
הספר�בית

למדעי המחשב
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הספר למדעי המחשב�בית

הספר� ראש בית–חיי� וולפסו�' פרופ
 ראש החוג–יוסי עזר' פרופ
הספר� ביתר�זת מנהלית של–ענר�נורית שמרת' גב

הספר�מורי בית

ארנו	 אברו	'פרופ
אמיר אורבו'פרופ
*נת	 אינטרטור'פרופ
נוגה אלו	'פרופ
יהודה אפק'פרופ
**יילובסקיויקטור בר'פרופ
נחו� דרשובי�'פרופ
ד	 הלפרי	'פרופ
חיי� וולפסו	'פרופ
סיו	 טולדו'פרופ
**מיכאל טרסי'פרופ

עמיר� יהודאי'פרופ
יחזקאל ישורו	'פרופ
אור דניאל כה	'פרופ
חנו לוי'פרופ
יוס! מטיאס'פרופ

**טובה מילואר''ד
יישי מנצור'פרופ
שמואל ספרא'פרופ
יוסי עזר'פרופ
עמוס פיאט'פרופ

חיי� קפל	 ר''ד

אלכסנדר רבינובי�ר''ד
עודד רגבר"ד

אית	 רופי	'פרופ
**ניר שביט'פרופ

שמואל שגיבר''ד
 שורציו	 ב	'פרופ
רו	 שמיר'פרופ
מיכה שריר'פרופ

שמע אמנו	 תאר"ד

אמריטוס' פרופ
בועז טרכטנברוט'פרופ

ד"הלימודי� תשס�רשימת מורי� מ� החו� לשנת

אל אינסלברג'פרופ
שי בושינסקימר
תמר בניה'גב
גדעו	 דרורר"ד
ורד גפניר"ד
מיכאל וינוקורר"ד

'שמואל טישברובי�ר"ד
מילשטיי	אירנה 'גב
אברה� מנדלסו	ר"ד

דוד סרנהמר 
אוהד פליקמר
דבורה קור	ר"ד

יהודה רודיטי'פרופ
ישראל רוז	ר"ד
יעקב שטיי	ר"ד

ד"הלימודי� תשס�רשימת סגל זוטר לשנת

עדי אבידורמר
דר אייל אב	מר
לה אנוש'אנג'גב
ניר אנדלמ	מר
ורה אסודי'גב
אלחנ	 ברונשטיי	מר
רוזנבלו� איריס גבר'גב
מירה גונ	'גב
עידו דרורימר
דני הנדלרמר
נורית הספל'גב
ירו	 וי	מר
אלעד ורבי	מר
דורו	 ח	מר

תמיר טולרמר
ער	 יהבמר
צור  יצחקיא	מר
תמיר כה	מר
אתי נבו	'גב
אנדריי סוציומר
אולגה סורקי	'גב
אתי עזרא'גב
דרור עירונימר
רויטל עירוני'גב
יתי ערמו	אממר
אפי פוגלמר
עידו צמרתמר
טלי קאופמ	'גב

גדי קימלר"ד
ליע� רודיטימר
דוד רזמר
יוסי ריכטרמר
שאול חיי�מר
עודד שוור�מר
אורי שלומר
אס! שפיראמר
נירה שפריר'גב
מקסי� שצקימר
אלו	 שקלרמר
עמוס תנאימר

.ד"תשס' או ב'  ילמד בסמסטר אלא*  
.ד"לא ילמד בתשס** 



166המחשב�מדעי

המחשב�הספר למדעי�בבית" בוגר אוניברסיטה"תכניות הלימודי� לקראת התואר 

:המחשב קיימות תכניות הלימודי� הבאות לתואר הראשו��הספר למדעי�בבית

(.B.Sc)המחשב �חוגית במדעי�תכנית חד 1.

: בפקולטה למדעי� מדויקי�(.B.Sc)חוגיות �תכניות דו 2.
המחשב ומתמטיקה�מדעי .א
ביצועי��המחשב וסטטיסטיקה וחקר�מדעי .ב
המחשב ופיזיקה�מדעי .ג
המחשב וכימיה�מדעי .ד
המחשב וגיאופיזיקה ומדעי� פלנטריי��מדעי .ה

(.B.Sc)המחשב �תכנית לימודי� משולבת לתואר ראשו� בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי 3.

(.B.Sc)המחשב ובביולוגיה ע� הדגש בביואינפורמטיקה �חוגית במדעי�דותכנית לימודי�  4.

:(.B.Sc)חוגיות בפקולטה למדעי� מדויקי� �המחשב כחוג משני בתכניות חד�מדעי 5.
יקה הספר לפיז�ראה בית( חוג משני �המחשב �מדעי,  חוג ראשי�פיזיקה 

)ולאסטרונומיה
.א

)הספר לכימיה�ראה בית( חוג משני �המחשב �מדעי,  חוג ראשי�כימיה  .ב

(.B.Sc)חוגיות ע� חוג נוס" מפקולטה אחרת �תכניות דו 6.
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המחשב�הספר למדעי�תקנו� הלימודי� בבית

השתתפות בקורסי�
למרות . הספר מותני� במילוי הדרישות המוקדמות שלו�הרישו� וההשתתפות בכל קורס בבית, ככלל
:זאת

לימודי� במדעי המחשב או תלמיד יוכל ללמוד קורס מהחוג למדעי המחשב רק א� התקבל לתכנית.א
.ת ההוראהא� קיבל אישור לכ� מוועד

יוכל להשתת� בקורס , תלמיד אשר למד ולא עבר קורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקד�.ב
.*כפו� לאישור ועדת ההוראה, תנאי�המתקד� על

מועדי בחינות
בקורסי עונת לימודי הקי" יאוחד . הספר מתקיימי� שני מועדי בחינות� בבית�'ב�ו' מועדי בחינות א.א

.בשנת הלימודי� העוקבת', ועד המיוחד או יתקיי� בסו� סמסטר אע� המ' מועד ב

 לתלמידי� אשר שירתו במילואי� במועדי הבחינות הרגילי� יתקיי� מועד �מועד מיוחד לבחינות.ב
רשאי� להיבח$ במועד זה ג� תלמידי� שנמנע מה� להיבח$ במועד הרגיל . 'לאחר מועד ב, מיוחד

.שור ועדת ההוראהוזאת באי, מסיבות מוצדקות

סיו� חובות הלימודי�
' הספר לסיי� בהצלחה את כל הקורסי� המופיעי� בתכנית הלימודי� של שנה א�על תלמיד בית.א

במקרי� חריגי� יוכל התלמיד לחרוג . אינה עולה על שלושה סמסטרי� אקדמיי�במש� תקופה ש
.מדרישה זו באישור ועדת ההוראה

 יכללו במני$ שלושת לא" הכלולות בתקופה זו או צמודות לה לימודי� בעונות לימודי הקי
.הסמסטרי�

הספר לא יאוחר מחמש �הספר לסיי� בהצלחה את כל קורסי התואר הראשו$ בבית�על תלמיד בית.ב
.שני� מאז התחיל בלימודיו

אחת מתכניות על התלמידי� להשלי� במלואה את מכסת השעות לתואר לפי המפורט בכל.ג
.הלימודי�

.תנאי התקדמות ראה*
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תנאי מעבר

בקורס חובה מתו� תכנית ' במועד א) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה .א
.'ייגש למועד ב, הלימודי�

) רישו� ובחינה(יחזור על הקורס ', במועד ב) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה 
.פע� נוספת ואחרונה בסמסטר בו יינת$ הקורס בשנית

בקורס בחירה יוכל לבחור בקורס בחירה אחר במקו� הקורס " נכשל"תלמיד שציונו הסופי הוא .ב
א� , בקורס בחירה אחר, אותו למד, התלמיד יוכל בכל שלב להמיר קורס בחירה. שבו נכשל

.הכשלונות בבחינות של הקורס המומר יופיעו ברשימת הלימודי� ויימנו במניי$ הכשלונות

יוכל להשתת� בקורס א� נכשל בשני מועדי� באחד המקצועות שמהווי� תלמיד לא 
מוקדמת עבור אותו קורסדרישה

הספר למדעי המחשב רשאית להחליט על הפסקת לימודי� אקדמית בכל �ועדת ההוראה של בית
:אחד מהמקרי� הבאי�

מתקיי� שבו לא, אחדלי בקורס סמסטריא) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה .1
א� יהיה חייב לעמוד בבחינה בקורס בו נכשל עד , יוכל להמשי� בלימודיו, בתו� הסמסטר' מועד ב

.תו� שנת הלימודי� הבאה
.לימודי�כשלו� בקורס יגרור הפסקת

יהיה חייב , קורסי� סמסטריאליי��2ב) נכשל או לא ניגש לבחינה(עבר בחינה תלמיד אשר לא.2
.ר על הקורסי� בה� נכשל עד תו� שנת הלימודי� הבאהלחזו

.כשלו� באחד משני הקורסי� יגרור הפסקת לימודי�

יוכל קורסי� סמסטריאליי� לא�3ב) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה .3
ורק א�) לימוד ובחינה(יוכל התלמיד לחזור , בשנת הלימודי� הבאה, זאת�ע�. להתקד� בלימודיו

.בקורסי� שבה� נכשל
.כשלו� באחד משלושת הקורסי� יגרור הפסקת לימודי�

, קורסי� סמסטריאליי� או יותר�4ב) ניגש לבחינהנכשל או לא(עבר בחינה תלמיד אשר לא.4
.יופסקו לימודיו

.יופסקו לימודיו, ג� א� תוקנו, כשלונות10תלמיד אשר צבר במהל� לימודיו .5

:הערה
.יהיה יחסי לכלל לימודיו, לימודי��מספר הכישלונות לצור� הפסקת, תלמיד הלומד לימודי� חלקיי�
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במדעי המחשב ) חוגית----חד(תכנית לימודי� מורחבת 
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

התכנית מיועדת לטובי הסטודנטי� המעונייני� . תכנית לימודי� זו מקנה ידע נרחב במדעי המחשב
ההכשרה המורחבת תאפשר לבוגרי המסלול להשתלב . להתמחות בצורה מעמיקה בתחו� מדעי המחשב

 יותר בעבודה בתעשיה וכ� תקל עליה� את האפשרות להמשי� לתארי� מתקדמי� יותר בצורה מהירה
.במדעי המחשב

, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, הנושאי� הנלמדי� כוללי� הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו
. אלגוריתמי� לפתרו� בעיות שונות ומודלי� מתמטיי� למכונות חישוב ושפות

:מה�, ס" ש128128128128תכנית זו הוא היק� הלימודי� ב
.ס קורסי חובה במתמטיקה וסטטיסטיקה" ש1.44
.ס קורסי חובה במדעי המחשב" ש2.57
.ס קורסי� נוספי� במדעי המחשב" ש3.24
קורסי 'ראה (אותו נית� לקחת בכל אחת משנות הלימודי� , ס קורס בחירה מכל פקולטה אחרת"ש4.3

