
 

 תיאור  מקצועות  הלימוד במע רכות מידע תשפ"ב

 שנה א' 
  אנגלית

 

 תיאור כללי של התוכנית באנגלית 

 רמות:   4-התוכנית באנגלית מורכבת מ

 טרום בסיסי ב'  אוטרום בסיסי א' 

 בסיסי 
 מתקדמים א' 
 מתקדמים ב'.

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

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

סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמיים ומזכה 
אותו/אותה בפטור. החל משנת הלימודים תשפ"ב סטודנט שמגיע עם פטור לאקדמיה מחויב  

ך התואר. סטודנט אשר היה מחויב בקורס של מתקדמים ב' וסיים  בשני קורסי אנגלית במהל
 אותו בהצלחה חייב לקחת עוד קורס אחד בשפה האנגלית במהלך התואר. 

    ציון הקורס הוא הציון המשוקלל בלבד.

 טרום בסיסי א' 

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.תיאור הקורס

להעניק לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי    היא  מטרת הקורס
הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה 
בתחומי   גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  באופן  לתלמידים  מאפשר 

סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט הקשורים לאקדמיה וגם בתחומים יומיומיים.  
 באמצעות ספר דיגיטלי. 

    במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי 50-69ציון  תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות 8  משך הקורס:

 
 טרום בסיסי ב'

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.תיאור הקורס

היא להעניק לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי    מטרת הקורס
הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה 
בתחומי   גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  באופן  לתלמידים  מאפשר 

ים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט הקשורים לאקדמיה וגם בתחומים יומיומי
 באמצעות ספר דיגיטלי. 

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי   70-84: ציון תנאי קבלה



 שעות סמסטריאליות 6: משך הקורס

 

 בסיסי  

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.תיאור הקורס

מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי  היא להעניק לסטודנט    מטרת הקורס
הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה 
בתחומי   גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  באופן  לתלמידים  מאפשר 

ה לומדים ומתרגלים באינטרנט הקשורים לאקדמיה וגם בתחומים יומיומיים. סטודנטים בקורס ז
 באמצעות ספר דיגיטלי. 

 במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב'. 85-99ציון  תנאי קבלה: 

 שעות סמסטריאליות. 6: משך הקורס

 

 מתקדמים א' 

 : קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים.  תיאור הקורס

והבנת הנשמע.   היא להעניק לסטודנט מיומנויות  מטרות הקורס של קריאה, כתיבה, דיבור 
קטעי הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב 
זה מאפשר לתלמידים באופן הדרגתי להגיע ליכולת מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי  

ומתרגלים באינטרנט הקשורים לאקדמיה וגם בתחומים יומיומיים. סטודנטים בקורס זה לומדים  
 באמצעות ספר דיגיטלי. 

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי. 100-119: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות. 4: משך הקורס

 

 מתקדמים ב' 

 קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים.  תיאור הקורס: 

ו  מטרות הקורס הבנת הנשמע. היא להעניק לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור 
קטעי הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב 
זה מאפשר לתלמידים באופן הדרגתי להגיע ליכולת מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי  
הקשורים לאקדמיה וגם בתחומים יומיומיים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט 

 ספר דיגיטלי.  באמצעות

 באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים א'.  120-133: ציון תנאי קבלה

 שעות סמסטריאליות. 4: משך הקורס

 סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור. 



 תיאורי קורסים: 
 

 מבוא למדעי המחשב
 ד"ר נועה גורדוביץ 

 
 מטרת הקורס:    

 . Pythonהמחשב, ובכלל זה מיומנות בתכנות באמצעות שפת  -הקניית מושגי יסוד במדעי

לשפת פייתון תחביר אלגנטי וברור, אשר מאפשר כתיבה של קוד נקי וברור. עם זאת, יש לה  
יכולות חזקות ביותר המאפשרות ביצוע של פעולות מורכבות בשורות קוד ספורות. פייתון היא  

חיה ונושמת. השימוש בה פופולרי כיום מאוד ואין ספק שזו אחת שפת תכנות "צעירה", 
 משפות התכנות המבוקשות ביותר בקרב החברות בשנים האחרונות. 

