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 גתשפ"  מערכות מידעלתואר ראשון ב  תכנית הלימודים

 

ללמוד   נ"ז לתואר.  122על מנת להשלים תואר ראשון במערכות מידע, סטודנט צריך 

 התואר מורכב מ:
חובה 111  נ"ז קורסי 

 נ"ז קורסי בחירה 9
 נ"ז אנגלית   2
 

 

 (2023)מחזור   שנה א'
 

קוד   שם המרצה  שם קורס
 הקורס

שעות   מתכונת 
 שבועיות

נקודות  
 זכות

רמת טרום בסיסי  –אנגלית  
 א'

  8 סמסטריאלי 698 

רמת טרום בסיסי  –אנגלית  
 ב'

  6 סמסטריאלי 699 

  אנגלית רמת בסיסי
 

  6 סמסטריאלי 701

  4 סמסטריאלי 702  אנגלית רמת מתקדמים א'

 2 4 סמסטריאלי 1027  אנגלית רמת מתקדמים ב'

  /סמסטר א' 6150 מרבלי  רויטלד"ר  למדעי המחשבמבוא 

 ב'

4 5 

  -מבוא למדעי המחשב
 תרגול

סמסטר   6150 גב' סיון כהן
 ב'/א'

2  

ד"ר אורלי   מתמטיקה  בדידה
 בארשבסקי אברהמי

 3.5 3 סמסטר א' 6151

 תרגול -בדידה מתמטיקה

מידע )  (מערכות 

  1 סמסטר א' 6151 מר דורון גרינשטיין

למערכות מידע  מבוא 
 ויישומי מחשב

 4 3 סמסטר א' 6153 ד"ר אבי יוסיפוף

מבוא למערכות מידע  

 ויישומי מחשב
 תרגול  

  2 סמסטר א' 6153 ד"ר אבי יוסיפוף

אורלי   ד"ר 1  חשבון אינפי
 בארשבסקי אברהמי 

 5 4 סמסטר ב' 6152

ד"ר אורלי   תרגול  -1  חשבון אינפי

 בארשבסקי אברהמי

  2 סמסטר ב' 6152

  /ד"ר בוטמן אילת מבני נתונים
 מרבלי  רויטלד"ר 

+  סמסטר ב' 6157
 קיץ

4 5 

מר צביקה אריה   תרגול -מבני נתונים

 ברגר

+  סמסטר ב' 6157

 קיץ

2  

אפיון ניתוח ועיצוב מערכות  
 מידע 

דוקטורנט סלבה 
 ביפיר

+  סמסטר ב' 6159
 קיץ

3  +1 
 )תרגול(

3.5 

היסטוריה ופילוסופיה של  

 מקוון -חישוב

דוקטורנט הילל  

 רוזנצוויג

 2 2 סמסטר ב' 6154

  טרם נקבע  שיעור + תרגול  -הסתברות

 

 1+  3 סמסטר קיץ 6156

 )תרגול(

3.5 



אורלי   ד"ר 1אלגברה ליניארית  

 בארשבסקי אברהמי 

 4 3 סמסטר קיץ 6155

  - 1אלגברה ליניארית  
 תרגול

אורלי   ד"ר
 בארשבסקי אברהמי 

  2 סמסטר קיץ 6155

 3.5 3 סמסטר קיץ 6158 ד"ר נועה גרדוביץ מסדי נתונים

  1 סמסטר קיץ 6158 סיון כהן  גב' תרגול -מסדי נתונים
 

 נ"ז אנגלית 2+   נ"ז 39סה"כ נקודות זכות שנה א'   
 

 (2022שנה ב' )מחזור  
 

 קורסי חובה
 

קוד   שם המרצה  שם קורס

 הקורס

שעות   מתכונת 

 שבועיות

נקודות  

 זכות

דוקטורנט סלבה  מערכות מידע ניהוליות
 ביפיר

 5 4 סמסטר א' 6161

 -מערכות מידע ניהוליות

 תרגול

  2 סמסטר א' 6161 מר אור אלרועי

 3.5 3 סמסטר א' 6163 ד"ר אסף שריג סטטיסטיקה

  1 סמסטר א' 6163 ד"ר אסף שריג תרגול  -סטטיסטיקה

 5 4 סמסטר א' 6162 פרופ' נתן נתניהו 1אלגוריתמים  

  2 סמסטר א' 6162 טרם נקבע  תרגול -1אלגוריתמים  

ד"ר אורלי   2אלגברה ליניארית  
 בארשבסקי אברהמי 

 4 3 סמסטר א' 6160

 -2אלגברה ליניארית  

 תרגול

 ד"ר אורלי  

 בארשבסקי אברהמי

  2 סמסטר א' 6160

 מבוא לתכנות מונחה
 עצמים

מרבלי  5 4 סמסטר ב' 6164 ד"ר רויטל 

מבוא לתכנות מונחה  
 תרגול -עצמים

  2 סמסטר ב' 6164 גב' סיון כהן

מחסני נתונים דוקטורנט סלבה  בינה עסקית: 
 ביפיר

 4.5 4 סמסטר ב' 6166

מחסני   בינה עסקית: 

 תרגול -נתונים

 גב' רעות גת

 

  1 סמסטר ב' 6166

 3.5 4 סמסטר ב' 6167 ד"ר אבי יוסיפוף מבוא לאופטימיזציה

 3.5 3 סמסטר ב' 6165 מר אמיר שאול יסודות הסייבר

 -יסודות הסייבר
 תרגול

  1 סמסטר ב' 6165 מר אמיר שאול

תכנון וניהול מסדי נתונים  
NOSQL 

 4.5 3 סמסטר קיץ 6168 ד"ר נועה גרדוביץ

תכנון וניהול מסדי נתונים  

NOSQL-  תרגול 

  2 סמסטר קיץ 6168 טרם נקבע 



היבטים משפטיים 

)נלמד    -במערכות מידע 
 בזום מרחוק(

 3 3 סמסטר קיץ 6503 ד"ר רונית דוניץ קידר

  נ"ז 41.5סה"כ נקודות זכות שנה א'   



 
 

 (2021שנה ג' )מחזור 

 

 

 קורסי חובה
 

קוד   שם המרצה  שם קורס

 הקורס

שעות   מתכונת 

 שבועיות

 נקודות זכות

  -סדנה לפרויקטים
 פרויקט גמר

 

 ד"ר אבי יוסיפוף
ד"ר נועה  

 גרדוביץ
 רויטל מרבלי

 קורס שנתי 6172
 –סמסטר א' + ב'  

 פגישות אישיות

3 6 

מבוא למדע  

הנתונים וכריית  
 נתונים

מרבלד"ר   4 3 סמסטר א' 6504 רויטל 

מבוא למדע  
וכריית    הנתונים

 נתונים

  2 סמסטר א' 6504 אור אלרועימר 

 מבוא למשפט עסקי
 (מקוון)

ליאור  ד"ר 
 דוידאי

 3 3 סמסטר א' 8057

  מבוא לפיננסים

מידע ל  מערכות 
 

 ד"ר אבי יוסיפוף

 מר נתי נוישטיין

 4 4 סמסטר א' 6177

 יזמות עסקית

 

ד"ר ענבל  

 שטוקהיים

 3 3 סמסטר ב' 8312

מבוא למערכות  
 מידע לוגיסטיות

 3.5 3 סמסטר ב' 6174 מר אחיעד מינס 

מבוא למערכות  

  -לוגיסטיותמידע  
 תרגול

  1 סמסטר ב' 6174 מר אחיעד מינס 

עסקית   אסטרטגיה 
   (מקוון)

 

ד"ר נתנאל  
 דרורי

 3 3 סמסטר ב' 8226

סמינריון למערכות  
 (1)קבוצה  מידע  

 

 2 2 סמסטר ב' 6176 ד"ר אבי יוסיפוף

מבוא לקניין רוחני 
 (מקוון)

ד"ר רונית דוניץ 
 קידר

 

 2 2 סמסטר ב' 5228

 נ"ז חובה  30.5נקודות זכות שנה ג' סה"כ 



 קורסי בחירה:
 .קורסי בחירה בתואר 3סה"כ צריך ללמוד  

 יש לשים לב לתנאי קדם בקורסי בחירה
 (.פנוימקום  )מספר המקומות בקורסי הבחירה מוגבל. הרישום על בסיס  

 

 

 ניהול פרויקטים 

 

 סמסטר א' 6501 ד"ר ניצן סוויד

בין  ראשוןבימי 
 השעות

16:30-19:00 

3 3 

 סמסטר א' 6182 ד"ר אבי יוסיפוף מבוא לבינה מלאכותית

 בימי שלישי
בין השעות  

15:00-17:30 

3 3 

מבוא למערכות מידע  
 גאוגרפיות

 סמסטר ב' 6500 ד"ר גאנדי בירפיר
בימי ראשון בין 

השעות  
17:00-19:30 

3 3 

 Webפיתוח 
 

 סמסטר א' 6502 ד"ר נועה גרדוביץ'
בימי א' בין 

השעות  
19:30-22:00 

3 3 

 סמסטר א' 6197 פרופ' נתן נתניהו עיבוד תמונה

בין  ראשוןבימי 
 השעות

16:30-19:00 

3 3 

 ד"ר אבי יוסיפוף למידה חישובית   

 

 סמסטר ב' 6186

בין  שישי בימי
השעות  

10:30-13:00 

3 3 

 
 :הערות

מידע תתקיים בין התאריכים  •   11.9.2022-26.10.2022מכינה במתמטיקה למערכות 
 ומיועדת רק לסטודנטים שנדרשים למכינה לפי תנאי קבלה.

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

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

 תלמידים מצטיינים.

המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.   •

 .מוחשבת גוברתהמערכת המ



02.10.2022 
 תואר ראשון במערכות מידע  –תנאי קדם  

 
 שנה א'

 

 תנאי קדם ללמוד את הקורס שם הקורס

 מבוא למדעי המחשב מבני נתונים

 מבוא למדעי המחשב, מתמטיקה בדידה מסדי נתונים

מידע   מבוא למערכות מידע ויישומי מחשב   איפיון, ניתוח ועיצוב מערכות 
 

 שנה ב'
 

 תנאי קדם ללמוד את הקורס שם הקורס

 1אלגברה ליניארית  ,1, אינפי  1אלגוריתמים   2אלגברה ליניארית  

מידע, מסדי נתונים מערכות מידע ניהוליות  איפיון, ניתוח ועיצוב מערכות 

 מתמטיקה בדידה, מבני נתונים אלגוריתמים

 הסתברות סטטיסטיקה

 מבני נתונים מבוא לתכנות מונחה עצמים

 מסדי נתונים יסודות הסייבר

מחסני נתונים  מערכות מידע ניהוליות, סטטיסטיקה בינה עסקית: 

 1אלגברה ליניארית   מבוא לאופטימיזציה

NOSQL מסדי נתונים תכנון וניהול מסדי נתונים 
 

 שנה ג'
 

 ללמוד את הקורסתנאי קדם  שם הקורס

תכנון וניהול מסדי נתונים,  NOSQL סדנה לפרוייקטים

 מערכות מידע ניהוליות,  סטטיסטיקה

נתונים מחסני נתונים, אלגברה ליניארית    :בינה עסקית בינה עסקית וכריית 
1. 

 מערכות מידע ניהוליות מבוא למערכות מידע לוגיסטיות

מידע  תכנון וניהול מסדי נתונים,  NOSQL סמינריון למערכות 

מערכות מידע ניהוליותסטטיסטיקה  , 

מידע ל  מבוא לפיננסים  הסתברות מערכות 

 משפט עסקי מבוא לקניין רוחני
 

 קורסי בחירה
 

 תנאי קדם ללמוד את הקורס שם הקורס

 אלגוריתמים, הסתברות אלגוריתמים על מחרוזות

אלגוריתמים, סטטיסטיקה,  מסדי נתונים,  למידה חישובית

 1אלגברה ליניארית  

 למידה חישובית נושאים מתקדמים בלמידה חישובית

בוא מ, תכנון וניהול מסדי נתונים NOSQL היתוך מידע 
 לאופטימיזציה, אלגוריתמים

 מסדי נתונים R  -מבוא ל

 נתוניםאלגוריתמים, בינה עסקית וכריית   כימו אינפורמטיקה

 מסדי נתונים מערכות מידע גאוגרפיות

 2אלגוריתמים, אלגברה ליניארית   גיאומטריה חישובית

 מבוא לאופטימיזציה חקר ביצועים

מסחר אלגוריתמי וניהול תיק השקעות 
 מונחה מחשב

 אלגוריתמים

מידע  ניהול סיכוני מערכות מידע   איפיון, ניתוח ועיצוב מערכות 



מידע  פרוייקטיםניהול   איפיון, ניתוח ועיצוב מערכות 

 תכנות מונחה עצמים WEBפיתוח 

מבוא למערכות   איחזור מידע  אלגוריתמים, סטטיסטיקה, 
אלגברה ליניארית    2מידע לוגיסטיות, 

מידע  מערכות   מחסני נתונים: בינה עסקית, יסודות הסייבר כלכלת 

, הסתברות,  1אלגברה לינארית   עיבוד תמונה  
 1לגוריתמים  א

 , מבני נתוניםמתמטיקה בדידה   תיתומבוא לבינה מלאכ
 



 
 

 תיאור  מקצועות  הלימוד

 שנה א'
   אנגלית

 

כללי של התוכנית    באנגליתתיאור 

 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.

סטודנטים המסיימים רמת טרום בסיסי א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמת 

 לרמת בסיסי.  ועוליםטרום בסיסי ב' 

הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמיים ומזכה  סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת 

אותו/אותה בפטור. החל משנת הלימודים תשפ"ב סטודנט שמגיע עם פטור לאקדמיה מחויב  
בשני קורסי אנגלית במהלך התואר. סטודנט אשר היה מחויב בקורס של מתקדמים ב' וסיים 

 ה חייב לקחת עוד קורס אחד בשפה האנגלית במהלך התואר.אותו בהצלח

   ציון הקורס הוא הציון המשוקלל בלבד.

 טרום בסיסי א'

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

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

 באמצעות ספר דיגיטלי.

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

 שעות סמסטריאליות 8  משך הקורס:

 

 טרום בסיסי ב'

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

היא להעניק לסטודנט מיומנויות של קריאה, כתיבה, דיבור והבנת הנשמע. קטעי   מטרת הקורס
הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב זה   הכתיבה,

בתחומי   גם  בשפה  להשתמש  מתקדמת  ליכולת  להגיע  הדרגתי  באופן  לתלמידים  מאפשר 

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

 באמצעות ספר דיגיטלי.

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

 שעות סמסטריאליות 6:  משך הקורס



 

 בסיסי  

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

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 או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב'. 85-99ציון תנאי קבלה:  

 שעות סמסטריאליות. 6:  משך הקורס

 

 מתקדמים א'

הקורס הסטודנטים. תיאור  המיועד לכל   : קורס כללי, 

הקורס והבנת הנשמע. היא להענ  מטרות  דיבור  קריאה, כתיבה,  מיומנויות של  יק לסטודנט 
קטעי הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב 

מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי   באופן הדרגתי להגיע ליכולת  זה מאפשר לתלמידים 
טים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט הקשורים לאקדמיה וגם בתחומים יומיומיים. סטודנ

 באמצעות ספר דיגיטלי.