).'ה כלליי�בחיר

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

�סמסטר ראשו
--- 4 + 3 1אלגברה לינארית  0366.1111
--- 4 + 3 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.1101
במקביל, מתמטיקה בדידה 4 + 2* מבוא מורחב למדעי המחשב  0368.1105

, 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,במקביל

.במקביל, 1אלגברה לינארית 

4 + 2 מתמטיקה בדידה 0368.1118
חובה

סמסטר שני
.1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  4 + 3 2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.1102

.1אלגברה לינארית  4 + 2 2אלגברה לינארית  0366.1112
--- 3 + 2 מבוא להסתברות 0365.1102

מבוא מורחב למדעי המחשב  3 + 1 1תוכנה  0368.2157

,במקביל, מבוא להסתברות
מבוא מורחב למדעי המחשב 

.במקביל, 1תוכנה 

3 + 1 מבני נתוני� 0368.2158

חובה

ס"ש52525252 כ"סה

.מעבדה זו תקנה כלי� ראשוניי� בתכנות.  רשות–ס מעבדה"ש2+ *
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'שנה ב

קדמותדרישות מו
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

סמסטר שלישי
,1אלגברה לינארית 

.2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 
3 + 1 1משוואות דיפרנציאליות רגילות  0366.2103

,מבוא להסתברות
.2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 + 1 הסתברות 0365.2100

.או במקביל, 1תוכנה  3 + 1 מבנה מחשבי� 0368.2159
.מבני נתוני� 3 + 1 יעילות של חישובי� 0368.2160

מבוא מורחב למדעי המחשב  3 + 1 מודלי� חישוביי� 0368.2200

חובה

סמסטר רביעי
,מבוא מורחב למדעי המחשב 

,2אלגברה לינארית 
,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.או במקביל

3 + 1 מבוא לאנליזה נומרית 0366.2105

,1תוכנה 
.או במקביל, מבני נתוני�

2 פרוייקט תוכנה 0368.2161

,מבני נתוני�
,מבנה מחשבי�
.או במקביל, פרוייקט תוכנה

3 + 1 מערכות הפעלה 0368.2162

,מתמטיקה בדידה
,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.2אלגברה לינארית 

3 + 1 לוגיקה למדעי המחשב 0368.2170

,יעילות של חישובי�
.מודלי� חישוביי�

3 + 1 סיבוכיות 0368.3168

חובה

ס"ש38383838 כ"סה

'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

סמסטר חמישי ושישי
,מערכות הפעלה

.מודלי� חישוביי�
3 + 1 קומפילציה 0368.3133

3 + 2 מעבדה+ סדנה  0368.xxxx

2 סמינר 0368.xxxx

חובה

24 *קורסי� במדעי המחשב 0368.xxxx

3 **קורס בחירה מפקולטה אחרת xxxx.xxxx
בחירה

ס"ש38383838 כ"סה

.ס מתחומי� אחרי�"ש3מתו� קורסי הבחירה נית� לבחור ; המחשב�רשימת הקורסי� במדעיראה פירוט ב*
.בתנאי שמתקיימת בחינה בסיומו** 
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חוגית במתמטיקה ובמדעי המחשב ----תכנית לימודי
 דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

הנושאי� הנלמדי� כוללי� הבנת . תכנית לימודי� זו מקנה את הידע הבסיסי במתמטיקה ובמדעי המחשב
ת אלגוריתמי� לפתרו� בעיות שונו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, מבנה המחשב ודרכי פעולתו

.הלימודי� דורשי� ג� שעות רבות של עבודה מעשית במעבדה. ומודלי� מתמטיי� למכונות חישוב ושפות
מספר המקומות בתכנית זו מוגבל והקבלה לתכנית מותנית בעמידה בתנאי הקבלה לתכניות הלימודי� 

.במדעי המחשב

חובה במתמטיקה בהיק� מתוכ� ילמד התלמיד את כל קורסי ה, ס" ש128128128128היק� הלימודי� בתכנית הוא 
 בחוג למדעי ס"ש59595959וה� , הינו קורס חובה" שביעיית הבחירה"מ" הסתברות"כאשר הקורס , ס" ש69696969

.המחשב

ציו� גמר
ציו� הגמר מורכב מהציוני� המשוקללי� של כל . ע� סיו� הלימודי� יקבלו המסיימי� שני ציוני גמר

:הקורסי� שנדרש התלמיד ללמוד כמפורט להל�
.ס" ש59במדעי המחשב בהיק� של , ס" ש69טיקה בהק� של במתמ

.ישוקללו בציו� הגמר במדעי המחשב" מבוא מורחב למדעי המחשב"ו" מתמטיקה בדידה"הקורסי� 

תכנית לימודי
 במתמטיקה ובמדעי המחשב

'שנה א

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

סמסטר ראשו�
--- 3 + 2 מבוא להסתברות 0365.1102
--- 4 + 3 1יאלי ואינטרגלי חשבו� דיפרנצ 0366.1101
--- 4 + 3 1אלגברה לינארית  0366.1111

או , 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,במקביל

או במקביל, 1אלגברה לינארית 

4 + 2 מתמטיקה בדידה 0368.1118
חובה

סמסטר שני
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  4 + 3 2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.1102

1אלגברה לינארית  4 + 2 2אלגברה לינארית  0366.1112
או , 2טגרלי חשבו� דיפרנציאלי ואינ

,במקביל
או במקביל, 2אלגברה לינארית 

2 + 1 גיאומטריה אנליטית 0366.1115

מתמטיקה בדידה 4 + 2 המחשב#מבוא מורחב למדעי 0368.1105
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 *קורס הכנה בפיזיקה 0366.1823

חובה

ס"ש47474747 כ"סה

."בוגר אוניברסיטה"מהל� הלימודי
 לקראת התואר ראה פירוט בפרק *
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'שנה ב

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

סמסטר שלישי
,מבוא להסתברות

2יאלי ואינטגרלי חשבו� דיפרנצ
3 + 1 הסתברות 0365.2100

,גיאומטריה אנליטית
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

4 + 2 3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.2141

.מבוא מורחב למדעי המחשב 3 + 1 1תוכנה  0368.2157
,מבוא להסתברות

, מבוא מורחב למדעי המחשב
.במקביל, 1תוכנה 

3 + 1 מבני נתוני� 0368.2158

.או במקביל, 1תוכנה  3 + 1 מבנה מחשבי� 0368.2159

חובה

סמסטר רביעי
6 + 2 *קורסי� מתמטיי� נוספי�2 0366.xxxx

,מבני נתוני�
,מבנה מחשבי�
.או במקביל, פרוייקט תוכנה

3 + 1 מערכות הפעלה 0368.2162

מבני נתוני� 3 + 1 ות של חישובי�יעיל 0368.2160
מבוא מורחב למדעי  3 + 1 מודלי� חישוביי� 0368.2200

,מתמטיקה בדידה
,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.2אלגברה לינארית 

3 + 1 לוגיקה למדעי המחשב
נית� לקחת בסמסטר קוד� או (

)'בשנה ג

0368.2170

,1תוכנה 
.או במקביל, מבני נתוני�

2 פרוייקט תוכנה 0368.2161

חובה

ס"ש48484848 כ"סה

'שנה ג

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

סמסטר חמישי ושישי
,מודלי� חישוביי�

.יעילות של חישובי�
3 + 1 )י בסמסטר החמישירצו (סיבוכיות 0368.3168

3 + 1 �*קורס מתמטי נוס 0366.xxxx

תכנית לימודי� ראה פירוט ב
.חוגית במתמטיקה#חד

12 שביעיית "עוד שלושה קורסי� מ
"הבחירה

0366.xxxx

2 סמינר 0368.xxxx

3 + 2 מעבדה+ סדנה 0368.3500

חובה

6 קורסי בחירה במדעי המחשב 0368.xxxx בחירה
ס"ש33333333 כ"סה

".1תורת הפונקציות המרוכבות", "מבוא לאנליזה נומרית", "1משוואות דיפרנציאליות רגילות : "מתו* הקורסי�*
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חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 ובמדעי המחשב ----תכנית לימודי
 דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

וכלולי
 בה , במתמטיקה ובמדעי המחשב, בחקר ביצועי
, התכנית משלבת לימודי
 בסטטיסטיקה

וכמו כ� התכנית מהווה הכנה טובה ביותר לקראת השתלבות בעבודה מעשית . קורסי
 עיוניי
 ומעשיי

בסטטיסטיקה , במדעי המחשב" מוסמ� אוניברסיטה"מאפשרת לבוגריה להמשי� בלימודי
 לתואר 

.ובחקר ביצועי

.ס"ש128128128128היק� הלימודי
 בתכנית הוא 

ציו� גמר
ציו� גמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 וציו� גמר , ע
 סיו
 הלימודי
 יקבלו המסיימי
 שני ציוני גמר

ציו� סופי במדעי , ציו� סופי במתמטיקה.  יחושבו לתלמיד שלושה ציוני
 סופיי
לש
 כ�. במדעי המחשב

במדעי המחשב או (כל אחד משני ציוני הגמר . המחשב וציו� סופי בסטטיסטיקה וחקר ביצועי


 והציו� 25%יהיה ממוצע משוקלל של הציו� הסופי במתמטיקה במשקל ) בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 
.75%במשקל )  המחשב או בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
במדעי(הסופי המתאי

תכנית לימודי
 בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 ובמדעי המחשב

'שנה א

סוג 
הקורס

ש
 הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

סמסטר ראשו�
---2 + 3מבוא להסתברות0365.1102
---2 + 14חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1121
---1 + 13מבוא לאלגברה 0366.1119 חובה

, או במקביל1חשבו� אינפיניטסימלי 2 + 4מתמטיקה בדידה0368.1118
 או במקביל1מבוא לאלגברה 

סמסטר שני
1חשבו� אינפיניטסימלי 2 + 24חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1122
1מבוא לאלגברה 1 + 23מבוא לאלגברה 0366.1120
מתמטיקה בדידה2 + 4המחשב$מבוא מורחב למדעי0368.1105

חובה

מבוא להסתברות או באישור המרצה1 + 3מבוא לסטטיסטיקה0365.1813
ס"ש41414141כ"סה
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'שנה ב

סוג 
הקורס

ש
 הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

סמסטר שלישי
הסתברות0365.2100

או
,מבוא להסתברות1 + 3

2חשבו� אינפיניטסימלי 
3*חוגי$דוהסתברות ל0365.2816 + ,מבוא להסתברות2

.2חשבו� אינפיניטסימלי 
מבוא מורחב למדעי המחשב1 + 13תוכנה 0368.2157
0368.2158
,מבוא מורחב למדעי המחשב1 + 3מבני נתוני