 
 אור הקורס:ית

. הכרות  Pythonמימושם של אלגוריתמים באמצעות שפת תכנות עילית, תוך שימוש בשפת 

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

 
 מרכיבי ציון סופי: 

 10%פרויקט  20%, שיעורי בית  70%בחינה 

 

 מתמטיקה בדידה 
 ד"ר אורלי אברהמי בראשבסקי

מטרת הקורס:  להציג מושגים יסודיים כגון:  פסוקים וקשרים לוגיים, שיטות להוכיח טענות  
ופונקציות, עקרונות לספירה ויישומים. דגש יושם על מתמטיות, פעולות עם קבוצות, יחסים  

 היכולת לנסח הגדרה פורמאלית של בעיה והוכחה פורמאלית של הפתרון.
 

תוכן הקורס: הקורס מוגדר כקורס בסיסי לכל המקצועות של מדעי המחשב; הנושאים 
האינדוקציה  המרכזיים הם:  מושגי יסוד בלוגיקה מתמטית, קבוצות ויחסים בין קבוצות, עקרון  

 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. 

 
 
 

 למערכות מידע ויישומי מחשבמבוא 
 "ר אבי יוסיפוף ד
 

 מטרות הקורס:

 הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע.  •

 הכרת תהליך קבלת החלטות בארגון והקשר למערכת המידע. •

 הכרת מחזור חיי המערכת על שלביו השונים. •

 הענקת ידע וכלים בתחום מערכות מידע מודרניות.  •

 . big dataהכרת תחום ה  •

 .Officeהכרת סביבת המחשב ויכולת עבודה עם תוכנות  •

 תוכן הקורס:   



מנהלים בארגון נדרשים לא אחת לביצוע החלטות עסקיות שונות. מערכות מידע הם הכלי 
שבאמצעותם אוסף המנהל את המידע העסקי הנדרש לבחינת החלטות אלו. בקורס זה 

. קורס זה יחולק לשניים הרצאות ויישומי המחשב הסטודנטים יחשפו לתחום מערכות המידע
בתחום מבוא למערכות המידע ותרגול במעבדה בנושא יישומי מחשב. בהרצאה הסטודנטים 

יכירו מושגים בסיסיים בתחום מערכות המידע. הסטודנטים יכירו את טכנולוגיות המידע,  
, מחזור  וחשיבותן לארגון ולמנהל.  הסטודנטים יחשפו למודלים שונים בתחום מערכות המידע

 big-החיים וסוגים שונים של מערכות מידע. לסיום הקורס הסטודנטים יחשפו לתחום ה
data .  

  התרגול יאפשר רכישת מיומנויות ושימוש בתוכנות ובכלים הבאים: סביבת החלונות
,(Windows)  יישומי אינטרנט ועבודה עם דפדפנים, שימוש במחשוב ענן ויישומי ה-Office   

והכנת מצגות ע"י שימוש בתכונת Word יתר כתיבת מסמכים ע"י תוכנת השונים, בין ה

.Power Point  כאשר רוב התרגול יתמקד בניתוח נתונים ושימוש בתוכנתExcel   הגיליון(

 האלקטרוני(.
 
 
 
 

 1חשבון אינפי 
 אורלי בארשבסקי אברהמי  ד"ר

וכלים חשובים כגון:  לפתח יכולת חשיבה מתמטית. להקנות לסטודנט ידע  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  

קריטריונים פורמליים לניתוח של פתרון אלגוריתמי לבעיה נתונה. ארגון של נתונים בצורה  
יעילה, בכדי להשתמש בהם כאבני בניין באלגוריתמים מורכבים. הכרות עם מבני נתונים  

 ם. יישום פתרונות בעזרת שפת פייתון. בסיסיים וניתוח שלה
 

 תיאור הקורס:
(, כמספקים שיטות לאחסון וארגון של  ADTנתונים מופשטים )-במהלך הקורס נדון במבני

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

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

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

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

 
 
 

 אפיון ניתוח ועיצוב מערכות מידע 
 "ר ישראל רוזן ד
 

 תנאי קדם: מבוא למערכות מידע ויישומי מחשב 
 

 מטרות הקורס:
 הכרת והבנת השיטות והעקרונות לאפיון ניתוח ועיצוב מערכות מידע. 