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

 שעות סמסטריאליות. 4:  משך הקורס

 

 מתקדמים ב' 

הקורס:   המיועד לכל הסטודנטים.  תיאור   קורס כללי, 

הקורס והבנת הנשמע.   מטרות  דיבור  קריאה, כתיבה,  מיומנויות של  היא להעניק לסטודנט 
קטעי הכתיבה, הבנת הנשמע ודיבור משולבים עם נושאים ואוצר מילים משיעורי קריאה. שילוב 

מתקדמת להשתמש בשפה גם בתחומי   באופן הדרגתי להגיע ליכולת  זה מאפשר לתלמידים 
ים. סטודנטים בקורס זה לומדים ומתרגלים באינטרנט הקשורים לאקדמיה וגם בתחומים יומיומי

 באמצעות ספר דיגיטלי.

 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
 רויטל מרבלד"ר 

 

 ת הקורס:   ומטר

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

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

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

 

הקורס:ית  אור 

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

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

 

 

 מתמטיקה בדידה
 ד"ר אורלי אברהמי בראשבסקי

 
 ת הקורס:   ומטר

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

 לנסח הגדרה פורמאלית של בעיה והוכחה פורמאלית של הפתרון.

 
 הקורס:אור  ית

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

 בעיות מנייה.לספירה, קומבינטוריקה,  

 
 

מחשב  מבוא למערכות מידע ויישומי 
יוסיפוףד  "ר אבי 
 

 מטרות הקורס:

 הכרת מושגי יסוד בתחום מערכות מידע. •

המידע. •  הכרת תהליך קבלת החלטות בארגון והקשר למערכת 

 הכרת מחזור חיי המערכת על שלביו השונים. •

 הענקת ידע וכלים בתחום מערכות מידע מודרניות. •

 .big dataהכרת תחום ה  •

עבודה עם תוכנות   •  .Officeהכרת סביבת המחשב ויכולת 

 תוכן הקורס:   
מידע הם הכלי  מנהלים בארגון נדרשים לא אחת  לביצוע החלטות עסקיות שונות. מערכות 

בקורס זה  שבאמצעותם אוסף המנהל את המידע העסקי הנדרש לבחינת החלטות אלו. 
המידע  ויישומי המחשב. קורס זה יחולק לשניים הרצאות  הסטודנטים יחשפו לתחום מערכות 

במעבדה בנושא יישומי מחשב. בה המידע ותרגול  רצאה הסטודנטים  בתחום מבוא למערכות 
המידע,   המידע. הסטודנטים יכירו את טכנולוגיות  יכירו מושגים בסיסיים בתחום מערכות 

וחשיבותן לארגון ולמנהל.  הסטודנטים יחשפו למודלים שונים בתחום מערכות המידע, מחזור 



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

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 השונים, בין היתר כתיבת מסמכים ע"י תוכנת  

.Power Point    יתמקד בניתוח נתונים ושימוש בתוכנת  כאשר רוב התרגולExcel    הגיליון(

 האלקטרוני(.
 

 
 

 1חשבון אינפי  

 אורלי בארשבסקי אברהמי ד"ר
 

 1  אינפיניטסימליחשבון    תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

בנושאים הבאים:  פיתוח יכולת חשיבה מתמטית. הקניית ידע וכלים חשובים לסטודנט  

ופונקציה מרובת משתנים.   אינטגרלים ואינטגרלים מוכללים, טורים אינסופיים, טור טיילור 
 

הקורס:  תיאור 
סטודנט יקבל כלים וטכניקות פתרון בנושאים הבאים: אינטגרלים ואינטגרלים מוכללים,  ה

 טורים אינסופיים ופונקציות מרובות משתנים. 
 

 
 

 מבני נתונים  

 ד"ר אילת בוטמן
 

 מבוא למדעי המחשב :תנאי קדם
 

 מטרות הקורס:   

עם המושגים והשיטות הבסיסיים הנוגעים לפיתוח אלגוריתמים ומבני נתונים. הגדרת    הכרות

קריטריונים פורמליים לניתוח של פתרון אלגוריתמי לבעיה נתונה. ארגון של נתונים בצורה  
בים. הכרות עם מבני נתונים  יעילה, בכדי להשתמש בהם כאבני בניין באלגוריתמים מורכ
 בסיסיים וניתוח שלהם. יישום פתרונות בעזרת שפת פייתון.

 
הקורס:  תיאור 

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

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

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

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

 השוואות. מיון בזמן לינארי )ומדוע אין סתירה לחסם התחתון(.

 נתונים לייצוג קבוצות זרות.-טבלאות גיבוב, מבני
 

 
 



ניתוח ועיצוב מערכות מידע  אפיון 
סלבה ביפיר  דוקטורנט 

 
מידע ויישומי מחשב  תנאי קדם:  מבוא למערכות 

 

 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  

פני מתחריו על  השאלה איך מפתחים מערכת מידע כזו   .את רווחיו ולהשיג יתרון אסטרטגי 

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

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 

וצוות הפיתוח )המורכב  זאת אומרת כיצד להבטיח שהמשתמ .המערכת ש )מזמין 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 ה ,חקר מצב קיים מערכת, 

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) 

 

 
של חישוב    היסטוריה ופילוסופיה 

 הילל רוזנצוויגדוקטורנט  
 

 מטרות הקורס:   

הכרת תחנות מרכזיות בהתפתחות החישוב מבניית מכונת חישוב של בבג' עד לאינטרנט של  
 הכרת המבנה הכללי של אבסטרקציית החישוב במדעי המחשב ומערכת המידע. הדברים.

 
הקורס:  תיאור 

 ילוסופי.לקורס יש שני היבטים שמשלימים אחד את השני: ההיבט ההיסטורי וההיבט הפ

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

של הטכנולוגיה והפילוסופיה של המידע, ומנתח את ההשפעות שלהם על השקפות עולם  

הדיונים הפילוסופיים מבוצעים דרך סקירה היסטורית של תחנות  .ליתבחברה הדיגיטא

 .הטכנולוגיה בכלל והטכנולוגיה הממוחשבת בפרט  מרכזיות בהתפתחות

 

 הסתברות  
 ם נקבעטר

 
 1מתמטיקה בדידה, חשבון אינפי    תנאי קדם:

 
 מטרת הקורס:  

להקנות ידע וכלים בהבנה של מושגים סטטיסטיים, להציג מבוא להסתברות עם דגש על  
אקראיות שונות.    שיטות אנליטיות לתיאור תופעות 

 תיאור הקורס:
סטטיסטיקה תיאורית והסתברות. הפרק העיקרי הינו  –קורס מחולק לשני חלקים עיקריים 

עולות בין מאורעות, נוסחת  הסתברות, בו נלמדים פרקים הבאים: קומבינטוריקה, פ

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

 

 



 1ארית  יאלגברה לינ
 אורלי בארשבסקי אברהמי ד"ר

 
 מטרות הקורס:   

מושגים בסיסיים בתחום של אלגברה ליניארית בנושאים הבאים: מערכת   להקנות לסטודנט 

 .משוואות ליניאריות, מטריצות, מכפלה פנימית ומרחבים וקטוריםשל  

 
הקורס:  תיאור 

הסטודנט יקבל כלים וטכניקות פתרון בנושאים הבאים: מערכת של משוואות ליניאריות,  

 מרחבים וקטוריים, מטריצות.
 

 
 

 מסדי נתונים

 נועה גורדוביץ"ר ד

 Pythonמתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב בשפת  תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

התלמידים יכירו את עקרונות הניהול והבניה של מסד הנתונים הטבלאי. את המודלים 
 לבנייתו וכמובן כיצד להשתמש בו לצרכי ניהול ושליפת מידע.

 
הקורס:  תיאור 

חלק תיאורטי אודות התפתחות מסדי הנתונים,   מודלים של  מסדי נתונים  הקורס כולל 

מידע וכיצד הן משתמשות במסדי הנתונים לצורך פעילותן. כמו  טבלאיים, הכרות עם מערכות 

 .SQLבאמצעות שפת     mySQLכן הקורס כולל למידה מעשית של מסד נתונים טבלאי בתוכנת  
 
 

 
 שנה ב'

 
 מערכות מידע ניהוליות
סלבה ביפיר  דוקטורנט 

 אפיון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע, מסדי נתונים  :תנאי קדם
 תוכן הקורס:   

במסגרת הקורס ילמדו נושאים מרכזיים ותהליכים הקשורים למערכות מידע תפעוליות  

השכבות שלה: שכבת אחסון המידע, שכבת העיבוד והניתוח,  ושכבת  וניהוליות על שלוש 

וניהולית מההתחלה. במיוחד   .הצגת המידע  מידע תפעולית  בקורס נלמד איך לפתח מערכת 

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

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

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

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

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 

 
 



 
 סטטיסטיקה

 ד"ר אסף שריג
   הסתברות :תנאי קדם

 מטרות הקורס:   

מתקדמות. הקורס יקנה  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בשיטות סטטיסטיות 
משתני תוך הבנת  -לסטודנטים כלים סטטיסטיים לניתוח נתונים פרמטריים ולניתוח רב

התיאוריה מאחורי המבחנים הסטטיסטיים השונים שיילמדו. במהלך הקורס ילמדו 
מתאימה לס וג הנתונים. ילמדו לקרוא ולפרש  הסטודנטים כיצד לבחור שיטה סטטיסטית 

בבעיות ניהוליות מעשיות.   ולעשות שימוש בכלים סטטיסטיים   תוצאות סטטיסטיות 

 
הקורס:  תיאור 

 קורס זה מהווה המשך לקורס הראשון שנלמד בנושא הסתברות.   
האוכלוסייה מתוך   שיטות להסקה על  הקורס יעסוק בעיקרו באמידה ובהסקה סטטיסטית: 

יושם דגש הן על   מדגם מקרי.  יילמדו מקרים שונים של רווחי סמך ובדיקת השערות כאשר 

והן על החלק היישומי.     החלק התיאורטי מאחורי הפרוצדורה הסטטיסטית 
 מרובת משתנים.  כמו כן, תלמדנה בניית תחזית על סמך רגרסיה

 
 

 אלגוריתמים

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

 

 מטרות הקורס:   
הכרת והבנת טכניקות חישוביות בסיסיות לתכנון וניתוח אלגוריתמים יעילים עבור מספר 

 מתקדמים. נתונים במבני שימוש  בעיות יסודיות במדעי המחשב, תוך
 

 הקורס:תיאור  

הקורס מקנה מבוא מקיף ללימוד אלגוריתמים חישוביים שונים, העוסקים במגוון נושאים 
מתוחכמות לפתרון בעיות  מרכזיים במדעי המחשב. ספציפית, הקורס מציג לעומק שיטות 

יסודיות בעלות השלכות יישומיות רבות, תוך התמקדות בתכנון אלגוריתמים יעילים וניתוח 
 בחינת זמן ריצה ושימוש בזיכרון(.הסיבוכיות שלהם )מ

 

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

 

 

 

 2אלגברה לינארית  
 אורלי בארשבסקי אברהמי ד"ר

 
 1 אלגברה לינארית  תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

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

  

 
הקורס:  תיאור 

ע  רכים עצמיים, לכסון  הסטודנט יקבל כלים וטכניקות פתרון בנושאים הבאים: דטרמיננטות, 
 .מטריצות והעתקות ליניאריות



 
 מבוא לתכנות מונחה עצמים

 רויטל מרבלד"ר 
 

 מבני נתונים  תנאי קדם:

 מטרות הקורס:   
כלומר ללמוד תכנות מונחה עצמים ותבניות    -לפתח ולהתנסות ביכולות מתקדמות בתכנות  

 עיצוב
 

הקורס:  תיאור 

קד בלימוד תכנות מונחה עצמים )מחלקות, עצמים, ממשקים, מהראשון של הקורס נתבחלק 
 מחלקה אבסטרקטית, פולימורפיזם, הכמסה, ירושה ועוד(

 בחלק השני של הקרוס נתמקד בתבניות עיצוב מסוים שונים: יצירה, התנהגות ומבנה.
 
 

 בינה עסקית: מחסני נתונים
סלבה ביפיר  דוקטורנט 

 
 מערכות מידע ניהוליות, סטטיסטיקה  :תנאי קדם

 

 תוכן הקורס:   

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

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

בתחרות   החלטות בארגון מתוך מטרה למנף את תשואות הארגון ולהשיג יתרון אסטרטגי 

מה הם הפרמטרים המסבירים נטישת לקוחות, אילו   העסקית על פני המתחרים שאלות כגון: 
לקוחות מתאימים ביותר למבצע המכירות החדש של מוצר מסוים, אילו מוצרים נקנים  

 .נדונות, מנותחות ומקבלות תשובה מושכלת -הסתברות גבוהה עם מוצר/ים אחר/ים  ב

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

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

הנתונים ומציאת קשרים ביניהם, וכן אלגוריתמים ומודלים אנליטיים מתחום הסטטיסטיקה  

יעסוק בחלק התיאורטי/אקדמאי של הנושאים  הקורס .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. 

ציון סופי:  מרכיבי 

 30%תרגילים:   ,70%בחינה:  

 

 



 מבוא לאופטימיזציה
 יוסיפוף  אביד"ר 

 
 1אלגברה לינארית  תנאי קדם:

 מטרות הקורס:   

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

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

 

הקורס:  תיאור 
הקורס יתמקד בניסוח מודלים דטרמיניסטיים בתכנון ליניארי )אופטימיזציה לינארית( והשימוש 

ילמדו   הסטודנטים  והמימון.  הייצור  הכלכלה,  הלוגיסטיקה,  המחשב,  מדעי  בתחומי  בהם 
שיטה הגראפית ויכירו  מושגים בסיסיים בתכנון לינארי, יפתרו בעיות בהיקף מצומצם בעזרת ה

)אלגוריתם(   שיטת  את  ילמדו   הסטודנטים  הליניארי.   התכנון  בעיית  מיוחדים של  מקרים 

הסימפלקס לפתרון כללי של בעיית התכנון הליניארי. הסטודנטים יכירו את הבעיה הדואלית,  
האישי  במחשב  ישתמשו  הסטודנטים  הכלכליות.  והשלכותיה  המקורית  לבעיה  הקשר שלה 

האחרון של    לפתרון בחלקו  לבעיה.  ניתוח רגישות  לבצע  אך  וילמדו  הלינארי  התכנון  בעיית 
בשלמים מניסוח המודל לשיטות שונות לפתרון.   הקורס נתמקד בבעיות אופטימיזציה )תכנות( 

 

 
 יסודות הסייבר
 מר אמיר שאול

 מסדי נתונים תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

 להכיר ברמה האקדמית והמעשית את נושאי הליבה של סייבר התקפי והגנתי -
ואלגוריתמי  וקטור התקיפה סייבר בארגון תוך מדידת  –תכנון הפיתוח  -  ארכיטקטורה 

 סיבוכיות ומשמעויות של חשיפת ההתקפה  
הליבה של תחום זה, הכרת האספקטים התיאורטיים העומדים   - ללמוד את רזי פעילות 

 מאחורי תחום התכנון והפיתוח שלהם  

 מורכבות בתחום פשעי הסייברבמערכות    Forensicsכיצד מבוצעת חקירת   -

 

 
הקורס:  תיאור 

הסיבוכיות   השפעת  בתקיפה,  מבנה התוכנה  תקיפה,  תיכנון  בנושא של  נעמיק  זה  בקורס 

תכנון   התקיפה,  וקטור  ומרכיבי  שלבי  התקיפה,  הסתרת  יכולות  על  ההפעלה  ועצימות 
 הצפנות ועוד.ואופטימיזציה של תקיפה מבחינת סיבוכיות , חתימה דיגיטלית,  

בנוסף יפורטו מעגלי ההגנה השונים ובחינתם לאור השפעתם על ביצועי המערכת, זמני חישוב, 
 סיבוכיות עומס של המערכת בבניית מנגנוני הגנה.

