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 במדעי המחשביסודות ענון והשלמה בימכינות ר
 
 כללי .א

+ 30גילאי ב הזדמנות נוספת למועמדיםמאפשרת "יסודות במדעי המחשב" מכינת הריענון וההשלמה  .1
במדעי המחשב ולתלמידים שחייבים לבצע קורס זה על פי הנחיות  B.scלהתקבל ללימודים לתואר ראשון 

ללימודים לתואר ומעוניינים לרענן או  שהתקבלוהקבלה של המכון. יכולים להצטרף לקורס גם מועמדים  תועדו
 לחזק את ידיעותיהם.

 יח"ל מחשב בבגרות להצטרף לקורס. 5מומלץ למועמדים ללא 

המחלקה למדעי  –פקולטה למדעים ע"י הגורמים האקדמיים ב נקבעותכניות הלימודים ומבחני הגמר  .2
 המחשב.

 :המחשביסודות במדעי בלהלן פרטים הקשורים למכינת הריענון וההשלמה  .ב
 ש'. 64 –היקף שעות  .1

 .במתמטיקה ענוןיוהר ההשלמה מכינות רוב סיום לאחר ומתקיים המכון באתר רשום המכינה מועד .2

 .ל"שכ במדור והתשלום, ולהרשמה ייעוץל במרכז מתבצעת ההרשמה.  1,300 ₪ הקורס עלות .3

 הפסקת לימודים: .4
 יקבל את כספו חזרה. ,תלמיד המודיע על הפסקת לימודים טרם פתיחת הקורס .א
 משכר הלימוד. 10%ישלם התלמיד  ,במקרה של הפסקת לימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס .ב
 לימודים מעל שבועיים מחייבים תשלום שכ"ל מלא. .ג
מועד הפסקת הלימודים הוא המועד, שבו מכתב הבקשה של התלמיד להפסקת לימודים יתקבל במזכירות  .ד

 המכינה הקדם אקדמית.

 .המחשב ליסודות במכינה כ"ואח למתמטיקה במכינה תחילה ללמוד מומלץ, מכינות -2 ל הנדרש דלתלמי .5
 במקרה העומס. המקצועות בין מסוימת חפיפה תהיה האחרונים הלימוד ובמחזורי יתכן ,לעיל הנאמר למרות

 .רב יהיה זה

 :הקורסחישוב ציון  .6
 . יקבע על סמך הגשת מטלות והציונים בהםמהציון  30% •
 מהציון יקבע על סמך בחינת הגמר. 70% •
 ציון המטלות יכול לשפר את הציון הכללי.לפחות,  70ק אם ציון הבחינה יהיה ר ,לול הציונים יעשהשק •
 נוהל בחינות ומטלות: •

 תלמיד ייבחן בבחינת הגמר רק אם יגיש את כל המטלות הנדרשות. -
 מועדי בחינה: מועד א' ומועד ב'. 2לקורס  -
 בקורס רק תלמידים שמשתתפים בו (אין ציוני פטור).יכולים להיבחן  -
 אלא אם נקבע אחרת ע"י ועדת הקבלה של המכון. 70ציון המעבר  -

 

 עלויות: .7
 ₪.  1300 –ש'  64 –עלות הקורס  •
₪.  400ע"י תשלום בסך ) 211חדר  5(בניין לייעוץ ולהרשמה  במרכזההרשמה ללימודי המכינה מתבצעת  •

 שבון עלות הקורס במכינה.תשלום זה מהווה מקדמה על ח

 הערות:
הנחה על הקורס השני. בתנאי ששני הקורסים  10%-תלמיד, שילמד בשני קורסים, יהיה זכאי להנחה ל •

 ימים). 365מסתיימים בתוך שנה (
מהמחיר המלא עד שנה מסיום המכינה (ימציא אישור  30%-בוגר המכינה הקדם אקדמית יהיה זכאי ל •
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 ממנהלת המכינה).
הנחה מהמחיר המלא. (עד שנה מסיום הקורס הקודם בתנאי נוכחות של  50%חוזר יקבל התלמיד  על קורס •

 לפחות בקורס ובהשתתפות בבחינת הסיום). 80%

 : בבחינות השתתפות .8
 זהות תעודת עם חינהל בלכ גיעי התלמיד •
 ).126חדר  5(בניין  המכינה במזכירות מראש הרשמה מחייבת' ב במועד השתתפות •
 המכינה למשרד המתאימים האישורים את להביא חייבים ,בעלי התאמות בדרכי היבחנות תלמידיםה •

