
 30%תרגילים:   ,70%בחינה: 

 
 

 2חשבון אינפי 
 אורלי בארשבסקי אברהמי  ד"ר

 1אינפי חשבון  תנאי קדם:



לפתח יכולת חשיבה מתמטית. להקנות לסטודנט ידע וכלים חשובים בנושאים הבאים: 
לא אמיתיים,   מסוים ומסוים, אינטגרלים-הגדרת מושג אינטגרבליות לפי רימן, אינטגרל בלתי

 .טורים, טורי חזקות, טור טיילור ושימושיו

 מרכיבי ציון סופי: 
 בוחן אמצע  10%תרגילי בית +  10%בחינה +  80%

 
 
 
 
 
 
 
 

 שנה ב' 
 

 סטטיסטיקה 
 ד"ר אסף שריג 

קורס בסטטיסטיקה הכולל בעיקרו הסקה סטטיסטית, רווחי סמך ומס' מקרים של בדיקת 
 .ומרובת משתנים, ניתוח שונותהשערות, רגרסיה פשוטה 

 מרכיבי ציון סופי: 
 15% -, תרגילים 85% -מבחן 

 
 1אלגוריתמים 

 פרופ' נתן נתניהו
 מבני נתונים, מתמטיקה בדידה    תנאי קדם:

 :  תיאור כללי של הקורס
הקורס מקנה מבוא מקיף ללימוד אלגוריתמים חישוביים שונים, העוסקים במגוון נושאים 

במדעי המחשב. ספציפית, הקורס מציג לעומק שיטות מתוחכמות לפתרון בעיות  מרכזיים 
יסודיות בעלות השלכות יישומיות רבות, תוך התמקדות בתכנון אלגוריתמים יעילים וניתוח  

 הסיבוכיות שלהם )מבחינת זמן ריצה ושימוש בזיכרון(. 
 מטרות הקורס: 

וח אלגוריתמים יעילים עבור מספר הכרת והבנת טכניקות חישוביות בסיסיות לתכנון ונית
 מתקדמים.  נתונים במבני שימוש בעיות יסודיות במדעי המחשב, תוך

 
 : הרכב ציון הקורס 

 .   75% ת:בחינה סופי,  25% :תרגילי בית
 
 

 ארכיטקטורה של מחשבים
 ד"ר אילת בוטמן
 ייפורסם בהמשך

 
 

 מבוא לבינה מלאכותית
 ד"ר אבי יוסיפוף 

 מבני נתוניםלוגיקה מתמטית, מבוא לתנאי קדם: 

 הקורס מקנה ידע בסיסי והיכרות ראשונית עם בעיות וטכניקות של הבינה המלאכותית.
 תחומים חמישה על מיוחד  דגש עם, מלאכותית בינה של המחקר  לתחום התלמידים חשיפת

 .משחקים ותורת; למידה; תכנון; ייצוג ידע; חיפוש: כלומר, בתחום בסיסיים

 



 
 אוטומטים ושפות פורמאליות 

 טרם נקבע 
 מתמטיקה בדידה, לוגיקה מתמטיתתנאי קדם: 

נדון   שפות.  מילים,  אלפבית,  פורמאליות:  בשפות  בסיסיים  מושגים  יוקנו  הקורס  במהלך 
בפעולות בסיסיות על שפות ובחישובים שנעשים על מילים. בפרט נדון בנושאים הבאים: קבלה 

דלים ליצירה של שפות: ביטויים רגולריים ודקדוקים. מודלים  של מילים וקבלה של שפות. מו
אי שפות  רגולריות,  שפות  מחסנית.  ואוטומט  סופי  אוטומט  שפות:  של  לקבלה  -חישוביים 

רגולריות, שפות חסרות הקשר ואלו שאינן חסרות הקשר. דרכים לאבחנה בשייכות של שפה 
 למחלקות הללו.
 מטרות הקורס:

של קורסים המקנים את היסודות התאורטיים במדעי המחשב, ודן הקורס הוא ראשון בסדרה  
 בבעיות מתמטיות בסיסיות המונחות ביסודם של מדעי המחשב. 

