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 הפקולטה למדעי המחשב
    חברי הסגל האקדמי

 דיקן הפקולטה
 דן גייגר

 פרופסורים
 אלבר גרשון

 יניב רן-אל
 אלעד מיכאל

 ביהם אלי
 ששון אלי-בן

 ברונשטיין אלכסנדר
 ברוקשטיין אלפרד

 ברקת גיל
 בשותי נאדר

 גוטסמן חיים
 גייגר דן

 גרימברג ארנה
 יבנה עירד

 ישי יובל
 כהן ראובן

 לינדנבאום מיכאל
 מרקוביץ שאול

 נאור ספי
 עטיה חגית
 עציון טובי

 פטרנק ארז
 פינטר רון

  פרידמן רועי
 קושלביץ איל

 קימל רון
 קמינסקי מיכאל

 רוט רוני
 רז דני

 ריבלין אהוד
 שוסטר אסף
 שכנאי הדס

 שמואלי עודד

 פרופסורים חברים
 אילון ניר

 חן מירלה-בן
 גיל יוסף
 יהב ערן

 יעקובי איתן
 מור טל

 עציון יואב
 פישר אלדר

 הלל קרן-צנזור
 צפריר דן

 קימלפלד בני
 שלומי תומר

 

 יםבכיר יםמרצ
 אלמגור שאול

 ויזל יקיר
 זלצמן אורן

 כהן ענבל-טלגם
 ידגר גלה

 יצחקי שחר
 פילמוס יובל
 רוטבלום רון
 אורירוטנשטרייך 

 רועי שוורץ

 פרופסורים אמריטי
 אונגריש מריוס

 איתי אלון
 יהודה ראובן-בר

 ברעם יורם
 גינצבורג אברהם

 היימן מיכאל
 זקס שמואל

 כוכבי צבי
 כ"ץ שמואל

 למפל אברהם
 מורן שלמה

 מקובסקי יוהן
 סידי אברהם

 פז עזריה
 פרנסיז נסים

 בגמלאות יםברח יםסורפרופ
 ליטמן עמי

 קנטרוביץ אליעזר
 

 יםמיוחד יםאורח יםסורפרופ
 ברזיס חיים
 פרל יהודה

 קרפ ריצ'רד
 

 אורח סורפרופ
  מנדלסון אבי

 
 יםאורחחברים  סוריםפרופ

 יכיני זהר
 דוד לורנץ

 
 תאורח ניתמדע

 רדינסקי קירה
 

 השתייכות משנית
 ד יעלנגוטפרוי-מנדל

 קישוני רועי
 

 תאור היחידה
לימודים לתואר כניות והפקולטה למדעי המחשב מקיימת ת

במדעי , ראשון במדעי המחשב, בהנדסת תוכנה, בהנדסת מחשבים
 משולבת כניתותהמחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה, 

לתואר משולבת כנית ות ,ובמתמטיקה לתואר במדעי המחשב
, תוכנית לתואר כפול ברפואה ובמדעי ובפיזיקה במדעי המחשב

לתארי מגיסטר ודוקטור.  מתקדמים לתאריםכניות וות המחשב,
מטרת הפקולטה היא לחנך מדענים ומהנדסים מעולים, להעניק 

 כישוריםלהם ידע בסיסי רב ומעמיק וכושר הנדסי לפתח 

ניהוליים וטכנולוגיים, כך שיוכלו להנהיג את התעשיות עתירות 
בהווה ובעתיד. לשם כך הפקולטה מקבלת את המצטיינים דע יה
ללימודים, מקפידה על רמת לימודים גבוהה, בין המועמדים מ

ומקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק שיאפשר להם לפעול 
 בתחומי המחשב המשתנים במהירות.

פה במגוון רחב של ענ ומחקר הוראה בפקולטה  מתקיימת פעילות
נושאים: תורת החישוביות, אלגוריתמים וסיבוכיותם, צפינה 

בינה מלאכותית, עיבוד שפות וקריפטוגרפיה, למידה חישובית, 
ה ממוחשבת, עיבוד תמונות, גרפיקה יטבעיות )כולל עברית(, ראי

ממוחשבת, גאומטריה חישובית, רובוטיקה ואוטומציה, הנדסת 
תוכנה, קומפילציה, אימות פורמלי של מערכות תוכנה וחומרה, 
שפות תכנות, עיבוד נתונים ומערכות הפעלה, ארכיטקטורה של 

אלגוריתמים מקבילים  ות מחשבים ואינטרנט,מחשבים, רשת
לוגיקה במדעי המחשב, רשתות עצביות,  ומבוזרים,

, מסדי נתונים, תקוונטי אינפורמציה עיבוד, ביואינפורמטיקה
 ,ניתוב, תכנון גאומטריותכנות מקבילי ומבוזר, רשתות מיון 

, אופטימיזציה אלגוריתמים נומרייםמתמטיקה שימושית, 
 הנדסיות ומדעיות. −יות והתמחויות ישומ

המתוכנן לנוחיות הסגל ש ומשוכלל ין חדיהפקולטה שוכנת בבני
אודיטוריומים  משאבי הבניין כוללים, בין היתר, .והסטודנטים

 ,מהמתקדמות ביותר מולטימדיה דים במערכות המצוי וכיתות
, מודרניתמרכז רב תכליתי רחב היקף המאפשר סביבת לימודים 

. כמו כן, תשתית עכשוויחדישה המשמשת כמרכז לימוד  יהיספרו
: הוראה ומחקר העוסקות בתחומים מגווניםמעבדות  רחבה של
עיבודים  ,מלאכותית בינה, ה ממוחשבתי, ראירובוטיקה
רשתות  וחישוב גאומטרי,ממוחשבת  ם, גרפיקהיגאומטרי

עיבוד  ,יםחשבתקשורת מחשבים,  מערכות תוכנה,  מערכות מ
סייבר ואבטחת מידע, למידה חישובית, מידע וידע, שפות טבעיות, 

עיבוד אינפורמציה ו אינפורמטיקהביואחסון מידע וזיכרונות, 
 קוונטית. 

 

 ימודי הסמכהל
כניות לימודים לתואר וקולטה למדעי המחשב מקיימת תפה

במדעי  ,ראשון במדעי המחשב, בהנדסת תוכנה, בהנדסת מחשבים
 משולבת כניתות, התמקדות בביואינפורמטיקההמחשב עם 

כנית ות, ובמתמטיקה במדעי המחשב בוגר למדעים לתואר
 ,ובפיזיקה במדעי המחשבמוסמך למדעים לתואר משולבת 

. המסלול להנדסת כנית לתואר כפול ברפואה ובמדעי המחשבוות
 תואר מהנדס.  ולבוגרי המחשבים מקנ

נושאים: תורת  מגוון רחב שלכנית הלימודים כוללת ות
וקריפטוגרפיה,  ינההחישוביות, אלגוריתמים וסיבוכיותם, צפ

יה יבינה מלאכותית, עיבוד שפות טבעיות )כולל עברית(, רא
ממוחשבת, רובוטיקה ואוטומציה, הנדסת תוכנה, קומפילציה, 

מחשבים,  תונים ומערכות הפעלה, ארגון ותכנועיבוד נת
לוגיקה  , ואינטרנט םארכיטקטורה של מחשבים, רשתות מחשבי

, אלגוריתמים נומרייםביואינפורמטיקה,  במדעי המחשב,
 הנדסיות ומדעיות. −אופטימיזציה והתמחויות ישומיות 

כניות הלימודים של הפקולטה בנויות משלושה רבדים: הרובד ות
הראשון, הנלמד בשלושת הסמסטרים הראשונים, מקנה ידע 

, יסודות התכנות יקהזפיבסיסי במקצועות היסוד:  מתמטיקה, 
 מקצועות חובה פקולטיים. במסלולועוד. הרובד השני כולל 

, מקצועות החובה כוללים גם קורסים מתוך ףההנדסי המשות
במסלול למדעי . חשמל כניות הלימודים של הפקולטה להנדסתות

מקצועות החובה  ,המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה
 ותהמשולבבתוכניות  .לוגיהכוללים גם מקצועות מהפקולטה לביו

 במדעי המחשבלתואר ו ובמתמטיקה לתואר במדעי המחשב
קורסים מתקדמים גם כוללים מקצועות החובה  ,ובפיזיקה

ידע בסיסי  יםהסטודנט יםמקבל רובד זהב. יקהזובפי במתמטיקה
מבטיחה  וזבכל אחד מתחומי ההתמחות של הפקולטה, ובדרך 

. היקף בתחום לימודיהםהפקולטה שלכל בוגריה יהיה רקע רחב 
כנית הלימודים נמצאים מקצועות הבחירה, וברובד השלישי של ת

בצורה מעמיקה יותר בנושאים  יםהסטודנט יםאשר בהם מתמח
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 ת הלימודיםותוכני
 שנתי-תוכנית לימודים במסלול כללי ארבע .1

מחשבים זכאים -אלקטרוניקהם ממגמות מחשבים או תוכנה או הנדסאי
 לפטורים כמופרט להלן:

        
 נק'           

ומעלה במקצועות המקבילים בלימודי  75בציון של  פטור מותנה
 :הנדסאים

 חופשיתבחירה  4.0
 מרשימה ב' בחירה  7.0

  
 לפחות: 65פטור מותנה בעמידה בבחינה בציון 

מהמקצועות פעם אחת סטודנט רשאי לגשת לבחינת הפטור בכל אחד 
 בלבד.

 מ' מבוא למדעי המחשב  4.0
 ארגון ותכנון המחשב )את"מ( 3.0
 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 5.0

 או 
 מערכות ספרתיות  3.0

 -ו 
 תכן לוגי  3.0

 
 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 155.0על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 

 מקצועות חובה נק'  89.0
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'   56.0
 מקצועות בחירה חופשית נק'    4.0
  רת העשרהבחימקצועות  נק'      6.0

 
 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 
 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104031 מ'1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
  234114 * מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

  למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב'  – אנגלית טכנית 4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 - 2 12 16   
 

 כבר בסמסטר הראשון ללימודים. זה * חובה ללמוד קורס
 1ף ביולוגיה סביואינפורמטיקה מומלץ ללמוד בנותחום הב תעניניםהערה: למ

 מוקדם ככל האפשר. ( 134020) וגנטיקה כללית( 134058)

 
 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104032 + מ'2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 114071 מ'1 פיזיקה 3 1 - - 3.5
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234125 ** אלגוריתמים נומריים 2 2 - - 3.0
 234141 דעי המחשבקומבינטוריקה למ 2 1 - 1 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

19.5 3  10                                                         13  
או  3ואלגברה מודרנית ח' בסמסטר  2בסמסטר ** ניתן לקחת אלגוריתמים נומריים 

 להיפך.
+
 מקצוע קדם לאלגוריתמים נומריים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 

 

 3סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 094412 + הסתברות מ' 3 2 - - 4.0
 104134 *** אלגברה מודרנית ח' 2 1 - - 2.5
 234218  1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב  4 2 - - 5.0

234252 
 234292 למדמ"ח  לוגיקה  2 1  - 3.0

17.5 
 

 1 7 13   

סטודנטים יכולים להמיר את אלגברה מודרנית ח'  והקורס המתמטי הנוסף     ***
 (.104279( ומבוא לחוגים ושדות )104158בשני הקורסים:מבוא לחבורות )

+
 מקצוע קדם למבני נתונים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
  קורס מתמטי נוסף *     2.5/5.0
  מקצוע מדעי **     3.0/5.0

 234118 + ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5
 234247  1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0

16/20.5       
+
 , אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.מקצוע קדם למערכות הפעלה 

 
 אחד מבין הקורסים:* 

 נק'                       
 104135 (1)   'תמשוואות  דיפרנציאליות רגילות  2.5
 104033 אנליזה וקטורית 2.5
 104174 'מאלגברה לינארית ב 3.5
 104122 1 תורת הפונקציות 3.5
 104142 מרחבים מטרים וטופולוגייםמבוא ל 3.5
 104285   רגילות א' משוואות  דיפרנציאליות 3.5
  104295 3חשבון אינפיניטסימלי  5.0

 
(1)

ח' 3 פיזיקהקורס זה נחשב כקורס מתמטי נוסף רק לסטודנטים הלומדים  

או מכניקה  (,124400) 1, או כימיה קוונטית (115203) 1קוונטית  פיזיקה(, או 114073)

 (.114101אנליטית )

 
 מקצועות מדעיים להלן ** ראו

 
 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'

  מקצוע מדעי**     3.0/5.0
 236267 מבנה מחשבים 2 1 - - 3.0
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0

12/14 
 

     
 
 

 

 מקצועות מדעיים
 נקודות מבין 8מדעיים על הסטודנט לבחור לפחות  מקצועותעבור  

 8 -. נקודות מעבר לות להלןאתוך קיום דרישת השרשרהבאים,  המקצועות
 יחשבו כבחירה מרשימה ב':

                          
 114075 ממ2 פיזיקה 5.0
 114052 2 פיזיקה 3.5
 114054 3 פיזיקה 3.5
 114073 ח'3 פיזיקה 3.5
 114101 כניקה אנליטיתמ 4.0
 114246 ואלקטרודינמיקה תואלקטרומגנטי 5.0
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 125001 כימיה כללית 3.0
 125801 כימיה אורגנית 5.0
 124510 פיזיקליתכימיה  4.0
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134020 גנטיקה כללית 3.5

 

ות אהשרשרארבע אחת מבין את להשלים  צריכים הקורסים שיבחרו
 הבאות:

 נק'                                 פיזיקה. שרשרת 1
 114075 ממ2 פיזיקה 5.0

  או שני המקצועות הבאים: 
  114052 2 פיזיקה 3.5
 114054 3 פיזיקה 3.5

 נק'            . שרשרת ביולוגיה              2
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134020 * כלליתגנטיקה  3.5

 פתוח לרישום כלל טכניוני רק פעם בשנה כלליתהקורס גנטיקה * 

 נק'                   . שרשרת כימיה             3
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 125801 כימיה אורגנית 5.0

 או  
4.0 

 
 124510 פיזיקליתכימיה 
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כמו כן הסטודנטים מבצעים במסגרת  .םהמעניינים אות
רוכשים ניסיון  לימודיהם פרויקטים בחלק מהמעבדות ועל ידי כך

 מעשי בשטחם.

במדעי ולתואר  ובמתמטיקה לתואר במדעי המחשב יםהמסלול
רשם בעת יהינם מסלולי קבלה אליהם יש לה פיזיקהוב המחשב

 שארבחירת מסלול הלימודים, מבין ההרשמה לטכניון. 
פקולטה, מבוצעת בדרך כלל בסוף על ידי ההמסלולים המוצעים 

עה גם במועד מאוחר יותר. כמו הסמסטר השני, אולם ניתן לבצ
  כן, ניתן לעבור ממסלול למסלול בהמשך הלימודים.

 
 במדעי המחשב מתקיימים המסלולים הבאים:

 מדעי המחשבבהמסלולים הכלליים 
שנתי לתואר בוגר -קיימים שני מסלולים כלליים: מסלול תלת

שנתי לתואר מוסמך למדעים -ומסלול ארבע (.B.Sc)למדעים 
(B.Sc. .) מסלולים אלה מיועדים לסטודנטים המעונינים במגוון

התחומים של מדעי המחשב: לימודי תוכנה וחומרה, תכנון 
ישומיהם, בינה מלאכותית, תאוריה של מדעי המחשב ימחשבים ו

במגמה לבחור גם ניתן שנתי -התלתבמסגרת המסלול  .ועוד
שנתי -המגמה יקבלו תואר תלתמסיימי  .ללמידה וניתוח מידע

במדעי המחשב וכן תעודה המאשרת שסיימו את הלימודים 
שנתי, -המסלול הכללי הארבע דרישותיימי כל מס במגמה.

שימלאו בנוסף את דרישות המגמה ללמידה וניתוח מידע, יקבלו 
  .גם הם תעודת סיום במגמה

 תוכנה  המסלול להנדסת
(. מטרת .B.Sc)שנתי לתואר מוסמך למדעים -מסלול ארבע

להנדסת תוכנה היא להכשיר מהנדסים ששטח המסלול 
התמחותם הוא מערכות תוכנה גדולות. המסלול מכשיר מהנדסים 
במגוון של אופני תכנות ובטיפול שיטתי בפעולות הניתוח, התכן, 
הישום, הבדיקה, האימות, התחזוקה, ההערכה וההסבה של 
תוכנה. המסלול מעניק לבוגריו רקע רחב במדעי המחשב 

התנסות מעמיקה ביצירת תוכנה ושימוש בכלים הישומיים ו
 מתקדמים להנדסת תוכנה.

 המסלול להנדסת מחשבים
 תואר , המקנה.B.Scשנתי לתואר מוסמך למדעים )-מסלול ארבע

מהנדס(,  המנוהל בשיתוף עם הפקולטה להנדסת חשמל. מטרת 
המסלול להנדסת מחשבים היא להכשיר מהנדסים ששטח 

ת מערכות אלקטרוניות הכוללות יהתמחותם הוא תכנון ובני
מחשבים, ולחנך מהנדסי מחשבים בעלי ידע רחב בתוכנה 

 ובחומרה.

 המסלול למדעי המחשב  עם התמקדות בביואינפורמטיקה
(, בשיתוף עם .B.Scשנתי לתואר מוסמך למדעים )-מסלול ארבע

כנית הלימודים לתואר זה מקנה ידע והפקולטה לביולוגיה. ת
התחומים של מדעי המחשב וכן ידע בסיסי בביולוגיה נרחב במגוון 

מולקולרית ותאית, בהתמקדות בביולוגיה חישובית וכלי תוכנה 
ומערכות ביואינפורמטיקה. מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים 
שיוכלו להשתלב ולהוביל תעשיות ביואינפורמטיקה, וכן בוגרים 

מדעי שיוכלו להמשיך ללימודים מתקדמים המשלבים הבנה ב
סטודנטים שהתקבלו לכנית מיועדת והחיים ובמדעי המחשב. הת

דרך הפקולטה למדעי המחשב, ואילו האחריות האקדמית 
ללימודים הינה משותפת לפקולטה למדעי המחשב ולפקולטה 

 לביולוגיה.

 ובמתמטיקה במדעי המחשבכנית משולבת לתואר ות
בשיתוף עם הפקולטה  ,שנתית-תלת משולבתלימודים כנית ות

 במדעי המחשבמדעים ל, המקנה את התואר "בוגר למתמטיקה
המסלול מיועד לסטודנטים בעלי סכם . .B.Sc)) "ובמתמטיקה

מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים בעלי ידע  .גבוה במיוחד
מעמיק הן במדעי המחשב והן במתמטיקה, שיוכלו להשתלב 

ים ידע ויכולת יה הדורשיולהוביל בשטחי המחקר והתעש
מעמיקים בשני התחומים. מסלול זה  נבדל מאופציית התואר 
הנוסף בכך שהוא מהווה מסלול הרשמה נפרד ולומדים בו על פי 

 כנית קבועה מראש. ות

 פיזיקהוב במדעי המחשבלתואר תוכנית משולבת 
בשיתוף עם הפקולטה , שנתית-ארבע משולבת כנית לימודיםות
 מדעים במדעי המחשבל מוסמךאת התואר " המקנה ,פיזיקהל

המסלול מיועד לסטודנטים בעלי סכם גבוה  .(.B.Sc)" פיזיקהוב
במיוחד. מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן 

, שיוכלו להשתלב ולהוביל בשטחי פיזיקהבמדעי המחשב והן ב
 יה הדורשים ידע ויכולת מעמיקים בשני התחומים.יהמחקר והתעש

מסלול זה נבדל מאופצית התואר הנוסף בכך שהוא מהווה מסלול 
 כנית קבועה מראש הניתנתועל פי ת בו לומדיםר שא ,הרשמה נפרד

 .שנים ארבעללימוד ב

 רפואה ובמדעי המחשבמדעי התוכנית לתואר כפול ב
למדעי המחשב מציעות מסלול הפקולטה לרפואה ו ההפקולט

בעלי סכם גבוה מצטיינים  לתלמידיםלשני תארים המיועד 
במיוחד. מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן 

בכל אחד במדעי המחשב והן ברפואה, שיוכלו להשתלב ולהוביל 
התעשייה הדורשים ו , הפיתוחבשטחי המחקרמהתחומים בנפרד ו

. הבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את התארים הםידע בשני
 (.B.Sc)למדעים ״בוגר -במדעי המחשב״ ו (.B.Sc) ״בוגר למדעים

כנית מיועדת לתלמידים שהתקבלו לרפואה ובמדעי הרפואה״. הת
 ומעוניינים ללמוד בנוסף תואר במדעי המחשב.

 

 כניות מצוינותות

 "לפידים"  מצוינות כניתות
ינות, בתמיכה ומעורבות של חברות מובילות כנית מצוות

מצטיינים במדעי המחשב, בתעשייה, מיועדת להכשיר בוגרים 
בעלי מנהיגות וכישורים יוצאי דופן בתחום היזמות והניהול, אשר 
עתידים להשתלב בתעשייה בתפקידים מובילים. על המשתתפים 

באחד ממסלולי כנית לעמוד בכל דרישות הלימודים ובת
ללמוד קורסים אחדים  ,(כניות משולבותותהלימודים )כולל 

בחסות חברות בתחום היזמות והניהול, וכן להשתתף בפעילויות 
, מיוחדיםהסטודנטים בתוכנית זכאים לתנאים  .טק מובילות-היי
לרשות  , פטור משכר לימוד ומלגת מחיה.רט ליווי של חבר סגלובפ

 כנית חלל לימודים ייעודי חדיש.והסטודנטים בת

מוגברת ותוכנית "פסגות"  הנדסת תוכנהל מצוינות מגמת
 לעתודאים מצטיינים

כנית מצוינות בהנדסת תוכנה שמטרתה העיקרית להכשיר את ות
עתירת הטכנולוגיה  בתעשייהמובילי המחקר והפיתוח העתידיים 

את כל מסיימים כנית וטחון. המשתתפים בתיובמערכת הב
הקורסים  ורובדרישות הלימודים לתואר מוסמך בהנדסת תוכנה 

 שנות הלימוד. ארבעהנדרשים לתואר שני )מגיסטר( במהלך 
 

 סטודנטים מצטיינים במדעי המחשב –סמב"ה 
תוכנית מצטיינים  עידוד המצוינות, הפקולטה מקיימת במסגרת

התומכת במלגות לסטודנטים מצטיינים  פקולטית )סמב"ה(
בלימודי הסמכה. התוכנית מיועדת לכלל הסטודנטים הרשומים 

קולטה, בכל המסלולים, כולל המסלולים המשותפים עם בפ
 פקולטות אחרות.