 
 תוכן הקורס:   

מערכות מידע הנן מרכיבים קריטיים בארגונים. בעזרת מערכות מידע יעילות ארגון יכול למנף  
השאלה איך מפתחים מערכת מידע כזו   .את רווחיו ולהשיג יתרון אסטרטגי על פני מתחריו

איך להבטיח שמערכת מידע שהוזמנה על ידי המשתמש )שלרוב   .מטרותיהשאכן תשיג את 

אינו איש מחשבים( והועברה לפיתוח, עיצוב והטמעה על ידי מקצועני המחשב אכן תבצע את 
הנדרש ממנה מבחינה פונקציונלית וברמה משביעת רצון כפי שהתכוון המשתמש מזמין 

ן המערכת( וצוות הפיתוח )המורכב זאת אומרת כיצד להבטיח שהמשתמש )מזמי .המערכת

בקורס זה הסטודנטים ילמדו וירכשו מיומנויות בתכנון  ."מאנשי המחשבים( רואים "עיין בעיין

ניתוח ועיצוב מערכות מידע, החל משלב ייזום המערכת )הגדרת מטרות המערכת( עבור דרך  
מבחני קבלה, אפיון ראשוני, אפיון מפורט, עד לשלב עיצוב המערכת,  ,חקר מצב קיים

הגישה פונקציונלית הכוללת  - :ניתוח המערכת ייעשה בשתי גישות .והטמעת המערכת

 גישת - .ועיצוב ממשקי המערכת ERD תרשימי זרימת מידע , ניתוח מבנה הנתונים באמצעות 
UML – גישת ניתוח מונחית עצמים (Object Oriented analysis and design) 

 
 מרכיבי ציון סופי: 

 50% -פרויקט גמר  ,50% -בחינה 

 



 
 

 היסטוריה ופילוסופיה של חישוב 
 הילל רוזנצוויגדוקטורנט 

 
הכרת תחנות מרכזיות בהתפתחות החישוב מבניית מכונת חישוב של בבג'   מטרות הקורס:

 עד לאינטרנט של הדברים.

 ללי של אבסטרקציית החישוב במדעי המחשב ומערכת המידע. הכרת המבנה הכ 

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

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

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

 .הטכנולוגיה בכלל והטכנולוגיה הממוחשבת בפרט מרכזיות בהתפתחות

 

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

 

 הסתברות  
 ד"ר אנה חלמסקי

 
 1מתמטיקה בדידה, חשבון אינפי   תנאי קדם:

 מטרת הקורס: 
להקנות ידע וכלים בהבנה של מושגים סטטיסטיים, להציג מבוא להסתברות עם דגש על 

 שיטות אנליטיות לתיאור תופעות אקראיות שונות.  
 תיאור הקורס:

סטטיסטיקה תיאורית והסתברות. הפרק העיקרי הינו   –קורס מחולק לשני חלקים עיקריים  
מבינטוריקה, פעולות בין מאורעות, נוסחת הסתברות, בו נלמדים פרקים הבאים: קו

 .הסתברות השלמה ונוסחת בייס, משתנה מקרי כללי, משנים מקריים מיוחדים

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

 
 

 1ארית יאלגברה לינ
 אורלי בארשבסקי אברהמי  ד"ר

 
 תנאי קדם: חשבון אינפי  

  
להקנות לסטודנט מושגים בסיסיים בתחום של אלגברה ליניארית מטרת הקורס היא 

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

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

 
 
 



 מסדי נתונים 
 "ר נועה גורדוביץ ד

 ייפורסם בהמשך  
 

 
 שנה ב' 

 
 מערכות מידע ניהוליות 

 ד"ר ישראל רוזן 
 אפיון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מסדי נתונים :תנאי קדם

 תוכן הקורס:  
במסגרת הקורס ילמדו נושאים מרכזיים ותהליכים הקשורים למערכות מידע תפעוליות  

ושכבת וניהוליות על שלוש השכבות שלה: שכבת אחסון המידע, שכבת העיבוד והניתוח, 
בקורס נלמד איך לפתח מערכת מידע תפעולית וניהולית מההתחלה. במיוחד   .הצגת המידע

 SQL הקורס יעסוק בשפת .יינתן דגש למודל הנתונים בכלל ולבסיסי נתונים טבלאיים בפרט
כשפה להגדרת בסיס הנתונים, לטיפול ) קריאה עדכון, הוספה וביטול( בנתונים וכן לשמירת 

הקורס יעסוק בהגדרת טבלאות, בניית   .בעזרת חוקי אימות ומערך הרשאותאיכות הנתונים 

במסגרת הקורס  .סכימת הנתונים, בניית שאילתות, בניית טפסים, דוחות וכן כפתורי מקרו

כסביבת  MySQL / Access יושם דגש על התנסות מעשית עם מערכת מידע באמצעות תוכנת

כמו כן הסטודנטים ילמדו ויתרגלו   .SQL בשפת עבודה להמחשת העקרונות העיוניים, ושימוש