,או במקביל, 1תוכנה 
מבוא להסתברות

חובה

0368.2159
מבוא מורחב למדעי המחשב 1 + 3מבנה מחשבי
,Schemeבשפת 
או במקביל, 1תוכנה 

סמסטר רביעי
הסתברות2 + 3תיאוריה סטטיסטית0365.2103

או
,חוגי-הסתברות לדו

2מבוא לאלגברה 
0365.2111
,הסתברות3מבוא לתהליכי
 סטוכסטיי

2מבוא לאלגברה 
0365.2302 
,1מבוא לאלגברה 1 + 13חקר ביצועי

,מבוא להסתברות
2חשבו� אינפיניטסימלי 

0368.2160
מבני נתוני
1 + 3יעילות של חישובי
,1תוכנה2פרוייקט תוכנה0368.2161


או במקביל, מבני נתוני
,מבנה מחשבי
1 + 3מערכות הפעלה0368.2162


,מבני נתוני
לאו במקבי, פרוייקט תוכנה

חובה

0368.2200
מבוא מורחב למדעי המחשב1 + 3מודלי
 חישוביי
ס"ש42424242כ"סה

.ס"ש4 הקורס ייחשב כקורס של *
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'שנה ג

סוג 
הקורס

 הקורסש
הקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

סמסטר חמישי ושישי
 תיאוריה סטטיסטית$' סמסטר א3רגרסיה0365.3247

 מבוא לסטטיסטיקה–' טר בסמס
0365.3531 
1חקר ביצועי
 23חקר ביצועי
0365.3216
סדנה בחקר ביצועי

או
3 
1חקר ביצועי

אורגרסיה 3סדנה בסטטיסטיקה0365.3216
ניתוח שונות

סמינר בהסתברות0365.3211
או

2
מבוא לתהליכי
 סטוכיסטיי

סמינר בסטטיסטיקה0365.3344
או

תיאוריה סטטיסטית2

0365.3421
1חקר ביצועי
 2סמינר בחקר ביצועי

חובה

2סדנה במדעי המחשב0368.3500

0365.xxxx קורסי בחירה בסטטיסטיקה

*וחקר ביצועי

15
בחירה

0365.xxxx9**קורסי בחירה במדעי המחשב


:שניי
 מבי� הקורסי
 המתמטיי
 הבאי
משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2003

חוגי$לדו
3 + ,1ברה מבוא לאלג1

2חשבו� אינפיניטסימלי 
3מבוא לחישוב נומרי0366.2008 + ,מבוא מורחב למדעי המחשב1

,2מבוא לאלגברה 
,2בו� אינפיניטסימלי חש

או במקביל

חובה

13תורת הפונקציות המרוכבות 0366.2123 + 2חשבו� אינפיניטסימלי 1
ס"ש45454545כ"סה

.ביצועי
�בסטטיסטיקה וחקר' ג�'רשימת קורסי
 שני
 בראה *
.המחשב�קורסי בחירה במדעיראה פירוט בפרק ** 



זיקהפי

.B.Sc" ניברסיטהואגרוב "וארתלחשבמהמדעיבויזיקהפבגיתחו-ודמודי�ילניתתכ

.המחשב�הספר למדעי�יתבאה ר



כימיה 105

בכימיהחוגית-דולימודי�תכנית
החיי�ולמדעימדויקי�למדעי�מהפקולטותנוס�ובחוג

.B.Sc" אוניברסיטהבוגר "לתואר

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה� בתשס
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

הלימודי�מבנה
אינ�זובתכניתהמשתתפי�. מסלולכלשלהלימודי�בתכניתבהמש�מפורטהכימיהלימודימרכיב

שיוכלוכדיוזאת, חוגית�בחדהלימודי�תכניתשלהסדראוהעיתוילפיהקורסי�אתללמודמחויבי�
מוקדמתדרישההמהווי�י�בסיסיקורסי�קיימי�, זאתע�יחד. שיבחרוהשניהחוגבלימודילהשתלב
ועדותובאישור, אישיייעו!באמצעותיעשההקורסי�לימודסדרולכ�יותרמתקדמי�לקורסי�
.בדברהנוגעותההוראה
הקורסי�מועדי. השות"החוגשלהמקבילההתכניתע�להל�המוצגי�הקורסי�בשילובתורכבהתכנית

והתאמותשינויי�ייתכנו. בכימיההראשו�לתוארי�הלימודבתכניתכמפורטה�הכימיהלימודישל
.מסוימי�קורסי�שלבמועדי�
החוגבמסגרתובפיזיקהבמתמטיקהחובהקורסיללמוד, ההוראהועדתבאישור, רשאי�יהיותלמידי�

.תואמי�ובהיק"ברמהשלוהלימודי�בתכניתאלהקורסי�מציעהשניהחוגא�, השני
כקורסכלולדומהקורסא�, להל�המוצעי�הבחירהקורסימרשימתקורסלבחוררשאיאינותלמיד
.השניהחוגשלהבחירהקורסימרשימתדומהקורסבחרא�או, השניהחוגבתכניתחובה

בכימיהחוגי-דובמסלוללימודי�תכנית
פלנטריי�ומדעי�ובגיאופיזיקה

ומדעי�לגיאופיזיקההחוגשלהלימודי�תכניתבמסגרתמופיעההמפורטתהלימודי�תכנית
.פלנטריי�

המחשבובמדעיבכימיהחוגי-דובמסלוללימודי�תכנית

.חשבהמ�למדעיהספר�ביתראה
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146פיזיקה

 חוג משני ---- חוג ראשי ומדעי המחשב ----חוגית בפיזיקה ----תכנית לימודי	 חד
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

)  יחידות5(מסלול לימודי� זה מיועד לבוגרי תיכו� שלמדו מתמטיקה ופיזיקה במתכונת מורחבת 
.ומעונייני� לרכוש השכלה גבוהה בפיזיקה ומחשבי�

מיד מאמ� ניכר מאחר והיא ממלאת את הדרישות העיקריות של שני תכנית הלימודי� דורשת מהתל
, תואר ראשו� במסלול ע� ממוצע ציוני� מתאי�. מאותה סיבה אי� כמעט חופש בחירה לתלמיד. החוגי�

מתלמידי� שירצו להמשי" בלימודי . מקנה לתלמיד זכות להמשי" לתואר שני בכל אחד משני החוגי�
.דרשו קורסי השלמהיי, התואר השני במדעי המחשב

 שני� בגלל אילוצי� של 3בתכניות הלימודי� המשולבות יתכ� ולא נית� יהיה לסיי� את הלימודי� תו" 
תכנית הלימודי� תיקבע ע� כל תלמיד בנפרד בתאו� ע� היוע� על מנת לאפשר סיו� . מערכת השעות

.לימודי� בזמ� קצר ככל האפשר

.ס"ש166166166166הוא " הבוגר אוניברסיט"ס" כל השעות לתואר 

קבלת תלמידי	
שציוניה� ) או תעודה מקבילה(למסלול זה יתקבלו תלמידי� מצטייני� בעלי תעודת בגרות ישראלית 

הקבלה מותנית בציו� .  לפחות(80)" טוב"ה� )  יחידות5(ופיזיקה מורחבת )  יחידות5(במתמטיקה מורחבת 
.התאמה שמשתנה משנה לשנה

ס למדעי המחשב בהתא� "י ביה"שב מוגבל מאוד וייקבע מדי שנה עמספר המקומות במדעי המח
.לאפשרויותיו

הספר %פי בית%תנאי המעבר יקבעו על. במסלולי הלימוד במדעי המחשב אינו אוטומטי' המעבר לשנה ב
85הוא " מבוא למדעי המחשב"יתקבלו אלו שהציו� שלה� ב. פי יכולת הקליטה שלו%למדעי המחשב על

תלמידי� אשר תיקנו יותר .  לפחות85 הממוצע שלה� בכל קורסי השנה הראשונה הוא לפחות והציו�
.מציו� אחד עשויי� להידרש לספי קבלה גבוהי� יותר

מבי� , בנוס& יתקבלו מספר מסויי� של תלמידי� לפי מספר המקומות הפנויי� במדעי המחשב באותה שנה
 לפחות וציונ� 80סי� של השנה הראשונה הוא התלמידי� שציונ� הממוצע המשוקלל בלימודי כל הקור

. לפחות80בקורס מבוא למדעי המחשב הוא 

. 'חייב התלמיד להיבח� במועד א' במקצועות סמסטר א. על התלמיד להיבח� בכל המקצועות הנלמדי�
וזאת , יוכל להמשי" בלימודי� בחוג לפיזיקה כחוג יחיד, תלמיד שלא יעמוד בדרישות מסלול לימודי� זה
בסו& כל סמסטר יוכל כל תלמיד להודיע ליוע� על רצונו . בתנאי שיעמוד בדרישות החוג ובתקנות המעבר

 ובתנאי שיעמוד בדרישות -ולהמשי" בלימודי� בחוג לפיזיקה כחוג יחיד , להפסיק את לימודיו במסלול זה
.החוג ובתקנות המעבר

סדרי הלימודי	
הספר לפיזיקה %ס למדעי המחשב ומקצועות בית" של ביהמקצועות מדעי המחשב כפופי� לתנאי המעבר

.ס לפיזיקה ולאסטרונומיה"כפופי� לתנאי המעבר של ביה
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'שנה א

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק& 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
. במקביל1פיזיקה קלאסית 4פרקי� בפיזיקה קלאסית0321.1104
,פרקי� בפיזיקה קלאסית במקביל13' מעבדה בפיזיקה א0321.1111

. במקביל1פיזיקה קלאסית 
.חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי במקביל16מבוא מתמטי לפיזיקאי� 0321.1838
. במקביל1 מתמטי לפיזיקאי� מבוא16פיזיקה קלאסית 0321.1118
---6חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי0321.1833

חובה

---5*מבוא להסתברות0365.1102

'סמסטר ב
,1פיזיקה קלאסית 23' מעבדה בפיזיקה א0321.1112

, במקביל2פיזיקה קלאסית 
.פרקי� בפיזיקה קלאסית

,1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 26מבוא מתמטי לפיזיקאי� 0321.1839
חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

,1פיזיקה קלאסית 26פיזיקה קלאסית 0321.1119
. במקביל2מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

,1פיזיקה קלאסית 4מבוא לפיזיקה מודרנית0321.1804
, במקביל2פיזיקה קלאסית 

.פרקי� בפיזיקה קלאסית

.1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 4*ברות וסטטיסטיקההסת0321.1836

חובה

, חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי6מתמטיקה בדידה0368.1118
.בילאו במק

נית� לבחור בקורס מבוא להסתברות הנלמד בשני הסמסטרי� , ח הבחינות מאפשרי� זאתבמידה ומערכת השעות ולו*
לבי� הקורס הסתברות וסטטיסטיקה , )'או בסמסטר ב' יש לבחור בסמסטר א(במסגרת החוג לסטטיסטיקה ולחקר ביצועי� 

.'הספר לפיזיקה בסמסטר ב%הנלמד במסגרת בית
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'שנה ב

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק& 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
,2, 1יקה קלאסית פיז4גלי�0321.2102

. במקביל1שיטות בפיזיקה עיונית 
,1פיזיקה קלאסית 4מכניקה אנליטית0321.2105

, במקביל1 עיוניתשיטות בפיזיקה
.2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 