 
 ם  לאחר תואר ראשוןלימודיהמשך 

בעלי  או תחומים קרובים, המחשבמדעי ב תואר ראשוןבוגרי 
, יוכלו להמשיך בלימודים לקראת תואר שני גבוהיםשגים יה

 מתקדמיםהתארים ה)מגיסטר( ושלישי )דוקטור( במסגרת לימודי 
הנדסת מחשבים יוכלו ללמוד גם לשל הפקולטה. בוגרי המסלול 

הנדסת חשמל. כמו כן ל הבמסגרת הפקולט מתקדמיםלתארים 
בוגרי המסלול למדעי המחשב עם התמקדות בביואינפורמטיקה 

בביולוגיה מולקולרית  מתקדםיוכלו להמשיך בלימודים לתואר 
לתואר  כנית המשולבתוהתבוגרי  במסגרת הפקולטה לביולוגיה.

יוכלו להמשיך בלימודיהם גם ובמתמטיקה  במדעי המחשב
במדעי לתואר  כנית המשולבתוהתובוגרי  ,בפקולטה למתמטיקה

יוכלו להמשיך בלימודיהם גם בפקולטה  פיזיקהוב המחשב
 .פיזיקהל
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 ת הלימודיםותוכני
 שנתי-תוכנית לימודים במסלול כללי ארבע .1

מחשבים זכאים -אלקטרוניקהם ממגמות מחשבים או תוכנה או הנדסאי
 לפטורים כמופרט להלן:

        
 נק'           

ומעלה במקצועות המקבילים בלימודי  75בציון של  פטור מותנה
 :הנדסאים

 חופשיתבחירה  4.0
 מרשימה ב' בחירה  7.0

  
 לפחות: 65פטור מותנה בעמידה בבחינה בציון 

מהמקצועות פעם אחת סטודנט רשאי לגשת לבחינת הפטור בכל אחד 
 בלבד.

 מ' מבוא למדעי המחשב  4.0
 ארגון ותכנון המחשב )את"מ( 3.0
 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 5.0

 או 
 מערכות ספרתיות  3.0

 -ו 
 תכן לוגי  3.0

 
 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 155.0על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 

 מקצועות חובה נק'  89.0
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'   56.0
 מקצועות בחירה חופשית נק'    4.0
  רת העשרהבחימקצועות  נק'      6.0

 
 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 
 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104031 מ'1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
  234114 * מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

  למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב'  – אנגלית טכנית 4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 - 2 12 16   
 

 כבר בסמסטר הראשון ללימודים. זה * חובה ללמוד קורס
 1ף ביולוגיה סביואינפורמטיקה מומלץ ללמוד בנותחום הב תעניניםהערה: למ

 מוקדם ככל האפשר. ( 134020) וגנטיקה כללית( 134058)

 
 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104032 + מ'2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 114071 מ'1 פיזיקה 3 1 - - 3.5
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234125 ** אלגוריתמים נומריים 2 2 - - 3.0
 234141 דעי המחשבקומבינטוריקה למ 2 1 - 1 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

19.5 3  10                                                         13  
או  3ואלגברה מודרנית ח' בסמסטר  2בסמסטר ** ניתן לקחת אלגוריתמים נומריים 

 להיפך.
+
 מקצוע קדם לאלגוריתמים נומריים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 

 

 3סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 094412 + הסתברות מ' 3 2 - - 4.0
 104134 *** אלגברה מודרנית ח' 2 1 - - 2.5
 234218  1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב  4 2 - - 5.0

234252 
 234292 למדמ"ח  לוגיקה  2 1  - 3.0

17.5 
 

 1 7 13   

סטודנטים יכולים להמיר את אלגברה מודרנית ח'  והקורס המתמטי הנוסף     ***
 (.104279( ומבוא לחוגים ושדות )104158בשני הקורסים:מבוא לחבורות )

+
 מקצוע קדם למבני נתונים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
  קורס מתמטי נוסף *     2.5/5.0
  מקצוע מדעי **     3.0/5.0

 234118 + ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5
 234247  1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0

16/20.5       
+
 , אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.מקצוע קדם למערכות הפעלה 

 
 אחד מבין הקורסים:* 

 נק'                       
 104135 (1)   'תמשוואות  דיפרנציאליות רגילות  2.5
 104033 אנליזה וקטורית 2.5
 104174 'מאלגברה לינארית ב 3.5
 104122 1 תורת הפונקציות 3.5
 104142 מרחבים מטרים וטופולוגייםמבוא ל 3.5
 104285   רגילות א' משוואות  דיפרנציאליות 3.5
  104295 3חשבון אינפיניטסימלי  5.0

 
(1)

ח' 3 פיזיקהקורס זה נחשב כקורס מתמטי נוסף רק לסטודנטים הלומדים  

או מכניקה  (,124400) 1, או כימיה קוונטית (115203) 1קוונטית  פיזיקה(, או 114073)

 (.114101אנליטית )

 
 מקצועות מדעיים להלן ** ראו

 
 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'

  מקצוע מדעי**     3.0/5.0
 236267 מבנה מחשבים 2 1 - - 3.0
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0

12/14 
 

     
 
 

 

 מקצועות מדעיים
 נקודות מבין 8מדעיים על הסטודנט לבחור לפחות  מקצועותעבור  

 8 -. נקודות מעבר לות להלןאתוך קיום דרישת השרשרהבאים,  המקצועות
 יחשבו כבחירה מרשימה ב':

                          
 114075 ממ2 פיזיקה 5.0
 114052 2 פיזיקה 3.5
 114054 3 פיזיקה 3.5
 114073 ח'3 פיזיקה 3.5
 114101 כניקה אנליטיתמ 4.0
 114246 ואלקטרודינמיקה תואלקטרומגנטי 5.0
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 125001 כימיה כללית 3.0
 125801 כימיה אורגנית 5.0
 124510 פיזיקליתכימיה  4.0
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134020 גנטיקה כללית 3.5

 

ות אהשרשרארבע אחת מבין את להשלים  צריכים הקורסים שיבחרו
 הבאות:

 נק'                                 פיזיקה. שרשרת 1
 114075 ממ2 פיזיקה 5.0

  או שני המקצועות הבאים: 
  114052 2 פיזיקה 3.5
 114054 3 פיזיקה 3.5

 נק'            . שרשרת ביולוגיה              2
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134020 * כלליתגנטיקה  3.5

 פתוח לרישום כלל טכניוני רק פעם בשנה כלליתהקורס גנטיקה * 

 נק'                   . שרשרת כימיה             3
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 125801 כימיה אורגנית 5.0

 או  
4.0 

 
 124510 פיזיקליתכימיה 
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 236873 יה ממוחשבתירא 3.0
 236875 זיהוי ראייתי 3.0
 236927 מבוא לרובוטיקה 3.0
 104177 גאומטריה דיפרנציאלית 3.5

 236200 המקצוע המחייב הוא: 
 
 וגרפיקה . גאומטריה9

 234325 1גרפיקה ממוחשבת  3.0
 236324 2גרפיקה ממוחשבת  3.0
 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה  3.0
 236373 סינטזה של תמונות 3.0
 236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"ם 3.0
 236719 גאומטריה חישובית 3.0
 104177 גאומטריה דיפרנציאלית 3.5
 238739 אלגוריתמית דיסקרטיתגאומטריה  2.0

 234325המקצוע המחייב הוא: 
 

               . למידה ובינה מלאכותית10
 236200 אותות, תמונות ומידעעיבוד  4.0
 236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות 3.0
 236372 רשתות בייסיאניות 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 3.0
 236756 מבוא למערכות לומדות 3.0
 236760 למידה חישובית 2.0
 236777 למידה עמוקה ושימושיה 3.0
 236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי 2.0
 236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים 3.0
 236941 מבוא לרשתות עצביות 3.0
 094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5

 236501המקצוע המחייב הוא: 
 

               ביואינפורמטיקה. 11
 236523   מבוא לביואינפורמטיקה 2.5
 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 3.0
 094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 125001 כימיה כללית 3.0
 125801 כימיה אורגנית 5.0
 134019 ואנזימולוגיהביוכימיה מבוא ל 2.5
 134020 גנטיקה כללית 3.5
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134082 ביולוגיה מולקולרית  2.5

 094423 -ו 236522המקצועות המחייבים הם: 
 

הערה: מלבד קורס אחד, קורסי הביולוגיה והכימיה בקבוצת התמחות זו 
 יחשבו כבחירה במסגרת רשימה ב'.

 

 רשימה א'
 נק'       , ובפרטמדעי המחשבכל מקצועות הפקולטה ל

 234301 פרויקט בעיבוד נתונים ה' 3.0
 234302 פרויקט בקומפילציה ה' 3.0
 234303 פרויקט במערכות הפעלה ה' 3.0
 234304 פרויקט בבינה מלאכותית ה' 3.0
 234306 א' VLSI-פרויקט ב 4.0
 234313 פרויקט תעשייתי 3.0
 234325 1 גרפיקה ממוחשבת 3.0
 234326 ממוחשבת ה'גרפיקה פרויקט ב 3.0
 234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות 4.0
 234493 מבוא לאבטחת סייבר  1.0
 234901 סדנה בתכנות תחרותי 3.0
 236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2.0
 236200 אותות, תמונות ומידעעיבוד  4.0
 236270 ניהול פרויקטי תוכנה 3.0
 236278 ומערכות מואצותמאיצים חישוביים  3.0
 236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה 3.0
 236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות 3.0
 236303 פרויקט בעיבוד שפות טבעיות 3.0
 236304 2לוגיקה למדעי המחשב  3.0

 236305 פרויקט בתכן לוגי מ' 3.0
 236306 גרפים מקריים 2.0
 236307 גרפים מרחיבים ושימושיהם 2.0
 236308 אלגברה של תורת הגרפים ומבנים קומבינטיריים 3.0
 236309 מבוא לתורת הצפינה 3.0
 236310 תורת השפות הפורמליות 3.0
 236311 סיבוכיות של חישובים אלגבריים 3.0
 236313 תורת הסיבוכיות 3.0
 236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב 3.0
 236319 שפות תכנות 3.0
 236321 שיטות בהנדסת תוכנה 3.0
 236322 מערכות אחסון מידע 3.0
 236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ' 3.0
 236324 2גרפיקה ממוחשבת  3.0
 236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ' 3.0
 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה 3.0
 236330 מבוא לאופטימיזציה 3.0
 236332 טכנולוגיות ויישומים –האינטרנט של הדברים  2.0
 236333 פרויקט באינטרנט של הדברים 3.0
 236334 מבוא לרשתות מחשבים 3.0
 236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ. חלקיות 3.0
 236339 החשת התכנסות של תהליכים איטרטיבים 2.0
 236340 פרויקט בתקשורת מחשבים 3.0
 236341 תקשורת באינטרנט 3.0
 236342 מבוא לאימות תוכנה 3.0
 236345 אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה 3.0
 236346 כניות בעזרת מחשבופרויקט באימות ת 3.0
 236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה 3.0
 236348 מחשב-מבוא לממשקי אדם 3.0
 236349 פרויקט באבטחת מידע 3.0
 236350 רשתותהגנה ב 3.0
 236351 מבוזרותמערכות  3.0
 236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים 3.0
 236357 א'  אלגוריתמים מבוזרים 3.0
 236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים 2.0
 236359 2אלגוריתמים  3.0
 236361 פרויקט בקומפילציה מ' 3.0
 236363 מערכות מסד נתונים 3.0
 236366 פרויקט במערכות הפעלה מ' 3.0
 236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3.0
 236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט 3.0
 236370 תכנות מקבילי ומבוזר 3.0
 236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר 3.0
 236372 רשתות בייסיאניות 3.0
 236373 סינתזה של תמונות 3.0
 236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 3.0
 236375 טכנולגית מנועי חיפוש 3.0
 236376 הנדסת מערכות הפעלה 4.0
 236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 3.0
 236378 מידע חסר ודאותעקרונות ניהול   2.0
 236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות 3.0
 236381 ב' VLSI-פרויקט ב 4.0
 236388 יקט במערכות אחסוןפרו 3.0
 236490 חת מחשביםטאב 3.0
 236491 תכנות מאובטח 3.0
  236496 הנדסה לאחור 3.0
 236499 פרויקט בחומות אש 3.0
 236500 קריפטאנליזה 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 3.0
 236502 פרויקט בבינה מלאכותית 3.0
 236503 1פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב  3.0
 236504 בתוכנההמשך פרויקט  3.0
 236506 קריפטולוגיה מודרנית 3.0
 236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות 2.0
 236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים 3.0
 236510 מימוש מערכות מסדי נתונים 3.0
 236512 פרויקט במערכות פיתוח  תוכנה 3.0
 236513 פרויקט מתקדם במערכות פיתוח תוכנה 3.0
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 נק'                  כימיה             -. שרשרת פיזיקה4
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 114052 2פיזיקה  3.5

 
  מקצועות בחירה

קבוצות  3כדלקמן. ישלים פקולטית נקודות בחירה  56על הסטודנט ללמוד 
 קבוצות 3 . השלמת הקבוצות המוגדרות להלן 11התמחות שונות מתוך 

מקצועות בכל קבוצת  3מתוכם  ,מקצועות שונים 9לימוד  משמעותה
אם יש כאלה.  ,בוצהבים בקיהמקצועות המחיוקיום דרישת לימוד  ,התמחות

 נקודות לפחות משלוש קבוצות ההתמחות שנבחרו. 26נדרש ללמוד 

מקצועות הפקולטה למדעי  )כל  נקודות נוספות יבחרו מרשימה א' 15
צועות חוץ נקודות מרשימה א' או מרשימה ב' )מק 15המחשב(, ועוד 

 פקולטיים( המופיעות להלן.

או בפרויקט אחד  כל סטודנט חייב להשתתף בשני פרויקטים לפחות
 בתוכנה(. המשך סעיף שונות בקשר לקורס פרויקט  ווסמינר אחד. )רא

 
 

 קבוצות התמחות

 נק'             סיבוכיות של חישובים. 1
 236306 גרפים מקריים 2.0
 236307 ושימושיהםגרפים מרחיבים  2.0
 236308 אלגברה של תורת הגרפים ומבנים קומבינטיריים 3.0
 236309 מבוא לתורת הצפינה 3.0
 236313 תורת הסיבוכיות 3.0
 236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב 3.0
 236359 2אלגוריתמים  3.0
 236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 3.0
 236377 בגרפים אלגוריתמים מבוזרים 3.0
 236378 מידע חסר ודאותעקרונות ניהול  2.0
 236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות 2.0
 236518 סיבוכיות תקשורת 2.0
 236521 רוביאלגוריתמי ק 2.0
 236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות 3.0
 236760 למידה חישובית 2.0

 236313 : ואהמקצוע המחייב ה
 
 האלגוריתמים. תורת 2

 236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב 3.0
 236357 אלגוריתמים מבוזרים א' 3.0
 236359 2אלגוריתמים  3.0
 236377 זרים בגרפיםאלגוריתמים מבו 3.0
 236521 רוביאלגוריתמי ק 2.0
 236715 של אלגוריתמים שיטות בניתוח  3.0
 236719 גאומטריה חישובית 3.0
 236755 אלגוריתמים מבוזרים  3.0
 236760 למידה חישובית 2.0
 236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי 2.0
 238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית 2.0

 
 . לוגיקה ויישומיה3

 236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2.0
 236304 2לוגיקה למדעי המחשב  3.0
 236342 מבוא לאימות תוכנה 3.0
 236345 אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה 3.0
 236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים 3.0
 236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3.0
 236378 מידע חסר ודאותעקרונות ניהול  2.0

 
 . קריפטולוגיה, צפינה ואינפורמציה4

 236309 מבוא לתורת הצפינה 3.0
 236350 רשתותבהגנה  3.0
  236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות 3.0
 236500 קריפטאנליזה 3.0
 236506 קריפטולוגיה מודרנית 3.0
 236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות 2.0
 236520 קידוד במערכות אחסון מידע 2.0
 236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות 3.0

 236990 קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה  3.0
 236506או  236309המקצועות המחייבים הם:  

 
                                                                       . פיתוח מערכות תוכנה5

 236319 שפות תכנות 3.0
 236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה 3.0
 236321 שיטות בהנדסת תוכנה 3.0
 236332 טכנולוגיות ויישומים –האינטרנט של הדברים  2.0
 236342 מבוא לאימות תוכנה 3.0
 236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה 3.0
 236363 מערכות מסד נתונים 3.0
 236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3.0
 236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט 3.0
 236376 הנדסת מערכות הפעלה 4.0
 236490 אבטחת מחשבים 3.0
 236491 תכנות מאובטח 3.0
 236496 הנדסה לאחור 3.0
 236700 תיכון תוכנה 3.0
 236703 תכנות מונחה עצמים 3.0
 236712 הנדסת תוכנה אג'יילית 2.0
 236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי 2.0

 236319 המקצוע המחייב הוא: 
 
 . תקשורת ומערכות מבוזרות6

 236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2.0
 236322 מערכות אחסון מידע 3.0
 236334 מבוא לרשתות מחשבים 3.0
 236341 תקשורת באינטרנט 3.0
 236350 רשתותהגנה ב 3.0
 236351 מערכות מבוזרות 3.0
 236357 אלגוריתמים מבוזרים א' 3.0
 236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט 3.0
 236490 אבטחת מחשבים 3.0
 236370 תכנות מקבילי ומבוזר 3.0
 236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 3.0
 236510 מימוש מערכות מסדי נתונים 3.0
 236755 אלגוריתמים מבוזרים  3.0

 236370או  236334המקצועות המחייבים הם: 
 
 
                . מערכות מיחשוב7

 236322 מערכות אחסון מידע 3.0
 236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה 3.0
 236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות 3.0
 236334 מבוא לרשתות מחשבים 3.0
 236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה 3.0
 236490 אבטחת מחשבים 3.0
 236491 תכנות מאובטח 3.0
 236496 הנדסה לאחור 3.0
 236350 רשתותהגנה ב 3.0
 236363 מערכות מסד נתונים 3.0
 236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט 3.0
 236376 הנדסת מערכות הפעלה 4.0
 236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות 3.0
 236510 מימוש מערכות מסדי נתונים 3.0
 236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי 2.0

  236363המקצוע המחייב הוא: 
 
 ורובוטיקהיה י. רא8

 236200                עיבוד אותות, תמונות ומידע 4.0
 236330 מבוא לאופטימיזציה 3.0
 236372 רשתות בייאסיניות 3.0
 236790 שיטות רב סריג 2.0
 236860 עיבוד תמונות דיגיטלי 3.0
 236861 יה חישובית גאומטריתירא 3.0
בעיבוד אותות  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם  3.0

 ותמונות
236862 

 236777 למידה עמוקה ושימושיה 3.0
 236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים 3.0
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 236873 יה ממוחשבתירא 3.0
 236875 זיהוי ראייתי 3.0
 236927 מבוא לרובוטיקה 3.0
 104177 גאומטריה דיפרנציאלית 3.5

 236200 המקצוע המחייב הוא: 
 
 וגרפיקה . גאומטריה9

 234325 1גרפיקה ממוחשבת  3.0
 236324 2גרפיקה ממוחשבת  3.0
 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה  3.0
 236373 סינטזה של תמונות 3.0
 236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"ם 3.0
 236719 גאומטריה חישובית 3.0
 104177 גאומטריה דיפרנציאלית 3.5
 238739 אלגוריתמית דיסקרטיתגאומטריה  2.0

 234325המקצוע המחייב הוא: 
 

               . למידה ובינה מלאכותית10
 236200 אותות, תמונות ומידעעיבוד  4.0
 236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות 3.0
 236372 רשתות בייסיאניות 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 3.0
 236756 מבוא למערכות לומדות 3.0
 236760 למידה חישובית 2.0
 236777 למידה עמוקה ושימושיה 3.0
 236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי 2.0
 236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים 3.0
 236941 מבוא לרשתות עצביות 3.0
 094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5

 236501המקצוע המחייב הוא: 
 

               ביואינפורמטיקה. 11
 236523   מבוא לביואינפורמטיקה 2.5
 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 3.0
 094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 125001 כימיה כללית 3.0
 125801 כימיה אורגנית 5.0
 134019 ואנזימולוגיהביוכימיה מבוא ל 2.5
 134020 גנטיקה כללית 3.5
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134082 ביולוגיה מולקולרית  2.5

 094423 -ו 236522המקצועות המחייבים הם: 
 

הערה: מלבד קורס אחד, קורסי הביולוגיה והכימיה בקבוצת התמחות זו 
 יחשבו כבחירה במסגרת רשימה ב'.