התקנה, ניהול קבצים, תחקור אנליטי וסטטיסטי כולל  -לצורך לימוד   , SAS STUDIO :את הכלי

SQL 

 
 מרכיבי ציון סופי: 

 50% -תרגיל מסכם  ,50% -בחינה 
 

 
 סטטיסטיקה 

 ד"ר אסף שריג 
רווחי סמך ומס' מקרים של בדיקת קורס בסטטיסטיקה הכולל בעיקרו הסקה סטטיסטית, 

 .השערות, רגרסיה פשוטה ומרובת משתנים, ניתוח שונות

 
 מרכיבי ציון סופי: 

 15% -, תרגילים 85% -מבחן 
 
 

 אלגוריתמים 
 פרופ' נתן נתניהו

 מבני נתונים, מתמטיקה בדידה    תנאי קדם:
 :  תיאור כללי של הקורס

אלגוריתמים חישוביים שונים, העוסקים במגוון נושאים הקורס מקנה מבוא מקיף ללימוד 
מרכזיים במדעי המחשב. ספציפית, הקורס מציג לעומק שיטות מתוחכמות לפתרון בעיות  
יסודיות בעלות השלכות יישומיות רבות, תוך התמקדות בתכנון אלגוריתמים יעילים וניתוח  

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

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

 
 : הרכב ציון הקורס 



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

 
 

 2אלגברה לינארית 
 אורלי בארשבסקי אברהמי  ד"ר

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט מושגים בסיסיים בתחום של אלגברה ליניארית 
 .בנושאים הבאים: דטרמיננטות, ערכים עצמיים, לכסון מטריצות והעתקות ליניאריות

 
 מרכיבי ציון סופי: 

 בוחן אמצע  10%תרגילי בית +  10%בחינה +   80%

 
 

 מבוא לתכנות מונחה עצמים

 ץ ד"ר נועה גורדובי

 יפורסם בהמשך 
 
 

 בינה עסקית: מחסני נתונים
 ד"ר ישראל רוזן 

 מערכות מידע ניהוליות, סטטיסטיקה  :תנאי קדם
 

 תוכן הקורס:   
הפיכת הנתונים הרבים הנצברים במערכות המחשוב המגוונות   :אתגר מרכזי בארגון הנו

ערך למקבלי עסקי אינטגרטיבי בעל  (Knowledge) ובמחסן הנתונים הארגוני לתובנות ולידע

החלטות בארגון מתוך מטרה למנף את תשואות הארגון ולהשיג יתרון אסטרטגי בתחרות 
העסקית על פני המתחרים שאלות כגון: מה הם הפרמטרים המסבירים נטישת לקוחות, אילו  

לקוחות מתאימים ביותר למבצע המכירות החדש של מוצר מסוים, אילו מוצרים נקנים 
 .נדונות, מנותחות ומקבלות תשובה מושכלת -ר/ים אחר/ים בהסתברות גבוהה עם מוצ

נמצאים   BIG DATA -תחקור אנליטי ויזואלי בסביבה רב ממדית וכן הליכי כריית נתונים ו 

ומהווים את הנושאים החמים ביותר כיום בתחום   ,(BI) בפסגת הטכנולוגיות האנליטיות בארגון

 תונים אפקטיבי וכן ארכיטקטורות של מוצריבקורס יילמדו ארכיטקטורות לעיצוב מחסן נ .זה
BI.   כמו כן יילמדו בקורס מתודולוגיות לאיתור המוטיבציה העסקית בעזרת ניתוח מושכל של

הנתונים ומציאת קשרים ביניהם, וכן אלגוריתמים ומודלים אנליטיים מתחום הסטטיסטיקה 
אקדמאי של הנושאים /הקורס יעסוק בחלק התיאורטי .והאינטליגנציה המלאכותית והעסקית

 SAS :הרלוונטית כמו גם בפאן המעשי תוך כדי הכרת ותרגול כלים ממוחשבים מובילים כגון
VIYA VA -  תחקור אנליטיSelf-Service IBM Planning Analytics - OLAP – ממדי -תחקור רב

 SAS MINER VDMML- BIG -ו ,כריית נתונים – IBM Watson Modeler ,בסביבה רבת ממדים
DATA , Text Mining לפיתוח והטמעה יישומים בתחומים הרלוונטיים. 