',מעבדה בפיזיקה א14' מעבדה בפיזיקה ב0321.2121
,ה מודרניתמבוא לפיזיק

,2, 1פיזיקה קלאסית 
.גלי� במקביל

,2, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 14שיטות בפיזיקה עיונית 0321.2130
.חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

חובה

מבוא מורחב למדעי המחשב0368.1105
)Schemeבשפת (

.מתמטיקה בדידה6

'סמסטר ב
,מבוא לפיזיקה מודרנית15קוונטי� 0321.2103

,1שיטות בפיזיקה עיונית 
 במקביל2שיטות בפיזיקה עיונית 

,ות וסטטיסטיקההסתבר
.גלי�, מכניקה אנליטית

,פרקי� בפיזיקה קלאסית5פיזיקה תרמית0321.2111
,מבוא לפיזיקה מודרנית
,הסתברות וסטטיסטיקה

, במקביל1קוונטי� 
.2, 1פיזיקה קלאסית 

',מעבדה בפיזיקה א24' מעבדה בפיזיקה ב0321.2122
,2, 1פיזיקה קלאסית 

.גלי�, מבוא לפיזיקה מודרנית

.2פיזיקה קלאסית 4)מעבדה+שיעור (אלקטרוניקה0321.2830

.1שיטות בפיזיקה עיונית 24שיטות בפיזיקה עיונית 0321.2131

,המחשב%מבוא מורחב למדעי4מבוא לחישוב נומרי0366.2008
.חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

.מבוא מורחב למדעי המחשב14תוכנה 0368.2157

ובהח

,מבוא מורחב למדעי המחשב4מבני נתוני�0368.2158
. במקביל1תוכנה 
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'שנה ג

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק& 

ס"בש
דרישות מוקדמות

'סמסטר א
.1קוונטי� 26קוונטי� 0321.3101
,1קוונטי� , פיזיקה תרמית4א למצב מוצקמבו0321.3103

.במקביל, 2קוונטי� 
,גלי�, 2ת פיזיקה קלאסי4אלקטרומגנטיות אנליטית0321.3109

,מבוא לפיזיקה מודרנית
.2, 1שיטות בפיזיקה עיונית 

,גלי�, 2, 1' מעבדה בפיזיקה ב12'מעבדה בפיזיקה ג0321.3118
.1קוונטי� , אלקטרוניקה

,מבנה נתוני�, אלקטרוניקה4מיקרו מחשבי�0321.3152
,לבמקבי, מבנה מחשבי�

.1תוכנה 
.1תוכנה 4מבנה מחשבי�0368.2159
.מבני נתוני�3*יעילות של חישובי�0368.2160
.1תוכנה , מבני נתוני�2פרוייקט תוכנה0368.2161

חובה

,מבוא למדעי המחשב4מודלי� חישוביי�0368.2200
.מתמטיקה בדידה

'סמסטר ב
'מעבדה בפיזיקה ג0321.3116

)מיקרו מחשבי�(
,חשבמבוא למדעי המ5

,2, 1' מעבדה בפיזיקה ב
.מחשבי�-מיקרו, אלקטרוניקה

,מבני נתוני�4מערכות הפעלה0368.2162
,מבנה מחשבי�
).או במקביל(פרוייקט תוכנה 

חובה

0321.xxxxקורס בחירה מבי�
קורסי המבוא בפיזיקה

4**

.דה ומערכת השעות מאפשרת זאתבמי', הקורס ג� בסמסטר בנית� ללמוד את*
.מבוא לחלקיקי� וגרעי�–0321.3804** 

).'סמסטר ב' בבקשה להשתת& בקורס זה בשנה ב' נית� לפנות ליוע� שנה ב (מבוא לאסטרופיזיקה–0321.3108
.ל בקורס פיזיקה רפואית"רסי המבוא הנלהמיר את אחד מקו, ר ועדת ההוראה"נית� לפנות בבקשה ליו



כימיה 105

בכימיהחוגית-דולימודי�תכנית
החיי�ולמדעימדויקי�למדעי�מהפקולטותנוס�ובחוג

.B.Sc" אוניברסיטהבוגר "לתואר

, ד"תלמידי� שהחלו ללמוד לפני תשס. ד"תכנית זו תקפה לגבי תלמידי� שהחלו את לימודיה� בתשס
.ילמדו לפי תכנית הלימודי� שהיתה נהוגה בשנת תחילת לימודיה�

הלימודי�מבנה
אינ�זובתכניתהמשתתפי�. מסלולכלשלהלימודי�בתכניתבהמש�מפורטהכימיהלימודימרכיב

שיוכלוכדיוזאת, חוגית�בחדהלימודי�תכניתשלהסדראוהעיתוילפיהקורסי�אתללמודמחויבי�
מוקדמתדרישההמהווי�י�בסיסיקורסי�קיימי�, זאתע�יחד. שיבחרוהשניהחוגבלימודילהשתלב
ועדותובאישור, אישיייעו!באמצעותיעשההקורסי�לימודסדרולכ�יותרמתקדמי�לקורסי�
.בדברהנוגעותההוראה
הקורסי�מועדי. השות"החוגשלהמקבילההתכניתע�להל�המוצגי�הקורסי�בשילובתורכבהתכנית

והתאמותשינויי�ייתכנו. בכימיההראשו�לתוארי�הלימודבתכניתכמפורטה�הכימיהלימודישל
.מסוימי�קורסי�שלבמועדי�
החוגבמסגרתובפיזיקהבמתמטיקהחובהקורסיללמוד, ההוראהועדתבאישור, רשאי�יהיותלמידי�

.תואמי�ובהיק"ברמהשלוהלימודי�בתכניתאלהקורסי�מציעהשניהחוגא�, השני
כקורסכלולדומהקורסא�, להל�המוצעי�הבחירהקורסימרשימתקורסלבחוררשאיאינותלמיד
.השניהחוגשלהבחירהקורסימרשימתדומהקורסבחרא�או, השניהחוגבתכניתחובה

בכימיהחוגי-דובמסלוללימודי�תכנית
פלנטריי�ומדעי�ובגיאופיזיקה

ומדעי�לגיאופיזיקההחוגשלהלימודי�תכניתבמסגרתמופיעההמפורטתהלימודי�תכנית
.פלנטריי�

המחשבובמדעיבכימיהחוגי-דובמסלוללימודי�תכנית

.חשבהמ�למדעיהספר�ביתראה



המחשב�מדעי 173

)*המחשב�לכל תכניות הלימודי� במדעי (המחשב�קורסי� במדעי

המחשב�תאוריה של מדעי

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס הקורס' מס
סוג 
הקורס

לא כל הקורסי� ניתני� בשנה הנוכחית
,1אלגברה לינארית 
.מתמטיקה בדידה

3 תורת הגרפי� 0366.3267

מתמטיקה בדידה 3 קומבינטוריקה בסיסית 0366.3272

,1חשבו$ דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,2אלגברה לינארית 
.מתמטיקה בדידה

4 **לוגיקה למדעי המחשב 0368.2170

.מודלי� חישוביי� 3 נושאי� נבחרי� במודלי� 
חישוביי�

0368.3000

.או במקביל, סיבוכיות 3 אלגוריתמי� 0368.3012

3 מבוא לקריפטולוגיה מודרנית 0368.3049

,מודלי� חישוביי�
.יעילות של חישובי�

4 **סיבוכיות 0368.3168

--- 3 מודלי� לשידור ברשתות תקשורת 
מחשבי�

0368.3457

.לוגיקה למדעי המחשב 3 קלאסיות-לוגיקות לא 0368.3459

בחירה

ות מחשבי� והנדסת תוכנהרשת, מערכות

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס הקורס' מס
סוג 
הקורס

לא כל הקורסי� ניתני� בשנה הנוכחית
.או במקביל, פרוייקט תוכנה 4 תכנות מונחה עצמי� 0368.3015

,מערכות הפעלה
***.רשתות תקשורת מחשבי�

3 פרוטוקולי� ורשתות מחשבי� 0368.3016

יעילות של חישובי� 4 ***רשתות תקשורת מחשבי� 0368.3030

--- 3 נושאי� מתקדמי� באינטרנט 0368.3036

--- 3 ות תקשורתאיכויות שרות ברשת 0368.3042

.תכנות מונחה עצמי� 3 הנדסת תוכנה מוכוונת עצמי� 0368.3052

,מערכות הפעלה
.מודלי� חישוביי�

4 ****קומפילציה 0368.3133

. במקבילאויסודות מערכות מידע  3 ניתוח מערכות 0368.3260

3 �Javaתכנות מתקד� ב 0368.3348

,פרוייקט תוכנה
.במקביל, מבנה מחשבי�

3 מערכות משובצות מחשב 0368.3355

בחירה

.ה� יתפרסמו במערכת באתר האינטרנט, במידה ויתווספו קורסי� נוספי�. שנה�לא כל הקורסי� ניתני� מידי*
.המחשב�חוגי ולתלמידי מתמטיקה ומדעי�המחשב חד�חובה לתלמידי מדעי** 
. הקורס נית$ ג� בפקולטה להנדסה***
.חוגי�המחשב חד�חובה לתלמידי מדעי****
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)המש' (רשתות מחשבי� והנדסת תוכנה, מערכות

דרישות מוקדמות היק� 
ס"בש

ש� הקורס הקורס' מס סוג 
הקורס

חיתלא כל הקורסי� ניתני� בשנה הנוכ
,1תוכנה 

.מבני נתוני�
3 *יסודות מערכות מידע 0368.3455

,מבני נתוני�
.לוגיקה למדעי המחשב

3 מערכות בסיסי נתוני� 0368.3458

3 פיתוח מערכות זמ$ אמת בגישה 
ורמליתהפ

0368.3460

3 מערכות הפעלה למתקדמי� 0368.3461

3 שיטות ניתוח דרישות ותיכו$ 
במערכות משובצות מחשב

0368.3462

יישומי� של מדעי המחשב

דרישות מוקדמות
היק� 
ס"בש

ש� הקורס הקורס' מס
סוג 
הקורס

לא כל הקורסי� ניתני� בשנה הנוכחית
.מערכות הפעלה 3 חישוביות עצבית 0368.3013

.מבני נתוני� 4 גרפיקה ממוחשבת 0368.3014

--- 3 מימדי� ע� -ויזואליזציה רבת
שימושי�

0368.3053

3 תות נוירוני�מבוא לרש 0368.3055

,מבני נתוני�
.לוגיקה למדעי המחשב

3 מבוא לבינה מלאכותית 0368.3151

:אוהסתברות 
:אוחוגי -הסתברות לדו

,הסתברות וסטטיסטיקה
.מערכות הפעלה

3 רשתות עצבי� מלאכותיות 0368.3324

1תוכנה , מבני נתוני� 3 חישוב מדעי 0368.3333

3 מבוא לעיבוד תמונה ווידאו 0368.3463

3 עיבוד סיפרתי של אותות 0368.3464

בחירה

.באישור ועדת ההוראה, ג� מתחומי� נוספי�, נית� לבחור קורסי בחירה אחרי�
.לאישור מרצה הקורסכפו� , נית� ג� לבחור קורסי� מרשימת הקורסי� לתואר שני