 

 רשימה א'
 נק'       , ובפרטמדעי המחשבכל מקצועות הפקולטה ל

 234301 פרויקט בעיבוד נתונים ה' 3.0
 234302 פרויקט בקומפילציה ה' 3.0
 234303 פרויקט במערכות הפעלה ה' 3.0
 234304 פרויקט בבינה מלאכותית ה' 3.0
 234306 א' VLSI-פרויקט ב 4.0
 234313 פרויקט תעשייתי 3.0
 234325 1 גרפיקה ממוחשבת 3.0
 234326 ממוחשבת ה'גרפיקה פרויקט ב 3.0
 234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות 4.0
 234493 מבוא לאבטחת סייבר  1.0
 234901 סדנה בתכנות תחרותי 3.0
 236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות 2.0
 236200 אותות, תמונות ומידעעיבוד  4.0
 236270 ניהול פרויקטי תוכנה 3.0
 236278 ומערכות מואצותמאיצים חישוביים  3.0
 236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה 3.0
 236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות 3.0
 236303 פרויקט בעיבוד שפות טבעיות 3.0
 236304 2לוגיקה למדעי המחשב  3.0

 236305 פרויקט בתכן לוגי מ' 3.0
 236306 גרפים מקריים 2.0
 236307 גרפים מרחיבים ושימושיהם 2.0
 236308 אלגברה של תורת הגרפים ומבנים קומבינטיריים 3.0
 236309 מבוא לתורת הצפינה 3.0
 236310 תורת השפות הפורמליות 3.0
 236311 סיבוכיות של חישובים אלגבריים 3.0
 236313 תורת הסיבוכיות 3.0
 236315 שיטות אלגבריות במדעי המחשב 3.0
 236319 שפות תכנות 3.0
 236321 שיטות בהנדסת תוכנה 3.0
 236322 מערכות אחסון מידע 3.0
 236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ' 3.0
 236324 2גרפיקה ממוחשבת  3.0
 236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ' 3.0
 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה 3.0
 236330 מבוא לאופטימיזציה 3.0
 236332 טכנולוגיות ויישומים –האינטרנט של הדברים  2.0
 236333 פרויקט באינטרנט של הדברים 3.0
 236334 מבוא לרשתות מחשבים 3.0
 236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ. חלקיות 3.0
 236339 החשת התכנסות של תהליכים איטרטיבים 2.0
 236340 פרויקט בתקשורת מחשבים 3.0
 236341 תקשורת באינטרנט 3.0
 236342 מבוא לאימות תוכנה 3.0
 236345 אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה 3.0
 236346 כניות בעזרת מחשבופרויקט באימות ת 3.0
 236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה 3.0
 236348 מחשב-מבוא לממשקי אדם 3.0
 236349 פרויקט באבטחת מידע 3.0
 236350 רשתותהגנה ב 3.0
 236351 מבוזרותמערכות  3.0
 236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים 3.0
 236357 א'  אלגוריתמים מבוזרים 3.0
 236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים 2.0
 236359 2אלגוריתמים  3.0
 236361 פרויקט בקומפילציה מ' 3.0
 236363 מערכות מסד נתונים 3.0
 236366 פרויקט במערכות הפעלה מ' 3.0
 236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3.0
 236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט 3.0
 236370 תכנות מקבילי ומבוזר 3.0
 236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר 3.0
 236372 רשתות בייסיאניות 3.0
 236373 סינתזה של תמונות 3.0
 236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים 3.0
 236375 טכנולגית מנועי חיפוש 3.0
 236376 הנדסת מערכות הפעלה 4.0
 236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 3.0
 236378 מידע חסר ודאותעקרונות ניהול   2.0
 236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות 3.0
 236381 ב' VLSI-פרויקט ב 4.0
 236388 יקט במערכות אחסוןפרו 3.0
 236490 חת מחשביםטאב 3.0
 236491 תכנות מאובטח 3.0
  236496 הנדסה לאחור 3.0
 236499 פרויקט בחומות אש 3.0
 236500 קריפטאנליזה 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 3.0
 236502 פרויקט בבינה מלאכותית 3.0
 236503 1פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב  3.0
 236504 בתוכנההמשך פרויקט  3.0
 236506 קריפטולוגיה מודרנית 3.0
 236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות 2.0
 236509 נושאים מתקדמים במבנה מחשבים 3.0
 236510 מימוש מערכות מסדי נתונים 3.0
 236512 פרויקט במערכות פיתוח  תוכנה 3.0
 236513 פרויקט מתקדם במערכות פיתוח תוכנה 3.0
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במסלול  , הכלולים בקבוצות ההתמחותקורסי חובה וליבה במגמה
 .למה של הקבוצותלצורך מילוי דרישת ההשחשבו י, ישנתי-הארבע

( ייחשב לצורך מילוי דרישת 236501הקורס מבוא לבינה מלאכותית )
הליבה במסלול להנדסת תוכנה. הפרויקט השנתי בהנדסת מקצועות 

    תוכנה ייחשב לצורך מילוי דרישה הפרויקט במגמה.

 
  

 שנתי-. תוכנית לימודים במסלול כללי תלת2

 מחשבים-אלקטרוניקה אואו תוכנה מחשבים  תוסאים ממגמהנד
-ארבעהכנית הלימודים במסלול הכללי וזכאים לפטורים כמפורט בת

 שנתי.

 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 118.5על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 

 מקצועות חובה נק'  86.0
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'  24.5
 מקצועות בחירה חופשית נק'    2.0
         העשרה בחירת מקצועות  נק'    6.0

                              
 החלוקה לסמסטרים היא במסגרת המלצה בלבד. 

 שנתי.-כמו במסלול הכללי הארבע 4, 3, 2, 1סמסטרים 

 
 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה
 

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 
 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
  מקצוע מדעי **     3.0/5.0

 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0

9/11 
 

      

-זהות לאלו במסלול הכללי הארבע המקצועות המדעייםדרישות  **
המקצועות  המופיעים ברשימת המקצועות מבין  נקודות  8שנתי: לפחות 

, תוך קיום דרישת אחת שנתי-הארבעהכללי במסלול  המדעיים
 ות.אהשרשר

 
 מקצועות בחירה

 ודותנק 18 כדלקמן: פקולטית נקודות בחירה 24.5להשלים על הסטודנט 
לפחות לפחות מרשימה א' )מקצועות פנים פקולטיים(, ובמסגרת זו 

ב' -מרשימות א' ואת שאר מקצועות הבחירה ניתן לקחת פרויקט אחד. 
 שנתי(.-)המופיעות במסלול הכללי הארבע

 
 

  המגמה ללמידה וניתוח מידע

ששטח התמחותם הוא באיסוף,  בוגריםהיא להכשיר  וז כניתותמטרת 
עיבוד וניתוח מידע ואותות, וחקר שיטות ואלגוריתמים בתחומים אלו. 

בעקרונות של טיפול במידע והפקת תכנים ממנו על ידי  תמתמקד המגמה
 כניתוהתכלים בעיבוד אותות, הסקה סטטיסטית, ולמידה חישובית. 

על כך העשרה  פהרקע רחב במדעי המחשב, ומוסי םלבוגרי המעניק
למידה ממנו,  איסופו, עיבודו, –מתמחים במידע המתמטית וקורסים 

דעי המחשב וכן תעודה במ נתיש-תלת מסיימי המגמה יקבלו תואר ועוד.
  את הלימודים במגמה. מוהמאשרת שסיי

 הערה: קבלת סטודנטים למגמה תהיה רק בסמסטר חורף.

נקודות  121, יש לצבור שנתי-התלת תוארב המגמה על מנת להשלים את
 רוט הבא:ילפי הפ

 מקצועות חובה נק'          92.0
 פרויקטים נק'      3.0-4.0

 ליבהמקצועות  נק'              9.0
 פקולטית מקצועות בחירה  נק'               9.0
 מקצועות בחירה חופשית נק'              2.0
 רת העשרה בחימקצועות   נק'              6.0

 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה
 

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 

 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104031 מ'1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
  234114 *  מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

 למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב'  – אנגלית טכנית 4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 - 2 12 16   
 

 כבר בסמסטר הראשון ללימודים. זה * חובה ללמוד קורס

 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104032 מ'2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 114071 מ'1יקה זפי 3 1 - - 3.5
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 דעי המחשבקומבינטוריקה למ 2 1 - 1 3.0
 104174 (1)אלגברה ליניארית במ  3 1 - - 3.5
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

20.0 3 - 9 14   
 .(פקולטית בחירה)הוספת נקודה ל 'נק 2.5( 104134)או אלגברה מודרנית ח'  (1)

 

 3סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 4 2 - - 5.0

234252 
 094412 +  הסתברות מ' 3 2 - - 4.0
 234125 אלגוריתמים נומריים 2 2 - - 3.0
 234218   1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 234292 לוגיקה למדמ"ח  2 1 - - 3.0
 104285 (2)משוואות דיפרנציאליות רגילות א'  3 1 - - 3.5

21.5 
 

- 1 9 16   

(2)
נק'  2.5( 104135נק' במד"ר ת' ) 3.5זה לסטודנטים להמיר מקצוע  מותר 

 ולהוסיף נקודה בבחירה פקולטית.

 
 .תן ללמוד באותו סמסטרימקצוע קדם למבני נתונים, אך נ +

 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 234247   1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
 234118 + ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5

  מקצוע מדעי **     3.0/5.0
13.5/15.5       

 
+
.מקצוע קדם למערכות הפעלה, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר   

. 
 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236343  תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 2 1 - - 3.0
 236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע 3 2 - - 4.0

  מקצוע מדעי **     3.0/5.0
13/15       

 
-זהות לאלו במסלול הכללי הארבע המקצועות המדעייםדרישות  **

המקצועות  המופיעים ברשימת המקצועות מבין  נקודות  8שנתי: לפחות 
, תוך קיום דרישת אחת שנתי-הארבעהכללי במסלול  המדעיים

 השרשראות.

 

 שנתי:-תלתמקצועות חובה במגמה שאינם נדרשים במסלול כללי 
נה מלאכותית, עיבוד מבוא לבי משוואות דיפרנציאליות רגילות א',

 אותות, תמונות ומידע.
 

 מקצועות בחירה
 שלושהלפחות   :כדלקמן נקודות בחירה 21על הסטודנט להשלים 

 נק'( מרשימת הליבה המפורטת להלן.  9קורסים )
  נק' לפחות 3פרויקט אחד בהיקף כולל של בכל סטודנט חייב להשתתף 

מבין כלל הפרויקטים בפקולטה )פרט לאלו שהסילבוס מגדיר  שייבחר
 כ"לא מוכר לצורך מילוי דרישות הפרויקטים לתואר"(.

)מקצועות פנים  א' המקצועות הבחירה ניתן לקחת מרשימאת שאר 
 .שנתי-הארבעבמסלול הכללי  ההמופיע פקולטיים( 
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 236515 מתקדמים בתורת הצפינהנושאים  2.0
 236518 סיבוכיות תקשורת 2.0
 236520 קידוד במערכות אחסון מידע 2.0
 236521 רוביאלגוריתמי ק 2.0
 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 3.0
 236523 מבוא לביואינפורמטיקה 2.5
 236524 פרויקט בביואינפורמטיקה 3.0
 236525 חסמים ובניותמבוא לקידוד רשת,  3.0
 236526 2פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב  3.0
 236612 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה 3.0
 236698 הבטחת איכות תוכנה 2.0
 236700 תיכון תוכנה 3.0
 236703 תכנות מונחה עצמים 3.0
 236712 הנדסת תוכנה אג'יילית 2.0
 236715 של אלגוריתמים בניתוח שיטות  3.0
 236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"ם 3.0
 236719 גאומטריה חישובית 3.0
 236729 פרויקט בגאומטריה חישובית 3.0
 236754 פרויקט במערכות נבונות 3.0
 236755 אלגוריתמים מבוזרים  3.0
 236756 מבוא למערכות לומדות 3.0
 236757 פרויקט במערכות לומדות 3.0
 236760 למידה חישובית 2.0
  236777 למידה עמוקה ושימושיה 3.0
 236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי 2.0
 236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי 2.0
 236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים 3.0
 236790 סריג-שיטות רב 2.0
 236827 סמינר במערכות מחשבים 2.0
      236828 במערכות מחשביםפרויקט  3.0
 236860 עיבוד תמונות דיגיטלי 3.0
 236861 ה חישובית גאומטריתיראי 3.0
ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות  3.0

 ותמונות
236862      

 236873 יה ממוחשבתירא 3.0
 236874 ה ממוחשבתיפרויקט בראי 3.0
 236875 זיהוי ראייתי 3.0
 236927 מבוא לרובוטיקה 3.0
 236941 מבוא לרשתות עצביות 3.0
 236950 תרשתות עצביונושאים מתקדמים ב 2.0
 236951 סמינר ברשתות עצביות 2.0
 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית 3.0
 236991 פרויקט בחישוב קוונטי  3.0
 238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית 2.0
 238900 סמינריון מחקר בתאוריה של חישובים 2.0
 238901 וקומבינטוריקה  סמינריון מחקר בלוגיקה 2.0
 238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים 2.0

 

   רשימה ב'

 נק'           פקולטיים-מקצועות בחירה חוץ 
 036044 תכן תנועת רובוטים וניווט ע"י חיישנים 3.0
 044105 המעגלים החשמלייםתורת  4.0
 044127  יסודות התקני מוליכים למחצה 3.5
 044131 אותות ומערכות 5.0
 044137 אלקטרוניים םמעגלי 5.0
 044157 'א 1מעבדה להנדסת חשמל  2.0
 044167 פרויקט א' 4.0
 044169 פרויקט ב' 4.0
 044202 אותות אקראיים 3.0
 046201 עיבוד אותות אקראיים 3.0
 046206 מבוא לתקשורת ספרתית 3.0
 046332 יה ושמיעהימערכות רא 3.0
 046880 בעזרת מחשב VLSI מערכות של לוגיתכן  3.0
 VLSI 048878ארכיטקטורות  2.0
ה יה, מבנה תמונות וראייבראי מתקדמיםנושאים  2.0

 ממוחשבת
048921 

 086761 ניווט נעזר ראיה ממוחשבת 3.0
 094222 מבוססת מודלים הנדסת מערכות 3.5

 094313 מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים 3.5
 094314 מודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים 3.5
 094333 בחקר ביצועים מודלים דינמיים 3.5
 094325 סמינר בחקר ביצועים 3.5
 094334 סימולציה ספרתית 3.0
 094423 מבוא לסטטיסטיקה 3.5
 094591 מבוא לכלכלה 3.5
 096224 ניהול מידע מבוזר 3.0
 096250 מערכות מידע מבוזרות 3.5
 096262 אחזור מידע 3.5
 096326 תזמוןב אלגוריתמים  3.5
 096411 למידה סטטיסטית מבוססת נתונים 3.5
 097317 תורת המשחקים השיתופיים 2.5
 104122 1תורת הפונקציות  3.5
 104135 רגילות ת'משוואות דיפרנציאליות  2.5
 104142 מרחבים מטריים וטופולוגייםמבוא ל 3.5
 104157 מבוא לתורת המספרים 3.5
 104165 פונקציות ממשיות 3.5
 104174 'מאלגברה לינארית ב 3.5
 104158 מבוא לחבורות 3.5
 104177 גאומטריה דיפרנציאלית 3.5
 104192 מבוא למתמטיקה שימושית 3.0
 104221 מרוכבות והתמרות אינטגרליות פונקציות 4.0
 104223 משוואות דיפרנציאליות חלקיות וטורי פוריה 4.0
 104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית 3.5
 104279 מבוא לחוגים ושדות 2.5
 104293 תורת הקבוצות 2.5
 106378 תורת המידה 3.0
 106383 טופולוגיה אלגברית 3.0
 114101 מכניקה אנליטית 4.0
 114246 ואלקטרודינמיקה תואלקטרומגנטי  5.0
 115203 1קוונטית  פיזיקה 5.0
 115204 2קוונטית  פיזיקה 5.0
 114036 סטטיסטית ותרמית פיזיקה 5.0
 116217 של מצב מוצק פיזיקה 3.5
 116354 וקוסמולוגיה פיזיקהאסטרו 3.5
 124120 יסודות הכימיה 5.0
 124400 כימיה קוונטית 5.0
 124503 ב'1יקלית זפיכימיה  2.5
 124801 ב'1כימיה אורגנית  2.5
 125801 כימיה אורגנית  5.0
 134019 ואנזימולוגיה ביוכימיה מבוא ל 2.5
 134020 גנטיקה כללית 3.5
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134082 ביולוגיה מולקולרית 2.5
 134113 מסלולים מטבוליים 3.5
 134128 ביולוגיה של התא 3.5
 134119 בקרת הביטוי הגנטי 2.5
 134142 מעבדה בגנטיקה מולקולרית 2.0
 לעדכן מס' קורס מעבדה בגנטיקה מולקולרית 2.5

 
134120 2.0 

 
 214909 כישורים רכים – 2בעיות במדעי המחשב 

ניתן גם לבחור מקצועות מתוך "רשימת הקורס המתמטי הנוסף" המופיעה  
 וכן מקצועות נוספים באישור היועץ. שנתי,-במסלול הכללי הארבע

 
 
 
 

  המגמה ללמידה וניתוח מידע
 

  שנתי.-המסלול התלתבמסגרת להלן מטרת ודרישות המגמה מתוארים 
יוכלו  שנתי ובמסלול להנדסת תוכנה-במסלול הכללי הארבעסטודנטים 

שנתי, בתנאי -גם הם לקבל את תעודת המגמה בנוסף על התואר הארבע
שיעמדו בדרישות ובמכסת הנקודות להשלמת התואר במסלול הרגיל 
אליו הם רשומים, ובנוסף ישלימו את הדרישות הייחודיות )חובה וליבה( 

 למגמה ללמידה וניתוח מידע.
 שנתי-ארבעמקצועות חובה במגמה שאינם נדרשים במסלול כללי 

, מבוא *משוואות דיפרנציאליות רגילות א' :ובמסלול להנדסת תוכנה
 אותות, תמונות ומידע.לבינה מלאכותית, עיבוד 

 .קורס מתמטי נוסףל הדרישה חשב לצורך מילויילא י( 104285)מד״ר א׳ *
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במסלול  , הכלולים בקבוצות ההתמחותקורסי חובה וליבה במגמה
 .למה של הקבוצותלצורך מילוי דרישת ההשחשבו י, ישנתי-הארבע

( ייחשב לצורך מילוי דרישת 236501הקורס מבוא לבינה מלאכותית )
הליבה במסלול להנדסת תוכנה. הפרויקט השנתי בהנדסת מקצועות 

    תוכנה ייחשב לצורך מילוי דרישה הפרויקט במגמה.

 
  

 שנתי-. תוכנית לימודים במסלול כללי תלת2

 מחשבים-אלקטרוניקה אואו תוכנה מחשבים  תוסאים ממגמהנד
-ארבעהכנית הלימודים במסלול הכללי וזכאים לפטורים כמפורט בת

 שנתי.

 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 118.5על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 

 מקצועות חובה נק'  86.0
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'  24.5
 מקצועות בחירה חופשית נק'    2.0
         העשרה בחירת מקצועות  נק'    6.0

                              
 החלוקה לסמסטרים היא במסגרת המלצה בלבד. 

 שנתי.-כמו במסלול הכללי הארבע 4, 3, 2, 1סמסטרים 

 
 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה
 

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 
 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
  מקצוע מדעי **     3.0/5.0

 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0

9/11 
 

      

-זהות לאלו במסלול הכללי הארבע המקצועות המדעייםדרישות  **
המקצועות  המופיעים ברשימת המקצועות מבין  נקודות  8שנתי: לפחות 

, תוך קיום דרישת אחת שנתי-הארבעהכללי במסלול  המדעיים
 ות.אהשרשר

 
 מקצועות בחירה

 ודותנק 18 כדלקמן: פקולטית נקודות בחירה 24.5להשלים על הסטודנט 
לפחות לפחות מרשימה א' )מקצועות פנים פקולטיים(, ובמסגרת זו 

ב' -מרשימות א' ואת שאר מקצועות הבחירה ניתן לקחת פרויקט אחד. 
 שנתי(.-)המופיעות במסלול הכללי הארבע

 
 

  המגמה ללמידה וניתוח מידע

ששטח התמחותם הוא באיסוף,  בוגריםהיא להכשיר  וז כניתותמטרת 
עיבוד וניתוח מידע ואותות, וחקר שיטות ואלגוריתמים בתחומים אלו. 

בעקרונות של טיפול במידע והפקת תכנים ממנו על ידי  תמתמקד המגמה
 כניתוהתכלים בעיבוד אותות, הסקה סטטיסטית, ולמידה חישובית. 

על כך העשרה  פהרקע רחב במדעי המחשב, ומוסי םלבוגרי המעניק
למידה ממנו,  איסופו, עיבודו, –מתמחים במידע המתמטית וקורסים 

דעי המחשב וכן תעודה במ נתיש-תלת מסיימי המגמה יקבלו תואר ועוד.
  את הלימודים במגמה. מוהמאשרת שסיי

 הערה: קבלת סטודנטים למגמה תהיה רק בסמסטר חורף.

נקודות  121, יש לצבור שנתי-התלת תוארב המגמה על מנת להשלים את
 רוט הבא:ילפי הפ

 מקצועות חובה נק'          92.0
 פרויקטים נק'      3.0-4.0

 ליבהמקצועות  נק'              9.0
 פקולטית מקצועות בחירה  נק'               9.0
 מקצועות בחירה חופשית נק'              2.0
 רת העשרה בחימקצועות   נק'              6.0

 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה
 

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 

 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104031 מ'1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
  234114 *  מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

 למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב'  – אנגלית טכנית 4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 - 2 12 16   
 

 כבר בסמסטר הראשון ללימודים. זה * חובה ללמוד קורס

 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104032 מ'2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 114071 מ'1יקה זפי 3 1 - - 3.5
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 דעי המחשבקומבינטוריקה למ 2 1 - 1 3.0
 104174 (1)אלגברה ליניארית במ  3 1 - - 3.5
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

20.0 3 - 9 14   
 .(פקולטית בחירה)הוספת נקודה ל 'נק 2.5( 104134)או אלגברה מודרנית ח'  (1)

 

 3סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 4 2 - - 5.0

234252 
 094412 +  הסתברות מ' 3 2 - - 4.0
 234125 אלגוריתמים נומריים 2 2 - - 3.0
 234218   1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 234292 לוגיקה למדמ"ח  2 1 - - 3.0
 104285 (2)משוואות דיפרנציאליות רגילות א'  3 1 - - 3.5

21.5 
 

- 1 9 16   

(2)
נק'  2.5( 104135נק' במד"ר ת' ) 3.5זה לסטודנטים להמיר מקצוע  מותר 

 ולהוסיף נקודה בבחירה פקולטית.

 
 .תן ללמוד באותו סמסטרימקצוע קדם למבני נתונים, אך נ +

 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 234247   1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
 234118 + ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5

  מקצוע מדעי **     3.0/5.0
13.5/15.5       

 
+
.מקצוע קדם למערכות הפעלה, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר   

. 
 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236343  תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 2 1 - - 3.0
 236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע 3 2 - - 4.0

  מקצוע מדעי **     3.0/5.0
13/15       

 
-זהות לאלו במסלול הכללי הארבע המקצועות המדעייםדרישות  **

המקצועות  המופיעים ברשימת המקצועות מבין  נקודות  8שנתי: לפחות 
, תוך קיום דרישת אחת שנתי-הארבעהכללי במסלול  המדעיים

 השרשראות.

 

 שנתי:-תלתמקצועות חובה במגמה שאינם נדרשים במסלול כללי 
נה מלאכותית, עיבוד מבוא לבי משוואות דיפרנציאליות רגילות א',

 אותות, תמונות ומידע.
 

 מקצועות בחירה
 שלושהלפחות   :כדלקמן נקודות בחירה 21על הסטודנט להשלים 

 נק'( מרשימת הליבה המפורטת להלן.  9קורסים )
  נק' לפחות 3פרויקט אחד בהיקף כולל של בכל סטודנט חייב להשתתף 

מבין כלל הפרויקטים בפקולטה )פרט לאלו שהסילבוס מגדיר  שייבחר
 כ"לא מוכר לצורך מילוי דרישות הפרויקטים לתואר"(.