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

 
 

 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   רון כללי של בעיות התכנון הליניארי. שימוש במחשב האישי לפתרוןהסימפלקס לפת
לבעיה   תכנון ליניארי, מקרים מיוחדים של בעיות תכנון ליניארי, הבעיה הדואלית, הקשר שלה

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

 לפתרון. 
 מרכיבי ציון סופי: 

 .   80%  –ובחינה סופית   20%  –תרגילי בית 
 

 יסודות הסייבר
 מר אמיר שאול 

 מסדי נתונים : תנאי קדם
 

 -)בהקשר של לוחמת סייבר( כ השבועון הבריטי "אקונומיסט" הגדיר את הזירה הקיברנטית
 ."זירת הלחימה החמישית הנוספת על ארבעת הזירות המסורתיות: יבשה, ים, אוויר, חלל

לוחמת סייבר היא פעולה עוינת הננקטת עי ארגון על מנת לחדור למרחב הקיברנטי של היעד 
רכות במטרה לגנוב ממנו מידע כמו גם במטרה לשבש את הפעילות ולהסב לו נזק ו/או למע

הנזק יכול להיות בלתי הפיך כך שהפעילות של הארגון הנפגע  .אחרות המסתמכות עליו

הגנת סייבר מגינה על  .תשובש ברמה גבוהה או תושבת כליל על כל ההשלכות הנובעות

נכסים במרחב הקיברנטי מפני זליגת מידע מתוך המרחב או מפני תקיפות סייבר המכוונות 
השאלה המעניינת היא איך לנהל נכון את הסיכונים   .לפגוע בו לגנוב מידע, לשבש אותו או

מבחינה  ,מה עושים פרקטית -אבל יותר מכך  ,הנובעים מלוחמת הסיבר. כיצד למנוע נזקים

ניהולית ותפעולית, אם נמצאים בפועל באמצע התקפה סייבר אמתית. מה הם הדרכים ומה  
 הן הפעולות שיש לבצע בפועל על מנת למזער נזקים 

 מרכיבי ציון סופי: 
 50% -תרגיל מסכם  ,50% -בחינה 

 

 
 NOSQLתכנון וניהול מסדי נתונים  

 ד"ר נועה גרדוביץ'
. 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. 
 מרכיבי ציון סופי: 

 מבחן  40%תרגילים  60%
 
 

 מבוא להתנהגות ארגונית 
 ד"ר יפית רפאל



ארגונית נפתח את הבנת מבנה הפעילות של מערכות ארגוניות בתוכן בקורס התנהגות 
ובסביבתן מההיבט המערכתי של הארגון. במהלך הקורס נסקור גישות תיאורטיות מגוונות  

 וכלים מעשיים להבנת מבנה הארגון וסביבתו ותהליכים ארגוניים, גלובליים ואחרים. 

ת ארגונית, תרבות ארגונית, חדשנות כמו כן, נעסוק בניהול אסטרטגי של הארגון, תקשור
וניהול שינויים בארגון. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות 

 .הארגונית
 מהציון  60% -מהציון, עבודת סיכום בזוגות  40%מצגת  מרכיבי הציון הסופי:

 
 היבטים משפטיים 

 ד"ר רונית דוניץ קידר 
 

 שנה ג
 
 

 נתוניםבינה עסקית וכריית 
 ד"ר ישראל רוזן 

הפיכת הנתונים הרבים הנצברים במערכות המחשוב המגוונות   :אתגר מרכזי בארגון הינו

עסקי אינטגרטיבי בעל ערך למקבלי  (Knowledge) ובמחסן הנתונים הארגוני לתובנות ולידע

בתחרות החלטות בארגון מתוך מטרה למנף את תשואות הארגון ולהשיג יתרון אסטרטגי 
 ,העסקית על פני המתחרים תחקור אנליטי ויזואלי וכן תחקור אנליטי בסביבה רב ממדית

ומהווים את הנושאים החמים ביותר   ,(BI) נמצאים בפסגת הטכנולוגיות האנליטיות בארגון

בקורס יילמדו ארכיטקטורות לעיצוב מחסן נתונים אפקטיבי וכן   .כיום בתחום זה

כמו כן יילמדו בקורס מתודולוגיות לאיתור המוטיבציה העסקית  .BI ארכיטקטורות של מוצרי

הקורס יעסוק בחלק התיאורטי/אקדמאי של  .בעזרת תחקור וניתוח מושכל של הנתונים

הנושאים הרלוונטית כמו גם בפן המעשי תוך כדי הכרת ותרגול כלים ממוחשבים מובילים  
לפיתוח והטמעה  ANALYTICAL PLANNING (OLAP) ,(אנאליטיקה ויזואלית) SAS VA :כגון