 
 

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

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

 
 במערכות מידע  היבטים משפטיים

דוניץ קידר  ד"ר רונית 



 יפורסם בהמשך
 

 שנה ג
 
 

נתומבוא למדע ה  ניםנתונים וכריית 
יוסיפוף  ד"ר אבי 

 יפורסם בהמשך
 

עסקי  מבוא למשפט 

דוידאי  ד"ר ליאור 
 מטרות הקורס:   

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

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

התפתחות המשפט הישראלי והתהליכים שעוברים עליו, ליצור בסיס להכרת המשפט 
משפט אחרות, להקנות כלים להתמודדות באופן יישומי ומעשי הישראלי ולהשוואתו ל שיטות 

עם החשיבה המשפטית בתחומי המשפט העסקי, וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסים 
 מתקדמים בתחום המשפט העסקי.

 
הקורס:  תיאור 

מבוא ויסודות במשפט עסקי ומורכב משלוש חטיבות.    הקורס כולל 

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

 אלי.  הישראלית, סקירת הרקע ההיסטורי וההתפתחות ההיסטורית של המשפט הישר

החטיבה השנייה של הקורס עוסקת בעקרונות היסוד של המשפט הפלילי עם דגש על  
ועבירות מס. -עבירות "צוואר לבן", עבירות ניירות  ערך 

בעקרונות היסוד של המשפט העסקי, תוך חלוקתו  החטיבה השלישית של הקורס עוסקת 
 לענפיו השונים, בדגש על דיני חוזים ודיני נזיקין.  

 

 
 יזמות עסקית

 ד"ר ענבל שטוקהיים
מזוויות אקדמיות ופרקטיות. בין הנושאים שידונו בקורס: מדוע  בקורס יוצג עולם היזמות על 

 ,מטרות ומבנה, מקורות המימון –להקים מיזם חדש? איך נוצרת חדשנות, התכנית עסקית  
מאפייני האקוסיסטם היזמי בישראל, אישיות היזם, יזמות חברתית וסביבתית )אימפקט(  

וננסה להבין וללמוד   Case studies הקורס ננתח מספר אירועיםועוד. כמו כן, במהלך 

מהצלחות וכישלונות של יזמים. הסטודנטים יידרשו לעבוד על מיזם משלהם ולנתחו על בסיס  

 .ההיבטים העסקיים ולאור המושגים שילמדו

 
למערכות מידע  מבוא לפיננסים 

יוס  יפוףד"ר אבי 
 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
מודרניים   .4 אירגונים  במימון  החשובים  הנושאים  לגבי  בסיסית  ידע  רמת  הקניית 

הפיננסית   המדיניות  בתכנון  ביותר  חיוני  זה  ידע  האירגון.  של  פיננסית  ובמדיניות 

 במסגרת רחבה יותר של האסטרטגיה העסקית של הפירמה. 
 תיאור הקורס



עיקר עיס וקו הוא בהחלטות ההשקעה מימון הוא נושא רחב הנגזר מתחום המיקרו כלכלה. 
כיצד לממן את ההשקעות, כיצד לשלם למשקיעים,   –של הפירמה והמדיניות הפיננסית שלה  

מנהלים ועוד.  איזה ניירות ערך להנפיק, כיצד לתגמל 
נמשיך בלמידת תזרים   נתחיל עם סקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חישוב שווי בעזרתו. 

פני זמן.  השקעות  המזומנים ותימחורו על  כל זאת במגמה לספק הכלים הבסיסיים להערכת 

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

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

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

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

התנהלות  של שוק ההון, שוק הנדל"ן התנהלות בזמני משבר  האנושית וההשלכות שלה על 

 ועוד.
 

 
 מבוא למערכות מידע לוגיסטיות  

 מר אחיעד מינס

ה   .   SAP–הגדולה והמובילה בעולם    ERPחשיפה למערכת 

הקורס יסקור את המודולים המרכזיים במערכת, תהליכים אינטגרטיביים חוצי מודולים ואת  

תהליכי הליבה המשמשים בעיקר את אנשי הלוגיסטיקה והכספים בעבודתם השוטפת.  

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

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

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

 
 

עסקית  אסטרטגיה 
 ד"ר נתנאל דרורי

 יפורסם בהמשך

 
 

 
למערכות מידע  סמינריון 

יוסיפוף  ד"ר אבי 

 מבני נתונים, מסדי נתונים  תנאי קדם:
 

 מטרות הקורס:  
פיתוח חשיבה מחקרית ביקורתית תוך כדי ניתוח מאמרים מדעים והצגתם בפני המרצה  

 וחברים לכיתה.  

 הרחבת אופקים במגוון נושאים מחקריים במערכות מידע.  
מחקריות מורכבות.    תוכן הקורס: ניתוח של פתרונות ידועים לבעיות 

 
 

 מבוא לקניין רוחני

דוניץ  ד"ר רונית 
 מבוא למשפט עסקי    תנאי קדם:

 
 מטרת הקורס:

הפרט,  הפירות האינטלקטואליים של  הקורס יוקדש להצגת תחומי הקניין הרוחני, המגנים על 

עין,   )גניבת  מסחריות  עוולות  מדגמים,  מסחר,  סימני  יוצרים,  זכויות  הפטנטים,  דיני  לרבות 



ועוד.   אינטרנט  מחשבים,  גישה(,  הקניין הרוחניהכבדת  דיני  את  ינתח  רובדיהם   הקורס  על 
המוצבים כיום באור השונים, מתוך ני על מהותם, חשיבותם וטבעם של דינים אלו,  סיון לעמוד 

 הזרקורים במשפט הישראלי והבינלאומי.
השלמת דיני  הסטודנט לתאר יוכל בהצלחה הקורס עם  חשיבות, מהות ומטרת  ולהסביר את 

מקרים שונים  פתרונות ולנתח   היסוד של דינים אלו, ליישם עקרונות את הקניין הרוחני, להבין

 ביקורתי בתחומים מרתקים אלו. באופן מבחינה עובדתית ומשפטית ולדון
 
 

 עיבוד תמונה
נתן נתניהו  פרופ' 

 
   1, הסתברות, אלגוריתמים  1  אלגברה ליניארית תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

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

בתמונה,   התכנות  ופרוייקטי  התרגול  במסגרת  מעשית  התמחות  כדי  ב  Matlab-תוך  -ו/או 

Python. 
 

 
הקורס:  תיאור 

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

 במישור התמונה ובמישור התדר.  

 
 

 

  



 

 :קורסי בחירה
 

 WEBפיתוח  

 ד"ר נועה גורדוביץ

 תכנות מונחה עצמים: תנאי קדם

 
 מטרות הקורס:   

התלמידים ירכשו מומחיות בצד הלקוח webהתלמידים ירכשו כלים לפיתוח אפליקציות   .

 ובצד השרת וכן ילמדו להתקין את האפליקציה לשימוש הכלל.
 

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

כוללת תמיכה בצד הלקוח ובצד השרת. בצד הלקוח נלמד את העקרונות   webאפליקציית 

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

נלמד לnode.jsהשרת נלמד לעבוד עם  וכמובן תוך    express.js-ייצר אפליקציה תוך שימוש ב. 

 התממשקות למסד נתונים. 
 
 

 
 ניהול פרויקטים

סוויד  ד"ר ניצן 
, מבוסס על הרצאות, דיונים,  תרגול כתה, קריאת ספרות, לימוד  קורס חובה סמסטריאלי, 

עצמי בתחום ניהול מערכות תפעול בארגון  .ותרגול 

 
 

 
 למידה חישובית
יוסיפוף  ד"ר אבי 

 

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

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

 מידע ולמידת מכונה. לכריית הקשורים בנושאים ומעשי תיאורטי ידע 

 
הקורס:  תיאור 

 Big,מכונה( היא אחד התחומים המתפתחים ביותר בימנו ובעידן הלמידה חישובית )למידת  
data     התחום עוסק באלגוריתמים המיועדים לאפשר למחשב )המכונה( ללמוד מתוך

דוגמאות.  בשלב הראשון הסטודנטים יכירו את התהליך הכולל של גילוי ידע במסדי נתונים. 
לאחר מכאן הסטודנטים יכירו שיטות שונות ללמידה חישובית וכריית מידע בין היתר  

וללמידה לא   (Supervised Learning)מונחית  /מפוקחת  הסטודנטים ילמדו שיטות ללמידה

 .(Unsupervised Learning)מפוקחת/מונחית  

 

 
 עיבוד תמונה

נתן נתניהו  פרופ' 

 
   1הסתברות, אלגוריתמים  ,  אלגברה ליניארית תנאי קדם:

 



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

 . במישור התמונה ובמישור התדר
 מטרות הקורס:

ע"י מחשבהכרת טכניקות בסיסיות ל מרמת הפיקסל ועד רמות  עיבוד תמונות דיגיטליות 

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

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

 מבוא לבינה מלאכותית

 ד"ר אבי יוסיפוףה
 

 מבני נתוניםלוגיקה מתמטית,  מבוא ל: תנאי קדם

 

 מטרות הקורס:  

 הקורס מקנה ידע בסיסי והיכרות ראשונית עם תחום המחקר של הבינה המלאכותית. •

 לחיפוש ומציאת פתרון אופטימלי. Uninformed Searchהכרת שיטות   •

 ( לחיפוש ומציאת פתרון אופטימלי.    (heuristicהכרת שיטות יוריסטיות   •

 מבוא לתורת המשחקים. •

   קבלת החלטות בתנאי אי ודאות •

 
הקורס:  תיאור 

התחומים הבאים: הגדרת   חשיפת הסטודנטים לתחום של הבינה המלאכותית עם דגש על 
מרחב הבעיה, ייצוג הבעיה, שיטות לחיפוש פתרון במרחב וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות.   

ושיטות יוריסטיות    Uninformed Searchהסטודנטים ילמדו  בין היתר שיטות חיפוש מסוג   

(heuristic searchלרבות )    .הסתברותיות לחיפוש מקומי ושיטות דטרמיניסטיות שיטות 

בעולם המשחקים. בחלקו האחרון של    Adversarial Searchהסטודנטים יתנסו בשיטות  

הקורס הסטודנטים יחשפו למודלי למידה לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות ומודלים  

 הסתברותיים.
 
 

 
 מבוא למערכות מידע גיאוגרפיות

סלבה ביפיר  דוקטורנט 
 ךם בהמשיפורס

 

 



 
 
 
 

   – פרק ב' 
תכנית הלימודים 

לתואר ראשון 
 במדעי המחשב  

 



 
06.12.2022 

 

 גבתשפ"  לתואר ראשון במדעי המחשב  תכנית הלימודים
 

 נ"ז לתואר. 126, סטודנט צריך ללמוד  במדעי המחשבעל מנת להשלים תואר ראשון  
 התואר מורכב מ:

חובה 112  נ"ז קורסי 
 י בחירהנ"ז קורס 12

  נ"ז אנגלית 2

 

 (2023שנה א' )מחזור  
 

קוד   שם המרצה  שם קורס
 הקורס

שעות   מתכונת 
 שבועיות

נקודות  
 זכות

רמת   –אנגלית  

 טרום בסיסי א'

  8 סמסטריאלי 698 

רמת   –אנגלית  
 טרום בסיסי ב'

  6 סמסטריאלי 699 

  אנגלית רמת בסיסי

 

  6 סמסטריאלי 701

אנגלית רמת  
 מתקדמים א'

  4 סמסטריאלי 702 

אנגלית רמת  

 מתקדמים ב'

 2 4 סמסטריאלי 1027 

למדעי  מבוא 
 המחשב

 

  /סמסטר א' 6150 רויטל ד"ר
 ב'

4 5 

מבוא למדעי  

 תרגול  -המחשב

  2 סמסטר א' 6150  סיון כהןגב'  

ד"ר אורלי   מתמטיקה  בדידה
אברהמי  

 ברשבסקי

 3.5 3 סמסטר א' 6151

  -מתמטיקה  בדידה
)בנפרד   תרגול

 ממערכות מידע(

מר דורון  
 גרינשטיין

  1 סמסטר א' 6151

  ללוגיקהמבוא 
 מתמטית

אורלי  ד"ר 
אברהמי  

 ברשבסקי

 3.5 3 סמסטר א' 6169

מבוא ללוגיקה  
 תרגול    -מתמטית

ד"ר אורלי  
אברהמי  

 ברשבסקי

  1 סמסטר א' 6169

אורלי   ד"ר 1חשבון אינפי  

בארשבסקי 
 אברהמי  

 5 4 סמסטר ב' 6152

  -1חשבון אינפי  

 תרגול

  אורלי ד"ר

בארשבסקי 
 אברהמי

  2 סמסטר ב' 6152

ד"ר בוטמן   מבני נתונים

ד"ר   /אילת
   רויטל מרבלי

סמסטר   6157

 + קיץב'

4 5 



 -מבני נתונים

 תרגול

מר צביקה  

 אריה ברגר

  2 סמסטר ב' 6157

היסטוריה 
ופילוסופיה של  

 מקוון -חישוב

דוקטורנט הילל  
 רוזנצוויג

 2 2 סמסטר ב' 6154

ארכיטקטורה  
 ומערכות מחשב

ד"ר מרק 
 קורנבליט 

  /סמסטר ב' 6200
 קיץ

3 3.5 

ארכיטקטורה  

 -ומערכות מחשב
 תרגול

גב' דליה 

 הרטמן

  /סמסטר ב' 6200

 קיץ

1  

שיעור    -הסתברות
 + תרגול

ד"ר אנה 
  -חלמסקי

 

 1+  3 סמסטר קיץ 6156
 )תרגול(

3.5 

אלגברה לינארית  
1 

ד"ר אורלי  
בארשבסקי 

 אברהמי

 4 3 סמסטר קיץ 6155

אלגברה ליניארית  
 תרגול  -1

ד"ר אורלי  
בארשבסקי 

 אברהמי

  2 סמסטר קיץ 6155

ד"ר נועה   מסדי נתונים
 גדרוביץ'  

 

 3.5 3 סמסטר קיץ 6158

 -מסדי נתונים

 תרגול

  1 סמסטר קיץ 6158 גב' סיון כהן

ד"ר אורלי   2חשבון אינפי  
בארשבסקי 

 אברהמי

 5 4 סמסטר קיץ 6170

  -2חשבון אינפי  
 תרגול

ד"ר אורלי  
בארשבסקי 

 אברהמי

  2 סמסטר קיץ 6170

 

 
 אנגלית 2+ זנ"   43.5סה"כ נקודות זכות שנה א'   