)מקצועות פנים  א' המקצועות הבחירה ניתן לקחת מרשימאת שאר 
 .שנתי-הארבעבמסלול הכללי  ההמופיע פקולטיים( 
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 8סמסטר      
 קורסי בחירה

 

 
 בחירהמקצועות 

נקודות בחירה פקולטית, ומתוכן  38.5 סה"כ על הסטודנט להשלים
נקודות  29.5. להלן תמפורטהליבה הנק'( מרשימת  9.0) קורסים 3לפחות 

נקודות לפחות  15צריכים לכלול הכללית מקצועות הבחירה הפקולטית 
פקולטיים(, כולל פרויקט אחד לפחות. את -מרשימה א' )מקצועות פנים

מקצועות הבחירה ניתן ללמוד מרשימות א' או ב' )המופיעות שאר 
 שנתי(, או באישור היועץ.-במסלול הכללי הארבע

  ( 094503) 1את הקורס מיקרו כלכלה סטודנט יכול לבחור  הערה:
 ב' במסלול להנדסת תוכנה.רשימה מכמקצוע בחירה 

 
 ליבה מקצועות נק'
 236270 ניהול פרויקטי תוכנה 3.0
 236321 שיטות בהנדסת תוכנה 3.0
 236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה 3.0
 236350 רשתותהגנה ב 3.0
 236363 מערכות מסדי נתונים 3.0
 236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 3.0
 236700 תיכון תוכנה 3.0

 
 
 
 

 הנדסת תוכנה מוגברת מצוינות למגמת 
 

מטרת המגמה היא להכשיר מהנדסי פיתוח ברמה גבוהה, תוך רכישת 
טכנולוגי במגוון הרחב של תחומי הנדסת תוכנה וכן העשרת -ידע מדעי

 מקצועות היסוד המדעיים ומקצועות תכן.
בפרט לעתודאים מצטיינים המגמה מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ו

רבע שנים את כנית "פסגות". היא מאפשרת לסיים תוך אובמסגרת ת
 תואר שני הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה וכן מקצועות לימודי 

 ..M.Scלקראת תואר 
 

להשלמת הלימוד במגמה  יש לעמוד בדרישות המסלול להנדסת תוכנה 
נקודות נוספות של קורסים  בהתאם לדרישות   14וכן להשלים  ,במלואן

 התואר השני.
 :הבהרות

קבלה למגמה אפשרית בסמסטר הראשון לבעלי סכם גבוה במיוחד כפי  .1
שיקבע מעת לעת. קבלה למגמה מבטיחה גם קבלה למסלול להנדסת 

 תוכנה. 
קבלה למגמה אפשרית לכל אורך הלימודים במדעי המחשב ותאושר  .2

ומעלה, במקצועות שאינם  90רק לסטודנטים בעלי ממוצע מצטבר של  
 חופשית.כוללים מקצועות בחירה 

בכל תקופת  לפחות 83המשך הלימודים במגמה דורש ממוצע של  .3
 הלימודים.

 .4בסמסטר   אלגוריתמים נומרייםאו נוסף מומלץ ללמוד קורס מדעי  .4
ומקצועות  5מומלץ שמקצועות הבחירה יילמדו החל מסמסטר  .5

 .7-8בסמסטרים  מתקדמים
תוכנה מומלץ להשלים את מירב מקצועות הליבה של המסלול להנדסת  .6

 כבחירה.
 12ידרשו ימסטודנטים שלהם הצעת מחקר מאושרת לתואר שני  .7

( להשלמת הלימוד במגמה. סטודנטים 14נקודות נוספות בלבד )במקום 
 נקודות נוספות בהמשך לימוד התואר השני. 6ידרשו להשלים יאלה 

הנקודות הנוספות, לקראת  14להכרה בקורסים הנלמדים במסגרת  .8
 תאריםלביה"ס תואר שני,  יש לקבל הסכמה מראש מסגן דיקן 

 לי(.וד הקורס )כולל דרישת ציון מינימוזאת טרם ליממתקדמים, 
רשם יסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה של תואר שני יוכלו לה .9

 לתואר שני כבר לאחר תום שלוש שנות לימוד.
כנית יכולה להיות בכל נושא וההתמחות בתואר שני של בוגרי הת .10

 הנחקר בפקולטה.
כבוגר המגמה יוכר אך ורק מי שהתקבל אליה והשלים את לימודיו  .11

 שנות לימוד. 5במסגרתה תוך 
 לבוגרי המגמה תוענק תעודת בוגר המגמה מטעם הפקולטה. .12

       
 

 . המסלול להנדסת מחשבים4
לימודית לתואר מטרת המסלול להנדסת מחשבים היא להוות מסגרת 

ית מערכות יראשון שתכשיר בוגרים ששטח התמחותם הוא תכנון ובנ
הכוללות מחשבים ולחנך מהנדסי מחשבים בעלי ידע רחב בתוכנה 

 ובחומרה.

המסלול להנדסת מחשבים פועל במסגרת לימודים משותפת לפקולטה 
להנדסת חשמל ולפקולטה למדעי המחשב, שתקראנה להלן "יחידות 

יפות מלאה לשתי היחידות. המסלול אינו מהווה יחידה האם", ובכפ
כנית ואקדמית. הפעלת המסלול נעשית ע"י ראשי שתי היחידות. ת

הלימודים מבוססת על מקצועות יחידות האם. בתום לימודיהם יקבלו 
 ( בהנדסת מחשבים"..B.Scבוגרי מסלול זה תואר "מוסמך למדעים )

 158על הסטודנט לצבור  על מנת למלא את הדרישות לקבלת התואר,
: מקצועות חובה, הבאות קבוצות המקצועות ארבענקודות לפחות, מתוך 

 ומקצועות בחירה חופשית, באופן הבא: בחירהליבה, מקצועות  מקצועות

 .ןכנית המומלצת להלומקצועות החובה המפורטים בתכל את  למד. י1

מקצועות לפי בחירתו מתוך רשימת מקצועות  שלושהלפחות . ילמד 2
 הליבה.

ילמד מספר מקצועות לפי בחירותו מתוך רשימת מקצועות הבחירה . 3
לים של הפקולטה להנדסת חשמל ושל הפקולטה למדעי המחשב, כך שיש

במידה ונלמד מקצוע המופיע ברשימת  .לפחות שתי קבוצות התמחות
ת, הוא יכול להיחשב מקצועות הליבה וגם כחובה בקבוצת התמחו

במסגרת  אובמסגרת קבוצת ההתמחות )ואז לא ייחשב במסגרת הליבה( 
מקצועות הליבה )ואז לא ייחשב בקבוצת ההתמחות ויש לבחור מקצוע 

סך כל הנקודות שיצבור במקצועות החובה, הליבה  אחר במקומו(.
 .(בסעיף "מקצועות בחירה" להלןגם )ראו  .148והבחירה יהיה לפחות 

 נק' העשרה(. 6הבחירה החופשית )מתוכם במקצועות  'נק 10יצבור  .4

סטודנט יכול לשנות דעתו ולבקש לעזוב את המסלול בכל עת, אולם כדי 
לקבל את התואר בהנדסת חשמל או במדעי המחשב, עליו להשלים את 
כל מקצועות החובה החסרים לו ולמלא אחר כל הדרישות האקדמיות 

 של התואר ביחידת האם.

יסודיים, יפנה -סטודנט המעונין בתעודת הוראה בבתי הספר העל
 למזכירות לימודי הסמכה ביחידת האם לקבלת פרטים.

 קבלת סטודנטים

. למסלול מתקבל מדי שנה מספר מוגבל של סטודנטים מהפקולטה 1
להנדסת חשמל ומהפקולטה למדעי המחשב. מספר המתקבלים מכל 

שתי יחידות האם, לאחר התיעצות יחידה נקבע מדי שנה בהסכמת ראשי 
 בועדת המסלול להנדסת מחשבים.

. סטודנט המתקבל למסלול ממשיך להשתייך ליחידת האם שלו, והוא 2
 כפוף לראש היחידה מבחינה אקדמית, מנהלית ומשמעתית.

. סטודנט שסיים את לימודיו במסלול להנדסת מחשבים, יכול להמשיך 3
ת משתי יחידות האם, ללא השלמות בכל אח תואר שני ושלישיבלימודי 

 .לתארים מתקדמיםמיוחדות, וזאת מבלי לפגוע בתקנות ביה"ס 

. יועצי סטודנטים: יחידות האם קובעות יועצים מיוחדים לסטודנטים 4
במסלול להנדסת מחשבים. סטודנט המתקבל למסלול מופנה ליועץ 

 המתאים ביחידתו.

יקה ומחשבים במסלול פטורים להנדסאים ממגמות חשמל, אלקטרונ. 5
 להנדסת מחשבים:

הנדסאים ממגמות חשמל, אלקטרוניקה ומחשבים זכאים לפטורים 
 כמפורט להלן:

        
 נק'           

ומעלה במקצועות המקבילים בלימודי  75בציון של  פטור מותנה
 :הנדסאים

 פרויקט מיוחד 4.0
 בחירה פקולטית 5.5
 בחירה חופשית 4.0

  
 לפחות: 65מותנה בעמידה בבחינה בציון פטור 

סטודנט רשאי לגשת לבחינת הפטור בכל אחד מהמקצועות פעם אחת 
, לאחר הגשת בקשת סטודנט במזכירות הסמכה בפקולטת האם בלבד

ואישורה. הסטודנט לא יירשם למקצוע שעבורו הוא מעוניין לקבל פטור. 
 רישום למקצוע ימנע קבלת הפטור. 

 ומבנה המחשב ספרתיותמערכות  5.0
 או  

 מערכות ספרתיות 3.0
 -ו 

 תכן לוגי 3.0
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 מקצועות ליבה  
  נק'
 236756 מבוא למערכות לומדות 3.0
 236330 מבוא לאופטימיזציה 3.0
 236363 מערכות מסדי נתונים 3.0
 236860 עיבוד תמונות דיגיטלי 3.0
 236777 למידה עמוקה ושימושיה 3.0
3.0 

 
 
 

 236781 מידה עמוקה על מאיצים חישובייםל

   תוכנה. המסלול להנדסת 3
מטרת המסלול להנדסת תוכנה היא הכשרת מהנדסים ששטח התמחותם 
הוא מערכות תוכנה גדולות. המסלול מכשיר מהנדסים במגוון של אופני 
תכנות ובטיפול שיטתי בפעולות הניתוח, התכן, הישום, הבדיקה, 
האימות, התחזוקה, ההערכה וההסבה של תוכנה. המסלול מעניק 

שומיים והתנסות מעמיקה ביצירת יעי המחשב הילבוגריו רקע רחב במד
תוכנה ושימוש בכלים מתקדמים להנדסת תוכנה. מסיימי המסלול יקבלו 

 Bachelor of Science in)את התואר "מוסמך למדעים בהנדסת תוכנה" 
Software Engineering כל סטודנט בפקולטה שמצבו האקדמי תקין יוכל .)

 להצטרף למסלול. 

 

 דיםתוכנית הלימו

מחשבים -או אלקטרוניקהאו תוכנה ת מחשבים והנדסאים ממגמ
-הארבעכנית הלימודים במסלול הכללי וזכאים לפטורים כמפורט בת

 .שנתי

 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 159.5על מנת להשלים את התואר, יש לצבור 

                              מקצועות חובה נק' 111.0
 מקצועות  ליבה  נק'    9.0

                מקצועות בחירה פקולטית  נק'  29.5
 מקצועות בחירה חופשית נק'    4.0
 העשרה בחירת מקצועות  נק'    6.0

         

 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה
 וץ המומלץ לפי סמסטריםהשיב - מקצועות החובה

 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104031 מ'1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
 234114  * מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות  2 2 - - 3.0

 ואוטומטים למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב'  – אנגלית טכני 4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 
 

- 2 12 16   

כבר בסמסטר הראשון ללימודים. זה * חובה ללמוד קורס  
 

 2סמסטר  ה' 'ת מ' פ' נק'
 104032 מ'2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 104134  אלגברה מודרנית ח' 2 1 - - 2.5
 114071 מ'1 פיזיקה 3 1 - - 3.5
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב  2 1 - 1 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

19.0 3 - 9 13  
 

 

 
 3סמסטר  ה'  ת' מ' פ' נק'
מערכות ספרתיות ומבנה  4 2 - - 5.0

 המחשב
044252/
234252 

  מקצוע מדעי **     3.0/5.0
   ה'          ת' מ' פ' נק'
 094412 + הסתברות מ'  3 2 - - 4.0
 234218 ++ 1מבני נתונים  2    1 1 - 3.0
 234292 למדמ"ח  לוגיקה  2    1 - - 3.0
 236319 שפות תכנות 2    1 - - 3.0
21/23.0       

 , אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.מקצוע קדם למבני נתונים +
 , אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.מקצוע קדם לשפות תכנות ++

 
 

 4סמסטר  ה' ת' מ'  פ' נק'  
  מקצוע מדעי **     3.0/5.0 
 234118 + ארגון ותכנון המחשב 2 1 1 - 3.0 
 234247  1 אלגוריתמים 2 1 - - 3.0 
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5 
 236703 תכנות מונחה עצמים 2 2 - - 3.0 
 
 

16.5/18.5       

שנתי: -* דרישות המקצועות המדעיים זהות לאלו במסלול הכללי הארבע*
 יםמדעיה המקצועותעים ברשימת  המופי המקצועותמבין נקודות  8לפחות 

 ות.א, תוך קיום אחת השרשרשנתי-במסלול הכללי הארבע
 מקצוע קדם למערכות הפעלה, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. +

 
 

 לימודיהם בסמסטר חורף:לסטודנטים אשר התחילו 
 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236267 מבנה מחשבים 2 1 - - 3.0
 236322 אחסון מידעמערכות  2 1 - 1 3.0
 236342 מבוא לאימות תוכנה 2 1 - 1 3.0
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0
 236370 ומבוזרתכנות מקבילי  2 1 - - 3.0

18.0 
 

3 - 6 12   

 6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 234125 אלגוריתמים נומריים 2 2 - - 3.0
 236334 מבוא לרשתות מחשבים 2 1 - 1 3.0
6.0 1 - 3 4   

 6מומלץ לקחת פרויקט בסמסטר 
 
 

 7סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 –פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה   2 - - 4 3.0

 שלב א'
234311 

3.0 
 

4 - - 2   

 8סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 –פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה   2 - - 6 3.5

 ב'  שלב
234312 

3.5 6 - - 2   
 

 אביב:דיהם בסמסטר ולסטודנטים אשר התחילו לימ
 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236267 מבנה מחשבים 2 1 - - 3.0
 234125 אלגוריתמים נומריים 2 2 - - 3.0
 236334 מבוא לרשתות מחשבים 2 1 - 1 3.0
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0
 236370 תכנות מקבילי ומבוזר 2 1 - - 3.0

18.0 2 - 7 12   
 

 6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236322 מערכות אחסון מידע 2 1 - 1 3.0
 236342 לאימות תוכנהמבוא  2 1 - 1 3.0
  –פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה  2 - - 4 3.0

 שלב א'
234311 

9.0 6 - 2 6   
 6מומלץ לקחת פרויקט בסמסטר 

    7סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
   –פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה   2 - - 6 3.5

 'בשלב 
234312 

3.5 
 

6 - - 2   
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 8סמסטר      
 קורסי בחירה

 

 
 בחירהמקצועות 

נקודות בחירה פקולטית, ומתוכן  38.5 סה"כ על הסטודנט להשלים
נקודות  29.5. להלן תמפורטהליבה הנק'( מרשימת  9.0) קורסים 3לפחות 

נקודות לפחות  15צריכים לכלול הכללית מקצועות הבחירה הפקולטית 
פקולטיים(, כולל פרויקט אחד לפחות. את -מרשימה א' )מקצועות פנים

מקצועות הבחירה ניתן ללמוד מרשימות א' או ב' )המופיעות שאר 
 שנתי(, או באישור היועץ.-במסלול הכללי הארבע

  ( 094503) 1את הקורס מיקרו כלכלה סטודנט יכול לבחור  הערה:
 ב' במסלול להנדסת תוכנה.רשימה מכמקצוע בחירה 

 
 ליבה מקצועות נק'
 236270 ניהול פרויקטי תוכנה 3.0
 236321 שיטות בהנדסת תוכנה 3.0
 236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה 3.0
 236350 רשתותהגנה ב 3.0
 236363 מערכות מסדי נתונים 3.0
 236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 3.0
 236700 תיכון תוכנה 3.0

 
 
 
 

 הנדסת תוכנה מוגברת מצוינות למגמת 
 

מטרת המגמה היא להכשיר מהנדסי פיתוח ברמה גבוהה, תוך רכישת 
טכנולוגי במגוון הרחב של תחומי הנדסת תוכנה וכן העשרת -ידע מדעי

 מקצועות היסוד המדעיים ומקצועות תכן.
בפרט לעתודאים מצטיינים המגמה מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ו

רבע שנים את כנית "פסגות". היא מאפשרת לסיים תוך אובמסגרת ת
 תואר שני הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תוכנה וכן מקצועות לימודי 

 ..M.Scלקראת תואר 
 

להשלמת הלימוד במגמה  יש לעמוד בדרישות המסלול להנדסת תוכנה 
נקודות נוספות של קורסים  בהתאם לדרישות   14וכן להשלים  ,במלואן

 התואר השני.
 :הבהרות

קבלה למגמה אפשרית בסמסטר הראשון לבעלי סכם גבוה במיוחד כפי  .1
שיקבע מעת לעת. קבלה למגמה מבטיחה גם קבלה למסלול להנדסת 

 תוכנה. 
קבלה למגמה אפשרית לכל אורך הלימודים במדעי המחשב ותאושר  .2

ומעלה, במקצועות שאינם  90רק לסטודנטים בעלי ממוצע מצטבר של  
 חופשית.כוללים מקצועות בחירה 

בכל תקופת  לפחות 83המשך הלימודים במגמה דורש ממוצע של  .3
 הלימודים.

 .4בסמסטר   אלגוריתמים נומרייםאו נוסף מומלץ ללמוד קורס מדעי  .4
ומקצועות  5מומלץ שמקצועות הבחירה יילמדו החל מסמסטר  .5

 .7-8בסמסטרים  מתקדמים
תוכנה מומלץ להשלים את מירב מקצועות הליבה של המסלול להנדסת  .6

 כבחירה.
 12ידרשו ימסטודנטים שלהם הצעת מחקר מאושרת לתואר שני  .7

( להשלמת הלימוד במגמה. סטודנטים 14נקודות נוספות בלבד )במקום 
 נקודות נוספות בהמשך לימוד התואר השני. 6ידרשו להשלים יאלה 

הנקודות הנוספות, לקראת  14להכרה בקורסים הנלמדים במסגרת  .8
 תאריםלביה"ס תואר שני,  יש לקבל הסכמה מראש מסגן דיקן 

 לי(.וד הקורס )כולל דרישת ציון מינימוזאת טרם ליממתקדמים, 
רשם יסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה של תואר שני יוכלו לה .9

 לתואר שני כבר לאחר תום שלוש שנות לימוד.
כנית יכולה להיות בכל נושא וההתמחות בתואר שני של בוגרי הת .10

 הנחקר בפקולטה.
כבוגר המגמה יוכר אך ורק מי שהתקבל אליה והשלים את לימודיו  .11

 שנות לימוד. 5במסגרתה תוך 
 לבוגרי המגמה תוענק תעודת בוגר המגמה מטעם הפקולטה. .12

       
 

 . המסלול להנדסת מחשבים4
לימודית לתואר מטרת המסלול להנדסת מחשבים היא להוות מסגרת 

ית מערכות יראשון שתכשיר בוגרים ששטח התמחותם הוא תכנון ובנ
הכוללות מחשבים ולחנך מהנדסי מחשבים בעלי ידע רחב בתוכנה 

 ובחומרה.

המסלול להנדסת מחשבים פועל במסגרת לימודים משותפת לפקולטה 
להנדסת חשמל ולפקולטה למדעי המחשב, שתקראנה להלן "יחידות 

יפות מלאה לשתי היחידות. המסלול אינו מהווה יחידה האם", ובכפ
כנית ואקדמית. הפעלת המסלול נעשית ע"י ראשי שתי היחידות. ת

הלימודים מבוססת על מקצועות יחידות האם. בתום לימודיהם יקבלו 
 ( בהנדסת מחשבים"..B.Scבוגרי מסלול זה תואר "מוסמך למדעים )

 158על הסטודנט לצבור  על מנת למלא את הדרישות לקבלת התואר,
: מקצועות חובה, הבאות קבוצות המקצועות ארבענקודות לפחות, מתוך 

 ומקצועות בחירה חופשית, באופן הבא: בחירהליבה, מקצועות  מקצועות

 .ןכנית המומלצת להלומקצועות החובה המפורטים בתכל את  למד. י1

מקצועות לפי בחירתו מתוך רשימת מקצועות  שלושהלפחות . ילמד 2
 הליבה.

ילמד מספר מקצועות לפי בחירותו מתוך רשימת מקצועות הבחירה . 3
לים של הפקולטה להנדסת חשמל ושל הפקולטה למדעי המחשב, כך שיש

במידה ונלמד מקצוע המופיע ברשימת  .לפחות שתי קבוצות התמחות
ת, הוא יכול להיחשב מקצועות הליבה וגם כחובה בקבוצת התמחו

במסגרת  אובמסגרת קבוצת ההתמחות )ואז לא ייחשב במסגרת הליבה( 
מקצועות הליבה )ואז לא ייחשב בקבוצת ההתמחות ויש לבחור מקצוע 

סך כל הנקודות שיצבור במקצועות החובה, הליבה  אחר במקומו(.
 .(בסעיף "מקצועות בחירה" להלןגם )ראו  .148והבחירה יהיה לפחות 

 נק' העשרה(. 6הבחירה החופשית )מתוכם במקצועות  'נק 10יצבור  .4

סטודנט יכול לשנות דעתו ולבקש לעזוב את המסלול בכל עת, אולם כדי 
לקבל את התואר בהנדסת חשמל או במדעי המחשב, עליו להשלים את 
כל מקצועות החובה החסרים לו ולמלא אחר כל הדרישות האקדמיות 

 של התואר ביחידת האם.

יסודיים, יפנה -סטודנט המעונין בתעודת הוראה בבתי הספר העל
 למזכירות לימודי הסמכה ביחידת האם לקבלת פרטים.

 קבלת סטודנטים

. למסלול מתקבל מדי שנה מספר מוגבל של סטודנטים מהפקולטה 1
להנדסת חשמל ומהפקולטה למדעי המחשב. מספר המתקבלים מכל 

שתי יחידות האם, לאחר התיעצות יחידה נקבע מדי שנה בהסכמת ראשי 
 בועדת המסלול להנדסת מחשבים.

. סטודנט המתקבל למסלול ממשיך להשתייך ליחידת האם שלו, והוא 2
 כפוף לראש היחידה מבחינה אקדמית, מנהלית ומשמעתית.

. סטודנט שסיים את לימודיו במסלול להנדסת מחשבים, יכול להמשיך 3
ת משתי יחידות האם, ללא השלמות בכל אח תואר שני ושלישיבלימודי 

 .לתארים מתקדמיםמיוחדות, וזאת מבלי לפגוע בתקנות ביה"ס 

. יועצי סטודנטים: יחידות האם קובעות יועצים מיוחדים לסטודנטים 4
במסלול להנדסת מחשבים. סטודנט המתקבל למסלול מופנה ליועץ 

 המתאים ביחידתו.