 .יישומים בתחומים הרלוונטיים

 מרכיבי ציון סופי: 
 50%תרגיל מסכם:  ,50%בחינה: 

 
 

 מבוא למשפט עסקי
 ד"ר ליאור דוידאי 

מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית בתחום המשפט העסקי, להקנות 
שגים בסיסיים בתחומי המשפט יסודות בחשיבה המשפטית, ליצור היכרות עם מוסדות ומו

העסקי, להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכים המשפטיים, לתת סקירה היסטורית של 
התפתחות המשפט הישראלי והתהליכים שעוברים עליו, ליצור בסיס להכרת המשפט 

הישראלי ולהשוואתו לשיטות משפט אחרות, להקנות כלים להתמודדות באופן יישומי ומעשי  
המשפטית בתחומי המשפט העסקי, וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסים עם החשיבה 

 מתקדמים בתחום המשפט העסקי.
 הקורס כולל מבוא ויסודות במשפט עסקי ומורכב משלוש חטיבות.  

החטיבה הראשונה של הקורס עוסקת במבוא כללי למשפט וכוללת בחינת מהותו של  
הפרשנות, ניתוח התרבות המשפטית המשפט, סקירת תחומי המשפט, ניתוח תורת 

 הישראלית, סקירת הרקע ההיסטורי וההתפתחות ההיסטורית של המשפט הישראלי. 
החטיבה השנייה של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המשפט הפלילי עם דגש על 

 ערך ועבירות מס. -עבירות "צוואר לבן", עבירות ניירות
החטיבה השלישית של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המשפט העסקי, תוך חלוקתו  

 לענפיו השונים, בדגש על דיני חוזים ודיני נזיקין. 
 י: מרכיבי ציון סופ



 30%מטלות ביניים 
 70%בחינה 

 
 

 יזמות עסקית 
 ד"ר ענבל שטוקהיים 

בקורס יוצג עולם היזמות על מזוויות אקדמיות ופרקטיות. בין הנושאים שידונו בקורס: מדוע  
 ,מטרות ומבנה, מקורות המימון –להקים מיזם חדש? איך נוצרת חדשנות, התכנית עסקית 

שיות היזם, יזמות חברתית וסביבתית )אימפקט(  מאפייני האקוסיסטם היזמי בישראל, אי
וננסה להבין וללמוד   Case studies ועוד. כמו כן, במהלך הקורס ננתח מספר אירועים

מהצלחות וכישלונות של יזמים. הסטודנטים יידרשו לעבוד על מיזם משלהם ולנתחו על בסיס 
 .ההיבטים העסקיים ולאור המושגים שילמדו

 מרכיבי ציון סופי: 
 הצגת מיזם וניתוח אירועים 

 
 מבוא לפיננסים למערכות מידע 

 ד"ר אבי יוסיפוף 
 תנאי קדם: הסתברות 

 מטרת הקורס
 הקניית מושגי היסוד בשטח המימון.  .1
 הקניית מיומנויות בסיסיות ושיטות עבודה של ניהול פיננסי. .2
 הבנת התנהגות המשקיעים בשווקים והתנהלות השווקים השונים.  .3
ידע   .4 רמת  מודרניים  הקניית  אירגונים  במימון  החשובים  הנושאים  לגבי  בסיסית 

הפיננסית  המדיניות  בתכנון  ביותר  חיוני  זה  ידע  האירגון.  של  פיננסית  ובמדיניות 
 במסגרת רחבה יותר של האסטרטגיה העסקית של הפירמה.  

 תיאור הקורס
בהחלטות ההשקעה  מימון הוא נושא רחב הנגזר מתחום המיקרו כלכלה. עיקר עיסוקו הוא 

כיצד לממן את ההשקעות, כיצד לשלם למשקיעים,  –של הפירמה והמדיניות הפיננסית שלה 
 איזה ניירות ערך להנפיק, כיצד לתגמל מנהלים ועוד. 