 
 

 (2022שנה ב' )מחזור  
 

קוד   שם המרצה  שם קורס

 הקורס

שעות   מתכונת 

 שבועיות

נקודות  

 זכות

אלגברה ליניארית  
2 

ד"ר אורלי  
בארשבסקי 

 אברהמי  

 4 3 סמסטר א' 6160

אלגברה ליניארית  

 תרגול  -2

  2 סמסטר א' 6160 גב' סיון כהן

פרופ' נתן   1אלגוריתמים  
 נתניהו 

 5 4 סמסטר א' 6162

  - 1אלגוריתמים  

 תרגול

  2 סמסטר א' 6162  טרם נקבע 



מבוא לבינה  

 מלאכותית

ד"ר אבי  

 יוסיפוף

 3 3 סמסטר א' 6182

 3.5 3 סמסטר א' 6163 ד"ר אסף שריג סטטיסטיקה

  -סטטיסטיקה
 תרגול

  1 סמסטר א' 6163 ד"ר אסף שריג

אוטומטים ושפות  

   פורמאליות

ד"ר נועה  

 לוינשטיין

 5 4 סמסטר ב' 6183

אוטומטים ושפות  
  -פורמאליות

 תרגול

  2 סמסטר ב' 6183 טרם נקבע 

פרופ' נתן   2אלגוריתמים  
 נתניהו 

 5 4 סמסטר ב' 6180

  - 2אלגוריתמים  
 תרגול

  2 סמסטר ב' 6180 טרם נקבע 

מבוא לתכנות  
 מונחה עצמים

ד"ר רויטל  
 מרבלי

 5 4 סמסטר ב' 6164

מבוא לתכנות  
 -מונחה עצמים

)קבוצה נפרדת 
 ממערכות מידע(

  2 סמסטר ב'  6164 גב' סיון כהן

ד"ר יוסיפוף   למידה חישובית 

 אבי 

 3 3 סמסטר ב' 6186

מבוא להנדסת 
 תוכנה

  ד"ר רויטל
 מרבלי

 3.5 3 סמסטר קיץ 6184

מבוא להנדסת 

 תרגול  -תוכנה

  ד"ר רויטל

 מרבלי

  1 סמסטר קיץ 6184

פרופ' נתן  שיטות נומריות 
 נתניהו 

 3.5 3 סמסטר קיץ 6196

  -שיטות נומריות 
 תרגול

מר דורון  
   גרינשטיין

  1 סמסטר קיץ 6196

  ד"ר רויטל תקשורת ומחשוב  
 מרבלי

 3.5 3 סמסטר קיץ   6185

תקשורת ומחשוב  
 תרגול  -

  ד"ר רויטל
 מרבלי

  1 סמסטר קיץ   6185

 

 זנ"  44   ב'סה"כ נקודות זכות שנה  
 

  



 

 (2021שנה ג' )מחזור 
 

קוד   שם המרצה  שם קורס
 הקורס

שעות   מתכונת 
 שבועיות

נקודות  
 זכות

חישוביות ומבוא 

 לסיבוכיות

ד"ר נועה  

 לוינשטיין

 4 3 סמסטר א' 6187

חישוביות ומבוא 
 תרגול  -לסיבוכיות

ד"ר נועה  
 לוינשטיין

  2 סמסטר א' 6187

נושאים מתקדמים  

 בלמידה חישובית 

 

יונתן  ד"ר 

 )ג'וני( אלון

 3 3 סמסטר א' 6188

 3.5 3 סמסטר א' 6189 ד"ר גיא לשם מערכות הפעלה  

  -מערכות הפעלה  
 תרגול

  1 סמסטר א' 6189 ד"ר גיא לשם

  -לפרויקטיםסדנה 
 פרויקט גמר

ד"ר אבי  
 יוסיפוף

פרופ' נתן 

 נתניהו

ד"ר נועה  

 גרדוביץ'

 רויטל מרבלי

 אור אנדיג'ר 

 

 4 2 שנתי 6201

פרופ' נתן  עיבוד תמונה
 נתניהו

 3 3 סמסטר א' 6197

אור  ד"ר  עיבוד שפה טבעית

 אנדיג'ר

 2 2 סמסטר ב' 6191

מבוא 
 לקריפטוגרפיה

 3 3 סמסטר ב' 6193 ד"ר גיא לשם

סמינריון למדעי  

 המחשב

פרופ' נתן 

 נתניהו

 2 2 סמסטר ב' 6194

 
 נ"ז בחירה לתואר. 12נ"ז קורסי חובה + עד   24.5סה"כ נקודות זכות שנה ג' 



 
 

 קורסי בחירה:  
 נ"ז לפחות 12קורסי בחירה בתואר בהיקף של   4סה"כ צריך ללמוד  

יש לשים לב לתנאי  )מספר המקומות בקורסי הבחירה מוגבל. הרישום על בסיס פנוי. 
 קדם בקורסי בחירה.

 

מבוא למשפט 
 (**מקווןעסקי )

ד"ר ליאור  
 דוידאי

 3 3 סמסטר א' 8057

ד"ר ענבל   **יזמות עסקית

 שטוקהיים

 סמסטר ב' 8312

ימי ג' בין 
השעות  

16:00-18:30 

3 3 

נועה  ד"ר  WEBפיתוח 
 גרדוביץ

6502 
 סמסטר א'
ימי א' בין 

השעות  
19:30-22:00 

3 3 

פרופ' נתן  ראיה ממוחשבת
 נתניהו

6198 
 סמסטר ב'
ימי ג' בין 

השעות  
16:00-18:30 

3 3 

מבוא 

לאופטימיזציה 
 )שו"ת(

ד"ר יוסיפוף  

 אבי 

6167 
 סמסטר ב' 

ימי ה' בין 
השעות  

16:00-19:30 

שיעור   3

+1  
 תרגול

3.5 

 6165 מר אמיר שאול יסודות הסייבר
 סמסטר ב' 

ימי ו' בין 
השעות  

10:30-12:00 

 שיעור 3

+1  
 תרגול

3.5 

תכנון וניהול מסדי 

 NOSQLנתונים  

ד"ר נועה  

 גרדוביץ

6168 
 סמסטר קיץ

ימי א' בין 
 השעות  

17:00-21:30 

שיעור   4

+1  
 תרגול

4.5 

 
למשפט עסקי הינו מקוון שיתואמו    םפרונטליייקבעו שלושה מפגשים  י  .**הקורס מבוא 

 בהמשך.

עסקי ויזמות עסקית  ** הקורסים מבוא למשפט   ניתן לבחור קורס אחד בלבד מבין 

 

 
 

 :הערות

מידע תתקיים בין התאריכים  •   11.9.2022-26.10.2022מכינה במתמטיקה למערכות 
 ומיועדת רק לסטודנטים שנדרשים למכינה לפי תנאי קבלה.

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

התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכל שנה כי יש לכך   •

הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודי ם ובנספח  השלכות על 
 תלמידים מצטיינים.

המערכת כפופה לשינויים. במידה ויש אי התאמה בין האמור לבין המערכת הממוחשבת.   •

 המערכת הממוחשבת גוברת.



24/10/2022 
 תנאי קדם מדעי המחשב

 שנה א'
 דרישות קדם   שם הקורס

  2חשבון אינפי  
  

 1חשבון אינפי  

 1אלגברה ליניארית     2אלגברה ליניארית  

 מבני נתונים 
    

 מבוא למדעי המחשב

   מסדי נתונים  

 

 מתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב

 מחשבארכיטקטורה ומערכות  
 

 מתמטיתלוגיקה  

 
 'בשנה 

 דרישות קדם   שם הקורס

נומריות  1, אלגברה לינארית  1, חשבון אינפי 1אלגוריתמים   שיטות 

 הסתברות     סטטיסטיקה  

 מבני נתונים, מתמטיקה בדידה   1אלגוריתמים  

 מבני נתונים  מבוא לתכנות מונחה עצמים 

 נתונים, מבני מתמטיקה בדידה   תיתומבוא לבינה מלאכ

  2אלגוריתמים  
  

  1אלגוריתמים  

מתמטיתמתמטיקה בדידה,    אוטומטים ושפות פורמאליות    לוגיקה 

 מבוא להנדסת תוכנה

    

 )תנאי מקביל( מבוא לתכנות מונחה עצמים

ומחשוב   תקשורת 
  

 ומערכות מחשב  ארכיטקטורה

 למידה חישובית  
  

 , סטטיסטיקה1ליניארית  , מסדי נתונים, אלגברה  1אלגוריתמים  

 1אלגברה לינארית   2אלגברה לינארית  

 
 'גשנה 

 דרישות קדם   שם הקורס

ומבוא לסיבוכיות    אוטומטים ושפות פורמאליות   חישוביות 

 למידה חישובית נושאים מתקדמים בלמידה חישובית  

 מחשובותקשורת      מערכות הפעלה 

 נושאים מתקדמים בלמידה חישובית   עיבוד שפה טבעית

 1, הסתברות, אלגוריתמים  1אלגברה לינארית   עיבוד תמונה  

 למידה חישובית, מבוא להנדסת תוכנה סדנה לפרויקטים

 , למידה חישובית1אלגוריתמים   סמינריון במדעי המחשב

ומבוא  , 1אלגוריתמים   קרטוגרפיה  לסיבוכיותחישוביות 
 
 
 

 קורסי בחירה
 דרישות קדם   שם הקורס

 2אלגוריתמים    קהלמידה חישובית, סטטיסטי  כריית טקסט 

על מחרוזות    2אלגוריתמים     אלגוריתמים 

 מערכות הפעלה ,2אלגוריתמים   חישוב מקבילי ומבוזר
 מסדי נתונים    NOSQLמסדי נתונים  

נתונים   , תכנות מונחה עצמים1אלגוריתמים  ה  סטטיסטיק  דחיסת 

 1אלגברה ליניארית   מבוא לאופטימיזציה
 2ם  אלגוריתמי   אינפורמטיקה-כימו

 2, אלגברה ליניארית  1אלגוריתמים    מבנה מהדרים  
 2אלגוריתמים   גיאומטריה חישובית  

קירוב  2אלגוריתמים   אלגוריתמי 
 2לינארית  סטטיסטיקה, אלגברה    תורת האינפורמציה  

נומרית    2, אלגוריתמים  2, אלגברה לינארית  2אינפי   אנליזה 
 עיבוד תמונה    ראייה ממוחשבת

 תכנות מונחה עצמים WEBפיתוח  



הסייבר  מסדי נתונים יסודות 

 1אלגוריתמים   תורת הגרפים 

וניהול תיק השקעות   מסחר אלגוריתמי 

 מונחה מחשב

 1אלגוריתמים  

 

 
 



 
 

 תיאור  מקצועות  הלימוד

 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.
מו סטודנטים המסיימים רמת טרום מתחילים א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיי

 רמת טרום מתחילים ב' ועולים  לרמת בסיסי.

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

 

 טרום בסיסי א'

המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.  קורס כללי, 
הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו  מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים להבנת 

יעילות לקריאת טקסטים   במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות 

 באנגלית. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.
 יבור.בקורס יתבצעו תרגולים במיומנויות שפה נוספות והן כתיבה, הבנת הנשמע וד

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

 נוכחות חובה.

 

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

מטרת הקורס זהה לזו של טרום מתחילים א': להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא 

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

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

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

 שעות סמסטריאליות 6משך הקורס:  

 נוכחות חובה.

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

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

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



הסטודנטים. מתמקד בעולם הידע של משפטים ושל מנהל עסקים   קורס המיועד לכל  כללי, 
 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  
יעילות להבנתו; לפתח את כישורי   ולתת לו  אסטרטגיות  מעמיקה יותר של מבנה טקסט 

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  

הנחוצים להבנת טקסטים ומסמכים בתחומים השונים של  מנע"ס. במשך כלים ואסטרטגיות 
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.

 



 תיאורי קורסים:

 

 
 

 שנה א'
 

 

 
 מבוא למדעי המחשב

 רויטל מרבלד"ר 

 
 ת הקורס:   ומטר

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

וברור, אשר מאפשר כתיבה של קוד נקי וברור. עם זאת, יש לה  לשפת פייתון תחביר אלגנטי 

יכולות חזקות ביותר המאפשרות ביצוע של פעולות מורכבות בשורות קוד ספורות. פייתון היא 
שפת תכנות "צעירה", חיה ונושמת. השימוש בה פופולרי כיום מאוד ואין ספק שזו אחת  

 שות ביותר בקרב החברות בשנים האחרונות. משפות התכנות המבוק

 
הקורס:ית  אור 

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

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

 
 

 מתמטיקה בדידה
 בארשבסקיד"ר אורלי אברהמי  

 
 ת הקורס:   ומטר

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

 לנסח הגדרה פורמאלית של בעיה והוכחה פורמאלית של הפתרון.

 
 הקורס:אור  ית

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

 בעיות מנייה.לספירה, קומבינטוריקה,  

 
 

 מבוא ללוגיקה מתמטית
 אורלי אברהמי בארשבסקיד"ר 

 
    מטרות הקורס:

 להכיר מושגי יסוד בלוגיקה מתמטית ושימושים שלה במדעי המחשב.
 

הקורס:  תיאור 
מטרת הקורס היא להכשיר את הסטודנט לרמת הפשטה, כתיבת נוסחאות באופן פורמלי,  

כתיבת הוכחות פורמליות, הקניית המושגים הבסיסיים בלוגיקה מתמטית   ,הסקת מסקנות

 ההמשך במדעי המחשב.הנדרשים כשלעצמם בקורסי  

 
 



 
 1חשבון אינפי  

 אורלי בארשבסקי אברהמי ד"ר

 
 מטרות הקורס:   

 
בתחום החשבון  פיתוח יכולת חשיבה מתמטית. הקניית ידע וכלים חשובים לסטודנט  

כגון: הגדרת מושג הסדרה וחסמים, חישוב גבול סדרה. הגדרת מושג   דיפרנציאליה
 וחקירת פונקציות באמצעות נגזרות.הפונקציה, גבול של פונקציה  

 

הקורס:  תיאור 
 

הסטודנט יקבל כלים וטכניקות פתרון בנושאים הבאים: הגדרת מושג הסדרה וחסמים, חישוב 
 גבול סדרה. הגדרת מושג הפונקציה, גבול של פונקציה וחקירת פונקציות באמצעות נגזרות.

 
 

 
   מבני נתונים

 ד"ר אילת בוטמן

 מבוא למדעי המחשב תנאי קדם:
 

 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  

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

 
הקורס:  תיאור 

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

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

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

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

 השוואות. מיון בזמן לינארי )ומדוע אין סתירה לחסם התחתון(.

 נתונים לייצוג קבוצות זרות.-טבלאות גיבוב, מבני
 

 
של חישוב    היסטוריה ופילוסופיה 

 רוזנצוויגהילל דוקטורנט  

 
 מטרות הקורס:   

הכרת תחנות מרכזיות בהתפתחות החישוב מבניית מכונת חישוב של בבג' עד לאינטרנט של  
 הכרת המבנה הכללי של אבסטרקציית החישוב במדעי המחשב ומערכת המידע. הדברים.