מטרת הקורס היא הכרת המודלים החישוביים היסודיים ותכונותיהם, והשוואת כוח החישוב  
עי  שלהם. למודלים תיאורטיים אלה יש תפקיד חשוב במגוון תחומים יישומיים של מד

המחשב, כגון פיתוח מהדרים (קומפיילרים), תכנון מערכות ספרתיות, אמות תוכנה וחומרה,  
 וכו ' 

 בקורס יתקיימו שני בחני מגן. הבחנים הם בזום. 

( ושאלות הנובעות מהדיונים שנערכו %75-הבחנים יכילו שאלות מבוססות על תרגילי הבית )כ 
 במהלך ההרצאות. 

 . 60בחינה סופית. ציון מעבר  

 מרכיבי ציון סופי: 
מגן לכל בוחן בנפרד. שאר הציון לפי ציון מבחן סופי )לפחות   %15הציון ייקבע באופן הבא: 

 .(. ציון המגן יחושב רק לסטודנטים שעברו את הבחינה הסופית%70

 
 

 2אלגוריתמים 
 פרופ' נתן נתניהו

   1אלגוריתמים  תנאי קדם:
 :  תיאור כללי של הקורס

(. הוא מתמקד בלימוד  6162" )1הקורס מהווה קורס המשך לקורס המבוא, "אלגוריתמים 
אלגוריתמים יעילים לבעיות בסיסיות נוספות ובלימוד נושאים מהותיים יסודיים בבסיס 

האלגוריתמיקה החישובית. הקורס עוסק, בין היתר, בתכנון וניתוח אלגוריתמים יעילים  
פוריה המהירות וכן בסיווג בעיות מרכזיות שונות למחלקות  לבעיות זרימה ושימוש בהתמרות

כן, הקורס מציג שיטות קרוב ושיטות -(. כמוNP-completeחישוביות שקילות )כגון בעיות 

 הסתברותיות לפתרון )יעיל( של כמה מהבעיות הנ"ל.   
 מטרות הקורס: 

ר מספר בעיות  הכרת והבנת טכניקות נוספות לתכנון וניתוח אלגוריתמים יעילים עבו
מתקדמות במדעי המחשב, והכרה והבנה של נושאים מהותיים יסודיים בכל הקשור לסיווג  

 של מגוון בעיות בשטח מבחינת הקושי החישובי הכרוך בפתרונן.  
 

 : הרכב ציון הקורס 
 .   75% ת:בחינה סופי,  25% :תרגילי בית

 

 
 

 מבוא להנדסת תוכנה 
 ד"ר גיא לשם 

 לתכנות מונחה עצמים תנאי קדם: מבוא 



 הקורס עוסק בתהליכי הניתוח והאפיון של מערכות תוכנה. 
 הקורס: מטרות

בקורס מושם הדגש על לימוד מספר יישומים לבניית מפרט, לו"ז ולתיעוד של מערכות 
 .מבוססות תוכנה. המודלים הגרפיים משמשים בסיס למימוש מערכת התוכנה

 מרכיבי ציון סופי: 
 בהמשך ייפורסם

 
 

 מבוא לתכנות מונחה עצמים 
 ד"ר נועה גורדוביץ 

 יפורסם בהמשך
 
 

 מבוא לאופטימיזציה 
 ד"ר אבי יוסיפוף 

 1תנאי קדם: אלגברה לינארית 
 הקורס: מטרות

שונות  .1 בעיות  ופתרון  הצגה  דטרמיניסטיים,  מודלים  לניסוח  העיקריות  השיטות  לימוד 
 באופטימיזציה )תכנון( לינארית ותכנות בשלמים.  

מימון   .2 כלכלה,  ניהול,  המחשב,  מדעי  בתחומי  בעיות  ופתרון  בניתוח  ניסיון  צבירת 
 ולוגיסטיקה ע"י שימוש במודלים דטרמיניסטיים. 

