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תכנית הלימודים לתואר ראשון  B.Sc.במדעי המחשב
ברוכים הבאים למחלקה למדעי המחשב ב– HIT-
הגעתם הביתה!

מה משך הלימודים ומה לומדים?
למרות שעל איכות לא מתפשרים ,במחלקה למדעי המחשב באים לקראת הסטודנט.

המחלקה למדעי המחשב במכון הטכנולוגי חולון שמה לה למטרה בראש ובראשונה
להכשיר את בוגריה להשתלב בתפקידי מפתח בתעשיית ההייטק הישראלית .כדי
לעשות זאת ,כל חברי הסגל הינם חוקרים ומרצים בעלי מוניטין אשר מאחוריהם ניסיון
רב בעולם התכנות והמחקר.
מדובר בלימודים מאתגרים ביותר ,אבל דווקא האתגרים בדרך ,האינטלקטואלים
והמקצועיים ,הם מה שמכשירים את הסטודנטים שלנו לבצע מגוון תפקידים במדעי
המחשב וגם להמשיך לתארים מתקדמים.

פרוייקטי גמר באקדמיה ובתעשייה
היום כבר כולם יודעים שהשאלה “מה אתה יודע לעשות״ חשובה לאין שיעור יותר
מהשאלה “איפה למדת״ .אצלנו ,במחלקה למדעי המחשב ב HIT-מבינים את האמת
הזו לעומק .זאת הסיבה שאנחנו דוחפים את הסטודנטים שלנו לעשות פרוייקטי גמר
איכותיים ומאתגרים .כחלק מדרישות הגמר לקבלת התואר .ניתן לבצע את הפרוייקטים
במסגרת המוסד עם מנחים מבין חברי הסגל וניתן לבצע את פרוייקט הגמר בתעשייה
בתיאום עם חברות היי-טק אשר המחלקה נמצאת איתן בקשר .אתם יותר ממוזמנים
לצפות בסרטוני הצגת הפרוייקטים של המחלקה ולהתרשם בעצמכם מהרמה הגבוהה
שהסטודנטים שלנו מגיעים אליה .גם אתם יכולים!

רוצים נתיב בוקר רגיל ולסיים את התואר בשישה סמסטרים ( 3שנים) ? אפשרי.
רוצים קצת יותר גמישות עם אפשרות לפרוס את התואר לערבים ולהמשיך לעבוד?
אפשרי.
רוצים להתחיל באביב ולחסוך שנת לימודים יקרה? אפשרי בהחלט.
היקף הלימודים בתכנית הוא שישה סמסטרים מלאים או
 148שעות סמסטריאליות (ש״ס) .בהן תלמדו:
› קורסי חובה במתמטיקה
› קורסי חובה במדעי המחשב
› קורסי בחירה במדעי המחשב
› לימודים רב תחומיים

מעבדות הפקולטה
כדי להיות הטובים ביותר ,חייבים את הכלים הטובים ביותר ,ובעולם של מדעי המחשב,
מדובר על מעבדות מחקר מתקדמות .זאת בדיוק הסיבה שבמחלקה למדעי המחשב
אנחנו משקיעים תקציבים גדולים במעבדות מחקר העומדות מעולות לרשות החוקרים
והסטודנטים .רק כך ניתן להגיע לתוצאות גבוהות .בין היתר ,יש לנו מעבדות לתחום
הסייבר אשר מאפשרות לסטודנטים ולחוקרים להתנסות במתארי פריצות ,מעבדות
רובוטיקה המאפשרות תכנות של רובוטים אנושיים (כדוגמת רובוט  ,)NAOמעבדות
אינטליגנציה מלאכותית ו Deep Learning-המאפשרות לחקור רשתות נוירונים
מלאכותיות בסופר מחשבים ,מעבודת לעבודה עם מערכות גיאוגרפיות ( ,)GISמעבדות
לעיבוד תמונה וראייה ממוחשבת ועוד.
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איזה נתיב מתאים לכם?

נתיב הנדסת תוכנה

המחלקה למדעי המחשב ב HIT-אנחנו מציעים שלושה נתיבי התמחות שונים:
› מדעי נתונים
› תקשורת ואינטרנט
› הנדסת תכנה

כיום ,הצורך במתכנתים מעולים רק עולה .מתכנת טוב יכול להחליף בקלות עבודה של
 10מתכנתים בינונניים ,בעיקר בגלל הבנה מעמיקה שלו של תהליכים המתרחשים
“מתחת למכסה המנוע״ של המחשב.

קורסי החובה משותפים לכל הנתיבים .ההבדל הינו בסדר הלימוד אשר משפיע על
עמידה בתנאי הקדם לרישום לקורסי הבחירה.
סדר קורסי החובה במסלול הגמיש קבוע מראש.

נתיב מדעי הנתונים
”“We are drowning in data and starved for information
העולם היום מפיק כמויות אינסופיות של  .DATAהשאלה היא איך ניתן לתרגם את
כמויות המידע האלו לתובנות משמעותיות? זאת בדיוק השאלה שנתיב מדעי הנתונים
עונה עליה .בנתיב ,אנחנו מכשירים את הסטודנטים להיות בקיאים בכל האספקטים
של ניהול נתונים :החל מאמצעים לאיסוף נתונים ,הדמיית נתונים ,עבודה עם מסדי
נתונים גדולים ,ניתוח הנתונים וניבוי תובנות עתידיות מהמידע העכשווי .בנוסף ,הנתיב
מכיל קורסים תיאורטים ומעשיים בלמידה עמוקה ,רשתות נוירונים מלאכותיות ()ANN
ונושאים מתקדמים בבינה מלאכותית ( ,GAN, NLPועוד)