 

הקורס:  תיאור 

 ילוסופי.לקורס יש שני היבטים שמשלימים אחד את השני: ההיבט ההיסטורי וההיבט הפ

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

של הטכנולוגיה והפילוסופיה של המידע, ומנתח את ההשפעות שלהם על השקפות עולם  

הדיונים הפילוסופיים מבוצעים דרך סקירה היסטורית של תחנות  .ליתבחברה הדיגיטא

 .הטכנולוגיה בכלל והטכנולוגיה הממוחשבת בפרט  מרכזיות בהתפתחות



 
 

 הסתברות  
 ם נקבעטר

 
 1מתמטיקה בדידה, חשבון אינפי    תנאי קדם:

 
 מטרת הקורס:  

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

אקראיות שונות.    שיטות אנליטיות לתיאור תופעות 
 תיאור הקורס:

סטטיסטיקה תיאורית והסתברות. הפרק העיקרי הינו  –קורס מחולק לשני חלקים עיקריים 
עולות בין מאורעות, נוסחת  הסתברות, בו נלמדים פרקים הבאים: קומבינטוריקה, פ

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

 
 

 1ארית  יאלגברה לינ
 אורלי בארשבסקי אברהמי ר"ד

 
 מטרות הקורס:   

מושגים בסיסיים בתחום של אלגברה ליניארית בנושאים הבאים: מערכת   להקנות לסטודנט 

 .משוואות ליניאריות, מטריצות, מכפלה פנימית ומרחבים וקטוריםשל  

 

הקורס:  תיאור 

הסטודנט יקבל כלים וטכניקות פתרון בנושאים הבאים: מערכת של משוואות ליניאריות,  
 מרחבים וקטוריים, מטריצות.

 
 

 מסדי נתונים
 ד"ר נועה גרדוביץ

 Pythonמתמטיקה בדידה, מבוא למדעי המחשב בשפת  תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

התלמידים יכירו את עקרונות הניהול והבניה של מסד הנתונים הטבלאי. את המודלים 
 לבנייתו וכמובן כיצד להשתמש בו לצרכי ניהול ושליפת מידע.

 
הקורס:  תיאור 

חלק תיאורטי אודות התפתחות מסדי הנתונים,   מודלים של  מסדי נתונים  הקורס כולל 

מידע וכיצד הן משתמשות במסדי הנתונים לצורך פעילותן. כמו  טבלאיים, הכרות עם מערכות 

 .SQLבאמצעות שפת     mySQLכן הקורס כולל למידה מעשית של מסד נתונים טבלאי בתוכנת  
 
 

 2חשבון אינפי  
 אורלי בארשבסקי אברהמי ד"ר

 1  אינפיניטסימליחשבון  תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

בנושאים הבאים:  פיתוח יכולת חשיבה מתמטית. הקניית ידע וכלים חשובים לסטודנט  

ופונקציה מרובת משתנים.   אינטגרלים ואינטגרלים מוכללים, טורים אינסופיים, טור טיילור 
 



הקורס:  תיאור 
סטודנט יקבל כלים וטכניקות פתרון בנושאים הבאים: אינטגרלים ואינטגרלים מוכללים,  ה

 טורים אינסופיים ופונקציות מרובות משתנים. 
 
 

 
 

 ומערכות מחשובארכיטקטורה  
 ד"ר מרק קורנבליט

 מבוא ללוגיקה מתמטית תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:

ומכוונים   מכוונים לא שלמים תווים, מספרים :במחשב ערכים מייצגים שבו האופן את להבין

 . ודיוק טווח במחשב:  ערכים ייצוג של המגבלות את להכיר רציונליים.  ומספרים

 .פעולתה עקרונות ואת הבוליאנית האלגברה של הבסיסיות הפעולות את להכיר
              פשוטים כמו רכיבים לבנות בכדי בוליאניות בפונקציות להשתמש אפשר שבו האופן את להבין

decoders - multiplexers 

 התקנים המבצעים לבנות בכדי בוליאניות בפונקציות להשתמש אפשר שבו האופן את להבין
  half-adder , full-adder על בדגש ,אריתמטיות פעולות

  ALU  פשוטה לוגית אריתמטית יחידה לבנות
 . זיכרון רכיבי לבנות בכדי וליאניותב בפונקציות להשתמש אפשר שבו האופן את להבין

   datapath  זיכרון   הכוללת ,מורכבת עיבוד יחידת להכיר
  datapath ו מכונה שפת שבין הקשר את להבין

 . C לשפת Assembly שפת שבין הקשר את להכיר
 . והקישור הקומפילציה תהליך מתבצע  כיצד להבין
  מעבד ליצור בכדי אלה כל את לחבר ניתן כיצד לראות

    
הקורס:  תיאור 

במהלך הקורס נדון במבנה המחשב, הקשר לאלגברה בוליאנית, ייצוג המידע בחומרה ומבנה  
 המעבד. הקשר בין החומרה ודרך יישומה לשפות מחשב והשימוש בתוכנה.

 
 
 

 

 שנה ב'
 

 2אלגברה לינארית  
 אורלי בארשבסקי אברהמי ד"ר

 1  אלגברה לינארית   :תנאי קדם

 
 מטרות הקורס:   

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

  
 

הקורס:  תיאור 
ע  רכים עצמיים, לכסון  הסטודנט יקבל כלים וטכניקות פתרון בנושאים הבאים: דטרמיננטות, 

 .מטריצות והעתקות ליניאריות
 
 
 
 



 סטטיסטיקה
 ד"ר אסף שריג

 
    הסתברות תנאי קדם:

 מטרות הקורס:   

מתקדמות. הקורס יקנה  מטרת הקורס להקנות לסטודנטים ידע בשיטות סטטיסטיות 
משתני תוך הבנת  -לסטודנטים כלים סטטיסטיים לניתוח נתונים פרמטריים ולניתוח רב

התיאוריה מאחורי המבחנים הסטטיסטיים השונים שיילמדו. במהלך הקורס ילמדו 
מתאימה לס וג הנתונים. ילמדו לקרוא ולפרש  הסטודנטים כיצד לבחור שיטה סטטיסטית 

בבעיות ניהוליות מעשיות.   ולעשות שימוש בכלים סטטיסטיים   תוצאות סטטיסטיות 

 
הקורס:  תיאור 

 ורס זה מהווה המשך לקורס הראשון שנלמד בנושא הסתברות.   ק
האוכלוסייה מתוך   שיטות להסקה על  הקורס יעסוק בעיקרו באמידה ובהסקה סטטיסטית: 

יושם דגש הן על   מדגם מקרי.  יילמדו מקרים שונים של רווחי סמך ובדיקת השערות כאשר 

והן על החלק היישומי.     החלק התיאורטי מאחורי הפרוצדורה הסטטיסטית 
 מרובת משתנים.  כמו כן, תלמדנה בניית תחזית על סמך רגרסיה

 
 1אלגוריתמים  

נתן נתניהו  פרופ' 

 
 מבני נתונים, מתמטיקה בדידה   תנאי קדם:

 

 מטרות הקורס:   

הכרת והבנת טכניקות חישוביות בסיסיות לתכנון וניתוח אלגוריתמים יעילים עבור מספר 

 מתקדמים. נתונים במבני שימוש  בעיות יסודיות במדעי המחשב, תוך
 

 הקורס:תיאור  

הקורס מקנה מבוא מקיף ללימוד אלגוריתמים חישוביים שונים, העוסקים במגוון נושאים 
מתוחכמות לפתרון בעיות  מרכזיים במדעי המחשב. ספציפית, הקורס מציג לעומק שיטות 

יסודיות בעלות השלכות יישומיות רבות, תוך התמקדות בתכנון אלגוריתמים יעילים וניתוח 
 בחינת זמן ריצה ושימוש בזיכרון(.הסיבוכיות שלהם )מ

 

 
 

 

 

 
 

 מבוא לבינה מלאכותית
 ד"ר אבי יוסיפוףה

 

 מבני נתוניםלוגיקה מתמטית,  מבוא ל תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:  

 הקורס מקנה ידע בסיסי והיכרות ראשונית עם תחום המחקר של הבינה המלאכותית. •

 לחיפוש ומציאת פתרון אופטימלי. Uninformed Searchהכרת שיטות   •

 ( לחיפוש ומציאת פתרון אופטימלי.    (heuristicהכרת שיטות יוריסטיות   •

 מבוא לתורת המשחקים. •

   קבלת החלטות בתנאי אי ודאות •



 
הקורס:  תיאור 

התחומים הבאים: הגדרת   חשיפת הסטודנטים לתחום של הבינה המלאכותית עם דגש על 
מרחב הבעיה, ייצוג הבעיה, שיטות לחיפוש פתרון במרחב וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות.   

ושיטות יוריסטיות    Uninformed Searchהסטודנטים ילמדו  בין היתר שיטות חיפוש מסוג   

(heuristic searchלרבות )    .הסתברותיות לחיפוש מקומי ושיטות דטרמיניסטיות שיטות 

בעולם המשחקים. בחלקו האחרון של    Adversarial Searchהסטודנטים יתנסו בשיטות  

הקורס הסטודנטים יחשפו למודלי למידה לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות ומודלים  
 הסתברותיים.

 
 

 
 אוטומטים ושפות פורמאליות

 נעה לוינשטייןד"ר 

 
 מתמטיקה בדידה, לוגיקה מתמטית תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

 כרת המודלים השונים של אוטומטים ושפות פורמליות והקשרים ביניהם.ה

 

הקורס:  תיאור 

קורס נציג את המודלים השונים להגדרות שפות פורמליות, את ההיררכיה בין הסוגים ב
משפטים והוכחות.השונים של שפות בצורה מתמטית פורמלית    הכוללת הגדרות, 

 

 
 

 2אלגוריתמים  
נתן נתניהו  פרופ' 

 

   אוטומטים ושפות פורמליותו 1אלגוריתמים   תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

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

 של מגוון בעיות בשטח מבחינת הקושי החישובי הכרוך בפתרונן.  

 
 

הקורס:  תיאור 

(. הוא מתמקד בלימוד 6162" )1הקורס מהווה קורס המשך לקורס המבוא, "אלגוריתמים 

בסיסיות נוספות ובלימוד נושאים מהותיים יסודיים בבסיס  אלגוריתמים יעילים לבעיות 
בין היתר, בתכנון וניתוח אלגוריתמים יעילים  האלגוריתמיקה החישובית. הקורס עוסק, 

פוריה המהירות וכן בסיווג בעיות מרכזיות שונות למחלקות   לבעיות זרימה ושימוש בהתמרות
הקורס מציג שיטות קרוב ושיטות  -(. כמוNP-completeחישוביות שקילות )כגון בעיות   כן, 

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

 

 

 
 מבוא להנדסת תוכנה

לשם  ד"ר גיא 
 

 מבוא לתכנות מונחה עצמים :תנאי קדם

 



 מטרות הקורס:   
לימוד התפיסה מונחית העצמים לפיתוח מערכות תוכנה ושילוב תפיסה זו במחזור החיים של  

 פיתוח המערכת.   

 

 

הקורס:  תיאור 
ימוד התפיסה מונחית העצמים לפיתוח מערכות תוכנה ושילוב תפיסה זו במחזור החיים של  ל

. בקורס ילמדו מודלים סטטיים  UMLפיתוח המערכת. שפת המידול בה נשתמש בקורס היא 

הקשורים בפיתוח המערכת כגון מודל המחלקות והקשרים ביניהם, ומודלים דינמיים  
ודל מקרי השימוש, תרשימי הרצף ותרשימי מצבים. הקשורים להתנהגות המערכת כגון מ

הקורס יגדיר את הן את התחביר  והן את הסמנטיקה ויתייחס לבעיות סמנטיות שיכולות  
מושגים מוכרים בתכנות מונחה עצמים וידגים כיצד   להופיע במודלים אלה. הקורס יתבסס על 

בנוסף ילמדו נו שאים: הנדסת דרישות,  מונחים אלו באים לידי ביטוי בפיתוח מערכות. 
 בתבניות תכן ושיקולים בבניית ארכיטקטורת תוכנה.

 

 
 

 מבוא לתכנות מונחה עצמים 
 ד"ר רויטל מרבל

 

 מבני נתונים  תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

כלומר ללמוד תכנות מונחה עצמים ותבניות    -פתח ולהתנסות ביכולות מתקדמות בתכנות  ל
 עיצוב

 
 

 תיאור הקורס:
 

קד בלימוד תכנות מונחה עצמים )מחלקות, עצמים, ממשקים, מהראשון של הקורס נתבחלק 

 מחלקה אבסטרקטית, פולימורפיזם, הכמסה, ירושה ועוד(
 בחלק השני של הקרוס נתמקד בתבניות עיצוב מסוים שונים: יצירה, התנהגות ומבנה.

 

 
 
 
 

 
 למידה חישובית

יוסיפוף  ד"ר אבי 
 

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

 

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

 מידע ולמידת מכונה. לכריית הקשורים בנושאים ומעשי תיאורטי ידע 
 

 
הקורס:  תיאור 

 Big,מכונה( היא אחד התחומים המתפתחים ביותר בימנו ובעידן הלמידה חישובית )למידת  

data     התחום עוסק באלגוריתמים המיועדים לאפשר למחשב )המכונה( ללמוד מתוך



דוגמאות.  בשלב הראשון הסטודנטים יכירו את התהליך הכולל של גילוי ידע במסדי נתונים. 
לאחר מכאן הסטודנטים יכירו שיטות שונות ללמידה חישובית וכריית מידע בין היתר  

וללמידה לא   (Supervised Learning)מונחית  /מפוקחת  הסטודנטים ילמדו שיטות ללמידה

 .(Unsupervised Learning)מפוקחת/מונחית  

 
 

 שיטות נומריות

נתן נתניהו  פרופ' 
 

   1אלגוריתמים   ,  1, אלגברה לינארית 1אינפי חשבון    תנאי קדם:
 

   מטרות הקורס:

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

 למימוש הטכניקות הנ"ל באמצעות ניסיון מעשי מסוים בכל הקשור  מקנה  הקורס  כן,-כמו

 .  Matlab חבילת התוכנה

 
הקורס:  תיאור 

אר שיטות נומריות )איטרטיביות( לפתרון מגוון בעיות מתמטיות קלאסיות  הקורס מת

הנעדרות פתרון אנליטי סגור, תוך הכרת הרקע התיאורטי של הבעיות השונות, וכן פיתוח 
אלגוריתמים מעשיים לפתרונן וניתוחם מבחינת זמן ריצה ודיוק חישוב )קרי, הערכת השגיאה  

 החישובית(.
 
  

 
 תקשורת ומחשוב  

לשם  ד"ר גיא 

 
 ומערכות מחשבארכיטקטורה   תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

מושגים בסיסיים וניסיון מעשי בתכנות רשתות.    להקנות לסטודנט 
 

 
הקורס:  תיאור 

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

 
 

 
 



 
 

 
 'גשנה  

 

 
 
 

לסיבוכיות  חישוביות ומבוא 
 נעה לוינשטייןד"ר 

 

 אוטומטים ושפות פורמאליות :תנאי קדם
 

 מטרות הקורס:  

    
 הכרת מודלים חישוביים והקשרים ביניהם.   .1

 הכרת בעיות שאינן ניתנות לחישוב.   .2
חישוביות. .3  הכרת תורת הסיבוכיות לבעיות 
 

הקורס:  תיאור 
 קורס עוסק ברמה תאורטית בשתי שאלות יסוד:  ה

 מה בכלל ניתן לחשב בעזרת מכונה.