.תלמידי ניהול אינ� רשאי� ללמוד קורס זה*
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חוגית במדעי המחשב ובחוג נוס� מפקולטה אחרת ----תכנית לימודי� דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

תכנית זו מבוססת על ההערכה כי יש צור� בבוגרי� בעלי ידע במדעי המחשב בצירו� ע� תחו� נוס� 
 המחשב וקורסי� במדעי, המבוססת בחלקה על קורסי� מיוחדי�, היא כוללת הכנה מתמטית. כלשהו

.כולל קורסי בחירה

ס קורסי� "ש54-ס קורסי� מתמטיי� ו"ש24מה� , ס בחוג למדעי המחשב"ש78787878התכנית היא בהיק� של 
.כמו כ� על התלמיד להשתת� בתכנית לימודי� מלאה בחוג אחד מפקולטה אחרת. במדעי המחשב

רד לציו� גמר אחד במדעי המחשב חוגיות ישוקללו בכל חוג בנפ-ציוני הקורסי� בתכניות הלימודי� הדו
.ולציו� גמר אחר בחוג הנוס�

חוגית ע� פקולטה אחרת ייתכ� ולא נית� יהיה לסיי� לימודי� תו� שלוש שני� -בתכנית הלימודי� הדו
.בשל אילוצי� של מערכת השעות ולוח בחינות המעבר

תכנית לימודי� במדעי המחשב וחוג נוס� מפקולטה אחרת

'שנה א

שות מוקדמותדרי
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

סמסטר ראשו�
--- 3 + 1 1מבוא לאלגברה  0366.1119
--- 4 + 2 1חשבו� אינפיניטסימלי  0366.1121

, או במקביל1חשבו� אינפיניטסימלי 
 או במקביל1מבוא לאלגברה 

 4 + 2 מתמטיקה בדידה 0368.1118
חובה

סמסטר שני
1חשבו� אינפיניטסימלי  4 + 2 2חשבו� אינפיניטסימלי  0366.1122

1מבוא לאלגברה  3 + 1 2מבוא לאלגברה  0366.1120
מתמטיקה בדידה 4 + 2* מבוא מורחב למדעי המחשב   0368.1105

חובה

ס"ש32323232 כ"סה

.מעבדה זו תקנה כלי� ראשוניי� בתכנות.  רשות–שעות מעבדה2+ *
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'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

סמסטר שלישי
מבוא מורחב למדעי המחשב  3 + 1 1תוכנה  0368.2157

מבוא להסתברות
או

,במקביל, הסתברות וסטטיסטיקה
,מבוא מורחב למדעי המחשב

.במקביל, 1תוכנה 

3 + 1 מבני נתוני� 0368.2158

2חשבו� אינפיניטסימלי 3 + 1 הסתברות וסטטיסטיקה 0368.2002

חובה

סמסטר רביעי
,מבוא מורחב למדעי המחשב

.או במקביל, 1תוכנה 
3 + 1 מבנה מחשבי� 0368.2159

מבני נתוני� 3 + 1 יעילות של חישובי� 0368.2160
,1תוכנה 

.או במקביל, מבני נתוני�
2 פרוייקט תוכנה 0368.2161

מבוא מורחב למדעי המחשב  3 + 1 מודלי� חישוביי� 0368.2200

חובה

ס"ש26262626 כ"סה

'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

סמסטר חמישי ושישי
,מבני נתוני�

,מבנה מחשבי�
.או במקביל, נהפרוייקט תוכ

3 + 1 מערכות הפעלה 0368.2162

3 + 2 + סדנה במדעי המחשב 
מעבדה

0368.3500

חובה

11 *קורסי� במדעי המחשב 0368.xxxx בחירה
ס"ש20202020 כ"סה

**המחשב�מקב� קורסי� בהוראת מדעי

ימי� ושעות, סמסטר ש� הקורס הקורס' מס
סוג 
הקורס

לא כל הקורסי� ניתני� בשנה הנוכחית
12:00-14:00שעות ', יו� ב, אסמסטר היבטי� בפיתוח ובניתוח

אלגורתימי�
12:00-14:00שעות ', ביו�', בסמסטר דגשי� בנכונות וביעילות של 

אלגוריתמי�
14:00-16:00שעות ', ביו�, שני הסמסטרי� –המחשב'תכניות לימודי� במדעי

מעבדה

בחירה

–0366.2003: נית� ג� לבחור אחד משלושת הקורסי� המתמטיי� הבאי�. 'המחשב�תכנית לימודי� מורחבת במדעי' ראה *
ילמד ג� את , תלמיד ניהול שיבחר בקורס זה. (1חקר ביצועי�–0365.2302; מבוא לחישוב נומרי–0366.2008; חוגי'ר לדו"מד

).לבחוג לניהו' מבוא לחקר ביצועי�'שני קורסי� אלה יקנו לו פטור מהקורס '; 2חקר ביצועי� 'הקורס 
.הספר לחינו�'קורסי� אלה ייחשבו כחלק מלימודי תעודת הוראה בבית** 
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תכנית לימודי� משולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

תכנית הלימודי� המשולבת בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה ובמדעי המחשב משותפת למחלקה להנדסת 
וכנה מערכות ולחוג למדעי המחשב ומיועדת להכשיר מהנדסי� וחוקרי� בעלי ידע רחב בחומרה ות�חשמל

בוגרי התכנית יוכלו . �2000 של שנות ה�High-Techשיהוו את הדרג המוביל במחקר ובפיתוח בתעשיות ה
.מדעיי� בהנדסת מחשבי� ותוכנה�להשתלב בתעשיות עתירות הידע במגוו� רחב של עיסוקי� הנדסיי�

ר את הכלי� מדעי של מקצועות הלימוד ומקנה לבוג�תכנית הלימודי� מדגישה את הבסיס התאורטי
בוגרי התכנית יוכלו להשתלב בלימודי� לתארי� , בנוס�. להתמודד ע� טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות

.מתקדמי� ובמחקר בתחומי  ההנדסה השוני� ובמדעי המחשב

חלקה הראשו� של תכנית הלימודי� מוקדש להקניית התשתית הפיזיקלית והכלי� המתמטיי� הדרושי� 
וללימוד מקצועות בסיסיי� במדעי , דיו ובפעילותו העתידה כמהנדס וכחוקרלסטודנט בהמש! לימו

חלקה השני של  תכנית הלימודי� מיועד להרחבת התשתית ולהעמקתה . ההנדסה ובמדעי המחשב
ובמקצועות רלוונטיי� בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה , במקצועות המיוחדי� להנדסת מחשבי� ולתוכנה

במסגרת החלק הזה של . סיס הידע המשות� לכל העוסקי� במקצועשמהווי� את ב, ובמדעי המחשב
מסלול ,  מסלול חומרה�הסטודנטי� יתמחו בשלושה מסלולי לימוד ייחודיי� לתכנית , תכנית הלימודי�

ניתנת לסטודנט האפשרות להרחיב את אופקיו בלימוד , בנוס�. ומסלול רשתות תקשורת מחשבי�, תוכנה
.דסה ומדעי המחשבמקצועות אחרי� מתחומי ההנ

סדר הלימודי�
. ארבע שני��מש! הלימודי�

מרכיבי ציו� הגמר ושקלול� והמש! הלימודי� , עבודות ובחינות מעבר משנה לשנה, תקנו� הלימודי�
הספר למדעי �לתואר שני ולתואר שלישי ה� בהתא� לנהוג בתכניות הלימודי� בפקולטה להנדסה ובבית

).הצבירה( את קצב התקדמותו בלימודי� באמצעות שיטת נקודות הזכות הסטודנט יכול לווסת. המחשב

(132+65) לפחות ס" ש197197197197נדרש הסטודנט לצבור , על מנת להיות זכאי לתואר

במידה ועדיי� חסרות שעות למניי� שעות התק� הנדרש , לאחר השלמת  כל קורסי החובה והמסלולי�
.למת שעות אלהילמדו הסטודנטי�  קורסי בחירה להש, לתואר 

קורסי� אלה יבחרו מבי� קורסי הבחירה במדעי המחשב או מבי� קורסי המסלולי� בפקולטה להנדסה 
).בחלוקה שווה בי� שתי היחידות(ובתנאי שלא יותר מקורס אחד בכל אחת מהפקולטות  

,בפקולטה למדעי� מדויקי� ובפקולטה להנדסה, הסטודנטי� רשומי� כתלמידי� בשתי הפקולטות
.ומקבלי� את התואר משתי הפקולטות

הסטודנטי� יירשמו לקורסי� באמצעות . ועדת ההוראה של התכנית מורכבת מנציגי� של שתי הפקולטות
.מזכירות הסטודנטי� של כל פקולטה בהתא� להנחיות

.ראה ג� את תיאור התכנית בידיעו� הפקולטה להנדסה
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תכנית לימודי� מומלצת

1111סמסטר 

אופ� ההוראה
' מס
סהקור

ש� הקורס
'מ'ת'ש

כ "סה
שעות

דרישות מוקדמותמשקל

52-75אלגברה לינארית0509.1824

142-65פיזיקה 0509.1826

221--)'א(מעבדה בפיזיקה 0509.1834

0509.1834
שיטות דיפרנציאליות

42-65ואינטגרליות

42-66יקה בדידהמתמט0368.1118
שיטות דיפרנציאליות 

,ואינטגרליות
אלגברה לינארית

17171717888822222727272722222222כ"סה

2222סמסטר 

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
דרישות מוקדמותמשקל

1פיזיקה 242-65פיזיקה 0509.1829

0509.1843
חשבו� דיפרנציאלי 

ואינטגרלי 
42-65

שיטות דיפרנציאליות 
, ואינטגרליות

אלגברה לינארית

0509.1845
משוואות 

דיפרנציאליות רגילות
31-43.5

שיטות דיפרנציאליות 
,ואינטגרליות

אלגברה לינארית

42-65מבוא להנדסת חשמל0512.2503
משוואות 

דיפרנציאליות רגילות 
2פיזיקה 

0368.1105
מורחב למדעי מבוא 

המחשב
מתמטיקה בדידה42-66

2828282824.524.524.524.5----191919199999כ"סה

:הערות
. ראה הנחיות�חובות כלליות .א
. דרישות הקד� המודגשות בקו ה� במקביל.ב
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3333סמסטר 