 לכל שעה חצי בת זמן הארכת יקבלו, עלייתם מיום שנים 5 עד חדשים עולים תלמידיםם אקדמית. הקד
 .הבחינה לפני שבוע עד המכינה למזכירות עולה תעודת שיציגו לאחר. המבחן

בהתאמות.  הצורך על תזכורת מתן תוך ,בחינה מועד לכל במשרד מראש להירשם חייבים תלמידיםה •
 הארכת זמן –ההתאמה היחידה שניתנת היא 

ועדת הקבלה של המכון תערוך דיון נוסף בקבלתך למכון, רק לאחר קבלת תוצאות המבחן  .9
 הסופי.

 
 

 
 

 
  

 ,אקדמית-הקדם במכינה יינתנו לא למכון ורישום קבלה על פרטים
 .וההרשמה הייעוץ במרכז רק אלא 

 .במכון ללימודים קבלה מחייבת אינה השלמה בקורסי הצלחה
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 יסודות המחשבב והשלמה ענוןירמכינת 
 

 ש') 2מבוא ( .א
 שפת, תכנה, חמרה, מחשב. וקלטים אלגוריתם ידי על המושרה הביצוע תהליך, אלגוריתמית בעיה, אלגוריתם

 .הרצה, הידור, התכנות
 ש' מעשי) 4עיוני +  ש' 2מודל חישוב בסיסי ( .ב

 פיתוח, הביצוע תהליך, ערכים לשינוי הוראות של כסדרה פשוט אלגוריתם, פלט, קלט, משתנים, נתונים
 ).משתנים טיפוסי בחירת, משתנים ותיעוד זיהוי, ופלטים קלטים זיהוי" (שטוח" אלגוריתם

, משתנים הגדרת, משתנים טיפוסי, העבודה בסביבת עבודה, התכנות שפת של העבודה סביבת עם היכרות
 .בסיסית תכנית מבנה, ופלט קלטים הוראות, חשבוניים ביטויים, השמה הוראות

 ש' מעשי) 4ש' עיוני +  4ביצוע מותנה ( .ג
 if משפט , תנאי בוליאני עם יחסי סדר,or-ו and-, טבלאות אמת לorוקשר  andתנאי, ביצוע מותנה קשר 

 .וכתיבתן תכניות בהבנת תרגול), עוקפת ובגרסה מפוצלת בגרסה(
 )מעשי' ש 8+  עיוני' ש 6(  חוזר ביצוע .ד

 ,שונים נתונים על ומתבצעת החוזרת פעולה, עצמה על החוזרת אחת פעולה( נפוצים מקרים: חוזר ביצוע
 בוליאני תנאי, while משפט. איסופי ביצוע, סיום תנאי, צוברים, מונים), מצטברת פעילות עם חוזר ביצוע
 .כזקיף

 )מעשי' ש 8+  עיוני' ש 6(  פונקציות: משימות-תת .ה
 .בעיה-תת עם כהתמודדות בפונקציה שימוש

 טווח, מקומי משתנה, ערך פרמטר, פרמטרים סוגי, הפונקציה גוף, פונקציה הגדרת: התכנות בשפת פונקציות
 .לפונקציה קריאה, פונקציה הצהרת, משתנה של

 .אקראי מספר, שורש, מוחלט ערך: בסיסיות ספריה פונקציות
 )מעשי' ש 8+  עיוני' ש 6(  ממדיים-חד מערכים .ו

 סכום: בסיסיות אלגוריתמיות בעיות, מציינים, המערך טיפוס, מערך הגדרת, מערך: בהם והצורך נתונים מבני
 .ממוינים מערכים מיזוג, ממוינים מערכים בין השוואה, מינימאלי איבר חיפוש, סדרתי חיפוש, מערך איברי

 
 והיקף השעותהנושאים 

 
 מעשי עיוני הנושאים

 - 2 מבוא
 4 2 מודל חישוב בסיסי

 4 4 ביצוע מותנה
 8 6 חוזר ביצוע

 8 6 פונקציות: משימות-תת
 8 6 ממדיים-חד מערכים

 ש' 32 ש' 32 סה"כ
 
 
 