 אלו חישובים ניתנים לביצוע באופן מעשי )מבחינת זמן החישוב(.

 
 

 
 חישובית )למידה עמוקה(נושאים מתקדמים בלמידה  

   אלוןיונתן  ד"ר 

 
 למידה חישוביתתנאי קדם:  

 

 מטרות הקורס:   
 ,התיאורטי והשיטות של למידה עמוקה, הקניית ידע מעשי וכלים ליישום, אימוןהכרת הבסיס 

בדיקה, והערכת ביצועים של רשתות עצביות עמוקות ביישומים של ראייה ממוחשבת ועיבוד 

 .שפה טבעית

 
הקורס:  תיאור 

תחום בלמידה חישובית המאפשרת למחשבים ללמוד מדוגמאות את -למידה עמוקה היא תת

הקשרים ברשתות עצביות עמוקות. טכניקות למידה עמוקה משמשות בהצלחה עבור מגוון 

גילוי תרופות והמלצות  .יישומים כולל זיהוי דיבור אוטומטי, זיהוי תמונה, עיבוד שפה טבעית, 

בקורס זה הסטודנטים ילמדו את היסודות של למידה עמוקה ושיטות המחקר העיקריות בתחום  

ביצועים של רשתות עצביות, וישפרו  זה. הסטודנטים ילמ דו כלים מעשיים ליישום, אימון והערכת 

 .את הבנתם בשיטות מחקר פורצות דרך בתחומים של ראייה ממוחשבת ועיבוד שפה טבעית

 

 



 
 מערכות הפעלה

לשםד"ר   גיא 
 תקשורת ומחשוב  תנאי קדם:

 

 מטרות הקורס:   
העיקריים של מבנה מערכת הפעלה: ניהול המעבד, תזמון תהליכים  הקורס מתמקד בתחומים  

הקורס ידגים עקרונות  -וניהולם, ניהול הזיכרון, ניהול מערכות הקבצים וניהול אמצעי קלט פלט. 

 .עיקריים במערכת ההפעלה יוניקס ולינוקס

 
הקורס:  תיאור 

מנת לפתור בעיות  הסטודנט ישתמש בידע תאורטי שירכוש בתחום מערכות הפעלה על  
הפעלה. הסטודנט יפתור בעיות בסיסיות בתחום מערכות הפעלה  בסיסיות באפיון מערכות 

 "בסיומו של קורס זה ,סטודנטים יהיו מסוגלים. Linux בסביבת C י תכנות בשפתדל יע 

  ה.להסביר את אופן הפעלה של מערכת ההפעל •

זו •  .להבין את החשיבות של מערכת 

 
 

 
 עיבוד תמונה

נתן נתניהו  פרופ' 
 

   1, הסתברות, אלגוריתמים  1  אלגברה ליניארית  תנאי קדם:

 
 מטרות הקורס:   

ע"י מחשב מרמת הפיקסל ועד רמות  הכרת טכניקות בסיסיות לעיבוד תמונות דיגיטליות 

ביניים שונות )ראה פירוט להלן(. ספציפית, הקורס מקנה ידע והבנה של נושאים בסיסיים 

 Matlab-תוך כדי התמחות מעשית במסגרת התרגול ופרוייקטי התכנות בבעיבוד תמונה, 

 .Python-ו/או ב
 

 
הקורס:  תיאור 

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.  

 
 

 עיבוד שפה טבעית  
חיים אנידג'אר  ד"ר אור 

 

 פורמליות, נושאים מתקדמים בלמידה חישוביתאוטומטים ושפות    תנאי קדם:
 

 מטרות הקורס:   
 

ושימוש בשיטות   המטרה העיקרית של הקורס היא לימוד המערכות לעיבוד שפה טבעית 
בחירת הניתוח הנכון  מבוססות קורפוס. הדגש בקורס יושם על  וגישות סטטיסטיות 

שוניים, תרגום אוטומטי,  ל-בקונטקסט השפה, בחירת המובן של מילה, התאמת קורפוסים דו

החלקה  .בעיית דלילות הנתונים ושיטות 

 



הקורס:  תיאור 
עיבוד שפה טבעית עוסק בניתוח אוטומטי של טקסט ושפה מדוברת. התחום נמצא בתפר בין 

תחומים רבים, כגון שפות פורמליות, למידה חישובית, בלשנות ופסיכולוגיה קוגניטיבית, וגם  
מכונה וקבלת החלטות  -גום אוטומטי, אחזור מידע, ממשק אדםיישומים מגוונים דוגמת תר

 במסחר אלגוריתמי.  
 
 

 
 לקריפטוגרפיהמבוא  

לשם   ד"ר גיא 
 

  סיבוכיותמבוא לחישוביות ו,  1אלגוריתמים   תנאי קדם:
 
 

 מטרות הקורס:   
מערכות הצפנה ומערכות חתימה   הסטודנטים ייחשפו למגוון מערכות קריפטוגרפיות )כגון 

בהן שימוש במגוון יישומים. ילמדו כיצד לנתח את בטיחותן, וכיצד לעשות   דיגיטלית(, 
 
 

הקורס:  תיאור 

קריפטוגרפיה היא מדע העוסק באבטחת מידע. אבטחת מידע אינה רק הצפנה ופענוח, אלא  
הסתרת מידע ועוד נושאים רבים  גם אותנטיקציה, זיהוי, שלמות המידע, שיתוף סודות, 

טחת ההעברה והעיבוד של מידע. הקורס מכסה את הנושאים ואלגוריתמים  הקשורים לאב
 בסיסיים בקריפטוגרפיה. 

 
 

 מדעי המחשבבסמינריון  

נתן נתניהו  פרופ' 
 

 , למידה חישובית1אלגוריתמים   תנאי קדם:
 

 מטרות הקורס:   

הסמינריון, הכרת גישות מחקריות סטנדרטיות ועכשוויות לנושאי מחקר שונים במסגרת 
 והצגתן הסדורה ע"י הסטודנטים במסגרת סמינריון שבועי של הקורס.

 
הקורס:  תיאור 

הקורס עוסק בלימוד סוגיות מחקריות שונות בהתאם לנושא)י( המחקר של הסמינריון  

 שייבחרו ע"י המרצה.
 

 
 פרויקט גמר

 

 להנדסת תוכנה מבוא ,למידה חישובית  תנאי קדם:
 

 מטרות הפרויקט:   
במדעי  את הידע התיאורטי ולפתח זהו קורס שנתי בו סטודנטים מקבלים הזדמנות ליישם  

או   המחשב שרכשו במהלך לימודי התואר. בקורס הנ"ל נבחנת יכולת לבצע פרויקט תעשייתי 

 .בתחומים השונים של מדעי המחשב מחקרי
 

הפרויקט:  תיאור 

 היכולות ,הידע  את ביטוי לידי מביא הסטודנט שבאמצעותה מסגרת הינה פרויקט הגמר
 .לתואר במהלך לימודיו שרכש והתובנות

 



 :מהבאים אחד יהיה הפרויקט אופי

 על שלה מרכיבים או שלמה תוכנה  ויבנה מערכת יבחן הסטודנט בה - במדעי המחשב פרויקט
 .למדעי המחשב בהקשר שנלמדו ההיבטים וכלל התהליכים  ,המתדולגיות ,העקרונות פי

 מחקריות שאלות או/ו מחקרית בשאלה בהרחבה ידון הסטודנט בה - מחקרי אופי בעל פרויקט
ראייה   סייבר,, למידה חישובית  big dataלרבות,   מדעי המחשב, בנושא או היפותזה/ו

 ממוחשבת ובינה מלאכותית.
 
 

   :קורסי בחירה
 
 

 מבוא לאופטימיזציה
יוסיפוף  ד"ר אבי 

 
 1אלגברה לינארית  תנאי קדם:

 מטרות הקורס:   

שונות   .3 בעיות  ופתרון  הצגה  מודלים דטרמיניסטיים,  לניסוח  העיקריות  השיטות  לימוד 
 באופטימיזציה )תכנון( לינארית ותכנות בשלמים.   

מימון  .4 כלכלה,  ניהול,  המחשב,  מדעי  בתחומי  בעיות  ופתרון  בניתוח  ניסיון  צבירת 
 במודלים דטרמיניסטיים.ולוגיסטיקה ע"י שימוש 

הקורס:  תיאור 

הקורס יתמקד בניסוח מודלים דטרמיניסטיים בתכנון ליניארי )אופטימיזציה לינארית( והשימוש 
ילמדו   הסטודנטים  והמימון.  הייצור  הכלכלה,  הלוגיסטיקה,  המחשב,  מדעי  בתחומי  בהם 

שיטה הגראפית ויכירו  מושגים בסיסיים בתכנון לינארי, יפתרו בעיות בהיקף מצומצם בעזרת ה
)אלגוריתם(   שיטת  את  ילמדו   הסטודנטים  הליניארי.   התכנון  בעיית  מיוחדים של  מקרים 
הסימפלקס לפתרון כללי של בעיית התכנון הליניארי. הסטודנטים יכירו את הבעיה הדואלית,  

האישי  במחשב  ישתמשו  הסטודנטים  הכלכליות.  והשלכותיה  המקורית  לבעיה  הקשר שלה 
האחרון של    לפתרון בחלקו  לבעיה.  ניתוח רגישות  לבצע  אך  וילמדו  הלינארי  התכנון  בעיית 

בשלמים מניסוח המודל לשיטות שונות לפתרון.   הקורס נתמקד בבעיות אופטימיזציה )תכנות( 
 
 

 ממוחשבת  ראיה  
נתן נתניהו  פרופ' 

 

   עיבוד תמונה :תנאי קדם

 

 מטרות הקורס:   
הכרת טכניקות )סטנדרטיות( לטיפול במגוון של מטלות/יישומים הנפוצים בתחומי בעיה שונים 

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

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

 
הקורס:  תיאור 

תמונה" ) המבוא "עיבוד  המשך לקורס  מהווה קורס  הקורס תערך  6197הקורס  בתחילת   .)
הקורס  יתמקד  ובהמשך  התמונה,  בעיבוד  בסיסיות  וטכניקות  יסוד  מושגי  על  קצרה  חזרה 

 .באפליקציות שונות הנפוצות בתחום
 
 

 NoSqlתכנון וניהול מסדי נתונים  

 ד"ר נועה גרדוביץ
 

 מסדי נתונים תנאי קדם:



 
 מטרות הקורס:   

נתונים מסוג   מסדי  שונים של  סוגים  עם   והחסרונות No SQLהיכרות  היתרונות  על  נעמוד   .

 שלהם וכן נתנסה בשימוש בהם.

 
הקורס:  תיאור 

 

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

 וכן נתנסה בשימוש בהם.
רילציונים, הסוגים השונים  מסדי הנתונים הלא  התפתחות  אודות  חלק תיאורטי  הקורס כולל 

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

 Webפיתוח אפליקציות  

 ד"ר נועה גרדוביץ

 
 תכנות מונחה עצמיםתנאי קדם:  

 

 מטרות הקורס:   

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

 השרת וכן ילמדו להתקין את האפליקציה לשימוש הכלל.
 

הקורס:  תיאור 
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  html, css, javascriptאתרי אינטרנט תוך שימוש בשפות צד הלקוח :

נלמד לnode.jsעם   התממשקות למסד    express.js-ייצר אפליקציה תוך שימוש ב.  וכמובן תוך 

 נתונים. 

 
 

 יסודות הסייבר

 אולאמיר שמר  
 מסדי נתונים תנאי קדם:

 
 :   מטרות הקורס

 הכיר ברמה האקדמית והמעשית את נושאי הליבה של סייבר התקפי והגנתי -

ואלגוריתמי  וקטור התקיפה סייבר בארגון תוך מדידת   –תכנון הפיתוח  - ארכיטקטורה 
 סיבוכיות ומשמעויות של חשיפת ההתקפה  

הליבה של תחום זה, הכרת האספקטים התיאורטיים - העומדים    ללמוד את רזי פעילות 
 מאחורי תחום התכנון והפיתוח שלהם  

 מורכבות בתחום פשעי הסייברבמערכות    Forensicsכיצד מבוצעת חקירת  -
 

הקורס:  תיאור 
בקורס זה נעמיק בנושא של תיכנון תקיפה, מבנה התוכנה בתקיפה, השפעת הסיבוכיות 

יכולות הסתרת התקיפה, שלבי ומרכיבי וקטור התקיפה, תכנון   ועצימות ההפעלה על 
 הצפנות ועוד.ואופטימיזציה של תקיפה מבחינת סיבוכיות , חתימה דיגיטלית,  

זמני  בנוסף יפורטו מעגלי ההגנה השונים ובחינתם לאור השפעתם על ביצועי המערכת, 

 חישוב, סיבוכיות עומס של המערכת בבניית מנגנוני הגנה.
 



 
עסקי  )מקוון( מבוא למשפט 

דוידאיד"ר   ליאור 

 
 מטרות הקורס:   

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

יסודות בחשיבה המשפטית, ליצור היכרות עם מוסדות ומושגים בסיסיים בתחומי המשפט 
העסקי, להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכים המשפטיים, לתת סקירה היסטורית של  

התפתחות המשפט הישראלי והתהליכים שעוברים עליו, ליצור בסיס להכרת המשפט 

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

 מתקדמים בתחום המשפט העסקי.
 

הקורס:  תיאור 
מבוא ויסודות במשפט עסקי ומורכב משלוש חטיבות.    הקורס כולל 

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

הפרשנות, ניתוח התרבות המשפטית   המשפט, סקירת תחומי המשפט, ניתוח תורת 
 אלי.  הישראלית, סקירת הרקע ההיסטורי וההתפתחות ההיסטורית של המשפט הישר

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

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

 לענפיו השונים, בדגש על דיני חוזים ודיני נזיקין.  
 
 

 
 עסקית  יזמות

 ענבל שטוקהייםד"ר 
 

 מטרות הקורס:   

הקורס יתמקד בהחלטות השונות הניצבות בפני מנהלי מוצרים בבואם לפתח מוצרים חדשים 
נוכח העובדה שתהליך של   בשלב תכנון המוצר, בשלב פיתוחו ועיצובו וכן בשלב שיווקו לשוק. 

חברה בשוק ומאידך מלווה פיתוח מוצרים חדשים הנו חיוני מחד להצלחת ביסוסה של  

בסיכויי הצלחה נמוכים במיוחד, תופס בשנים האחרונות תחום שיווקי זה משקל רב בחקר  
 השיווק ומשווקים רבים רואים בו מפתח להצלחת עסקיהם.