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
דרישות מוקדמותמשקל

0509.2801
מבוא להסתברות 

וסטטיסטיקה
31-43.5

חשבו� דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 

21-32.5ה הרמוניתאנליז0509.2843
', ואינט'  חשבו� דיפר

, רגילות' משוואות דיפ
פונקציות מרוכבות

21-32.5פונקציות מרוכבות0509.2844

' חשבו� דיפ
;ואינטגרלי
'; ואינט' שיטות דיפ

אלגברה לינארית

0512.2531
מבוא למערכות 

לינאריות
21-32.5

' משוואות דיפ
מבוא ; רגילות

להנדסת חשמל

0512.3561
מערכות לוגיות 

ספרתיות
31-43.5

131-44תוכנה 0368.2157
וא מורחב למדעי מב

המחשב

31-44מבני נתוני�0368.2158

למדעי ' מבוא מ
מבוא ;  המחשב

להסתברות 
וסטטיסטיקה

2525252522.522.522.522.5----181818187777כ"סה

4444סמסטר 

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
דרישות מוקדמותמשקל

31-43.5מבוא לניתוח אותות0512.3532
; אנליזה הרמונית

לינאריות' א למערמבו

0515.2002
מבוא להתקני� 

מבוא להנדסת חשמל21-32.5אלקטרוניי�

0515.2003
מבוא למחשבי� 

31-43.5ספרתיי�
מערכות לוגיות 

מבוא  ; ספרתיות
מורחב למדעי המחשב

מבני נתוני�31-44יעילות של חישובי�0368.2160
1תוכנה , מבני נתוני�22--2פרוייקט תוכנה0368.2161

31-44מודלי� חישוביי�0368.2200
מבוא מורחב למדעי 

המחשב
22--2קורס בחירה כללי

22--2קורס בחירה כללי

2525252523.523.523.523.5----202020205555כ"סה
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)קורסי חובה בלבד (5555סמסטר 

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
דרישות מוקדמותמשקל

0512.3513
' מעגלי� אלקט

לוגיי�אנ
42-65

מבוא להתקני� 
מבוא ; אלקטרוניי�

למערכות לינאריות

0512.3632
אותות אקראיי� 

31-43.5ורעש
; מבוא לניתוח אותות

מבוא להסתברות 
וסטטיסטיקה

מבני נתוני� 31-44מערכות הפעלה0368.2162

0368.2170
לוגיקה למדעי 

31-44המחשב
' שיטות דיפ

;ואינטגרליות
מתמטיקה בדידה 

1818181816.516.516.516.5----131313135555כ"סה

)קורסי חובה (�8888 ו7777, 6666סמסטרי�  

תלמיד השיי! . ורשתות תקשורת מחשבי�, תוכנה, חומרה: התכנית כוללת שלושה מסלולי התמחות
כאשר אחד ( בכל מסלול לפחות קורסי� 3להשלי�, לתכנית המוצעת חייב ללמוד את שלושת המסלולי�

מעבדת מסלול חומרה אפשר . את המעבדה של המסלול, ובנוס�) מה� הוא קורס החובה של המסלול
.מעבדת מסלול תוכנה נקראת סדנה. 5ומומל( לקחת בסמסטר 

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
משקל

דרישות 
מוקדמות

נית� 
'בסמ

31-44סיבוכיות0368.3168

מודלי� 
חישוביי� 
יעילות של 
חישובי�

6,8

0512.3633
מבוא לעיבוד ספרתי 

31-43.5של אותות
מבוא לניתוח 

6אותות

0512.4513
מעגלי� אלקטרוניי� 

31-43.5ספרתיי�

מערכות לוגיות 
, ספרתיות

' מעגלי� אלקט
אנלוגיי�

6

31-43.5מערכות תקשורת0512.4651
אותות 

6אקראיי� ורעש

31-43.5תקשורת ספרתית0512.4653
מערכות 
7תקשורת

0515.2005
מעבדה בהנדסת 

331.5--חשמל ואלקטרוניקה
' מעגלי� אלקט

6אנלוגיי�

0515.4001
447--4*פרוייקט

**קורסי בחירה
מחשבי� /הנדסה

משלושת מסלולי 
ההתמחות

-----6,7,8

נא לפנות לאחראי , לש� כ!. ל במדעי המחשב במסגרת סדנה מורחבתסטודנטי� יכולי� לקחת פרוייקט בהנחיית חברי סג* 
.הפרוייקטי� בפקולטה להנדסה

.להשלמת מכסת השעות לתואר**
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מסלול חומרה

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
משקל

דרישות 
מוקדמות

נית� 
'בסמ

0515.4004
ארכיטקטורה ומבנה 

חובה (המחשב 
)במסלול

31-43.5
מבוא 

למחשבי� 
ספרתיי�

7

מעבדה במבנה 0515.2004
1342-המחשב

מבוא 
למחשבי� 
ספרתיי�

5

0511.5548
אריתמטיקה של 

22--2מחשבי�
ארכיטקטורה 
8ומבנה המחשב

31-43.5מעגלי תקשורת0512.4614
מעגלי� 

אלקטרוני� 
אנלוגי�

8

0512.4616
עקרונות של מערכות 

31-43.5מיקרו מעבדי�

מערכות לוגיות 
, ספרתיות

' מעגלי� אלק
רתיי�ספ

6,8

0512.4656
העברה ספרתית של 

31-43.5אותות

אותות 
, אקראי� ורעש
מבוא לעיבוד 

ספרתי של 
, אותות

מערכות 
תקשורת

8

0512.4665
מבוא לתכנו� מעגלי 

VLSI*31-43.5
מבוא להתקני� 

6,8אלקטרוניי�

**מסלול תוכנה

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
משקל

דרישות 
מוקדמות

נית� 
'בסמ

0368.3015
תכנות מונחה עצמי�

6מערכות הפעלה31-44)חובה במסלול(

0368.3500
סדנה במדעי המחשב

מעבדת חובה (
)במסלול

355-' סד2
תכנות מונחה 

7,8עצמי�

0368.3052
הנדסת תוכנה 
מוכוונת עצמי�

3--33
תכנות מונחה 

8עצמי�

31-44קומפילציה0368.3133
מודלי� 

; חישוביי�
מערכות הפעלה

7

סיסי מערכות ב0368.3458
33--3נתוני�

; מבני נתוני�
17תוכנה 

0368.4017

שיטות ניתוח דרישות 
מונחות עצמי� 

למערכות משובצות 
במחש

7מערכות הפעלה33--3

.7מנת לאפשר ביצוע פרוייקט המבוסס עליו  החל מסמסטר � על6מומל( לקחת את הקורס  בסמסטר * 
זאת , המחשבה בכל קורס ברשימת הקורסי� של מדעיבמסלול זה במסגרת הבחירה נית� להמיר קורס אחד מתו! השלוש**

.רק במקצה השני של הבידינג
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)המש! (מסלול תוכנה

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
משקל

דרישות 
מוקדמות

נית� 
'בסמ

0368.3460
 �פיתוח מערכות זמ

אמת בגישה 
הפורמלית

3--337

0368.3348
מתקד� בשפת תכנות 

Java
3--338

מסלול רשתות תקשורת מחשבי�

אופ� ההוראה
' מס

הקורס
ש� הקורס

'מ'ת'ש
כ "סה

שעות
משקל

דרישות 
מוקדמות

נית� 
'בסמ

0515.4007
מבוא לתקשורת 

* מחשבי�
31-43.5

יעילות של 
; חישובי�

מערכות הפעלה
6

0515.4008
נושאי� מתקדמי� 
43--3בתקשורת מחשבי�

מבוא 
לתקשורת 
מחשבי� 

7*

7יפורס�31-43.5תותאלגוריתמי� ברש0515.4009

0515.4012
מעבדה מתקדמת 

1221.5-בתקשורת מחשבי�
מבוא 

לתקשורת 
מחשבי�

8/7

7יפורס�31-43.5מבוא לצפינה ספרתית0512.4655

33--3תורת התורי�0365.4436
מבוא 

להסתברות 
וסטטיסטיקה

7

0368.3016
פרוטוקולי� ורשתות 

מחשבי�
3--33

מערכות 
מבוא ; הפעלה

ת לתקשור
מחשבי�

8

0368.3042

נושאי� מתקדמי� 
ברשתות תקשורת 

איכות (מחשבי� 
)שירות

3--33

מבוא 
לתקשורת 
; מחשבי�

ת רשתו
תקשורת 
מחשבי�

8*

33--3חישוב מבוזר0368.4429
יעילות של 
8חישובי�

0368.4432
ניהול משאבי� 

–ברשתות תקשורת 
מודלי� ויישומי�

3--33

אינו 
 �נית
מידי 
שנה

0368.4433
נושאי� מתקדמי� 
ברשתות סלולריות

3--33

אינו 
 �נית
מידי 
שנה

במידה ועדיי� חסרות שעות למניי� שעות התק� הנדרש , לאחר השלמת כל קורסי החובה והמסלולי�"
קורסי� אלה ייבחרו מבי� קורסי . ילמדו הסטודנטי� קורסי בחירה להשלמת שעות אלה, רלתוא

הבחירה במדעי המחשב או מבי� קורסי המסלולי� בפקולטה להנדסה ובתנאי שלא יותר מקורס אחד 
)".בחלוקה שווה בי� שתי היחידות(בכל אחת מהפקולטות 

.ד"   לא יינת� בתשס*
נית� ללמוד את הקורס המקביל במדעי המחשב) 0515.4007(במקו� הקורס במבוא לתקשורת  מחשבי� ** 

) תרגיל1+ ס " ש3אופ� הוראה  (0368.3030     רשתות תקשורת מחשבי� שמספרו 
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"אוניברסיטהבוגר"חוגית לקראת התואר �תכנית לימודי� דו
(.(.(.(.BBBB....ScScScSc))))המחשב ובביולוגיה ע� הדגש בביואינפורמטיקה�במדעי

:מבוא
המחשב ומימוש� � הוא תחו� מדע חדש העוסק בפיתוח טכניקות במדעי(Bioinformatics)ביואינפורמטיקה 

שור האחרו� עקב הצטברות מואצת של מידע תחו� זה התגבש בע. החיי��מנת לפתור בעיות במדעי�על
התפתחות הביוטכנולוגיה ופרוייקט הגנו� האנושי יצרו מצב שבו נצברי� במהירות מיליארדי� : ביולוגי

כיו� ברור כי הדר" היחידה לניצול מושכל ).  וכלה במבני חלבוני�DNAהחל מסדרות (רבי� של פריטי מידע 
.ניקות חישוביות מתאימותידי פיתוח כלי� וטכ�של המידע היא על

:מטרות התכנית

שיוכלו להשתלב בחבר$ת ביואינפורמטיקה , תחומי ממוקד�הכשרת סטודנטי� בעלי ידע בי�•
.(start-up)וביוטכנולוגיה קיימות וכ� להקי� חברות הזנק 

.חיזוק המחקר הבסיסי והיישומי באוניברסיטה והידוק הקשרי� בי� קבוצות מחקר מפקולטות שונות•

.חיזוק הקשר ע� התעשיה בתחו� נדרש ומתפתח במהירות•

.אביב כאחד ממוקדי המחקר וההוראה בתחו� באר% ובעול��הצבת אוניברסיטת תל•

,  לפיתוחי� ברפואה(high-tech)טק �סיוע וחיזוק לפיתוח תעשיה חדשנית המשלבת מרכיבי� של היי•
.המתפתחת במהירות רבה בעול�, החיי��חקלאות ומדעי

: הלימודי�סדרי
צוות זה ישמש ועדת קבלה וועדת . הפקולטותפקולטטי משתי�ידי צוות בי��התכנית תרוכז ותנוהל על