יקה ומחשבים במסלול פטורים להנדסאים ממגמות חשמל, אלקטרונ. 5
 להנדסת מחשבים:

הנדסאים ממגמות חשמל, אלקטרוניקה ומחשבים זכאים לפטורים 
 כמפורט להלן:

        
 נק'           

ומעלה במקצועות המקבילים בלימודי  75בציון של  פטור מותנה
 :הנדסאים

 פרויקט מיוחד 4.0
 בחירה פקולטית 5.5
 בחירה חופשית 4.0

  
 לפחות: 65מותנה בעמידה בבחינה בציון פטור 

סטודנט רשאי לגשת לבחינת הפטור בכל אחד מהמקצועות פעם אחת 
, לאחר הגשת בקשת סטודנט במזכירות הסמכה בפקולטת האם בלבד

ואישורה. הסטודנט לא יירשם למקצוע שעבורו הוא מעוניין לקבל פטור. 
 רישום למקצוע ימנע קבלת הפטור. 

 ומבנה המחשב ספרתיותמערכות  5.0
 או  

 מערכות ספרתיות 3.0
 -ו 

 תכן לוגי 3.0
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 מקצועות בחירה

 קבוצות התמחות
קבוצות התמחות. כל סטודנט  10 -מקצועות הבחירה המומלצים מוינו ל

 משמעותהחייב להשלים שתי קבוצות שונות לפחות. השלמת קבוצה 
לימוד המקצועות המחייבים בקבוצה ומקצועות נוספים מתוך הרשימה, 
עד להשלמת שלושה מקצועות לפחות. שתי קבוצות תחשבנה כשונות אם 

צועות שונים. יתר מקצועות הבחירה ניתנים מק 6הן כוללות לפחות 
לבחירה מאוסף כל המקצועות הניתנים ע"י הפקולטה להנדסת חשמל 

 .חשבוהפקולטה למדעי המ

 . רשתות מחשבים, מערכות מבוזרות ומבנה מחשבים1
  044334  1רשתות מחשבים ואינטרנט 

  או
 236334 מבוא לרשתות מחשבים

 046005 2רשתות מחשבים ואינטרנט 
   או

 236341 תקשורת באינטרנט
 236357 א' אלגוריתמים מבוזרים

 VLSI 046237-מבוא ל -מעגלים משולבים 
 236351 מערכות מבוזרות
 046272  : עקרונותמערכות מבוזרות

 046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
 236370 תכנות מקבילי ומבוזר

 236376 הנדסת מערכות הפעלה
 236350 רשתותהגנה ב

 046853 מעבדים-ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו
  

 046268 הנדסת מעבדי מחשב
  או

 236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה
 046275 תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי

 046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
  או

 236278 מואצותמאיצים חישוביים ומערכות 
 046265 טקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטוריםיארכ

 .236357או  236334 /044334 המקצועות המחייבים הם:
 . סטודנט שלקח 046005יוכל לקחת רק את  044334* סטודנט שלקח את 

 .236341יוכל לקחת רק את  236334את 

 . תורת התקשורת2
  044334  1רשתות מחשבים ואינטרנט 

  או
 236334 מבוא לרשתות מחשבים

 046005 2רשתות מחשבים ואינטרנט 
  או 

 236341 תקשורת באינטרנט
 044202 אותות אקראיים
 046204 תקשורת אנלוגית

 046206 מבוא לתקשורת ספרתית
 046208 טכניקות תקשורת מודרניות

 044148 גלים ומערכות מפולגות
 044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 046201 עיבוד אותות אקראיים
 046205 הקידוד בתקשורתמבוא לתורת  

 046868 יסודות תהליכים אקראיים
 046743 עיבוד אותות מרחבי
 046733 תורת האינפורמציה

  
 236309 מבוא לתורת הצפינה

 236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות
 236520 מידע-קידוד במערכות אחסון

 .046204או  046206ואחד מבין:  044202המקצועות המחייבים הם: 
 . סטודנט שלקח 046005יוכל לקחת רק את  044334* סטודנט שלקח את 

 .236341יוכל לקחת רק את  236334את 
 

 . אלגוריתמים, צפינה, קריפטוגרפיה וסיבוכיות3
 046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת

 234129 ואוטומטים למדמ"חמבוא לתורת הקבוצות 
 236309 מבוא לתורת הצפינה

 236313 תורת הסיבוכיות
 236343 תורת החישוביות

 236359 2אלגוריתמים 
 236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים

 236500 קריפטאנליזה
 236506 קריפטולוגיה מודרנית

  או
 046270 מבוא לקריפטוגרפיה

 236525 ובניות מבוא לקידוד רשת, חסמים
 236520 קידוד במערכות אחסון מידע

 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית
 236719 גאומטריה חישובית

 236760 למידה חישובית
 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית

 .236343המקצוע המחייב הוא: 
 

 . עיבוד אותות ותמונות4
 044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 044202 אותות אקראיים
 046200 עיבוד וניתוח תמונות

  או
 236860 עיבוד תמונות דיגיטלי

 046345  גרפיקה ממוחשבת
  או

 234325 1גרפיקה ממוחשבת 
 046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה

  או
 104193 תורת האופטימיזציה

  או
 236330 מבוא לאופטימיזציה

 046201 אקראייםעיבוד אותות 
 046332 ה ושמיעהימערכות ראי

 046745 עיבוד ספרתי של אותות
 046746 יה ממוחשבתיישומים בראיאלגוריתמים ו

  או
 236873 ה ממוחשבתיראי

 236373 סינתזה של תמונות
 236861 ה חישובית גאומטריתיראי 

 046733 תורת האינפורמציה
 046831 דימות רפואימבוא ל

 046195 מבוא למערכות לומדות 236756או  מערכות לומדות
 234125 אלגוריתמים נומריים

 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה
 236862 ותמונות תישומיהם בעיבוד אותויייצוגים דלילים ויתירים ו

או   046200או  044202ואחד מבין:  044198המקצועות המחייבים הם: 
236860 

 

 נבונות. מערכות 5
 046345 גרפיקה ממוחשבת

  או
 234325 1 גרפיקה ממוחשבת

 236501 מבוא לבינה מלאכותית
 236927 מבוא לרובוטיקה

 234292 למדמ"ח לוגיקה
 236372 רשתות בייסיאניות
 236373 סינתזה של תמונות

 236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"ם
 236756 מערכות לומדות 046195או  מבוא למערכות לומדות

 236760 למידה חישובית
 046203 ולמידה מחיזוקיםתכנון 

 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה
 236861 ה חישובית גאומטריתיראי 

 236873 ה ממוחשבתיראי
  או

 046746 ה ממוחשבתישומים בראייאלגוריתמים וי
 236941 שתות עצביות מבוא לר

  046200 וניתוח תמונותעיבוד 
  או
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 )ח' או מ'( מבוא למדעי המחשב  4.0
 אלקטרוניים םמעגלי 5.0

 או 
 מעגלים אלקטרוניים לינאריים 4.0

 -ו 
 מעגלי מיתוג אלקטרוניים 4.0
 תורת המעגלים החשמליים 4.0
3.0 

 
  ארגון ותכנות המחשב

בנוסף, באישור מראש ממזכירות לימודי הסמכה בפקולטה, ניתן לגשת הערה: 
 לבחינת פטור בשלושה מקצועות בחירה פקולטיים לכל היותר.

 

 תוכנית הלימודים

 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 158 ל מנת להשלים את התואר, יש לצבורע

                 מקצועות חובה     נק'       111.5-113.5
 מקצועות ליבה נק'                      9.0

 פקולטית  מקצועות בחירה  נק'           25.5-27.5
 מקצועות בחירה חופשית נק'                      4.0
        העשרה בחירת מקצועות  נק'                      6.0

 
 נקודות-’, נקפרויקט-, פ'מעבדה-’, מתרגיל-’, תהרצאה-’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים - החובהמקצועות 
 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'

 044102 בטיחות במעבדות חשמל  ***4 - - - -
 104031    מ'1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
   104016 מורחב  * 1אלגברה  4 2 - - 5.0

  או     
 104166 *  אלגברה א' 4 3 - - 5.5
  234114 **   המחשב מ'מבוא למדעי  2 2 2 - 4.0

  או     
 234117 **  מבוא למדעי המחשב ח' 2 2 2 - 4.0
 324033 מתקדמים ב' – אנגלית טכנית 4 - -  3.0
 394901 חינוך גופני - 2 -  1.0

19.0 1 2 9/10 14   
 

 .104016מורחב"  1*  סטודנטים של הנדסת חשמל יקחו "אלגברה 

 .104166סטודנטים של מדעי המחשב יקחו "אלגברה א' "     

 .234114סטודנטים של  מדעי המחשב יקחו מבוא למדעי המחשב מ'  **

 .234117ח' סטודנטים של הנדסת חשמל יקחו מבוא למדעי המחשב     

 *** חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד.

 
 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104032 (1)מ' 2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 104134          אלגברה מודרנית ח' 2 1 - - 2.5
 114071 מ'1 פיזיקה 3 1 - - 3.5
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 מדעי המחשבקומבינטוריקה ל 2 1 - 1 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

19.0 3 - 9 13   
 

 3סמסטר  ה' ת'  מ' פ' נק'
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 4 2 - - 5.0

234252 
 114075 ממ 2 פיזיקה 4 2 - - 5.0
 094412 +  הסתברות מ'  * 3 2 - - 4.0

  או     
 104034 מבוא להסתברות ח'  * 3 1 - - 3.5
 104285 **  (1) 'אמשוואות  דיפ' רגילות  3 1 - - 3.5
 104033 (1) אנליזה וקטורית 2 1 - - 2.5
 234218 1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0

23.0 - 1 9 18   
 . 094412*   סטודנטים של מדעי המחשב יקחו "הסתברות מ' " 

 .104034סטודנטים של הנדסת חשמל יקחו  "מבוא להסתברות ח' "     
+

 סמסטר. ומקצוע קדם למבני נתונים, אך ניתן ללמוד באות  

 104285, מ'2חשבון אינפיניטסימלי  104032( במקום שלושת הקורסים: 1)
אנליזה וקטורית, סטודנטים של הנדסת חשמל  104033משוואות דיפ' רגילות א', 

 ח'. 2מד"ר ואינפי  104035ת', 2חדו"א  104013ילמדו: 

 נק' 3.5(  104285לסטודנטים של מדעי המחשב להמיר את מד"ר א' ) מותר** 
 ולהוסיף נקודה בבחירה פקולטית. נק' 2.5( 104135במד"ר ת' )

 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 044105 תורת המעגלים החשמליים 3 1 - - 4.0
 משוואות דיפרנציאליות חלקיות  3 2 - - 4.0

 וטורי פוריה
104223 

 234118 ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234247 1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
והתמרות  פונקציות מרוכבות 3 2 - - 4.0

 אינטגרליות
104221 

 044127 מוליכים למחצהיסודות התקני  3 1 - - 3.5
21.5 

 
 

- 1 8 16   

 
 5סמסטר  ה' ת' מ' 'פ נק'
 044131 אותות ומערכות 4 2 - - 5.0
 044157 א'1מעבדה להנדסת חשמל  - - 3 3 2.0
 234123 מערכות הפעלה     2 2 3 6 4.5

  † או     
 046209 מבנה מערכות הפעלה 2 2 - - 3.5

  -ו      
 046210 מעבדה במערכות הפעלה - - - 3 1.0
 236267 מבנה מחשבים * 2 1 - - 3.0

14.5 
  

6/9 3/6 5 8   

מבנה מערכות " לבין 234123" מערכות הפעלה"בין  סטודנט יוכל לבחור †
 .046210" מעבדה במערכות הפעלה" + 046209" הפעלה

"מבנה  רשאים ללמוד את המקצוע הנדסת חשמל* סטודנטים של 
 .046267  "מחשבים

 

 6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 044137 מעגלים אלקטרוניים 4 2 - - 5.0
 114073 ח'3פיזיקה  3 1 - - 3.5
 044167 פרויקט א' 2 - 4 - 4.0

  או     
  פרויקט במדעי המחשב *     3.0/4.0

11.5/12.5 
 

      

 

 7סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 044169 פרויקט ב' - - 4 - 4.0

  או     
3.0   /
4.0   

  פרויקט במדעי המחשב *    

3/4       

 -* כל מקצועות הפרויקט בפקולטה למדעי המחשב )פרט לאלו שהסילבוס מגדיר כ

 "לא מוכר לצורך מילוי דרישות הפרויקטים לתואר"(.

 
 מקצועות ליבה

                 קורסים מהרשימה הבאה: 3יש ללמוד 

  נק'
 044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות 3.0
 044202 אותות  אקראיים 3.0
 236334 מבוא לרשתות מחשבים  3.0

  או 
 044334 1רשתות מחשבים ואינטרנט  3.0
 234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח 3.0
 234292 למדמ"ח לוגיקה  3.0
 236343 תורת החישוביות 3.0

 

המקצועות מקבוצות ההתמחות ומקצועות הליבה נדרשים להיות זרים, 
כלומר קורס לא יחשב פעמיים לצורך ספירת מקצועות ההתמחות 

 והליבה.
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 מקצועות בחירה

 קבוצות התמחות
קבוצות התמחות. כל סטודנט  10 -מקצועות הבחירה המומלצים מוינו ל

 משמעותהחייב להשלים שתי קבוצות שונות לפחות. השלמת קבוצה 
לימוד המקצועות המחייבים בקבוצה ומקצועות נוספים מתוך הרשימה, 
עד להשלמת שלושה מקצועות לפחות. שתי קבוצות תחשבנה כשונות אם 

צועות שונים. יתר מקצועות הבחירה ניתנים מק 6הן כוללות לפחות 
לבחירה מאוסף כל המקצועות הניתנים ע"י הפקולטה להנדסת חשמל 

 .חשבוהפקולטה למדעי המ

 . רשתות מחשבים, מערכות מבוזרות ומבנה מחשבים1
  044334  1רשתות מחשבים ואינטרנט 

  או
 236334 מבוא לרשתות מחשבים

 046005 2רשתות מחשבים ואינטרנט 
   או

 236341 תקשורת באינטרנט
 236357 א' אלגוריתמים מבוזרים

 VLSI 046237-מבוא ל -מעגלים משולבים 
 236351 מערכות מבוזרות
 046272  : עקרונותמערכות מבוזרות

 046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
 236370 תכנות מקבילי ומבוזר

 236376 הנדסת מערכות הפעלה
 236350 רשתותהגנה ב

 046853 מעבדים-ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו
  

 046268 הנדסת מעבדי מחשב
  או

 236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה
 046275 תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי

 046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
  או

 236278 מואצותמאיצים חישוביים ומערכות 
 046265 טקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטוריםיארכ

 .236357או  236334 /044334 המקצועות המחייבים הם:
 . סטודנט שלקח 046005יוכל לקחת רק את  044334* סטודנט שלקח את 

 .236341יוכל לקחת רק את  236334את 

 . תורת התקשורת2
  044334  1רשתות מחשבים ואינטרנט 

  או
 236334 מבוא לרשתות מחשבים

 046005 2רשתות מחשבים ואינטרנט 
  או 

 236341 תקשורת באינטרנט
 044202 אותות אקראיים
 046204 תקשורת אנלוגית

 046206 מבוא לתקשורת ספרתית
 046208 טכניקות תקשורת מודרניות

 044148 גלים ומערכות מפולגות
 044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 046201 עיבוד אותות אקראיים
 046205 הקידוד בתקשורתמבוא לתורת  

 046868 יסודות תהליכים אקראיים
 046743 עיבוד אותות מרחבי
 046733 תורת האינפורמציה

  
 236309 מבוא לתורת הצפינה

 236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות
 236520 מידע-קידוד במערכות אחסון

 .046204או  046206ואחד מבין:  044202המקצועות המחייבים הם: 
 . סטודנט שלקח 046005יוכל לקחת רק את  044334* סטודנט שלקח את 

 .236341יוכל לקחת רק את  236334את 
 

 . אלגוריתמים, צפינה, קריפטוגרפיה וסיבוכיות3
 046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת

 234129 ואוטומטים למדמ"חמבוא לתורת הקבוצות 
 236309 מבוא לתורת הצפינה

 236313 תורת הסיבוכיות
 236343 תורת החישוביות

 236359 2אלגוריתמים 
 236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים

 236500 קריפטאנליזה
 236506 קריפטולוגיה מודרנית

  או
 046270 מבוא לקריפטוגרפיה

 236525 ובניות מבוא לקידוד רשת, חסמים
 236520 קידוד במערכות אחסון מידע

 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית
 236719 גאומטריה חישובית

 236760 למידה חישובית
 236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית

 .236343המקצוע המחייב הוא: 
 

 . עיבוד אותות ותמונות4
 044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות

 044202 אותות אקראיים
 046200 עיבוד וניתוח תמונות

  או
 236860 עיבוד תמונות דיגיטלי

 046345  גרפיקה ממוחשבת
  או

 234325 1גרפיקה ממוחשבת 
 046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה

  או
 104193 תורת האופטימיזציה

  או
 236330 מבוא לאופטימיזציה

 046201 אקראייםעיבוד אותות 
 046332 ה ושמיעהימערכות ראי

 046745 עיבוד ספרתי של אותות
 046746 יה ממוחשבתיישומים בראיאלגוריתמים ו

  או
 236873 ה ממוחשבתיראי

 236373 סינתזה של תמונות
 236861 ה חישובית גאומטריתיראי 

 046733 תורת האינפורמציה
 046831 דימות רפואימבוא ל

 046195 מבוא למערכות לומדות 236756או  מערכות לומדות
 234125 אלגוריתמים נומריים

 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה
 236862 ותמונות תישומיהם בעיבוד אותויייצוגים דלילים ויתירים ו

או   046200או  044202ואחד מבין:  044198המקצועות המחייבים הם: 
236860 

 

 נבונות. מערכות 5
 046345 גרפיקה ממוחשבת

  או
 234325 1 גרפיקה ממוחשבת

 236501 מבוא לבינה מלאכותית
 236927 מבוא לרובוטיקה

 234292 למדמ"ח לוגיקה
 236372 רשתות בייסיאניות
 236373 סינתזה של תמונות

 236716 מודלים גאומטריים במערכות תיב"ם
 236756 מערכות לומדות 046195או  מבוא למערכות לומדות

 236760 למידה חישובית
 046203 ולמידה מחיזוקיםתכנון 

 236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה
 236861 ה חישובית גאומטריתיראי 

 236873 ה ממוחשבתיראי
  או

 046746 ה ממוחשבתישומים בראייאלגוריתמים וי
 236941 שתות עצביות מבוא לר

  046200 וניתוח תמונותעיבוד 
  או
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   ה' ת' מ' פ' נק'
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 דעי המחשבקומבינטוריקה למ 2 1 - 1 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 3 - 9 16   
 

 מאוחרים יותר. לסמסטרים מ'1פיזיקה * ניתן לדחות 

 
 3סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 094412 + הסתברות מ' 3 2 - - 4.0
 /044252 ספרתיות ומבנה המחשבמערכות  4 2 - - 5.0

234252 
 234218 1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 234292 למדמ"ח לוגיקה  2 1 - - 3.0
 125001 כימיה  כללית 2 2 - - 3.0
 324033 מתקדמים ב' –אנגלית טכנית  4 - - - 3.0

21.0  1 8 17   
+
 מקצוע קדם למבני נתונים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 
 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 094423 מבוא לסטטיסטיקה 3 1 - - 3.5
 234118 ארגון ותכנון המחשב 2 1 1 - 3.0
 234247 1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
 125801 כימיה אורגנית   4 2 - - 5.0
 134019 ואנזימולוגיהביוכימיה מבוא ל 2 2 - - 2.5

17.0 - 1 7 13   

 
 

    5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104134 אלגברה מודרנית ח' 2 1 - - 2.5
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5
 236523 מבוא לביואינפורמטיקה  2 1 - - 2.5
 134082 ביולוגיה מולקולרית  2 1 - - 2.5
 134142 מעבדה בגנטיקה מולקולרית 1 - 5 - 2.5
 134113 מסלולים מטבוליים 3 1 - - 3.5

18.0 6 8 6 12   

 
 6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 2 1 - - 3.0
6.0 1 - 2 4   

       

 
 7סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236524 בביואינפורמטיקה פרויקט  2 - - 3 3.0
3.0 3 - - 2   

 
 תהיה רק בסמסטר חורף.הערה: קבלת סטודנטים למסלול 

 
 מקצועות בחירה
 נק' לפי הדרישות המפורטות להלן. 36על הסטודנט להשלים 

מסלול )מקצועות פנים פקולטיים( המופיעה במרשימה א'  נק' 15 לפחות
 .שנתי במדעי המחשב-הכללי הארבע

        בחירה בביולוגיה כדלקמן:נק'  10 לפחות

רשימות א' או ב' במסלול והשאר משני קורסים לפחות מהרשימה להלן 
              ביולוגיה.לתואר בוגר ב

   נק'

 134119 בקרת הביטוי הגנטי 2.5
 134128 ביולוגיה של התא 3.5

 134111 אולוגיהוז 3.0
 134040 פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח 3.0

 134117 פיזיולוגיה 3.5
 134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה 3.0

   
של מדעי המחשב או  'נק' הבחירה ניתן לקחת מרשימה א 11את יתרת 

 ביולוגיה.ב מסלול לתואר בוגרב' ב אומרשימות א' 

בוגר לתואר משולבת לימודים כנית ות .6
 ובמתמטיקה במדעי המחשבלמדעים 

 )בשיתוף עם הפקולטה למתמטיקה(

כנית משולבת ותמציעות  ולמתמטיקה הפקולטות למדעי המחשב
נבדל מאופציית מסלול ה .לסטודנטים בעלי סכם גבוה במיוחד תהמיועד

התואר הנוסף בכך שהוא מהווה מסלול הרשמה נפרד ולומדים בו על פי 
 תוכנית קבועה מראש. 

אר "בוגר למדעים במדעי והבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את הת
 .(.B.Sc)" ובמתמטיקה המחשב

 
 קבלת  סטודנטים

 
מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ובכל מקרה לפחות ברמת .  התוכנית 1

 הקבלה של כל אחת משתי הפקולטות.
. סטודנט ישתייך לאחת משתי הפקולטות על פי בחירתו. פקולטה זו 2

 תקרא "יחידת האם".
שגים, יהיו י.  הקריטריונים למעבר הסטודנט למסלול על סמך ה3

 סטודנט )מדעי המחשבאחידים ובלתי תלויים ביחידת האם אליה עובר ה
 (.מתמטיקהאו 

.  מובטח לסטודנט במסלול, אשר מצבו האקדמי תקין, שיוכל לעבור 4
 בכל עת למסלול לימודים אחר של כל אחת משתי הפקולטות.