ההיבטים הכרוכים בתהליך של פיתוח מוצר חדש תוך התמקדות וניתוח  הקורס יסקור את כל 
חמשת של הגורמים המביאים להצלחת וכ שלון מוצרים חדשים. בנוסף יוצגו בקורס כל 

השלבים המקובלים בתהליך של פיתוח מוצרים חדשים: שלב זיהוי הזדמנויות, שלב עיצוב 

המוצר, שלב מבחני שוק, שלב החדרת המוצר ושלב ניהול המוצר, תוך התמקדות וניתוח 
 פיתוח.מעמיק של שלושת השלבים הראשונים המהווים את לב לבו של תהליך ה

 
הקורס:  תיאור 

חשיבותם של מוצרים חדשים לחברה, סיכויים וסיכונים של חדירת מוצרים חדשים לשוק,  

הגורמים שמביאים יצרנים לפתח ולהחדיר מוצרים חדשים, הגדרת המושג מוצר חדש 
ומשמעויותיו השונות, רמות החדשנות שבמוצר, זיהוי הזדמנויות, עיצוב המוצר ומיצובו, 

 ק, החדרת מוצר, מיצוב מחדש, הרחבת קו והרחבת מותג.מבחני שו
 

  



כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי 
פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד 

 *2012-למשמורת או אומנה(, תשע"ב
התשס"ז19בתוקף סמכותה לפי סעיף   הסטודנט,    –)להלן    2007-ב לחוק זכויות 

תיקון    החוק(, בדבר   ,2018כולל  גבוהה כללים  המועצה להשכלה  בזה  קובעת 

קבל או  אימוץ  לידה,  היריון,  פוריות,  טיפולי  עקב  או  התאמות  למשמורת  ילד  ת 
 אומנה, שלפיהם יקבע מוסד הוראות בדבר התאמות כמפורט להלן:

 פרק א': פרשנות

 –בכללים אלה  .1

מוקדמת"    המהווים תנאי   –"דרישה  מטלה  בחינה או  בקורס,  השתתפות 
בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה אחרת או לקבלה לשנת   להשתתפות 

 לימודים מתקדמת;

המוסד לפי כללים    –"הוראות המוסד"   הוראות בדבר התאמות אשר קבע 
 אלה, לאחר התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד;

ב)ג( לחוק בשל  19היעדרות כמפורט בסעיף  –"היעדרות בשל אירוע מזכה"   

בסעיף   המנויות  הסיבות  לתקופה של  19אחת  בו,  ימים לפחות   21ב)א( 
 במהלך סמסטר;

)  –סד"  "מו  בפסקאות  )1כהגדרתו  עד   )4( ו6(,  סעיף  7)-(  של  לחוק,    1( 

 (;5למעט מכינה במסגרת מוסד המנוי בפסקה )

עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט; –"מטלה"    תרגיל, 

 תואר אקדמי שני או שלישי. –"תואר מתקדם"   

 

 פרק ב': רכז התאמות

 לשם יישום הוראות המוסד.מוסד ימנה רכז התאמות  )א( .2

המוסד יביא לידיעת הסטודנטים את שם רכז ההתאמות ואת הפרטים  )ב( 
 הדרושים לשם פנייה אליו.

 תפקידי רכז ההתאמות יהיו אלה: )ג( 

הוראות המוסד ובתיאום עם  (1) ההתאמות לסטודנטים לפי  קביעת 
 המרצה, לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי פרק ג';

ב (2) אחר  הרלוונטיים מעקב  הגורמים  עם  ותיאום  ההתאמות  יצוע 
 במוסד לצורך ביצוען;

 טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות. (3)

חסיון המסמכים הרפואיים שיועברו אליו. )ד(   רכז ההתאמות ישמור על 

 

 פרק ג': בקשה להתאמות

 מוסד יקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמות. )א( .3

בקשה  )ב(  יגיש  המוסד  הוראות  לפי  התאמות  לקבל  המבקש  סטודנט 
 להתאמות לרכז ההתאמות במוסד.

 פרק ד': התאמות

  30% –היריון מ או פוריות  טיפולי בשל להיעדר זכאית סטודנטית  )א( .4

 .נוכחות  חובת  בו  שחלה קורס בכל  השיעורים מכלל

  אומנה למשמורת או ילד  קבלת או אימוץ, לידה לאחר סטודנט  (1  )א 
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שחלה  בכל  השיעורים  מכלל  30%  –מ  להיעדר  זכאי  בו  קורס 

 או  אימוץ  ,הלידה  מיום  שבועות  15  של  לתקופה  נוכחות  חובת

 שילדה סטודנטית ,האמור  אף  על; אומנה  או למשמורת  ילד קבלת
שחלה  מכלל  חלופית  להיעדרות  זכאית   חובת   בהם  השיעורים 

הלידה  שבועות  שישה  של  לתקופה  נוכחות  שיעור  לפי,  מיום 

 .מביניהם  הגבוה  ההיעדרות

,  אומנה  למשמורת או  ילד  קבלת  או אימוץ, לידה  לאחר סטודנט (2  )א 

 קורס בכל  מכלל השיעורים  10%  של נוספת  להיעדרות  זכאי  יהיה

בתינוק  בעבור  נוכחות  חובת  בו  שחלה   חייו   בשנת  טיפול 

 .הראשונה

  ייקבע   ,אחרת  מסיבה  גם  להיעדר  הסטודנט  זכאי  שבו  )ב( במקרה 

 שלא  ובלבד  ,המוסד  לנוהלי  בהתאם  הכולל  ההיעדרות  שיעור
  לפי,  (2  )א  עד)א(    קטנים  בסעיפים  הקבועים  מהשיעורים  יפחת

 ".העניין

סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך  .5
המטלה או מטלה   יוכל להגיש את  חלופית, בהתאם להחלטת המרצה, לו, 

 בתוך שבעה שבועות לאחר תום תקופת ההיעדרות.

במעבדה,  )א( .6 מקורס  מזכה  אירוע  בשל  שנעדר  לסטודנט  יאפשר  מוסד 
או   שהחסיר  את  להשלים  מעשית  הכשרה  או  סדנה  סיור,  סמינריון, 
במועד   בהם  השתתפותו  את  יאפשר  או  משתתפותו,  אותו  יפטור 

התייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה  מאוחר יותר, ב
 הנוגע בדבר; המוסד יפעל לקביעת נהלים בעניין זה ולפרסומם.

במעבדות,   )ב(  בהם  שמשתמשים  החומרים  על  מידע  יפרסם  מוסד 
סיכון לנשים בהיריון או לנשים מניקות ויאפשר   העלולים להיות גורמי 

בדות שיש בהן שימוש לסטודנטיות כאמור לדחות את ההשתפות במע 

 בחומרים מן הסוג האמור למועד מאוחר לאחר ההיריון או ההנקה.

מבחינה בשל אירוע מזכה, זכאי להיבחן במועד נוסף   )א( .7 סטודנט שנעדר 
 אחר במסגרת המועדים המקובלים במוסד.

סטודנט לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת, שנעדר מבחינה   )ב( 
של   ילד    14עד  בתקופה  קבלת  או  האימוץ  הלידה,  מיום  שבועות 

המועדים  במסגרת  אחר  נוסף  במועד  להיבחן  זכאי  למשמורת, 

 המקובלים במוסד.

 סטודנטית בהיריון זכאית לצאת לשירותים במהלך הבחינה. )ג( 

זמן בבחינה שלא תפחת מ )ד(  לתוספת  בהיריון זכאית    25%-סטודנטית 
 ממשך זמן הבחינה.

שבו זכאית סטודנטית בהיריון לתוספת זמן גם מסיבה אחרת,  במקרה   )ה( 
שלא   ובלבד  המוסד,  בהתאם לנוהלי  הכולל  התוספת  שיעור  ייקבע 

 .25%-יפחת מ

היעדרותו   .8 או שבשל  קורס  מזכה מבחינה של  בשל אירוע  סטודנט שנעדר 
תנאי  על  ללמוד  זכאי  מוקדמת,  המהווה דרישה  בקורס  מטלה  הגיש  לא 

המתק המטלה בקורס  הבחינה או  בשנה המתקדמת עד להשלמת  דם או 

 בהתאם לזכאותו לפי כללים אלה.

בשני  .9 לימודיו  את  להאריך  זכאי  יהיה  מזכה  אירוע  בשל  שנעדר  סטודנט 
 סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

השביעי   .10 מהחודש  לסטודנטית,  יאפשר  לאחר  מוסד  חודש  עד  להיריונה 
 הלידה, לחנות, בלא תשלום, בקרבה למקום הלימודים.

בשל   )א( .11 שנעדר  בתקופה  מתקדם  לתואר  לסטודנט  מלגה  תופסק  לא 

מוסד רשאי להגביל את התקופה שבמהלכה תשולם המלגה  אירוע מזכה; 

 

 

 

 

 

 

 



 שבועות.  15-ל

זכאי   )ב(  הסטודנט  יהיה  המלגה  תקופת  תום  המלגה עם  של  להארכה 
 לתקופה השווה לתקופת היעדרותו בתשלום.

 תשלום המלגה בתקופת ההיעדרות וההארכה יהיה באחריות המוסד. )ג( 

 –מוסד יקצה בקמפוס   .12

נוחות   (1) בהיריון שיאפשרו  מתאימים לסטודנטיות  מקומות ישיבה 
 ישיבה וכתיבה;

הנק (2) ה; חדר ההנקה  חדר או בהתאם לצורך כמה חדרים, לצורך 
יצויד במקום ישיבה נוח, שקע חשמל, מקרר, משטח החתלה ובקרבת 

 מקום גם כיור מים;

את  (3) ויפרסם  שנדרש,  ככל  המוסד,  ברחבי  החתלה  משטחי 
 מקומם.

בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך  )א( .13

יהיה פטור  מנוכחות בשיעורים למשך  הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, 
 שבוע ימים.

במהלך  )ב( מבחינה שנערכה  שנעדר  לאחר לידה  סטודנטית  של  זוג  בן 

שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף במסגרת  
 המועדים המקובלים במוסד.

פרסים, מלגות ומענקי הצטיינות מן המוסד, שאמת המידה להענקתם היא  .14

מזכה משך   אירוע  בשל  שנעדר  לסטודנט  יחושבו  הלימודים,  תקופת 
 בהפחתה של תקופת היעדרותו.

צילומים או  20-סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל .15

 הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר.

 

 פרק ה': כללי

את  מוסד יפרסם בכל   )א( .16 שנה בשנתון או בידיעון ובאתר האינטרנט שלו 
 הכללים והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.

רכז ההתאמות יביא בפתיחת כל שנה את עיקרי המסמך, לידיעת חברי  )ב( 
 הסגל האקדמי והמינהלי.

שנת  .17 פתיחת  ממועד  יאוחר  לא  ייקבעו  אלה  כללים  לפי  מוסד  הוראות 

 הלימודים התשע"ג.

 

 

 גדעון סער ( 2012בפברואר  21כ"ח בשבט התשע"ב )

 
 יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 ים  תלמידנוהל שירותים מיוחדים ל
 המשרתים במילואים

 

  החוק(  –)להלן   20071  -א לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז19בתוקף סמכותה לפי סעיף  
בדבר התאמות ,  2018כולל תיקון התשע"ח  קובעת בזה המועצה להשכלה גבוהה כללים 

 לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, שלפיהם יקבע מוסד הוראות כמפורט להלן:

 

 פרק א': פרשנות

 הגדרות .1

 -בכללים אלה 

השתתפות בקורס, בחינה או מטלה המהווים תנאי להשתתפות   -"דרישה מוקדמת" 

 אחרת או לקבלה לשנת לימודים מתקדמת;בקורס אחר, בחינה אחרת או מטלה 

הוראות בדבר התאמות אשר קבע המוסד לפי כללים אלה, לאחר  –"הוראות המוסד" 

 התייעצות עם נציגי אגודת הסטודנטים של המוסד;

היעדרות בתקופת לימודים או בחינות בשל שירות   –"היעדרות בשל שירות מילואים" 

 ;2םמילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואי

 2008 –חוק שירות המילואים, התשס"ח  -"חוק שירות המילואים"

לחוק, למעט מכינה  1( של סעיף  7)  -( ו6(, )4( עד )1כהגדרתו בפסקאות ) –"מוסד" 

 (;5במסגרת מוסד המנוי בפסקה )

עבודה, עבודה סמינריונית, פרויקט או רפרט. –"מטלה"   תרגיל, 

 שנים;  13הורה לילד שטרם מלאו לו סטודנט שהוא   –"סטודנט הורה"  

 כהגדרתו בחוק שירות המילואים;  –"שירות מילואים"  

שירות מילואים על פי קריאה  –"שירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד" 

במצב    8לשירות לפי הוראות סעיף   לחוק שירות המילואים או על פי קריאה לשירות 

 רות המילואים.)א( לחוק שי9מיוחד כמשמעותה בסעיף  

 

 

 

 פרק ב': רכז מילואים  

 רכז המילואים ותפקידיו .2

 מוסד ימנה רכז מילואים לשם יישום הוראות המוסד. ( א)

הפרטים הדרושים  (ב) המילואים ואת  הסטודנטים את שם רכז  המוסד יביא לידיעת 

 לשם פנייה אליו.

 
 1117; התשע"א, עמ' 320ס"ח התשס"ז, עמ'   1
 502ס"ח התשס"ח, עמ'   2



 תפקידי רכז המילואים יהיו אלה:   ( ג)

המרצה,  קביעת ההתאמות לסטודנטים לפי   (1) הוראות המוסד ובתיאום עם 

 לאחר קבלת בקשה להתאמות לפי פרק ג';

במוסד  (2) הרלוונטיים  הגורמים  עם  ותיאום  ההתאמות  ביצוע  אחר  מעקב 

 לצורך ביצוען;

 טיפול בתלונות סטודנטים בנושא ביצוע ההתאמות; (3)

הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית -תיאום בין המוסד ובין צבא (4)

 ם או לקיצורו, לרבות סיוע בהגשת הבקשה.שירות מילואי

 סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר הנמצא במסגרת תפקידו. (5)

 

 

 פרק ג': בקשה להתאמות

 הגשת בקשה להתאמות .3

 מוסד יקבע נוהל להגשת הבקשה להתאמות. ( א)

סטודנט המבקש לקבל התאמות לפי הוראות המוסד יגיש בקשה להתאמות לרכז   (ב)

 המילואים במוסד.

 
 

 
 

 פרק ד': התאמות 

ודחיית לימודים .4  היעדרות משיעורים 

ולא  ( א) הגבלה,  ללא  המילואים,  שירות  בתקופת  משיעורים  להיעדר  זכאי  סטודנט 

לגשת   זכאות  לצורך  נוכחות  דרישות  לעניין  לרבות  כך,  בשל  זכויותיו  ייפגעו 

עבודות או למתן ציון מיטיב.  לבחינות, להגשת 

(, סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום  (  נוסף על האמור בסעיף קטן )א1)א

או במצב מיוחד, זכאי להיעדר מיום לימודים אחד, בסמוך לאחר תום שירות המילואים  

על   עלתה  השירות  תקופת  ואם  זה,  קטן  בסעיף  ליום   10כאמור  זכאי  יהיה  ימים, 

נוסף בשל כל   יום היעדרות כאמור  10היעדרות  מילואים כאמור; כל  יהיה    ימי שירות 

 בסמוך לאחר תום שירות המילואים.