.בראש הצוות יעמוד רכז אקדמי. הוראה לתכנית

�כמקובל בתכניות דו, הפקולטותידי מזכירויות הסטודנטי� בשתי�הטיפול המנהלי בתלמידי� ייער" על
הדקאני� וע�  בעיות שיתעוררו במערכת הלימודי� תו" תיאו� ע� שניהרכז האקדמי יפתור. חוגיות

.הפקולטותועדות ההוראה של שתי

ההשלמות . המחשב�החיי� או במדעי�תלמידי התכנית יוכלו להמשי" ללימודי תארי� גבוהי� במדעי
ר גבוה חוגי המבקשי� להמשי" לתוא�שיידרשו ייקבעו לפי הכללי� הנהוגי� לגבי בוגרי המסלול הדו

השאיפה היא שעד גמר הלימודי� של הבוגרי� הראשוני� תקו� ג� מסגרת ללימודי� . באותה פקולטה
.בה יוכלו תלמידי� אלה להשתלב, מתקדמי� בביואינפורמטיקה

:תיאור התכנית
, החיי��המחשב ובמדעי�חוגיי� במדעי�התכנית מבוססת על עמידה בכל הדרישות במסלולי� הדו

.רסי� ייעודיי� בביואינפורמטיקהבתוספת שישה קו
:סיכו� השעות בתכנית

שעות74 :המחשב�קורסי� במדעי
שעות67 :החיי��קורסי� במדעי
שעות18 :קורסי� ייעודיי�

שעות159159159159 :כ"סה

:ציו� גמר
.פי ממוצע ציוניו בכל חוג�על, ע� סיו� הלימודי� יקבל התלמיד שני ציוני גמר
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המחשב ובביואינפורמטיקה�תכנית לימודי� במדעי

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק' 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
��� 4 + 2 1חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1121
��� 3 + 1 1מבוא לאלגברה 0366.1119

,ילאו במקב, 1חשבו� אינפיניטסימלי
או במקביל, 1מבוא לאלגברה

4 + 2 מתמטיקה בדידה 0368.1118

��� 7 כימיה כללית ואנליטית 0455.1566
��� 4 חיי��מבוא לבעלי 0455.????

חובה

'סמסטר ב
1חשבו� אינפיניטסימלי 4 + 2 2חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1122

1מבוא לאלגברה 3 + 1 2מבוא לאלגברה 0366.1120
4 *קורס הכנה בפיזיקה 0366.1823

מתמטיקה בדידה 4 + 2** המחשב �מבוא מורחב למדעי 0368.1105
במקביל, כימיה כללית 6 כימיה אורגנית 0455.1562

כימיה אורגנית 3 כימיה פיזיקלית 0455.1565
כימיה אורגנית 4*** ביולוגיה של התא 0455.1510

��� 2 נושאי� בביואינפורמטיקה 0382.1101

חובה

ס"ש59595959 כ"סה

. '"בוגר אוניברסיטה"מהל� הלימודי� לתואר 'ראה פירוט ב*
.מעבדה זו תקנה כלי� ראשוניי� בתכנות.  רשות–מעבדהס"ש2+** 
. רשות–ס תרגיל"ש2+***
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'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק' 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

'סמסטר א
המחשב�מבוא מורחב למדעי 3 + 1 1תוכנה 0368.2157

אומבוא להסתברות 
,במקביל, הסתברות וסטטיסטיקה

,המחשב�מבוא מורחב למדעי
במקביל, 1תוכנה

3 + 1 מבני נתוני� 0368.2158

��� 3 + 1 הסתברות וסטטיסטיקה 0368.2002
,אורגנית ופיזיקלית, כימיה כללית

ביולוגיה של התא
5 , אנזימולוגיה, ביוכימיה

)'אביוכימיה(ומטבוליז� 
0455.2548

)רצוי(ביולוגיה של התא  3* גנטיקה 0455.2526

חובה

'סמסטר ב
,המחשב�מבוא מורחב למדעי

או במקביל, 1תוכנה
3 + 1 מבנה מחשבי� 0368.2159

מבני נתוני� 3 + 1 יעילות של חישובי� 0368.2160
,1תוכנה

או במקביל, מבני נתוני�
2 פרוייקט תוכנה 0368.2161

המחשב�דעימבוא מורחב למ 3 + 1 מודלי� חישוביי� 0368.2200
הסתברות וסטטיסטיקה 3 + 1 מבוא לסטטיסטיקה 0365.1813

3 אבולוציה 0455.1540

,ביולוגיה של התא
)רצוי(' אביוכימיה

4 ביוכימיה של חומצות גרעי� 
וביולוגיה מולקולרית 

)'בביוכימיה(

0455.2549

,)רצוי(ביולוגיה של התא 
)רצוי(' בביוכימיה

4 ולוגיהמיקרובי 0455.2580

)אפשר במקביל(ביולוגיה של התא  4 הצמח�מבוא למדעי 0455.1521
',אביוכימיה
,במקביל', בביוכימיה

1תוכנה

3 מעבדה בכלי� 
לביואינפורמטיקה

0382.2101

חובה

'או ג' שנה ב
4* אקולוגיה 0455.1809

:מתו" הרשימה הבאה, שעות לפחות4מעבדה בהיק' 
6 מבוא לביולוגיה מולקולרית 0455.2501

4 כימיהביו 0455.2665

4 גנטיקה 0455.2626

5 ביולוגיה של התא 0455.3108

חובה

ס"ש63636363 כ"סה

.רשות, תרגיל�שעות2+* 
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'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק' 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

שני הסמסטרי�
,מבני נתוני�

,מבנה מחשבי�
או במקביל, פרוייקט תוכנה

3 + 1 מערכות הפעלה 0368.2162

'בהשלמת קורסי החובה של שנה 2 + 3 * + המחשב�סדנה במדעי
מעבדה

0368.3500

חובה

כמפורט לגבי כל קורס 7 **המחשב�קורסי� במדעי 0368.xxxx
2 ***החיי��סמינר במדעי

קורסי החובה באותו נושא 10 החיי��קורסי בחירה במדעי
:קורסי הליבה בביואינפורמטיקה4מתו" 3

2 + 1 'מבנה ופעילות של חלבוני� ב 0455.3236
4 אבולוציה מולקולרית 0455.3348
3 1ביואינפורמטיקה מבנית 0382.3101

כמפורט לגבי כל קורס

3 גנומיקה חישובית 0382.3102

בחירה

ס"ש37373737 כ"סה

. באישור היוע%�החיי� או ברפואה�נית� לבצע את הסדנה במדעי. נושא הסדנה יהיה בתחו� הביואינפורמטיקה*
.'המחשב�תכנית לימודי� מורחבת במדעי'ראה **

; מבוא לחישוב נומרי–0366.2008; חוגי�ר לדו"מד–0366.2003:       נית� ג� לבחור אחד מהקורסי� המתמטיי� הבאי�
.חקר ביצועי�–0365.2302

.ח או עבודת סיכו� תפטור את התלמיד מהגשת סמינריו�"ע� הגשת דו) כחלק מקורסי הבחירה( פרוייקט עבודת*** 
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לימודי תעודה במדעי המחשב

גיאופיזיקה , סטטיסטיקה וחקר ביצועי�, מתמטיקה, פיזיקה, התכנית מיועדת לבעלי תואר בוגר בכימיה
. לימודי� אלו מקני� את הידע הבסיסי במדעי המחשב. והנדסה הרוצי� להשתל� במדעי המחשב

, כנות וטכניקות תכנות מתקדמותשפות ת, הנושאי� הנלמדי� כוללי� הבנת מבנה המחשב ודרכי פעולתו
.אלגוריתמי� לפתרו� בעיות שונות ומודלי� מתמטיי� למכונות חישוב ושפות

.המאשרת שסיי� לימודי� במדעי המחשב) לא תואר(ע� סיו� הלימודי� מקבל המסיי� תעודה 
ולבעלי נסיו� תינת� עדיפות בקבלה לבעלי ציוני� גבוהי� בתואר ראשו� . מספר המקומות בתכנית זו מוגבל

.בתחו� המחשבי�

"ידע המקביל לחומר הנלמד בקורסי� מתמטיקה בדידה ומבוא מורחב למדעי: דרישות מוקדמות לתכנית
.חייב להשלימו לקראת הלימודי�, תלמיד שחסר לו ידע זה. המחשב

: קורסי� מלימודי התואר הראשו� כדלקמ�9על התלמיד לסיי� בהצלחה לימוד : תכנית הלימודי�

דרישות מוקדמות
היק# 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

3 + 1 1תוכנה  0368.2157

במקביל, 1תוכנה  3 + 1 מבני נתוני� 0368.2158
.או במקביל, 1תוכנה  3 + 1 מבנה מחשבי� 0368.2159

מבני נתוני� 3 + 1 יעילות של חישובי� 0368.2160
,1תוכנה 

.או במקביל, מבני נתוני�
2 פרוייקט תוכנה 0368.2161

,מבני נתוני�
,מבנה מחשבי�
.או במקביל, פרוייקט תוכנה

3 + 1 מערכות הפעלה 0368.2162

3 + 1 מודלי� חישוביי� 0368.2200

3 + 2 בדה מע+סדנה במדעי המחשב 0368.3500

חובה

6 *המחשב"קורס במדעי 0368.xxxx בחירה
ס" ש34343434 כ"סה

יהיה עליה� , ל במסגרת לימודי� קודמי� וביד� אישור על כ'"תלמידי� שלמדו חלק מהקורסי� הנ
.כדי לבקש פטור מה�, באמצעות מזכירות הפקולטה, לפנות לוועדת ההוראה

. קורסי� לכל היותר4-תלמיד יוכל לקבל פטור מ
וחלות עליה� כל החובות החלות על תלמידי , די� משתתפי� בשעורי� ע� תלמידי התואר הראשו�התלמי

�.התואר הראשו
 לפחות יוכל להירש� ללימודי� לתואר השני במדעי 85תלמיד שממוצע ציוניו בלימודי התעודה הוא 

.המחשב

.'המחשב�תכנית לימודי� מורחבת במדעי' רשימה ב*
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.שי� לב לדרישות המוקדמותנא ל).  סמסטרי�4(כלל הלימודי� נמשכי� כשנתיי� בדר': מש� הלימודי�
.צ"אול� חלק מהקורסי� ניתני� ג� אחה, הלימודי� ה� בדר' כלל לימודי יו�

ג� א� לומדי� בשנה השניה רק ( לשנה שניה 200%- לשנה ראשונה ו200%שכר הלימוד הוא : שכר לימוד
.תהלימוד של התכני"ולכל שנה נוספת בהתא� למספר הקורסי� ולתערי# שכר) סמסטר אחד

:תנאי המעבר
.תלמיד שנכשל בקורס עליו הוא חוזר יופסקו לימודיו 1.

.יופסקו לימודיו, תלמיד שצבר שני כשלונות בתו� הסמסטר 2.
. סמסטרי�6מש' הלימודי� לא יעלה על  3.