נקודות לפי  152.0לצבור , יש הדרישות לתוארעל מנת להשלים את 
 רוט הבא:יהפ

 מקצועות חובה נק'  109.5-110.0
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'      34.0-34.5

 מקצועות בחירה חופשית נק'                  2.0
     העשרה בחירת מקצועות            נק'                  6.0

 
 נקודות-’, נקפרויקט-, פ'מעבדה-’, מתרגיל-’, תהרצאה-’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 
 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104195 1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
 234114 מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

 למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב' – אנגלית טכנית 4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 
 

- 2 12 16   

 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104281 2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 104168 אלגברה ב' 4 2 - - 5.0
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב 2 1 - 1 3.0
 114071 מ'1פיזיקה  3 1 - - 3.5
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

21.5 3 - 10 15   

 
 

 3 סמסטר ה' ת' מ' פ' נק'
 104295 3חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 104293 תורת הקבוצות  2 1 - - 2.5
 104222     +תורת ההסתברות  3 1 - - 3.5
 234218 1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 4 2 - - 5.0

234252 
19.0 

 
- 1 7 15   

 , אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.מקצוע קדם למבני נתונים +
 

 4סמסטר   ה' ת' מ' פ'  נק'
מבוא למרחבים מטריים   3 1 - - 3.5

 וטופולוגיים  
104142  

 104285 רגילות א' רנציאליותמשוואות דיפ 3 1 - - 3.5
 104158 מבוא לחבורות     3 1 - - 3.5
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 236860 עיבוד תמונות דיגיטלי
 236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד אותות ותמונות

 .236927או  236501או  234325/  046345המקצועות המחייבים הם: 

 . מעגלים אלקטרוניים משולבים6
 044231 (MOS) 1התקנים אלקטרוניים 

 046235 משולביםהתקני הספק 
 VLSI 046237-מבוא ל -מעגלים משולבים 

 046903 מעגלים משולבים בתדר רדיו
 046265 ארכיטקטורות ומעגלים בשילוב ממריסטורים

 046129 של מצב מוצק פיזיקה
 044140 שדות אלקטרומגנטיים
 044148 גלים ומערכות מפולגות

 046187 תכן מעגלים אנלוגיים
 046189 אקטיבייםתכן מסננים 

 046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים לגילוי
 046851  והתקנים פוטוניים משולבים   לייזרים של מוליכים למחצה

 VLSI 046880של מערכות  לוגיתכן 
 .046237 -ו 044231 המקצועות המחייבים הם: 

 

 תכנות מתקדם ו . מערכות תוכנה7
 236319 שפות תכנות

 236322 אחסון מידעמערכות 
 236321 שיטות בהנדסת תוכנה

 236350 רשתותהגנה ב
 046266 שיטות הידור )קומפילציה(

  או
 236360 תורת הקומפילציה

 236363 מערכות מסד נתונים
 236370 תכנות מקבילי ומבוזר

 236376 הנדסת מערכות הפעלה
 236703 תכנות מונחה עצמים

  או
 046271 מונחה עצמים תכנות ותכן

 236351 מערכות מבוזרות
 236501 מבוא לבינה מלאכותית

 236700 תיכון תוכנה
 236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי

 236790 סריג-שיטות רב
 046272  : עקרונותמערכות מבוזרות

 046273 תכנות פונקציונלי מבוזר
 046275 תרגום ואופטימיזציה דינמיים של קוד בינארי

 046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
  או

 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
 

236278 

 ורובוטיקה . בקרה8
 044191 1מערכות בקרה 
 044192 2מערכות בקרה 

 044193 מעבדה לבקרה לינארית
 046203 ולמידה מחיזוקיםתכנון 

 044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
 044202 אקראייםאותות 

 046189 תכן מסננים אקטיביים
 046196 בקרה לא לינארית

 046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה
  או

 236330 מבוא לאופטימיזציה
  או

 104193 תורת האופטימיזציה
 236756 מערכות לומדות 046195או  מבוא למערכות לומדות

 236927 מבוא לרובוטיקה
 .044191הוא: המקצוע המחייב 

 

 . שפות תכנות, שפות פורמליות וטבעיות9
 234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח

 234292 למדמ"ח לוגיקה
 236319 שפות תכנות

 236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות
 236342 מבוא לאימות תוכנה

 236345 אימות אוטומטי של מערכות תוכנה וחומרה
 046266 )קומפילציה(שיטות הידור 

  או
 236360 תורת הקומפילציה

 236368 מפרטים פורמליים למערכות מורכבות
 236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי

 .234129המקצוע המחייב הוא: 
 

 גיות קוונטיותו. טכנול10
ולכן מומלץ  הינו קדם לקבוצה (114073)ח" 3המקצוע "פיסיקה הערה: שימו לב ש

 ללמוד אותו בהקדם.

 046243 טכנולוגיות קוונטיות
  מעבדה בטכנולוגיות קוונטיות

  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית
  או

 116031 תורת האינפורמציה הקוונטית
 046241 מכניקה קוונטית

 046052 אלקטרוניקה קוונטית-אופטו
 046232 פרקים בננו אלקטרוניקה

 116037 מחשוב קוונטי רועש
 116031או  236990 -ו 046243המקצועות המחייבים הם: 

 
 
 

. המסלול למדעי המחשב עם התמקדות   5
 בביואינפורמטיקה   

  )בשיתוף עם הפקולטה לביולוגיה(

התקדמותה המטאורית של הביולוגיה המודרנית מתאפשרת עקב שימוש  
הגנום  ואלגוריתמים חדשניים. פענוח רצףהולך וגובר  בשיטות חישוביות 

האנושי גורם למהפכה הן בהבנת האבולוציה והביולוגיה של האדם והן 
 בהבנת מחלות ופיתוח תרופות ואמצעים לאבחנה מוקדמת.

מטרת המסלול היא להכשיר בוגרים שיוכלו להשתלב ולהוביל תעשיות 
מתקדמים ביואינפורמטיקה, וכן בוגרים שיוכלו להמשיך ללימודים 

 בביולוגיה מולקולרית ותאית ובמדעי המחשב ללא דרישות נוספות.

כנית את התואר "מוסמך למדעים ובתום לימודיהם יקבלו בוגרי הת
 בביואינפורמטיקה".  במדעי המחשב עם התמקדות

 

           תוכנית הלימודים

 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 155לצבור על מנת להשלים את התואר, יש 

    מקצועות חובה נק'     109.0
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'       36.0
 מקצועות בחירה חופשית  נק'         4.0
      העשרה בחירת מקצועות  נק'         6.0

 
 נקודות-’, נקפרויקט-, פ'מעבדה-’, מתרגיל-’, תהרצאה-’ה

 שיבוץ המומלץ לפי סמסטריםה -מקצועות החובה 
 

 נק'
 
 פ'

 
 מ'

 
 ת'

 
 ה'

 
 1סמסטר 

 104031   מ'1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
  234114 *  מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

 למדמ"ח
234129 

 134058 1ביולוגיה  3 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 - 2 12 15   

 ס זה כבר בסמסטר הראשון ללימודים* חובה ללמוד קור

 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104032 מ'2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 114071 * מ'1 פיזיקה 3 1 - - 3.5
 134020 גנטיקה כללית 3 1 - - 3.5
 134133 אבולוציה 2 - - - 2.0
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   ה' ת' מ' פ' נק'
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 דעי המחשבקומבינטוריקה למ 2 1 - 1 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 3 - 9 16   
 

 מאוחרים יותר. לסמסטרים מ'1פיזיקה * ניתן לדחות 

 
 3סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 094412 + הסתברות מ' 3 2 - - 4.0
 /044252 ספרתיות ומבנה המחשבמערכות  4 2 - - 5.0

234252 
 234218 1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 234292 למדמ"ח לוגיקה  2 1 - - 3.0
 125001 כימיה  כללית 2 2 - - 3.0
 324033 מתקדמים ב' –אנגלית טכנית  4 - - - 3.0

21.0  1 8 17   
+
 מקצוע קדם למבני נתונים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 
 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 094423 מבוא לסטטיסטיקה 3 1 - - 3.5
 234118 ארגון ותכנון המחשב 2 1 1 - 3.0
 234247 1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
 125801 כימיה אורגנית   4 2 - - 5.0
 134019 ואנזימולוגיהביוכימיה מבוא ל 2 2 - - 2.5

17.0 - 1 7 13   

 
 

    5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104134 אלגברה מודרנית ח' 2 1 - - 2.5
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5
 236523 מבוא לביואינפורמטיקה  2 1 - - 2.5
 134082 ביולוגיה מולקולרית  2 1 - - 2.5
 134142 מעבדה בגנטיקה מולקולרית 1 - 5 - 2.5
 134113 מסלולים מטבוליים 3 1 - - 3.5

18.0 6 8 6 12   

 
 6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית 2 1 - - 3.0
6.0 1 - 2 4   

       

 
 7סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 236524 בביואינפורמטיקה פרויקט  2 - - 3 3.0
3.0 3 - - 2   

 
 תהיה רק בסמסטר חורף.הערה: קבלת סטודנטים למסלול 

 
 מקצועות בחירה
 נק' לפי הדרישות המפורטות להלן. 36על הסטודנט להשלים 

מסלול )מקצועות פנים פקולטיים( המופיעה במרשימה א'  נק' 15 לפחות
 .שנתי במדעי המחשב-הכללי הארבע

        בחירה בביולוגיה כדלקמן:נק'  10 לפחות

רשימות א' או ב' במסלול והשאר משני קורסים לפחות מהרשימה להלן 
              ביולוגיה.לתואר בוגר ב

   נק'

 134119 בקרת הביטוי הגנטי 2.5
 134128 ביולוגיה של התא 3.5

 134111 אולוגיהוז 3.0
 134040 פיזיולוגיה מולקולרית של הצמח 3.0

 134117 פיזיולוגיה 3.5
 134121 מיקרוביולוגיה ווירולוגיה 3.0

   
של מדעי המחשב או  'נק' הבחירה ניתן לקחת מרשימה א 11את יתרת 

 ביולוגיה.ב מסלול לתואר בוגרב' ב אומרשימות א' 

בוגר לתואר משולבת לימודים כנית ות .6
 ובמתמטיקה במדעי המחשבלמדעים 

 )בשיתוף עם הפקולטה למתמטיקה(

כנית משולבת ותמציעות  ולמתמטיקה הפקולטות למדעי המחשב
נבדל מאופציית מסלול ה .לסטודנטים בעלי סכם גבוה במיוחד תהמיועד

התואר הנוסף בכך שהוא מהווה מסלול הרשמה נפרד ולומדים בו על פי 
 תוכנית קבועה מראש. 

אר "בוגר למדעים במדעי והבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את הת
 .(.B.Sc)" ובמתמטיקה המחשב

 
 קבלת  סטודנטים

 
מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ובכל מקרה לפחות ברמת .  התוכנית 1

 הקבלה של כל אחת משתי הפקולטות.
. סטודנט ישתייך לאחת משתי הפקולטות על פי בחירתו. פקולטה זו 2

 תקרא "יחידת האם".
שגים, יהיו י.  הקריטריונים למעבר הסטודנט למסלול על סמך ה3

 סטודנט )מדעי המחשבאחידים ובלתי תלויים ביחידת האם אליה עובר ה
 (.מתמטיקהאו 

.  מובטח לסטודנט במסלול, אשר מצבו האקדמי תקין, שיוכל לעבור 4
 בכל עת למסלול לימודים אחר של כל אחת משתי הפקולטות.

נקודות לפי  152.0לצבור , יש הדרישות לתוארעל מנת להשלים את 
 רוט הבא:יהפ

 מקצועות חובה נק'  109.5-110.0
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'      34.0-34.5

 מקצועות בחירה חופשית נק'                  2.0
     העשרה בחירת מקצועות            נק'                  6.0

 
 נקודות-’, נקפרויקט-, פ'מעבדה-’, מתרגיל-’, תהרצאה-’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 
 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104195 1חשבון אינפיניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
 234114 מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

 למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב' – אנגלית טכנית 4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

22.0 
 

- 2 12 16   

 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104281 2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 104168 אלגברה ב' 4 2 - - 5.0
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב 2 1 - 1 3.0
 114071 מ'1פיזיקה  3 1 - - 3.5
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

21.5 3 - 10 15   

 
 

 3 סמסטר ה' ת' מ' פ' נק'
 104295 3חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 104293 תורת הקבוצות  2 1 - - 2.5
 104222     +תורת ההסתברות  3 1 - - 3.5
 234218 1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 4 2 - - 5.0

234252 
19.0 

 
- 1 7 15   

 , אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.מקצוע קדם למבני נתונים +
 

 4סמסטר   ה' ת' מ' פ'  נק'
מבוא למרחבים מטריים   3 1 - - 3.5

 וטופולוגיים  
104142  

 104285 רגילות א' רנציאליותמשוואות דיפ 3 1 - - 3.5
 104158 מבוא לחבורות     3 1 - - 3.5
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 נק' פ' מ' ת' ה' 5סמסטר 
 משוואות דיפרנציאליות חלקיות  104223

 וטורי פוריה
3 2 - - 4.0 

 2.5 - - 1 2 פונקציות מרוכבות א' 104215
 1.5 - 3 - - מ'2מעבדה לפיזיקה  114021
 4.0 - - 2 3 מכניקה אנליטית 114101
 3.5 - - 1 3 גלים 114086

  11 6 3 - 15.5 
 
 

  6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 114035 3מעבדה לפיזיקה  - - 3 - 1.5
 115203 1פיזיקה קוונטית  4 2 - - 5.0
 114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה 4 2 - - 5.0
 114036 פיזיקה סטטיסטית ותרמית 4 2 - - 5.0

16.5 - 3 6 12   
 

 נק'   פ'   מ' ת' ה' 7 סמסטר
 3.0 - - 2 2 אלגוריתמים נומריים 234125
 5.0 - - 2 4 2פיזיקה קוונטית  115204
 3.0 1 - 1 2 תורת החישוביות 236343
 3.5 - - 1 3 כימיה לפיזיקאים 124108

  11    6 - 1 14.5         
      

 8 סמסטר 
 114037 מח' 4מעבדה לפיזיקה  - - 3 - 1.5

 בחירה     
 

 מקצועות 

 בחירה מקצועות
נקודות ממדעי המחשב.  10 -ו פיזיקהנקודות מ 10הסטודנט יבחר לפחות 

נק'  10נק' הבחירה ממדעי המחשב יכללו לפחות פרויקט אחד.   10
 להלן.המופיעה  מ"פ 1נק' מתוך רשימה  9יכללו לפחות  פיזיקהמ

 2.5( 104135נק' במד"ר ת' ) 3.5( 104285לסטודנטים שממירים מד"ר א' )
 נקודות בחירה(. 27 -נק' ישנה נקודת בחירה נוספת )סה"כ 

 .פיזיקההם חובת השלמה לתואר שני ב 116217 -ו 116004הקורסים 

( הוא חובת השלמה לתואר שני במדעי 236267הקורס מבנה מחשבים )
 המחשב.

בנושא אינפורמציה קוונטית  236823 -ו 116031 ,236990הקורסים 
 או ממדעי המחשב לפי בחירת הסטודנט. פיזיקהייחשבו לבחירה מ

בחירה מתוך "רשימה ב' " של מדעי  'נק 6באישור היועץ, ניתן לקחת עד  
 הרגילות.במקרים חריגים אף קורסים שאינם ברשימות המחשב, או 

 

 נק'                                                                          מ"פ1רשימה 

 3.5 אופטיקה )סמסטר ב( 114210

 3.5 מבוא לביופיזיקה )סמסטר א( 116029
 3.5 תורת האינפורמציה הקוונטית )סמסטר ב( 116031

   או
 3.0 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  236990
 3.5 (טר א)סמס אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה 116354
 3.5 פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים )סמסטר ב( 116004

 3.0 ת'5מעבדה לפיזיקה  114250

   או

 3.0 פרויקט ת' )בפקולטה לפיזיקה(  114252

 3.5 פיזיקה של מצב מוצק )סמסטר א( 116217

 

 

רפואה מדעי הלתואר כפול ב כניתו.   ת8
 ובמדעי המחשב

למדעי המחשב לפקולטה לרפואה ו מסלול לימודים משותף לפקולטה
בעלי סכם גבוה במיוחד. מטרת המסלול מצטיינים המיועד לסטודנטים 

היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן במדעי המחשב והן ברפואה, 
, בשטחי המחקרבכל אחד מהתחומים בנפרד ולהוביל ושיוכלו להשתלב 

 . הםהתעשייה הדורשים ידע בשניו הפיתוח

רפואה לימודי ל ישירות שהתקבלו לסטודנטיםכנית מיועדת והת
 ומעוניינים ללמוד בנוסף תואר במדעי המחשב.

במדעי  (.B.Sc)מסלול ייחודי זה מקנה תואר כפול: בוגר למדעים 
במדעי הרפואה. קבלת תואר ברפואה   (.B.Sc)המחשב ובוגר למדעים 

MD כנית לתואר כפול בנוסף ובות בתם כלל החותתאפשר עם סיו
 שנים קליניות ושנת סטאז' )ראו תקנון רפואה שנים קליניות(. לשלוש

 

 כניתויאור התת
מדעי קורסי היסוד וקורסים מילמדו את  תלמידיםבשנתיים הראשונות ה

במקביל רפואה מ ישולבו מקצועות 6 -ו 5בסמסטרים . המחשב
רפואה  מקצועותיילמדו  10ועד  7מסמסטר , ומדעי המחשב למקצועות

 בלבד.

כנית יהיו מחויבים לקחת את הקורסים המדעיים הבאים: ותלמידי הת
 5-ו 4( בסמסטרים 124120( ו"יסודות הכימיה" )114052" )2"פיזיקה 

בהתאמה. לא תינתן לתלמידים אפשרות בחירה בקורסים המדעיים, שכן 
 ת הלימודים של רפואה.כניוקורסים אלו מהווים קורסי חובה בת

ובסיומה ישלימו התלמידים את  כנית המשותפת חמש שניםומשך הת
 לימודיהם במדעי המחשב ובמדעי הרפואה.

 השלמת החובות בכל תואר הם בהתאם לנהלי הפקולטה הרלוונטית.  

כנית ומעבר לחטיבה הקלינית יתאפשר לאחר עמידה בכל מקצועות הת
 לתואר כפול ולפי תקנון רפואה.

את שני  למסיימיםכנית רלוונטיות וכלל ההקלות הניתנות בת
סיום אחד התארים בלבד דורש השלמה מלאה של דרישות  התארים.

 אותו תואר.

 תוכנית הלימודים

-במדעי המחשב ואת הלימודים הפרה על מנת להשלים את התואר
 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 219.5, יש לצבור קליניים ברפואה

 מקצועות חובה נק'  210.0
 בהנדסהמקצועות בחירה  נק'      9.5

 מקצועות בחירה ברפואה נק'         -
 מקצועות בחירה חופשית נק'         -
         העשרה בחירת מקצועות  נק'         -

                              
במסלול  וכמ מדעי המחשב בלבדמקצועות   3, 2, 1סמסטרים 

 שנתי-ארבעהכללי ה
 

 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
  במדעי המחשב בלבד     

  קורס מתמטי נוסף *     2.5/5.0
 114052 ** 2פיזיקה  3 1 - - 3.5
 234118 + ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5
 234247  1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
 236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע 3 2 - - 4.0

20.5/23      
 

 

 .4בסמסטר  שנתי-כמפורט במסלול הכללי הארבע  אחד מבין הקורסים* 

 .לא נתון לבחירה - מקצוע מדעי** 
+

 מקצוע קדם למערכות הפעלה, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 במדעי המחשב     

 124120 * יסודות הכימיה 4 2 - - 5.0
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 2 1 - - 3.0
 236523 מבוא לביואינפורמטיקה 2 1 - - 2.5

  ברפואה                  
 274109 מבוא לרפואה דחופה** 1 - 3  2.0
 274142 ***(1להיות רופא ) -שלישי קליני - - 6 - 2.0

20.5 
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   ה' ת' מ' פ' נק'
 234118 ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234247 1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
16.5 

 
- 1 5 13   

 
 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104122 1תורת הפונקציות  3 1 - - 3.5
 104279 מבוא לחוגים ושדות 2 1 - - 2.5
 104283 מבוא לאנליזה נומרית 3 1 - - 3.5

 או      
 234125 אלגוריתמים נומריים 2 2 - - 3.0
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
  מקצוע מדעי **     5.0

 17/ 
17.5 

     

 
על הסטודנט לבחור מקצוע מדעי אחד או שניים, כך שתושלם אחת  **

 :יחשבו כבחירה פקולטית 5 -מעבר לנקודות  ות להלן.אהשרשר

 נק'                                פיזיקה. שרשרת 1
 114075 ממ2 פיזיקה 5.0

 

 נק'               . שרשרת ביולוגיה              2
 134058 1ביולוגיה  3.0
 134020 * גנטיקה כללית 3.5

 

 .פתוח לרישום כלל טכניוני רק פעם בשנה כלליתהקורס גנטיקה * 

 נק'                   . שרשרת כימיה             3
 124120 הכימיהיסודות  5.0
 125801 כימיה אורגנית 5.0

 או  
4.0 

 
 124510 פיזיקליתכימיה 

 
 6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 104192 מבוא למתמטיקה שימושית  3 - - - 3.0
 106156 לוגיקה מתמטית 3 - - - 3.0
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0

13.5 
 

6 3 3 10   

 7סמסטר 
 מקצועות בחירה

 

 מקצועות בחירה
ניתן לבחור מקצועות מתוך רשימת כל מקצועות החובה והבחירה 
הניתנים ע"י הפקולטה למתמטיקה או הפקולטה למדעי המחשב, שאינם 

מקצועות החובה של המסלול.  לאו חופפים מקצועות החובה מוכלים ב
יש לבחור לפחות סמינר אחד מהפקולטה למתמטיקה ופרויקט אחד 

נקודות  14 -מהפקולטה למדעי המחשב. בכל מקרה יש לצבור לא פחות מ
 בחירה מכל פקולטה.

 
 
 

 מוסמךלתואר  משולבת. תוכנית לימודים 7
 פיזיקהובבמדעי המחשב למדעים 

 (פיזיקה)בשיתוף עם הפקולטה ל

 תהמיועדכנית משולבת ותמציעות  פיזיקהולהפקולטות למדעי המחשב 
לסטודנטים בעלי סכם גבוה במיוחד. המסלול נבדל מאופציית התואר 
הנוסף בכך שהוא מהווה מסלול הרשמה נפרד ולומדים בו על פי תוכנית 

  שנים. ארבעלימוד בקבועה מראש הניתנת ל
למדעים במדעי  מוסמך"אר והבוגרים יקבלו בסיום לימודיהם את הת

 .(.B.Sc)" פיזיקהוב המחשב
 

 קבלת  סטודנטים
סטודנטים מצטיינים, ובכל מקרה למספר מוגבל של .  התוכנית מיועדת 1

 לפחות ברמת הקבלה של כל אחת משתי הפקולטות.

 . קבלת סטודנטים למסלול תהיה רק בסמסטר חורף.2

בחירתו. פקולטה זו . סטודנט ישתייך לאחת משתי הפקולטות על פי 3
 תקרא "יחידת האם".