נתחיל עם סקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חישוב שווי בעזרתו. נמשיך בלמידת תזרים 
מגמה לספק הכלים הבסיסיים להערכת השקעות המזומנים ותימחורו על פני זמן. כל זאת ב

בעולם ללא סיכון. מאחר והחלטות פיננסיות מתבצעות בדרך כלל בתנאי אי ודאות, הרי  
תנאי אי ודאות וסיכון. קודם נחתור   –שבהמשך נעסוק בקבלת החלטות מימון במצבי אמת  

יקשר בין סיכון  לאינטואיציה הבסיסית של השקעות בתנאי אי ודאות, ונבנה מודל עבודה ש
לבין תשואות. בהמשך, בהתבסס על החומר שנלמד במחצית הראשונה של הקורס )חישובי 
ערך על פני זמן והקשר בין סיכון לתשואה(, נבנה את התאוריה של קבלת החלטות השקעה  

ומימון בעולם מציאותי. כמו כן, נראה כיצד חברות מגייסות מקורות בשוק ההון למימון  
ונבדוק את המדיניות הפיננסית האופטימלית שלהן מבחינת כמות החוב  פעילויותיהן,

שהפירמה לוקחת, מדיניות הדיבידנד שלה, הנפקות ועוד. בחלקו האחרון של הקורס נשלב  
את הכלכלה ההתנהגותית לתחום המימון,  נכניס ניתוחים פסיכולוגיים של ההתנהגות 

ן, שוק הנדל"ן התנהלות בזמני משבר האנושית וההשלכות שלה על התנהלות  של שוק ההו
 ועוד. 

 מרכיבי ציון סופי: 
 בחינה  90%
 תגילים  10%

 
 

 מבוא למערכות מידע לוגיסטיות  
 מר אחיעד מינס

 .   SAP–הגדולה והמובילה בעולם  ERPחשיפה למערכת ה 



הקורס יסקור את המודולים המרכזיים במערכת, תהליכים אינטגרטיביים חוצי מודולים ואת  
תהליכי הליבה המשמשים בעיקר את אנשי הלוגיסטיקה והכספים בעבודתם השוטפת.  

בינה עסקית, מחסני  -)פופולארי ונדרש מאוד בעולם(  BIבנוסף ילמדו נושאים מתחום ה 

 ים של מערכות מידע ואסטרטגיות לפיתוח מערכות מידע. נתונים וכריית מידע. מחזור החי
 מלאי, רכש, הפצה, אחזקה, ניהול שרשרת אספקה. היבטי לוגיסטיקה: המערכת הלוגיסטית:

 . SAP-, ניהול מכירות ואספקה בSAP-, ניהול מלאי ואחסנה בSAP-היבטי רכש ב

 מרכיבי ציון סופי: 
 מטלת סיכום )אחת לקראת סיום הקורס(

 בחינה
 
 

 אסטרטגיה עסקית 
 ד"ר נתנאל דרורי
 יפורסם בהמשך 

 
 
 

 סמינריון למערכות מידע 
 ד"ר אבי יוסיפוף 

 תנאי קדם: מבני נתונים, מסדי נתונים
 מטרות הקורס: 

פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית תוך כדי ניתוח מאמרים מדעים והצגתם בפני המרצה 
 וחברים לכיתה.   

 הרחבת אופקים במגוון נושאים מחקריים במערכות מידע.  

 תוכן הקורס: ניתוח של פתרונות ידועים לבעיות מחקריות מורכבות.  
 מרכיבי ציון סופי: 

  - 20%:  50%הרצאת סטודנט , 20% -מדעי , דו"ח 30% -השתתפות פעילה בשיעורים 
 הצגה.  - 30%-מצגת ו

 
 

 מבוא לקניין רוחני
 עו"ד עמיר פרידמן 

 תנאי קדם: מבוא למשפט עסקי 
הקורס יוקדש להצגת תחומי הקניין הרוחני, המגנים על הפירות האינטלקטואליים של הפרט, 

עו מדגמים,  מסחר,  סימני  יוצרים,  זכויות  הפטנטים,  דיני  עין,  לרבות  )גניבת  מסחריות  ולות 
ועוד.   אינטרנט  גישה(, מחשבים,  הרוחניהכבדת  הקניין  דיני  את  ינתח  רובדיהם  הקורס  על 

השונים, מתוך ניסיון לעמוד על מהותם, חשיבותם וטבעם של דינים אלו, המוצבים כיום באור  
 הזרקורים במשפט הישראלי והבינלאומי.