 הקורס: תיאור כללי של
מדעי   בתחומי  ושימושיו  ובשלמים  הליניארי  בתכנון  דטרמיניסטיים  במודלים  יתמקד  הקורס 
המחשב, הלוגיסטיקה, הכלכלה, הייצור והמימון. הסטודנטים ילמדו מושגים בסיסיים בתכנון  
לינארי, יפתרו בעיות בהיקף מצומצם בעזרת השיטה הגראפית. הסטודנטים ילמדו את שיטת 

בעיית   י של בעיות התכנון הליניארי. שימוש במחשב האישי לפתרוןהסימפלקס לפתרון כלל
לבעיה   תכנון ליניארי, מקרים מיוחדים של בעיות תכנון ליניארי, הבעיה הדואלית, הקשר שלה

ילמדו אך לבצע ניתוח רגישות לבעיית  המקורית והשלכותיה הכלכליות, בנוסף הסטודנטים 
אופטימיזציה בשלמים מניסוח המודל לשיטות שונות התכנון ליניארי ואך להתמודד עם בעיות 

 לפתרון. 
 מרכיבי ציון סופי: 

 .   80%  –ובחינה סופית   20%  –תרגילי בית 
 
 

 למידה חישובית 
 ד"ר אבי יוסיפוף 

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

 הקורס: מטרות
 להעניק מיועד  ללמידה חישובית ולניתוח נתונים. הקורסהכרת הבסיס התיאורטי והשיטות 

 מידע ולמידת מכונה. לכריית הקשורים בנושאים ומעשי תיאורטי  ידע
 הקורס: תיאור כללי של

 big .למידה חישובית וכריית מידע הינו אחד התחומים המתפתחים ביותר בימנו ובעידן ה
data  הראשון הסטודנטים יכירו את התהליך הכולל של גילוי ידע במסדי נתונים. לאחר   בשלה

מכאן הסטודנטים יכירו שיטות שונות ללמידה חישובית וכריית מידע בין היתר הסטודנטים  
וללמידה לא מפוקחת/מונחית     (supervised learning) ילמדו שיטות ללמידה מפוקחת/מונחית 

(unsupervised learning) 
 מרכיבי ציון סופי: 

 50%, בחינה סופית 50%עבודת בית 

 



 
 שיטות נומריות 

 פרופ' נתן נתניהו
   1, אלגוריתמים  , מתמטיקה בדידהחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי תנאי קדם:

הקורס מתאר שיטות נומריות )איטרטיביות( לפתרון מגוון בעיות מתמטיות קלאסיות 
תוך הכרת הרקע התיאורטי של הבעיות השונות, וכן פיתוח  הנעדרות פתרון אנליטי סגור, 

אלגוריתמים מעשיים לפתרונן וניתוחם מבחינת זמן ריצה ודיוק חישוב )קרי, הערכת השגיאה  
 החישובית(.

ייצוג מספרים והתפשטות שגיאות במחשב, וכן הכרת  הקניית ידע והבנה של  מטרות הקורס:
שונות )ראה פרוט  חישוביות מהותיות בעיות  נומרי )איטרטיבי( של טכניקות בסיסיות לפתרון

למימוש הטכניקות הנ"ל   ניסיון מעשי מסוים בכל הקשור מקנה הקורס כן,-(.  כמולהלן
 .   Matlab  חבילת התוכנה באמצעות

  
 : הרכב ציון הקורס 

 .   75% ת:בחינה סופי,  25% :תרגילי בית
 
  

 
 תקשורת ומחשוב  

 טרם נקבע 
 תנאי קדם: ארכיטקטורה של מחשבים, מבוא לתכנות מונחה עצמים 

הקורס מתמקד בתחומים העיקריים של תכנות רשתות: שימוש בפרוטוקולים הפופולריים,  
 מבנה השכבות של רשתות ועוד. 