 

משיעורים, 2)א הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים, זכאי להיעדר  (  סטודנט 

ובלא  10:30בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 

מהשעה   החל  לרבות  15:00הגבלה  זו,  היעדרות  בשל  ייפגעו  לא  וזכויותיו  לעניין , 

עבודות או למתן ציון מיטיב.  דרישות נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת 

 



של   (ב) מילואים  שירות  ששירת  לסטודנט  יאפשר  במצטבר    10מוסד  לפחות  ימים 

ימים לפחות במצטבר במהלך שנת   20במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 

ורים בקורס, לדחות את הקורס הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיע 

זכות כאמור בסעיף קטן זה   ולחזור עליו ללא תשלום נוסף בתנאי שעדיין לא נבחן.

תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים, בשל היעדרות,  

 (, בתקופות האמורות בסעיף קטן זה.2כאמור בסעיף קטן )א

טודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים  ( ס2)ג(   נוסף על האמור בסעיף )א

בשל כל   מיום לימודים אחד  במצב מיוחד, רשאי להיעדר  ימי   10בנסיבות חירום או 

מיותר מ יהיה רשאי להיעדר  אך לא  בת זוגו,  בן או  מילואים כאמור של  ימי   5-שירות 

 לימודים.

 מטלות .5

מילואים במועד שנקבע להגשת   ( א) שירות  בשל  בסמוך לו,  נעדר סטודנט  או  מטלה 

המרצה, במספר   יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת 

במילואים.   שבהם שירת  בנסיבות  הימים לפחות  מילואים  שירות  השירות  היה 

ימים או במספר הימים שבהם שירות  10-חירום או במצב מיוחד, יידחה המועד ב

זה י קטן  הגבוה; הוראות סעיף  הורה שבן או במילואים, לפי  על סטודנט  חולו גם 

במצב   או  חירום  בנסיבות  מילואים  בשירות  או  מילואים  בשירות  שירתו  זוגו  בת 

 מיוחד, בהתאמה.

מילואים    (ב) שירות  עקב  סטודנט שהפסיד,  זכויותיו של  יקבע כללים להסדרת  מוסד 

משמונה עבודות.  14של   מועד הגשתן של למעלה  את  מוסד יקבע   ימים ומעלה, 

אמור גם להסדרת זכויותיו של סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות כללים כ

 מילואים כאמור ועקב כך הפסיד את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.

 

הכשרה מעשית .6 סדנאות, סיורים וקורסי   מעבדות, סמינריונים, 

מוסד יאפשר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מקורס במעבדה, סמינריון, סיור,   

או  מהשתתפותו,  אותו  יפטור  או  שהחסיר  את  להשלים  מעשית,  הכשרה  או  סדנא 

נוסף, בהתייחס בין היתר,  בהם במועד מאוחר יותר ללא תשלום  יאפשר השתתפותו 

בדבר;   עם המרצה הנוגע  הקורס ובתיאום  או   המוסדלמהות  פטור  השלמה,  יאפשר 

שירות  בשל  הורה שנעדר  זה גם לסטודנט  מאוחר כאמור בסעיף  במועד  השתתפות 

 (;2)א4ן או בת זוגו כאמור בסעיף  מילואים של ב

 

 בחינה .7

מילואים ( א) שירות  מבחינה בשל  מבחינה  ו סטודנט שנעדר  הורה שנעדר  כן סטודנט 

בן או בת זוגו, מילואים של  זכאי  בשל שירות  להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל  , 

 מועד שהפסיד.



של   (ב) מילואים  שירות  ששירת  במהלך תקופת   10סטודנט  במצטבר  ימים לפחות 

שירות  הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת 

או    10מילואים של   רצופים לפחות  מילואים  במצטבר,    21ימי  או סטודנט  ימים 

ימים רצופים לפחות,   5ים בנסיבות חירום או במצב מיוחד של ששירת שירות מילוא

או   הסמוך לה,  בסמסטר  הבחינות או  ימים במצטבר במהלך   21במהלך תקופת 

הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן  

יאוחר  ולא  לו  בסמוך  או  הסמסטר,  בתום  נוסף  במועד  הבחינות,  בתקופת  בו 

הורה  מארבע  זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט  ה חודשים לאחר תום הסמסטר; 

 שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

באופן שתינתן שהות  ( ג) המילואים  שירות  יתקיים לאחר תום  הבחינה הנוסף  מועד 

 לסטודנט להתכונן לקראת הבחינה.

אין בזכאות למועד נוסף כדי לשנות את זכות ( ד) הסטודנט לגשת    על אף האמור לעיל, 

 לשני מועדי בחינה בלבד בכל קורס, בהתאם לחוק.

 

 היעדרות מבחינה או עבודה המהווה דרישה מוקדמת .8

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים מבחינה של קורס המהווה דרישה מוקדמת או 

בקורס  תנאי  על  ללמוד  זכאי  כאמור,  בקורס  מטלה  הגיש  לא  היעדרותו  שבשל 

הבחינה או המטלה בהתאם לזכאותו  המתקדם או בשנה המתק דמת עד להשלמת 

אלה. שירות    לפי כללים  בשל  הורה שנעדר  על סטודנט  זה יחולו גם  הוראות סעיף 

 מילואים של בן או בת זוגו.

 

לקורסים ונוכחות .9  השלמת לימודים, רישום 

הלימוד  ( א) חומר  בהשלמת  מילואים  שירות  בשל  שנעדר  לסטודנט  יסייע  מוסד 

דרך שהפסיד   בכל  או  עזר  חומרי  עזר,  שיעורי  חונכות,  הדרכה,  מתן  באמצעות 

 אחרת שיקבע המוסד.

ערך ל (ב) זכאי להטבה שוות  מילואים  בשל שירות  צילומים או   50  -סטודנט שנעדר 

 הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום שבו נעדר.  

שקי ( ג) מילואים זכאי למתן  אפשרות, ככל  בשל שירות  ימת, לצפות סטודנט שנעדר 

בשעורים שהפסיד עקב שירות המילואים  או להאזין להם; מוסד יפעל, ככל הניתן, 

מבואות וקורסים מרכזיים  במדיה דיגיטאלית   הרצאות בקורסי  מאגר של  להכנת 

 ואפשרות גישה אליהם באמצעות האינטרנט או בכל דרך אחרת.

ס ( ד) בשאילת  לעדיפות  זכאי  מילואים  שירות  בשל  שנעדר  בספרייה  סטודנט  פרים 

ולאפשרות שאילה של ספרים בכמות העולה על הכמות הרגילה, בתקופה הסמוכה  

 לשירות המילואים, בהתאם לנוהלי המוסד.

זכאי  (ה) בתקופת ההרשמה לקורסים,  מילואים וצפוי להיעדר  סטודנט שזומן לשירות 

 לרישום מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המוסד.



הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן )ו(   זכאויות לפי סעיף זה יינ תנו גם לסטודנט 
 או בת זוגו.

 

 הארכת לימודים .10

מילואים מצטבר של   שירות  ששירת  במהלך תקופת   150)א(  סטודנט  ימים לפחות 

סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד  2-לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב

 או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

ימים לפחות   150ב(  סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים מצטבר של )

בלי  אחד,  בסמסטר  את לימודיו  התקנית, יהיה זכאי להאריך  במהלך תקופת לימודיו 

 שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

 

זכות אקדמיות   .11  מלגות, מעונות ונקודות 

המזכה בנקודות זכות לצורךמוסד יהיה רשאי להכיר ב ( א)  שירות מילואים כפעילות 

 בחינת זכאותו לקבלת מלגות; (1)

 בחינת זכאותו לקבלת מעונות. (2)

מכלול   (ב) את  המוסד  ישקול  )א(  קטן  סעיף  לפי  הטבה  ליתן  האפשרות  בבחינת 

המוסד ליתן   מתן ההטבה; החליט  ומידתיות  השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין 

כאמור,   ששירת  הטבה  הימים  במספר  השאר,  בין  תנאיה,  בקביעת  יתחשב, 

שירות  ברציפות  שירת,  שבה  התקופה  במשך  מילואים,  בשירות  הסטודנט 

 המילואים לאורך השנים, והכל בשים לב לטיבה של ההטבה והיקפה.

הקהילה   ( ג) למען  וחינוכית  חברתית  בפעילות  סטודנטים  במעורבות  המכיר  מוסד 

ות, יהיה רשאי להכיר גם בשירות מילואים כפעילות  כמזכה בנקודות זכות אקדמי

 נקודות זכות אקדמיות לתואר, לפי כללים שיקבע.    2 -המזכה ב

 

 

 פרק ה': כללי

  פרסום .12

ובו  ( א) מסמך  שלו  האינטרנט  ובאתר  בידיעון  או  בשנתון  שנה  מדי  יפרסם  מוסד 

 ההוראות והדרכים לקבלת השירותים המיוחדים לפי כללים אלה.

המילואי (ב) הסגל  רכז  חברי  לידיעת  המסמך,  עיקרי  את  שנה  כל  בפתיחת  יביא  ם 

 האקדמי, הסגל המנהלי וציבור הסטודנטים במוסד.
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הלימודים   שנת  פתיחת  ממועד  יאוחר  לא  ייקבעו  אלה  כללים  לפי  מוסד  הוראות 

 התשע"ג.

 



 
 

 

 2018ביולי  18ותיקון  ( 2012ביוני  12כ"ב בסיון התשע"ב )

 (3-4354)חמ 

       

      .................................................... 

 גדעון סער      

 יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה                    

 
 

 
  



07.12.2021 
 

 תשפ"גלשנת הלימודים  לוח שנה אקדמי  

(2023-2022) 
 

יום הערכות בפקולטות השונות:  
משפטים, מנהל עסקים, 

פסיכולוגיה  חשבונאות, בריאות,  
 ומדעי המחשב  ומערכות מידע
 )שנה א' בלבד(

 יפורסם בהמשך 

 פתיחת שנת הלימודים
 

 30/10/2022 ה' בחשוון  יום ראשון,

 מועד מדויק יפורסם בהמשך פתיחת שנה  אירוע
 

 חופש חנוכה
 

 25/12/2022 א' בטבתיום ראשון,  
 לא יתקיימו לימודים

יום שיעורי השלמה לשיעורים  
 שבוטלו בשל חופש חנוכה

 

 29/01/2023 ז' בשבט  ,ראשוןיום  

 סיום סמסטר א'
 

 29/01/2023 ז' בשבט  ,ראשוןיום  

 פתיחת סמסטר ב'
 

 26/02/2023 ה' באדר  יום ראשון,  

 חופש פורים
 

 07/03/2023 באדר  ד  ", ישלישי  יום  
לא יתקיימו מבחנים  

 ולימודים
 חופשת פסח

 
בניסן עד יום    י"א ראשון  יום  

 בניסן )כולל(  "דכ  שבת
02/04/2023-15/04/2023 

 לא יתקיימו לימודים
 17/04/2023 ניסןב  "ו, כשנייום   ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

)הלימודים יסתיימו בשעה  
18:00) 

 18/04/2023 יום שלישי כ"ז בניסן   טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה
  )הלימודים יופסקו בין

 (13:00-13:45)  השעות
מערכות  טקס יום הזיכרון לחללי  

 ישראל
 באייר  ד',  שלישי  יום

 
25/04/2023 

  )הלימודים יופסקו בין 
 (13:00-13:45)  השעות

מערכות  לחללי    ערב יום הזיכרון
 ישראל

 

 באייר  ג', שני  יום  
 

24/04/2023 
)הלימודים יסתיימו בשעה  

16:00) 
מערכות  לחללי    יום הזיכרון

   ישראל
 

 25/04/2023 ' באיירשלישי ,  ד  יום
 לא יתקיימו לימודים

 יום העצמאות
 

 26/04/2023 יום רביעי , ה באייר
 לא יתקיימו לימודים

 יום הסטודנט
 

 תפורסם הודעה נפרדת -יקבע בהמשך  
 

 חופשת שבועות
 

 25-26/05/2023 ו'  בסיון-שישי   ,ה'-יום חמישי
 לימודיםלא יתקיימו 



 –  ימים לשיעורי השלמה
בשל ערבי  לשיעורים שבוטלו  

 זיכרון וימי חג

כ"ז  -שישי כ"ב-ימים ראשון
 בסיון  

שיעורי השלמה למסלולים 
שלמדו ביום שני יושלמו  

 .11-  12/06/2023בימים  
שיעורי השלמה למסלולים 

שלמדו ביום שלישי יושלמו  
   11/06/2023בימים  

 13/06/2023-ו
שיעורי השלמה למסלולים 
שלמדו ביום רביעי יושלמו  

  14/06/2023ביום  
 

 שיעורי השלמה למסלולים 
שלמדו ביום חמישי יושלמו  

 15/06/2023ביום  
שיעורי השלמה למסלולים 
שלמדו בימי שישי יושלמו  

  16/06/2023ביום  
ב'    סיום סמסטר 

 
 16/06/2023 יום שישי , כ"ז בסיון      

 טקס הענקת תארים
 

 טרם נקבע
 

   פתיחת סמסטר קיץ
 

 16/07/2023 כ"ז בתמוז  יום ראשון,  

לימודים    -צום תשעה באב
 מתקיימים כרגיל

 27/072023 באב ט'  , חמישי  יום  
 לא יתקיימו בחינות  

 ראש השנה
 

שישי, ז' תשרי  כ"ט אלול  יום  
 עד יום ראשון ב' בתשרי

15-17/09/2023 
 לא יתקיימו לימודים

   סיום סמסטר קיץ
 

 29/09/2023 י"ד בתשרי,  שישייום  

יום ראשון  ט' בתשרי עד יום   יום כיפור
 שני י' בתשרי

24-25/09/2023 
 לא יתקיימו לימודים

 פ"דפתיחת שנת הלימודים תש
 

 טרם נקבע  

 

 ט.ל.ח
 

 :הערות
נוכחות / היעדרות משיעורים  בימי צומות יהודיים וחגים לא יהודיים, יתקיימו לימודים.   .1

 מפורט בתקנון הלימודים.הם בהתאם ל  אלהבמועדים  
 מועדי השלמה לשיעורים בסמסטר קיץ יעודכנו בהמשך. .2
י המחשב יסתיים  סמסטר קיץ לסטודנטים בשנה שנייה ללימודים במערכות מידע ובמדע .3

 .15/09/2023בתאריך  
מועדי המוסלמים והדרוזים נקבעים עפ"י ראיית הלבנה, לכן עלולים לחול שינויים במועדי   .4

 החגים בטווח של יום עד יומיים.  
 

חגי  

 הנוצרים

חגי   תאריך

 המוסלמים

חגי   תאריך

 הדרוזים

 תאריך

חג מולד   25/12/2022 חג המולד

 הנביא

חג  טרם נקבע 

אלח'ידר  

)אליהו  

 הנביא(

25/01/2023 

ראש 

 השנה

חג אל  31/12/2022

 פיטר

חג הנביא  21/04/23

שועיב  

 )יתרו(

25/04/2023 

חג אל  06/01/2023 התגלות

 אדחה

חג אל  03/06/2023

 אדחה

03/06/2023 



יום שישי 

לפני 

 פסחא

הראשון   07/04/2023

במוחרם  

)ראש 

 השנה(

   טרם נקבע 

יום שני 

 לפסחא

10/04/2023     

עליה  

 שמימה

18/05/2023     

יום שני 

 לשבועות

23/05/2023     

 
 

 