"כ� חלות על כל התלמידי� בלימודי התעודה כל יתר התקנות של לימודי תואר ראשו� בפקולטה ובבית
.המחשבהספר למדעי 
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.M.Sc" מוסמ� אוניברסיטה"מהל� הלימודי� במדעי המחשב לתואר 

:לימודי התואר השני במדעי המחשב מיועדי�

.להכשיר תלמידי מחקר אשר יוכלו להמשי� לימודיה� לתואר דוקטור לפילוסופיה.א

.להכשיר אנשי מקצוע אשר יוכלו לעבוד בצורה עצמאית בתחו� התמחות�.ב

סדרי הלימודי�

בתו� כל סמסטר תתקיי� בחינה . למיד להשתת� בשמונה קורסי� בהתא� לתכנית הלימודי�על הת.א
.או עבודה בכל אחד מהקורסי�

נושאי� "ובסמינר , התלמיד ישתת� בשני סמינרי� מתקדמי� תו� שתי שנות לימודיו הראשונות
.  בהתא� לדרישות המנחה)XXX 0368.5"  (מתקדמי�

 התלמיד להגיש את תכנית לימודיו לא יאוחר משבועיי� לאחר תחילת כל על: הגשת תכנית לימודי�.ב
ידי היוע$ %ניתני� על, אישורי� להשתתפות רשמית בקורסי� מתקדמי� ויעו$ כיצד להתכונ#. סמסטר

.לתואר שני

.נית# לקבל פרטי� מדויקי� ממרצה הקורס. תוכ# קורס מתקד� עשוי להשתנות משנה לשנה.ג

.רשאית ועדת ההוראה להפסיק את לימודיו, ל בשני קורסי� סמסטריאליי�תלמיד אשר נכש.ד

החל מתו� הסמסטר השני ללימודיו של התלמיד תהיה ועדת ההוראה רשאית להפסיק את לימודיו .ה
.%70א� ממוצע ציוניו המצטבר ירד מתחת ל

מש� הלימודי�
. � ולכל היותר ששה סמסטרי�הוא ארבעה סמסטרי" מוסמ� אוניברסיטה"מש� הלימודי� לתואר 

תלמיד המעוניי# בכ� יגיש בקשה מנומקת . במקרי� מיוחדי� נית# יהיה ללמוד לפי תכנית לימודי� חלקית
.לוועדת ההוראה לתואר שני, באמצעות מזכירות הפקולטה

עבודת גמר
 הראשונה לקבל את אישור המנחה וועדת ההוראה עד תו� השנה, על התלמיד לבחור נושא לעבודת גמר

.ללימודיו
דר� מחשבה עצמאית וכושר בעיבודו של החומר המדעי , על התלמיד להוכיח תו� ביצוע עבודת הגמר

.ובסיכומו

בחינת הגמר
הבחינה תהיה . בחינת הגמר כוללת את נושא עבודת הגמר ונושאי� בשטחי� הקרובי� לנושא העבודה

י המנחה ושני " עבודת הגמר ובחינת הגמר ייקבעו עציוני. בנוכחות המנחה ושני בוחני� נוספי�, פ"בע
.הבוחני�

ציו� סופי לתואר
:מורכב כדלקמ#"מוסמ� אוניברסיטה"הציו# הסופי לתואר 

50%—משקל הציוני� בקורסי� ובסמינרי� 

40%—משקל ציו# עבודת הגמר 

10%—משקל ציו# בחינת הגמר 
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....MMMM....ScScScSc" מוסמ� אוניברסיטה"המחשב לתואר �תכנית לימודי� במדעי

כמו כ� על . (0368.4xxx)קורסי� מתקדמי� ושני סמינרי� מתקדמי�8על תלמיד מדעי המחשב ללמוד 
.בהתא� לדרישות המנחה(0368.5xxx)"נושאי� מתקדמי�"התלמיד להשתת� בסמינר 

ושני קורסי� לפחות ,  של מדעי המחשב תיאוריהחטיבהמהכל תלמיד חייב לקחת שני קורסי� לפחות 
.יישומי� של מדעי המחשב; רשתות מחשבי� והנדסת תוכנה, מערכות: מהחטיבות הבאות

אפשר לבחור מבי� קורסי התואר הראשו� )  שעות סמסטריאליות9-לא למעלה מ(חלק מקורסי הבחירה 
כ� נית� לבחור קורסי� מתקדמי� ). גו� הנדסהכ(מתו# הקורסי� המפורטי� מטה או מחוגי לימוד אחרי� 

בחירה זו טעונה אישור . בסו� פרק זהמתו# רשימת הקורסי� , מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי�
.היוע&

*המחשב לתואר שני�קורסי בחירה במדעי

תאוריה של מדעי המחשב

ס"היק� בש ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 נושאי� בקומבינטוריקה והיבטיה� האלגוריתמיי� 0368.4002
3 Waveletsתמונה/שיה� בעיבוד אות ושימו 0368.4003
3 קומבינטוריקה מתקדמת 0368.4005
3 שיטות הצפנה 0368.4011
3 אלגוריתמי� מקביליי� 0368.4012
3 )שיטות הצפנה(קריפטולוגיה  0368.4015
3 אימות תכניות 0368.4033
3 אלגוריתמי� מקווני� ומקורבי� 0368.4041
3 אלגוריתמי קירוב קומבינטוריי� 0368.4042
3 ניתוח מתקד� של שפות תכנות 0368.4051
3 חישוב קוונטי 0368.4057
3 מבני נתוני� ואלגוריתמי� מקווני� 0368.4067
3 ת של גדלהשלמו* משפטי אי 0368.4078
3 1נושאי� מתקדמי� בסיבוכיות של חישובי� 0368.4105
3 2נושאי� מתקדמי� בסיבוכיות של חישובי� 0368.4106
3 שיטות אלגוריתמיות 0368.4139
3 תהוכחה אוטומטי 0368.4140
3 אימות תוכנה וחומרה 0368.4141
3 אלגוריתמי� קומבינטוריי� 0368.4142
3 מערכות שכתוב 0368.4143
3 אופטימיזציה גיאומטרית 0368.4144
3 קודי� לתיקו� שגיאות 0368.4145
3 תורת המטרואידי� 0368.4146
3 גיאומטריה חישובית 0368.4211
3 ניתוח אלגוריתמי� 0368.4222
3 המחשב*שיטות ומודלי� פורמליי� במדעי 0368.4280
3 נתוני�*נושאי� מתקדמי� במבני 0368.4281
3 נישאי� מתקדמי� בגיאומטריה חישובית 0368.4310
3 שיטות הסקה במערכות בינה מלאכותית 0368.4311
3 נושאי� מתקדמי� במבני נתוני� 0368.4339
3 הכוח של חישוב הסתברותי 0368.4340
3 עקרונות אינטראקציה 0368.4345
3 סמנטיקה של שפות תכנות 0368.4348

בחירה

.יש לבדוק במערכת השעות. שנה*לא כל הקורסי� ניתני� מידי*
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)המש# (תאוריה של מדעי המחשב

ס"היק� בש ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 לוגיקה מתקדמת 0368.4416
3 חישוב מבוזר 0368.4429
3 קציות בוליאניות וסיבוכיותאנליזה של פונ 0368.4456

בחירה

רשתות מחשבי� והנדסת תוכנה, מערכות

ס"היק� בש ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 עקרונות השוואתיי�: שפות תכנות 0368.4008

3 נתוני�*נושאי� מתקדמי� במערכות בסיסי 0368.4022

3 נושאי� מתקדמי� ברשתות תקשורת מחשבי� 0368.4048

3 סינכרוניזציה בחישוב מקבילי 0368.4061

3 חישוב מקבילי 0368.4064

3 קורס מתקד� בחישוב מקבילי 0368.4076

2 IPנושאי� מתקדמי� ברשתות  0368.4082

3 נושאי� בהנדסת תוכנה 0368.4135

3 יטקטורת מחשבי�ארכ 0368.4258

3 תכנו� ומימוש של שיטות מתקדמות בקומפילרי� 0368.4332

3 0368.4432 מודלי� * ניהול משאבי� ברשתות תקשורת

בחירה

המחשביישומי� של מדעי

ס"היק� בש ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 Waveletsתמונה/ ושימושיה� בעיבוד אות 0368.4003

3 ביואינפורמטיקה מבנית 0368.4007

3 רובוטיקה ותכנו� תנועה 0368.4010

3 מבוא לראייה ממוחשבת 0368.4014

3 זיהוי תבניות 0368.4016

3 אלגוריתמי� לביולוגיה מולקולרית 0368.4020

3 יסודות: תלמידה חישובי 0368.4034

3 עיבוד תמונה דיגיטלי 0368.4059

3 שיטות דחיסה ליישומי מולטימדיה 0368.4068

3 נושאי� מתקדמי� בגרפיקה ממוחשבת 0368.4070

3 חישוב גיאומטרי יישומי 0368.4073

3 .א.נ.ניתוח ביטוי גני� ושבבי ד 0368.4137

3 גיאומטריה חישובית 0368.4211

3 כריית מידע 0368.4225

3 )ג� למתמטיקה שימושית(מבוא לעיבוד אותות  0368.4276

3 בינה מלאכותית ותכנו� 0368.4330

3 עיבוד שפה טבעית ואיחזור מידע 0368.4341

3 (CAGD)תיכו� גיאומטרי בעזרת מחשב  0368.4403

בחירה
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קורסי� מתקדמי� מתואר ראשו� במדעי המחשב שמוכרי� לתואר שני

ס"היק� בש ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 תורת הגרפי� 0366.3267

3 יי�נושאי� נבחרי� במודלי� חישוב 0368.3000

3 אלגוריתמי� 0368.3012

3 חישוביות עצבית 0368.3013

4 גרפיקה ממוחשבת 0368.3014

3 פרוטוקולי� ורשתות מחשבי� 0368.3016

3 נושאי� מתקדמי� באינטרנט 0368.3036

3 נושאי� מתקדמי� ברשתות תקשורת 0368.3042

3 ה מודרניתמבוא לקריפטוגרפי 0368.3049

3 הנדסת תוכנה מוכוונת עצמי� 0368.3052

3 מימדי� ע� שימושי�-ויזואליזציה רבת 0368.3053

4 קומפילציה 0368.3133

3 מבוא להגנת תקשורת ומסחר 0368.3261

3 רשתות עצבי� מלאכותיות 0368.3324

3 חישוב מדעי 0368.3333

3 תוח מערכות זמ� בגישה הפורמליתפי 0368.3460

3 מערכות הפעלה למתקדמי� 0368.3461

3 שיטות ניתוח דרישות ותיכו� במערכות משובצות 0368.3462

בחירה

קורסי� מתקדמי� מהחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי� שמוכרי� לתואר שני במדעי המחשב

ס"היק� בש ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

3 1אופטימיזציה  0365.4409

3 2אופטימיזציה  0365.4414

3 תורת התורי� 0365.4436

3 זרימה ברשתות 0365.4125

3 תכנות בשלמי� 0365.4542

3 אלגוריתמי� מקורבי� באופטימיזציה קומבינטורית 0365.4150

3 כריית מידע 0365.4240

בחירה
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