 ת. לסטודנט מושגים בסיסיים וניסיון מעשי בתכנות רשתולהקנות  מטרת הקורס:
 יפורסם בהמשך  מרכיבי ציון סופי:

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 'גשנה 
 
 
 
 

 חישוביות ומבוא לסיבוכיות
 טרם נקבע 

 יפורסם בהמשך 
 
 
 

 נושאים מתקדמים בלמידה עמוקה 
 ד"ר אורן דינאי 

  תנאי קדם:
  ,2021, נכון לשנת מתפתחמאוד ( הוא תחום NLPעיבוד שפה טבעית )רקע קצר על התחום: 

 בתחומים רבים ומגוונים במדעים, הנדסה ומדעי החברה.מרחיקי לכת עם שימושים 
]ע"י   וטקסטואלי של שפה באופן יעיל , סמנטיהתחום עוסק בכלים שמשמשים לניתוח בלשני

 .מחשבים ללא התערבות, או התערבות מועטה של בני אדם[
וכן נשים    תחוםה לש היסטורי/מבוא לרקע התיאורטיים גם מהוו ו ב'ים בסמסטר א' הקורס

 . NLPהמשמשים חוקרי הקלאסיים/מודרניים המתודולוגיות והכלים  חזק על דגש



 של משימותטכניקות לייצוג שפה במחשב כדי לבצע ביעילות  נלמד כמו כן במהלך הקורס
מסמכים לפי הנושאים שלהם תקציר של מסמכים, סווג וקיטלוג תרגום, מענה על שאלות, 
, כשנה 2011שנים נראו מחוץ להישג היד של המהנדסים ]שנת   10ועוד משימות שעד לפני כ  

לספטמבר   30ע"י פרופ'  הינטון והדוקטורנט שלו אלכס ב [לפני המאמר ששינה את התחום 

2012[ AlexNet   . 

 
 

 מערכות הפעלה 
 ד"ר אלי פקר

 יפורסם בהמשך 
 
 

 1פרויקט מיני 
 ד"ר אלי פקר

 יפורסם בהמשך 
 
 

 עיבוד תמונה 
 פרופ' נתן נתניהו
 יפורסם בהמשך 

 
 

 עיבוד שפה טבעית עם למידה עמוקה 
 ד"ר אורן דינאי 

 :תנאי קדם
 

מרחיקי  עם שימושים  , 2021, נכון לשנת מתפתחמאוד ( הוא תחום NLPעיבוד שפה טבעית )

 הנדסה ומדעי החברה.בתחומים רבים ומגוונים במדעים, לכת 
]ע"י   וטקסטואלי של שפה באופן יעיל , סמנטיהתחום עוסק בכלים שמשמשים לניתוח בלשני

 .מחשבים, ללא התערבות, או התערבות מועטה/מוגבלת של בני אדם[
ובנוסף נשים  תחוםה לש היסטורי/מבוא לרקע התיאורטיים מהוו ים בסמסטר א' ו ב'הקורס

 . NLPהמשמשים חוקרי הקלאסיים/מודרניים והכלים  המתודולוגיות  חזק על דגש

 של משימותטכניקות לייצוג שפה במחשב כדי לבצע ביעילות  כמו כן  נלמד במהלך הקורס
תקציר של מסמכים, סווג וקטלוג מסמכים לפי נושאים ועוד.  תרגום, מענה על שאלות, 

לים המודרניים  נראו מחוץ להישג היד של המהנדסים, והכ 2012המשימות הללו, שעד 
לפתרון איכותי של הבעיות הללו כיום הינם פשוטות יחסית בזכות פריצת הדרך/מאמר 

ע"י פרופ' הינטון מקנדה והדוקטורנט שלו אלכס ובו הם   2012לספטמבר   30שפורסם ב 
מודל שלראשונה השתמש בארכיטכטורה חכמה של רשתות נוירונים   AlexNet:פרסמו את 

היה   training setנצח בתחרות העולמית בראייה ממוחשבת )ה כדי ל GPUsעמוקות וב 

imagenet .) 
 
 

 מבוא לקרטוגרפיה
 טרם נקבע 

 יפורסם בהמשך 
 

 סמינריון למדעי המחשב
 פרופ' נתן נתניהו
 יפורסם בהמשך 

 



 
 2מיני פרויקט 

 ד"ר אורן דינאי 
 יפורסם בהמשך 

 