שגים, יהיו י.  הקריטריונים למעבר הסטודנט למסלול על סמך ה4
 אחידים ובלתי תלויים ביחידת האם אליה עובר הסטודנט )מדעי המחשב

 (.פיזיקהאו 

.  מובטח לסטודנט במסלול, אשר מצבו האקדמי תקין, שיוכל לעבור 5
 כל אחת משתי הפקולטות.בכל עת למסלול לימודים אחר של 

 
נקודות לפי  162.5לצבור , יש תוארהדרישות לעל מנת להשלים את 

 רוט הבא:יהפ

 מקצועות חובה נק'              128.5
 פקולטיתמקצועות בחירה  נק'                26.0
 מקצועות בחירה חופשית נק'                  2.0
     העשרה בחירת מקצועות  נק'                            6.0

 
 נקודות-’, נקפרויקט-, פ'מעבדה-’, מתרגיל-’, תהרצאה-’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים - מקצועות החובה

 1סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 044102 בטיחות במעבדות חשמל * 4 - - - -

 104031    מ'1חשבון אינפניטסימלי  4 3 - - 5.5
 104166 אלגברה א' 4 3 - - 5.5
  234114   מבוא למדעי המחשב מ' 2 2 2 - 4.0
מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים  2 2 - - 3.0

 למדמ"ח
234129 

 324033 מתקדמים ב' –אנגלית טכנית  4 - - - 3.0
 394901 חינוך גופני  - 2 - - 1.0

22.0 
 

- 2 12 16   

מהלך הסמסטר, חד פעמי בחובה להרשם למקצוע זה. ההרצאות תינתנה * 
 .בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד

 
 2סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 /044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב 4 2 - - 5.0

234252 
 104032 מ'2חשבון אינפיניטסימלי  4 2 - - 5.0
 234124 מבוא לתכנות מערכות 2 2 - 2 4.0
 234141 דעי המחשב קומבינטוריקה למ 2 1 - 1 3.0
 394901 חינוך גופני - 2 - - 1.0

18.0 3 - 9 12   
 

 3סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 094412 + הסתברות מ' 3 2 - - 4.0
 104134 אלגברה מודרנית ח' 2 1 - - 2.5
 104033 אנליזה וקטורית 2 1 - - 2.5
 114074 פ'1פיזיקה  4 2 - - 5.0
 234218 1מבני נתונים  2 1 1 - 3.0
 234292  למדמ"חלוגיקה  2 1 - - 3.0

20.0 - 1 8 15   
 

 מקצוע קדם למבני נתונים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. +
 

 
 נק' פ' מ' ת' ה' 4סמסטר 

 3.5 - - 1 3 * א'משוואות דיפרנציאליות רגילות  104285
 5.0 - - 2 4 פ'2 פיזיקה 114076
 1.5 - 3 - - מ'1מעבדה לפיזיקה  114020
 3.0 - 1 1 2 + ארגון ותכנות המחשב 234118
 4.5 6 3 2 2  מערכות הפעלה 234123
 3.0 - - 1 2 1אלגוריתמים  234247

  13 7 7 6 20.5 
 

 
ולהוסיף  נק' 2.5( 104135במד"ר ת' ) נק' 3.5 לסטודנטים להמיר מקצוע זה *מותר

 )מאחת הפקולטות( נקודה במקצועות הבחירה
 
 , אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.מקצוע קדם למערכות הפעלה +
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 נק' פ' מ' ת' ה' 5סמסטר 
 משוואות דיפרנציאליות חלקיות  104223

 וטורי פוריה
3 2 - - 4.0 

 2.5 - - 1 2 פונקציות מרוכבות א' 104215
 1.5 - 3 - - מ'2מעבדה לפיזיקה  114021
 4.0 - - 2 3 מכניקה אנליטית 114101
 3.5 - - 1 3 גלים 114086

  11 6 3 - 15.5 
 
 

  6סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 114035 3מעבדה לפיזיקה  - - 3 - 1.5
 115203 1פיזיקה קוונטית  4 2 - - 5.0
 114246 אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה 4 2 - - 5.0
 114036 פיזיקה סטטיסטית ותרמית 4 2 - - 5.0

16.5 - 3 6 12   
 

 נק'   פ'   מ' ת' ה' 7 סמסטר
 3.0 - - 2 2 אלגוריתמים נומריים 234125
 5.0 - - 2 4 2פיזיקה קוונטית  115204
 3.0 1 - 1 2 תורת החישוביות 236343
 3.5 - - 1 3 כימיה לפיזיקאים 124108

  11    6 - 1 14.5         
      

 8 סמסטר 
 114037 מח' 4מעבדה לפיזיקה  - - 3 - 1.5

 בחירה     
 

 מקצועות 

 בחירה מקצועות
נקודות ממדעי המחשב.  10 -ו פיזיקהנקודות מ 10הסטודנט יבחר לפחות 

נק'  10נק' הבחירה ממדעי המחשב יכללו לפחות פרויקט אחד.   10
 להלן.המופיעה  מ"פ 1נק' מתוך רשימה  9יכללו לפחות  פיזיקהמ

 2.5( 104135נק' במד"ר ת' ) 3.5( 104285לסטודנטים שממירים מד"ר א' )
 נקודות בחירה(. 27 -נק' ישנה נקודת בחירה נוספת )סה"כ 

 .פיזיקההם חובת השלמה לתואר שני ב 116217 -ו 116004הקורסים 

( הוא חובת השלמה לתואר שני במדעי 236267הקורס מבנה מחשבים )
 המחשב.

בנושא אינפורמציה קוונטית  236823 -ו 116031 ,236990הקורסים 
 או ממדעי המחשב לפי בחירת הסטודנט. פיזיקהייחשבו לבחירה מ

בחירה מתוך "רשימה ב' " של מדעי  'נק 6באישור היועץ, ניתן לקחת עד  
 הרגילות.במקרים חריגים אף קורסים שאינם ברשימות המחשב, או 

 

 נק'                                                                          מ"פ1רשימה 

 3.5 אופטיקה )סמסטר ב( 114210

 3.5 מבוא לביופיזיקה )סמסטר א( 116029
 3.5 תורת האינפורמציה הקוונטית )סמסטר ב( 116031

   או
 3.0 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  236990
 3.5 (טר א)סמס אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה 116354
 3.5 פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים )סמסטר ב( 116004

 3.0 ת'5מעבדה לפיזיקה  114250

   או

 3.0 פרויקט ת' )בפקולטה לפיזיקה(  114252

 3.5 פיזיקה של מצב מוצק )סמסטר א( 116217

 

 

רפואה מדעי הלתואר כפול ב כניתו.   ת8
 ובמדעי המחשב

למדעי המחשב לפקולטה לרפואה ו מסלול לימודים משותף לפקולטה
בעלי סכם גבוה במיוחד. מטרת המסלול מצטיינים המיועד לסטודנטים 

היא להכשיר בוגרים בעלי ידע מעמיק הן במדעי המחשב והן ברפואה, 
, בשטחי המחקרבכל אחד מהתחומים בנפרד ולהוביל ושיוכלו להשתלב 

 . הםהתעשייה הדורשים ידע בשניו הפיתוח

רפואה לימודי ל ישירות שהתקבלו לסטודנטיםכנית מיועדת והת
 ומעוניינים ללמוד בנוסף תואר במדעי המחשב.

במדעי  (.B.Sc)מסלול ייחודי זה מקנה תואר כפול: בוגר למדעים 
במדעי הרפואה. קבלת תואר ברפואה   (.B.Sc)המחשב ובוגר למדעים 

MD כנית לתואר כפול בנוסף ובות בתם כלל החותתאפשר עם סיו
 שנים קליניות ושנת סטאז' )ראו תקנון רפואה שנים קליניות(. לשלוש

 

 כניתויאור התת
מדעי קורסי היסוד וקורסים מילמדו את  תלמידיםבשנתיים הראשונות ה

במקביל רפואה מ ישולבו מקצועות 6 -ו 5בסמסטרים . המחשב
רפואה  מקצועותיילמדו  10ועד  7מסמסטר , ומדעי המחשב למקצועות

 בלבד.

כנית יהיו מחויבים לקחת את הקורסים המדעיים הבאים: ותלמידי הת
 5-ו 4( בסמסטרים 124120( ו"יסודות הכימיה" )114052" )2"פיזיקה 

בהתאמה. לא תינתן לתלמידים אפשרות בחירה בקורסים המדעיים, שכן 
 ת הלימודים של רפואה.כניוקורסים אלו מהווים קורסי חובה בת

ובסיומה ישלימו התלמידים את  כנית המשותפת חמש שניםומשך הת
 לימודיהם במדעי המחשב ובמדעי הרפואה.

 השלמת החובות בכל תואר הם בהתאם לנהלי הפקולטה הרלוונטית.  

כנית ומעבר לחטיבה הקלינית יתאפשר לאחר עמידה בכל מקצועות הת
 לתואר כפול ולפי תקנון רפואה.

את שני  למסיימיםכנית רלוונטיות וכלל ההקלות הניתנות בת
סיום אחד התארים בלבד דורש השלמה מלאה של דרישות  התארים.

 אותו תואר.

 תוכנית הלימודים

-במדעי המחשב ואת הלימודים הפרה על מנת להשלים את התואר
 רוט הבא:ינקודות לפי הפ 219.5, יש לצבור קליניים ברפואה

 מקצועות חובה נק'  210.0
 בהנדסהמקצועות בחירה  נק'      9.5

 מקצועות בחירה ברפואה נק'         -
 מקצועות בחירה חופשית נק'         -
         העשרה בחירת מקצועות  נק'         -

                              
במסלול  וכמ מדעי המחשב בלבדמקצועות   3, 2, 1סמסטרים 

 שנתי-ארבעהכללי ה
 

 נקודות-’נקפרויקט, -פ'מעבדה, -’מתרגיל, -’תהרצאה, -’ה

 השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים -מקצועות החובה 

 4סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
  במדעי המחשב בלבד     

  קורס מתמטי נוסף *     2.5/5.0
 114052 ** 2פיזיקה  3 1 - - 3.5
 234118 + ארגון ותכנות המחשב 2 1 1 - 3.0
 234123 מערכות הפעלה 2 2 3 6 4.5
 234247  1אלגוריתמים  2 1 - - 3.0
 236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע 3 2 - - 4.0

20.5/23      
 

 

 .4בסמסטר  שנתי-כמפורט במסלול הכללי הארבע  אחד מבין הקורסים* 

 .לא נתון לבחירה - מקצוע מדעי** 
+

 מקצוע קדם למערכות הפעלה, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר. 

 5סמסטר  ה' ת' מ' פ' נק'
 במדעי המחשב     

 124120 * יסודות הכימיה 4 2 - - 5.0
 236343 תורת החישוביות 2 1 - 1 3.0
 236360 תורת הקומפילציה 2 1 - - 3.0
 236501 מבוא לבינה מלאכותית 2 1 - - 3.0
 236523 מבוא לביואינפורמטיקה 2 1 - - 2.5

  ברפואה                  
 274109 מבוא לרפואה דחופה** 1 - 3  2.0
 274142 ***(1להיות רופא ) -שלישי קליני - - 6 - 2.0

20.5 
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מופיעים ברשימה של "קורס מתמטי   104033, 104135לעיל   המקצועות המכילים
 נוסף".  

 
מופיעות במסלול  נוסףהמתמטי הקורס הרשימת המקצועות המדעיים ורשימת 

 שנתי. -הכללי הארבע
 
 לסטודנטים בהנדסת מחשבים בלבד. -לוגיקה למדמ"ח (  2)
 

 

 . שונות11
במידה וישנם . את הדרישה להשלמת מקצועות החובה ניתן למלא גם 1

 שינויים קלים במספר הנקודות של קורסי החובה הכתוב בקטלוג, וזאת
שכל מקצועות החובה ילמדו, ומספר הנקודות הדרושות לתואר  בתנאי

ישאר ככתוב בקטלוג )את הנקודות החסרות ישלים הסטודנט מתוך 
 מקצועות הבחירה הפקולטיים(.

שני פרויקטים ע"י לקיחת פרויקט בסמסטר מסוים  חובת. ניתן למלא 2
פרויקט  - 236504והמשכת הפרויקט בסמסטר העוקב במסגרת הקורס 

בתוכנה. במקרה זה ינתן ציון פרויקט גם לאחר הסמסטר משך ה
בתוכנה יותר המשך הראשון. ואולם, אי אפשר לקחת את הקורס פרויקט 

 מאשר פעם אחת.

רשם לסמינר אחד לכל היותר בכל י. סטודנט בלימודי הסמכה יכול לה3
 .סמסטר

 
 

 

 
 

 

 לתארים מתקדמים  םלימודי
כניות השתלמות לתארים: והפקולטה למדעי המחשב מציעה ת

"דוקטור ו"מגיסטר למדעים במדעי המחשב", "מגיסטר למדעים" 
תלמידים מצטיינים יוכלו במהלך לימודיהם לתואר  .לפילוסופיה"

 .מגיסטר לעבור למסלול ישיר לדוקטורט

מטרת הפקולטה היא לחנך מדענים ומהנדסים מעולים, להעניק 
 כישוריםלהם ידע בסיסי רב ומעמיק וכושר הנדסי לפתח 

ניהוליים וטכנולוגיים, כך שיוכלו להנהיג את התעשיות עתירות 
דע בהווה ובעתיד. לשם כך הפקולטה מקבלת את המצטיינים מה
ם גבוהה, בין המועמדים ללימודים, מקפידה על רמת לימודימ

ומקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק שיאפשר להם לפעול 
 בתחומי המחשב המשתנים במהירות.

 

 שטחי ההתמחות והמחקר בפקולטה 
פה במגוון רחב של מתקיימת פעילות הוראה ומחקר ענ  בפקולטה
 נושאים:

תורת האלגוריתמים )סדרתיים ומבוזרים, דטרמיניסטיים   -
 והסתברותיים(

הצפינה )הצפנת מקורות, הצפנת ערוצים וקודים לתיקון תורת   -
 שגיאות(

 קריפטוגרפיה  -

 עיבוד אינפורמציה קוונטית  -

 תורת הסיבוכיות של חישובים  -

 לוגיקה במדעי המחשב  -

 מבני נתונים  -

 מסדי נתונים  -

 מודלים של מערכות מחשבים והערכת ביצועיהם  -

 למידה חישובית  -

 ומרייםאלגוריתמים נ  -

 תכנות מקבילי ומבוזר  -

 רשתות מיון וניתוב  -

 תכנון גאומטרי  -

 מפרטים פורמליים למערכות  -

 אימות פורמלי של מערכות תוכנה וחומרה  -

 שפות תכנות  -

 הנדסת תוכנה  -

 סימולציה  -

 רשתות תקשורת מחשבים  -

 בלשנות חישובית  -

 בינה מלאכותית  -

 רשתות עצביות  -

 מערכות מומחה  -

 גאומטריה חישובית  -

 גרפיקה ממוחשבת  -

 עיבוד תמונות דיגיטלי  -

 ה ממוחשבתיראי  -

 רובוטיקה  -

 מערכות אירועים בדידים  -

 ביואינפורמטיקה  -

 

בנוסף לאפשרויות המחקר התאורטי בתחומים הנ"ל, יש 
: בתחומים מגווניםמעבדות מחקר  תשתית רחבה של בפקולטה

, עיבודים בינה מלאכותיתה ממוחשבת, יראירובוטיקה, 
וחישוב גאומטרי, רשתות  ממוחשבת גאומטריים, גרפיקה

, עיבוד חשביםתקשורת מחשבים, מערכות תוכנה, מערכות מ
סייבר ואבטחת מידע, למידה חישובית, מידע וידע, עיות, שפות טב
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 .לא נתון לבחירה - מקצוע מדעי *

יהיה ן כהוראה מרוכזת בקיץ במידה ולא ניתן ** קורס מבוא לרפואה דחופה יינת
 .לשלבו במערכת

ן כהוראה מרוכזת בקיץ במידה ולא ניתן יהיה לשלבו יינת 1*** קורס שלישי קליני 
 .במערכת

 6סמסטר  ה' ת' מ' פ' ק'
  במדעי המחשב     

פרויקט בתכנות מתקדם במדעי  - - - 7 3.0
 * 1המחשב 

236503 

  ברפואה     
   ה' ת' מ' פ' נק'
 125802 אורגנית רב"מכימיה  4 2 - - 5.0
 274143 **(2להיות רופא ) –שלישי קליני  - - 6 - 2.0
 274165 גנטיקה כללית 3 1 - - 3.5
 274167 ביולוגיה של התא 3 1 - - 3.5
 274182 ביוסטטיסטיקה 2 2 - - 3.0

20.0 
 

      

* באישור האחראי למסלול ניתן גם לקחת פרויקט אחר מבין כלל הפרויקטים 

  בפקולטה למדעי המחשב.

ן כהוראה מרוכזת בקיץ במידה ולא ניתן יהיה לשלבו יינת 2קורס שלישי קליני  **
 במערכת

זה  במסלול פורטכמ ,מקצועות רפואה בלבד  10-7סמסטרים 
 בקטלוג רפואה.

 

 

  "לפידים"  מצוינות כניתות . 9
ברמה  )תוכנה וחומרה( היא להכשיר מהנדסי פיתוח כניתותמטרת ה

מיועדת לסטודנטים  כניתותגבוהה, תוך שימת דגש על יזמות וניהול. ה
והניהול, בעלי מנהיגות וכישורים יוצאי דופן בתחום היזמות  מצטיינים

 יה בתפקידים מובילים.יאשר עתידים להשתלב בתעש
  

באחד כנית לסיים את כל דרישות הלימודים ועל המשתתפים בת
, ולפחות ארבעה כניות משולבות(ו)כולל תממסלולי הלימוד בפקולטה 

להשתתף בפעילויות  קורסים בתחום היזמות והניהול. כמו כן, עליהם
 יה בכל קיץ.  יכנית, ובכלל זה סיור לימודי בתעשומיוחדות של הת

 
ארבעת הקורסים יבחרו מהרשימה הבאה או לפי תאום עם מרכז 

 כנית:והת
 מבוא לכלכלה – 094591
 חשבונאותמבוא ל – 094821

 
 מבוא לניהול פיננסי – 094564
 מימון חברות – 096502

 
 מבוא לסטטיסטיקה – 094423
 פסיכולוגיה מבוא ל – 095605
 עקרונות השיווק – 097800
 כנולוגייםטשיווק למיזמים  – 094816
 חשיבה וקבלת החלטות – 096617
 יזמות חברתית – 096807
 כישורים רכים – 2בעיות במדעי המחשב  – 214909

 
 ניהול פרויקטי תוכנה – 236270
 יזמות וקניין רוחני – 096815
 תורת המשחקים השיתופיים – 097317
 היבטים משפטיים ופיננסים ביזמות טכנולוגית – 094814
 1יזמות  – 324864
 משפט העבודה בישראל – 324442

 
, מלגת קיום פטור מלא משכר לימודמכנית ייהנו והמתקבלים לת

אפשרות לשילוב בהוראה חודשית,  ליווי אישי של חבר סגל בפקולטה ו
 עודי חדיש.יכנית חלל לימודים יולרשות הסטודנטים בת .בפקולטה

  
 :הבהרות

 
מספר המקומות מוגבל והם מיועדים בעיקר לסטודנטים חדשים  .1

כנית על והקבלה לת .בעלי נתונים גבוהים במיוחד בשנתם הראשונה
 יעודי.יסמך תהליך מיון 

 18וצבירה של  לפחות 86דורש ממוצע של  כניתותהמשך הלימודים ב .2
 נקודות או יותר בכל סמסטר, בכל תקופת הלימודים.

 מטעם הפקולטה. כניתותתוענק תעודת בוגר ה כניתותלבוגרי ה .3
 די שנה בהתאם למשאבים.יהיקף התמיכה הכספית ייקבע מ .4
קורסי היזמות והניהול הנדרשים יכולים לחפוף לקורסי בחירה  .5

)כל עוד דרישות התואר מתקיימות התואר הנדרשים במסגרת 
 במלואן(.

 

 כנית:ומידע נוסף באתר האינטרנט של הת

http://lapidim.cs.technion.ac.il 

 

 

 קוונטי  ת בחישובשנימגמת התמחות מ.  10
תחום המחשבים הקוונטים והאינפורמציה הקוונטית )כולל תקשורת 

( מתפתח בכל העולם, ואף בישראל, בקצב הולך וגובר. תקוונטי והצפנה
חומרים  ,למדע בתיאום עם מרכז הקוונטום ,עי המחשבהפקולטה למד

מדעית לתחום  העשרהכנית ות מציעה והנדסה ע"ש הלן דילר בטכניון,
 זה. מתפתח נושא על תחומי-רב מבט תעניק לסטודנטיםכנית והת זה.

 
 .המגמה פתוחה לסטודנטים בתואר ראשון בלימודי הסמכה בפקולטה

נקודות בממוצע  30סטודנט יוכל להתקבל למגמה לאחר שסיים לפחות 
 .85-ל 80גם בממוצע בין  באישור יועץ, ו85
 

כמפורט להלן. על מנת להשלים את המגמה יש ללמוד סל מקצועות 
( חובה ובחירהבין קורסים במגמה לבין קורסים  ) חפיפהמותרת 

שהסטודנט לוקח לתואר הרגיל, אך על הסטודנט לסיים לפחות ארבע 
 למכסת הנקודות הנדרשת לתואר.   מעברנקודות 

 
המאשרת כי השלים תמחות תוענק תעודה שמסיים את ההלסטודנט 

על התעודה יחתמו דיקן הפקולטה וראש בהצלחה את המגמה המשנית.  
 מרכז הקוונטום.

 
תהליך קבלת התעודה: התעודה תוענק רק לאחר השלמת כל הדרישות 

 ת ההתמחותודרישות מגמ  לתואר באחד ממסלולי הלימוד בפקולטה
המעקב והבקרה להשלמת הדרישות במגמה יבוצעו על ידי המשנית. 

  .מזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה

 
 :ת ההתמחות המשניתחובה המרכיבים את מגמהקורסי  ששתלהלן 

 
 .נק' 3( 236990) *מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית.  א
 
תורת   וד אינפורמציה קוונטית בקורסניתן להמיר את הקורס מבוא לעיב *

 (. 116031האינפורמציה הקוונטית )
 
  .נק' 5( 124400)  (1)* *1.  כימיה קוונטית ב
 

, 115203) 1פיזיקה קוונטית   בקורס 1רס כימיה קוונטית ניתן להמיר את הקו** 
, מתאים 046241) מכניקה קוונטית בקורס או ,פיזיקה(-מתאים למסלול מדמ"ח

 למסלול הנדסת מחשבים(. 