ולהסביר את חשיבות, מהות ומטרת דיני   לתארהסטודנט   יוכל בהצלחה הקורס עם השלמת
פתרונות ולנתח מקרים שונים   היסוד של דינים אלו, ליישם עקרונות את הקניין הרוחני, להבין

 ביקורתי בתחומים מרתקים אלו.  באופן מבחינה עובדתית ומשפטית ולדון
 

 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 ים בסמסטר א' ו ב'הקורס
 . NLPהמשמשים חוקרי הקלאסיים/מודרניים המתודולוגיות והכלים  חזק על דגש

 של משימותבצע ביעילות טכניקות לייצוג שפה במחשב כדי ל נלמד כמו כן במהלך הקורס
תקציר של מסמכים, סווג וקיטלוג מסמכים לפי הנושאים שלהם 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   . 

 
 מרכיבי ציון סופי: 

 
 עיבוד שפה טבעית עם למידה עמוקה 

 ד"ר אורן דינאי 
 :תנאי קדם

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

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

 .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 המתודולוגיות והכלים  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, 

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

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 setכדי לנצח בתחרות העולמית בראייה ממוחשבת )ה  GPUsעמוקות וב 

imagenet .) 
 

 עיבוד תמונה 
 פרופ' נתן נתניהו

    1הסתברות, אלגוריתמים , אלגברה ליניארית תנאי קדם:
 

הקורס מהווה מבוא לתחום של עיבוד תמונה ספרתית ע"י מערכת ממוחשבת )אוטומטית(. 
סטנדרטיות  במסגרת הקורס יילמדו נושאים בסיסיים שונים בעיבוד תמונה וטכניקות עיבוד 

 . במישור התמונה ובמישור התדר
 מטרות הקורס:

מרמת הפיקסל ועד רמות  עיבוד תמונות דיגיטליות ע"י מחשבהכרת טכניקות בסיסיות ל
הקורס מקנה ידע והבנה של נושאים בסיסיים  ספציפית, .ביניים שונות )ראה פירוט להלן(

 . Matlab-פרוייקטי התכנות בבמסגרת התרגול ו תמעשיהתמחות בעיבוד תמונה, תוך כדי 

 
 : הרכב ציון הקורס 

 .   50%לפחות   ת:בחינה סופי,   50%עד   :תרגילי בית
 
 
 
 

 
  



 
 קורסי בחירה 

 
 WEBפיתוח 

 ד"ר נועה גורדוביץ 
שלמה משלב התכנון ועד שלב ההתקנה.  web קורס נלמד כיצד לפתח אפליקציית

השרת. בצד הלקוח נלמד את העקרונות  כוללת תמיכה בצד הלקוח ובצד  web אפליקציית

בצד   .html, css, javascript: המנחים בעיצוב אתרי אינטרנט תוך שימוש בשפות צד הלקוח

וכמובן תוך   express.js-נלמד לייצר אפליקצייה תוך שימוש ב .node.js השרת נלמד לעבוד עם

 .התממשקות למסד נתונים

 מרכיבי ציון סופי: 
 40%כמת עבודה מס 60%תרגילים 

 
 

 ניהול פרויקטים 
 ד"ר ניצן סוויד 

קורס חובה סמסטריאלי, , מבוסס על הרצאות, דיונים, תרגול כתה, קריאת ספרות, לימוד  
 .ותרגול עצמי בתחום ניהול מערכות תפעול בארגון

 מרכיבי ציון סופי: 
 20% -הגשת שתי מטלות  ,80% -בחינה 

 
 
 

 למידה חישובית 
 ד"ר אבי יוסיפוף 

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

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

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

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

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 

 

 עיבוד תמונה 
 פרופ' נתן נתניהו

    1הסתברות, אלגוריתמים , אלגברה ליניארית תנאי קדם:
 

ממוחשבת )אוטומטית(. הקורס מהווה מבוא לתחום של עיבוד תמונה ספרתית ע"י מערכת 
במסגרת הקורס יילמדו נושאים בסיסיים שונים בעיבוד תמונה וטכניקות עיבוד סטנדרטיות  

 . במישור התמונה ובמישור התדר
 מטרות הקורס:



מרמת הפיקסל ועד רמות  עיבוד תמונות דיגיטליות ע"י מחשבהכרת טכניקות בסיסיות ל
הקורס מקנה ידע והבנה של נושאים בסיסיים  ספציפית, .ביניים שונות )ראה פירוט להלן(

 . Matlab-במסגרת התרגול ופרוייקטי התכנות ב תמעשיהתמחות בעיבוד תמונה, תוך כדי 

 
 : הרכב ציון הקורס 

 .   50%לפחות   ת:בחינה סופי,   50%עד   :תרגילי בית
 

 



 
 