מתוך הרשימה  קורס אחד: באינפורמציה קוונטית . קורס מתקדםג
נק',  2/3( 236640/41) : נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית להלן

אינפורמציה נק',  2( 236823)סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית 
 .נק' 2 (116040קוונטית מתקדמת )

 
מתוך הרשימה  קורס אחד: בטכנולוגיות קוונטיותמתקדם . קורס ד

 פרויקט בחישוב קוונטי , נק' 3 (046243)טכנולוגיות קוונטיות : להלן
 נק'. 2 (116037)קוונטי רועש  מחשוב , נק' 3( 236991)
 
 נק'. 3.0( 236343תורת החישוביות ) . ה
 
 מתוך הרשימה להלן:  תורת הסיבוכיות קורס אחד. קורס ליבה:  ו
 , סיבוכיות תקשורתנק' 3( 236309) , מבוא לתורת הצפינהנק' 3( 236313)
 , אלגוריתמי קירובנק' 3( 236359) 2, אלגוריתמים נק' 2( 236518)
  (2) , לוגיקה למדמ"חנק' 3( 236330) , מבוא לאופטימיזציהנק' 2( 236521)
 , קריפטולוגיה מודרניתנק' 3( 236350רשתות ), הגנה בנק' 3( 234292)
, תכנות מקבילי נק' 3( 236334) , מבוא לרשתות מחשביםנק' 3( 236506)

 .נק' 3(  236501) , מבוא לבינה מלאכותיתנק' 3( 236370) ומבוזר
 

 הערות: 
 : 1דרישות הקדם של הקורס כימיה קוונטית  ארבע(  שימו לב ל1)

ופיעים ברשימת המקצועות מה -( 124120יסודות הכימיה ) -ו(, 114052) 2פיזיקה 
 כימיה". -שרשרת "פיזיקההמדעיים/

( המוכל 104004) 2חדו"א  -ו(, 104135( המוכל במד"ר ת' )104131מד"ר ח' )
 שני –( 104033) אנליזה וקטוריתתוספת ב( 114032מ' )2בחשבון אינפיניטסימלי 
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מופיעים ברשימה של "קורס מתמטי   104033, 104135לעיל   המקצועות המכילים
 נוסף".  

 
מופיעות במסלול  נוסףהמתמטי הקורס הרשימת המקצועות המדעיים ורשימת 

 שנתי. -הכללי הארבע
 
 לסטודנטים בהנדסת מחשבים בלבד. -לוגיקה למדמ"ח (  2)
 

 

 . שונות11
במידה וישנם . את הדרישה להשלמת מקצועות החובה ניתן למלא גם 1

 שינויים קלים במספר הנקודות של קורסי החובה הכתוב בקטלוג, וזאת
שכל מקצועות החובה ילמדו, ומספר הנקודות הדרושות לתואר  בתנאי

ישאר ככתוב בקטלוג )את הנקודות החסרות ישלים הסטודנט מתוך 
 מקצועות הבחירה הפקולטיים(.

שני פרויקטים ע"י לקיחת פרויקט בסמסטר מסוים  חובת. ניתן למלא 2
פרויקט  - 236504והמשכת הפרויקט בסמסטר העוקב במסגרת הקורס 

בתוכנה. במקרה זה ינתן ציון פרויקט גם לאחר הסמסטר משך ה
בתוכנה יותר המשך הראשון. ואולם, אי אפשר לקחת את הקורס פרויקט 

 מאשר פעם אחת.

רשם לסמינר אחד לכל היותר בכל י. סטודנט בלימודי הסמכה יכול לה3
 .סמסטר

 
 

 

 
 

 

 לתארים מתקדמים  םלימודי
כניות השתלמות לתארים: והפקולטה למדעי המחשב מציעה ת

"דוקטור ו"מגיסטר למדעים במדעי המחשב", "מגיסטר למדעים" 
תלמידים מצטיינים יוכלו במהלך לימודיהם לתואר  .לפילוסופיה"

 .מגיסטר לעבור למסלול ישיר לדוקטורט

מטרת הפקולטה היא לחנך מדענים ומהנדסים מעולים, להעניק 
 כישוריםלהם ידע בסיסי רב ומעמיק וכושר הנדסי לפתח 

ניהוליים וטכנולוגיים, כך שיוכלו להנהיג את התעשיות עתירות 
דע בהווה ובעתיד. לשם כך הפקולטה מקבלת את המצטיינים מה
ם גבוהה, בין המועמדים ללימודים, מקפידה על רמת לימודימ

ומקנה לסטודנטים ידע רחב ומעמיק שיאפשר להם לפעול 
 בתחומי המחשב המשתנים במהירות.

 

 שטחי ההתמחות והמחקר בפקולטה 
פה במגוון רחב של מתקיימת פעילות הוראה ומחקר ענ  בפקולטה
 נושאים:

תורת האלגוריתמים )סדרתיים ומבוזרים, דטרמיניסטיים   -
 והסתברותיים(

הצפינה )הצפנת מקורות, הצפנת ערוצים וקודים לתיקון תורת   -
 שגיאות(

 קריפטוגרפיה  -

 עיבוד אינפורמציה קוונטית  -

 תורת הסיבוכיות של חישובים  -

 לוגיקה במדעי המחשב  -

 מבני נתונים  -

 מסדי נתונים  -

 מודלים של מערכות מחשבים והערכת ביצועיהם  -

 למידה חישובית  -

 ומרייםאלגוריתמים נ  -

 תכנות מקבילי ומבוזר  -

 רשתות מיון וניתוב  -

 תכנון גאומטרי  -

 מפרטים פורמליים למערכות  -

 אימות פורמלי של מערכות תוכנה וחומרה  -

 שפות תכנות  -

 הנדסת תוכנה  -

 סימולציה  -

 רשתות תקשורת מחשבים  -

 בלשנות חישובית  -

 בינה מלאכותית  -

 רשתות עצביות  -

 מערכות מומחה  -

 גאומטריה חישובית  -

 גרפיקה ממוחשבת  -

 עיבוד תמונות דיגיטלי  -

 ה ממוחשבתיראי  -

 רובוטיקה  -

 מערכות אירועים בדידים  -

 ביואינפורמטיקה  -

 

בנוסף לאפשרויות המחקר התאורטי בתחומים הנ"ל, יש 
: בתחומים מגווניםמעבדות מחקר  תשתית רחבה של בפקולטה

, עיבודים בינה מלאכותיתה ממוחשבת, יראירובוטיקה, 
וחישוב גאומטרי, רשתות  ממוחשבת גאומטריים, גרפיקה

, עיבוד חשביםתקשורת מחשבים, מערכות תוכנה, מערכות מ
סייבר ואבטחת מידע, למידה חישובית, מידע וידע, עיות, שפות טב
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 הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט
 

 חברי הסגל האקדמי
 

 דיקן הפקולטה
 איזנברג אילון

 
 מן המניין פרופסור

 אהרונהיים עמי
 יזנברג אילוןא

 ביאר רפאל
 בן שחר דורית

 ברגמן ראובן
 ברנר בנימין
 גוטליב אייל

 גפשטיין ליאור
 הרשקו אברהם

 וולסקר הרמן
 וייס רם
 זיו נועם

 חוברס יהודה
 חודר מרדכי
 ירניצקי דוד

 לביא פרץ
 לוי אנדרו

 מלמד דורון
 מרום שמעון

 סקורצקי קרל
 פילר גיורא

 פליגלמן משה
 צ'חנובר אהרון

 קרין נתן
 רנרט גד

 שילר ג'קי
 שקד יובל

 
פרופסור מן המניין 

 קליני
 פרץ יהודית-אהרון

 אולמן יהודה
 שלו סתוית-אלון

 הרוש מרים-בן
 בנטור ידידיה

 בנטור לאה
 לנק אייןגר

 דן אלדד
 שי ירון-הר

 אליהו מכטיי אלי
 נתיב עופרפליק 

 קוגלמן מרדכי אמיר
 ורםקלוגר י

 שחאדה נעים
 

 פרופסור חבר
 אהרונסון דורון 

 אורין אמיר
 אנגלנדר סימון

 אנקרי סרג'
 בנגל אייל

 בנהר מורן
 יוסף תמר-בן

 ברק עמרי
 גוטפרוינד יורם

 כהן ניצה-גולדנברג
 גייר אורנה

 גיל זיו
 משה  דור דרדיקמן

 הרשברג רות
 הרשקו דן
 זליג שרה

 זלצברג עדי
 חאיק טוני

 חלק מרדכי
  חסון פלג

 כץ ישעיהו
 לוינזון עודד
 מילר אריאל

 נגלר רפי
 דעבאסי זיי

 עודה מאג'ד
 פאול מיכל

 פוירובסקי מיכאל
 פרנק דייל

 קאהן איתמר
 קהת יצחק

 קורניצר דניאל
 קליינברגר תמר 

 רוגין אריאל
 סיהרולס א

 שולטהייס טום
 שילר יצחק

 רובי פוירשטיין שלום
 אור שי -שן

 
 פרופסור חבר קליני

 מוב יורםהאבר
 ורםאגמון י

 אדיר יוחאי
 אילנהאורן 

 אידלמן מרק 
 אייזנבוד דרור

 אליאס מאזן
 אלפיסי ריקרדו

 בדר דוד
 בולוטין גיל

 בולוס מונדר
 הראלכסנד גורמן בלביר

 בלומנטל איתן
 אריה ערן-בן

 רמי רחמים וסףבן י
 יצחק עופר-בן
 סלע גיל -בר

 גרויסמן גבריאל
 גרינשפון אלכסנדר

 דואק אילנה
 דוולצקי צבי

 מרתהוינברג דירנפלד 
 הלחמי שראל

 ודס זהבה
 וייסמן דן
 וינר זאב

 סנו דבוטיא
 טלמן גרגורי

 ירדנה רקוברטננבאום 
 יפה רונן

 כרכבי חאלד
 לביא עופר

 לבנשטיין ליאור
 לונץ מיכל

 ישילכטר 
 לסיק יהונתן

 יזל שמחהמ
 מירון דן

 נורמן דורון
 ניטצקי סמי
 סבו אדמונד

 סלובודין גלב
 סלים ראיד

 סלימאן מחמוד
 סרוגו יצחק

 ראהעזאם ז
 עסליה אחמד

 פלד אלי
 פלד נתן

 צוקרמן אלימלך
 צוקרמן צילה

 צלניק נתנאל
 קופלמן דורון
 קורניק דניאל

 קידר זוהר
 קסיס עימאד

 קסל אהרון
 סקסל בורי

 קרבן אמיר
 קרמר אילנה

 רובינשטיין רונן
 רוזן נמרוד

 רוטשילד אבי
 רותם מנחם
 רחמיאל עדי

 ריסקין אריה
 שאול רון

 שביט איתי
 שוטן אברהם

 שיף אלעד
 שירן אבינועם

 שפיגל רונן
 שפירא חן

 גדורופק אבי'שצ
 
 

 מרצה
 הרש אמילי-אביטן

 אסדי סוהיר
 זוהר יניב 
 כספי אורן

 קנדי ג'ון
 שמיר אלון

 
 

 מרצה בכיר
 אביטל אברהם

 איתן דני
 בלוססקי רון
 ברוכים אילן

 ברלין שי
 נעמה זטורסקי גבע

 גרנובסקי ילנה
 וולפנזון חגי

 דון הדרזיג
 יר'חמאיסי מור

 יבלונסקי דבורה
 כהן שי

 כץ תמר
 מגן דניאלה

 נדיר יונה 
 סביר יונתן
 סודרי שירי

 פאינרו עופר
 פלטי רז

 בן נון אלה-פרגר
 פרייס מאיר

 פרץ רות 
 אודל-מריאלקפלן 

 קפלן נעם
 רהט מיכל
 שלגי רעות
 שריג גלית

 
 

 בכיר קלינימרצה 
 מהטום אוסאאבו ח

 אייזן אפריים
 אילן רועי

 אשכנזי איתמר
 בדארנה סמיח

 עםובור נ
 בלוך בועז

 בלומן סרג'יו
 במברגר אלן
 בן ארי יוסף

 בר לביא ירון
 בראון אייל

 יולנדהמוסקוביץ  בראון
 חקברוורמן יצ

 בריסקו דניאל
 ברק יורה
 ברק מיכל

  ברקוביץ דרורה
 נאיל תאבשאר

  בשארה בשארה
 גבאי רינת 

גולדיק זאב 
 גולדשטיין לי

 גורלניק לודמילה
 לגורנברג מיג

 גניזי יעקב
 גספר תמר

 גרינוולד אילן
 דואק סימון

 רוני גד-דודיוק
  הופמן רון

 הורוביץ נתנאל
 הלף אליזבט

 וולר בועז
 וטרמן מתתיהו
 ולודבסקי יבגני

 זיסמן דבי
 חביב ג'ורג'
 חדאד ריאד

 חוסין ח'תאם
 ורי ויסאם'ח

 חזן ביביאנה
 חכים פהד

 חמאיסי איאד
 טובבין דוד

 נצר אורן-טומקינס
 יאלונצקי סרגיי

 כהן יעקב
 כהן עובד

 כרם רענן-כהן
 ם טוניראכ

 לוין קרינה
 לין שאול

 מוטלק דיאב
 מחאג'נה אחמד

 מחאג'נה מוחמד
 יםמטר איברה

 יטיאנו דניאלהמיל
 מילמן עוזי
 מנדלסון גד

 מרימס דורון
 נאמן זיו

 נויברגר עמי
 נחום זהר

 נכטיגל אליסיה
 סוירי גיל
 סיגל ילנה

 היב'סכראן ו
 סליבא וליד

 סמרי מוסטפא
 ראוף זינה-אל-עבד

 סקרן נאסר
 עופרן ישי

 עמית אמנון
 פוגלמן יעקב

 פוסטובסקי סרגיי
 רהםפלד אב
 נחמה לוין צוקרמן

 צפריר ברק

 קופלמן יעל
 קלדרון אילן
 קליין אמיר

 קליין קרמר עדי
 מיכאלשוחט  קליינר

 קרן דין
 רביד שרית

 רובין גיא
 רוזנברג נחום

 פסטר איילת-רז
 ריניס טובה

 ריספלר שמואל 
 שלומית משיח ריסקין

 שגב יקיר
 לנה  דאיןשגיא 

 שולט עידו
 מיוחס יעל-שחור

 שחר אדוארדו
 שטיין מיכל

 מיכל  שטיינברג
 שטיינברג רן

 פז עינת-שלום
 שלזינגר אילנה

 שמעוני צבי
 שערץ מיטשל

 שרוני ארז
 ם אלוןישר

 שריף דאוד
 תדמור תמר

 תורג'מן יואב
 

 מרצה קליני
 אבדאח ליאנה

 מוך סייף -אבו
 אברט טטיאנה
 אילביצקי ענת

 אמודי עומרי
 בוטבול יונתן

 בורנשטיין לירון
 בן ישי אופיר

 לולו אורן-בן
 לכסנדרבקר א

 ברגמן יוסף
 ברגר גדעון
 גובר איילה

 גוטמכר צבי
 גולדברג יעל

 אלגולן דני
 גור מיכל

 גיל אמנון
 ליאת יניב גלרנטר

 גרופר מוטי
 גרמי גלי

 גרמן אלינה
 דנון אסף

 אתי שפיגל דניאל
 הוכוולד אורי 

 הרשקוביץ משה 
 וינר צפנת
 ויס אמיר

 ויצמן אלה 
 חיימי מוטי
 חמוד שאדי

 החרדאק אמילי
 כהן מיכל

 לבון אופיר
 לביא נועה

 גלית לבנון לבנת
 להבי עמית
 לוריא יעל

 מטאנס עיסא
 מטבייצ'וק אלונה 

 מטלון נורית
 מילוא גיא

 מנהיים דלית
 מקל מיכל

 נדיר ארז
 יונתן מרקניבן 

 נירנברג גבריאל
 לומונוב אנהוס

 סעדי טארק
 סרוקה גדעון
 עבאדי סובחי

 תמר פרידמןעציוני 
 ליפורטוגיז שיר

 פז אלונה
 פלדמן מיכאל
 פרויליך דביר 
 פרסון בנימין

 אינה רוזנטל צורן
 קאופמן יובל
 קאסם איאס
 קגנה אולגה
 קסל אירנה
 קרוזל אתי

 קרויטורו מילאן
 קרמר רן

 קרנר ארתור
 רוזין אלכסנדר

 רטנר יעל
 רייספלד שרון 

  שכטר אריק
 
 

 אמריטוס פרופסור
 אבירם מיכאל

 איצקוביץ יוסף
 סבזיל לואי

 ביטרמן חיים
 בינה עופר

 ברוק ג'רלד
 בתר אורי

 גביש משה
 גייטני דיאנה
 גילהר עמוס
 הוכברג זאב

 רשוביץ ברנרדיה
 וינבר יוסף

 ולודבסקי ישראל
 זילברמן מיכאל

 יודעים מוסה
 טובי אליאס
 ישראל אורה

 ט דרקיולהר
 נויפלד גרא

 עציוני עמוס
 פיינסוד משה

 פינברג ג'ון
 פלטי יורם

 פריי מיכאל
 פרלמן אדו

 פרת הלל
 קראוס מיכאל

 קרניאלי אדי
 רואו יעקב
 רונאי זאב

 רובינזון אליעזר
 שלו אליעזר
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ועיבוד אינפורמציה  ביואינפורמטיקה אחסון מידע וזיכרונות,
 .קוונטית

ש ומשוכלל המתוכנן לנוחיות הסגל ין חדיהפקולטה שוכנת בבני
 אודיטוריומים , בין היתר,יםלכול יןי. משאבי הבנוהסטודנטים

 , מהמתקדמות ביותר מולטימדיההמצויידים במערכות כיתות ו
, מודרניתמרכז רב תכליתי רחב היקף המאפשר סביבת לימודים 

 .עכשוויחדישה המשמשת כמרכז לימוד יה יספרו
 
 

 לימודים לתואר מגיסטר
תנאי הקבלה למסלול לתואר "מגיסטר למדעים 

 במדעי המחשב"

למסלול זה יתקבלו סטודנטים בוגרי תואר ראשון במדעי 
המחשב, או באחד המסלולים המשותפים למדעי המחשב 
ופקולטות אחרות, שסיימו את לימודי התואר הראשון 

שסיימו תואר ראשון במסגרות בהצטיינות. מועמדים למסלול זה 
שגים יאחרות, יחויבו בקורסי השלמה במידת הצורך. ה

מקצועיים של בעלי ניסיון מעשי ומכתבי המלצה של המועמדים 
ילקחו בחשבון בעת הדיון על הקבלה. ככלל, יתקבלו רק 

שר השתלמות סטודנטים פנימיים. במקרים יוצאים מן הכלל תאו
  נים.של סטודנטים חיצוניים מצטיי

 

 תנאי הקבלה למסלול לתואר "מגיסטר למדעים" 
למסלול זה יתקבלו סטודנטים בוגרי תואר ראשון במגמות 
מדעיות ומגמות הנדסיות שסיימו את לימודי התואר הראשון 
בהצטיינות. כדי להתקבל למסלולים אלה, על הסטודנט ליצור 

כנית וקשר עם חבר סגל בפקולטה, אשר ישמש מנחה מיועד. ת
כנית ההשלמות והלימודים של הסטודנטים במסלולים אלה ות

עדה, ו)במידת הצורך( יקבעו בתאום עם המנחה המיועד ומרכז הו
 תארים מתקדמים.עדה לוויאושרו ע"י הו

 

 דרישות הלימוד )בכל המסלולים למגיסטר( 

כניות הלימודים לתארי המגיסטר על הסטודנט לסיים מספר ובת
קר או עבודת גמר בהנחיית מנחה קורסים ולבצע עבודת מח

 18מחברי הסגל של הפקולטה. הסטודנטים חייבים להשלים 
כנית ונקודות אשר יוקדשו להתמחות בתחום המחקר, לפי ת

 שתקבע בתאום עם המנחה הקבוע.

שנתי חייבים להשלים -בוגרי תואר ראשון במסלול הכללי  התלת
מקצועות מדעי  6נקודות לימוד, כאשר עליהם לבחור לפחות  30

המחשב שאינם נושאים מתקדמים, פרויקט או סמינר, מתוך 
 קבוצות ההתמחות של המסלול 11מבין קבוצות שונות  4לפחות 

כנית וסטודנטים, אשר נקבעה להם ת שנתי.-הכללי הארבע
נקודות הצבירה  30נקודות מתוך  6 השלמה, חייבים למלאה.

 הנדרשות לתואר יכולות להיות ברמת לימודי הסמכה.

לצורך הנחיית התזה, יהיה על הסטודנט ליצור קשר עם חבר סגל 
בפקולטה, המתמקד בשטחי התעניינותו. משתלם חיצוני אינו 
יכול לבחור מורה נלווה כמנחה. המחקר יכול להיות תאורטי או 

ת לעשו במקרים מיוחדים יתאפשרפרויקט הנדסי מתקדם. 
נקודות  8עבודת גמר במקום תזה. במקרה כזה יש צורך לצבור 

 לימוד נוספות. 

 

 לימודים לתואר דוקטור
 

 תנאי הקבלה
יתקבלו סטודנטים מצטיינים בעלי תואר שני עם רקע מתאים. עם 
קבלתו חייב הסטודנט למצוא מנחה מבין חברי הסגל, ולהגדיר 

, כמו לדוקטורטכנית הלימודים של הסטודנטים ותחום מחקר. ת
כנית ההשלמות לסטודנטים בעלי רקע קודם שאינו במדעי ות גם

תארים עדה לוהמחשב, תקבענה פרטנית על ידי המנחה והו
-.  משתלם חיצוני אינו יכול לבחור מנחה שהוא מורהמתקדמים

נלווה. ככלל, על הסטודנט להיות משתלם פנימי בפקולטה בהיקף 
 ופת השתלמותו. מלא במשך שנה אחת לפחות תוך תק

 

 דרישות הלימוד  
 דרישת הקורסים לתלמידי דוקטור בפקולטה היא: 

 הסמכהללימודי )או משותפים  מתקדמיםקורסים  .1
 12בהיקף של מדעי המחשב ב( ולתארים מתקדמים

 נקודות לפחות.
 6-סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט ידרשו ל .2

 נקודות יותר מדרישת הנקודות שלהם למגיסטר.
 
 
 

 מידע נוסף
עי למדפקולטה בלתארים מתקדמים  םלימודימפורט של  קטלוג -

במזכירות לימודים לתארים מתקדמים המחשב )ניתן להשגה 
 .באתר האינטרנט של הפקולטה(בפקולטה ו

תארים מתקדמים לימודים לבמזכירות מידע למועמדים  -
 למדעי המחשב:  פקולטהב

  04-8294226 טל'  ,לימור גינדיןגב'  

limorg@cs.technion.ac.il 
אתר האינטרנט של הפקולטה למדעי המחשב:   -

www.cs.technion.ac.il/he/graduate 
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