בנתיב הנדסת תוכנה אנחנו במחלקה למדעי המחשב ,שמים דגש בדיוק על היכולת
הזו – להכשיר מתכנתים מעולים המסוגלים לפתור בעיות אלגוריתמיות קשות ,ביעילות
ובמהירות .בין היתר ,נלמד בנתיב עקרונות מתקדמים ביותר בתכנות מונחה עצמים
( ,)OOPפיתוח משחקי מחשב ,בדיקות תוכנה מתקדמות ,מערכות זמן אמת ותכנות
ב C-ועוד.
למידע מפורט על אודות הפקולטה ,קורסי הבחירה והידיעון ,מומלץ לפנות לאתר המכון
.www.hit.ac.il

קורסי בחירה המתאימים לנתיב מדעי נתונים:
בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת
›
›
›
›

נתיב תקשורת ואינטרנט

›

בנתיב תקשורת ואינטרנט ,אנחנו ,במחלקה למדעי המחשב ,מתמחים בעיקר בתחום
לוחמת סייבר .ישראל הינה מעצמת סייבר עולמית (בעיקר בזכות מערכת המודיעין
המעולה שלה) .יתרה מזו ,ממשלת ישראל הציבה לעצמה יעד אסטרטגי להפוך
למעצמת סייבר וסימנה אותו כזירת הלחימה החמישית.

›
›
›

ראייה ממוחשבת
ראייה ממוחשבת רבת מבטים
כריית נתונים
עבוד שפה טבעית בעזרת NLP
בינה מלאכותית
עיבוד קול למערכות תבוניות
אלגוריתמי ניווט ושיערוך מיקום
עיבוד תמונה למדעי המחשב

מטרת הנתיב הינה להכשיר את הסטודנטים להתמודד עם האיומים והטכנולוגיות
הנמצאים בחזית המחקר המדעי .בין היתר ,הנתיב מכיל קורסים בקריפטוגרפיה ,ניטורי
מידע ברשתות  ,WIFIתכנות  Low-Levelועוד.
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קורסי בחירה המתאימים לנתיב תקשורת ואינטרנט:
סייבר
›
›
›
›
›
›

מבוא לתורת ההצפנה
אבטחת מחשבים
אבטחת רשתות ומרשתת
הנדסה לאחור וניתוח תוכנות זדוניות
בניית יישומים מאובטחים
בלוקצ׳יין

תכנות מרשתת
›
›
›
›
›
›

תכנות בסביבת האינטרנט
פיתוח מערכות צד שרת בסביבת קוד פתוח
פיתוח ישומיים לטלפונים ניידים חכמים
פיתוח צד לקוח בסביבת אנדרואיד 1
פיתוח צד לקוח בסביבת אנדרואיד 2
פיתוח תוכנה למערכות  IOTבסביבת עיר חכמה

תכנות מרשתת
›
›
›
›
›

קורסי בחירה נוספים:
תכנון מערכות VLSI
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›

תכנות מונחה עצמים בסביבת  NETושפת C#

פיתוח משחקי מחשב בדו ותלת מימד באמצעות XNA
תכנות יישומי באמצעות Design Paterns
מבוא לDevops -

מערכות ספרתיות מתקדמות
שפות תיאור חומרה
ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים
מערכות תיב״ם וארכיטקטורות של מעגלי VLSI

נושאים כלליים
›
›

קורסי בחירה המתאימים לנתיב הנדסת תכנה:
תכנות

תכנות בסביבת האינטרנט
פיתוח מערכות צד שרת בסביבת קוד פתוח
פיתוח ישומיים לטלפונים ניידים חכמים
פיתוח צד לקוח בסביבת אנדרואיד 1
פיתוח צד לקוח בסביבת אנדרואיד 2

›
›
›
›
›
›
›

גרפיקה ממוחשבת
אסטרטגיה ויזמות עסקית
רובוטיקה למדעי המחשב
פיתוח תוכנה למערכות IOT
מבוא למערכות מידע גאוגרפי
פיתוח יישומים בתחום GIS
ממשקי אדם מחשב UI
דחיסת נתונים
תכנות לוגי

›
›
›
›
›
›
›
›

פיתוח יישומים מעשיים בעיבוד אותות
אלגוריתמים יוריסטיים ומקורבים
יסודות התכנות הפונקציונלי
תכנות ויזואלי למערכות ריאקטיביות
תכנות תחרותי
פיתוח תכנה לאינטראקציה בין אדם לרובוט
פיתוח תכנה עבור רכב אוטונומי אינטליגנטי
אלגוריתמים בהשראת הביולוגיה ועולם הטבע

בדיקות תוכנה
יסודות מערכות מידע
מערכות זמן אמת
*

הערה :ניתן לבחור בכל אחד מקורסי הבחירה בהתאם לתכנית ונתיב הלימודים גם אם אינם
רשומים כמתאימים לנתיב ,בתנאי שהסטודנט עומד בתנאי הקדם של הקורס.
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תכנית הלימודים לפי סמסטרים*

היקף הלימודים 119.5 :נקודות זכות ( 148שעות סמיסטריאליות)

מסלול בוקר

לפי נתיבים :מדעי הנתונים  /תקשורת ואינטרנט  /הנדסת תכנה
שנה א׳

נתיב
סמסטר א׳

מדעי הנתונים

מבוא למערכות מחשב
מתמטיקה בדידה 1
מבוא למדעי המחשב
אלגברה ליניארית

שנה ב׳
סמסטר ב׳

חשבון אינפי 1
מבני נתונים
תכנות מונחה עצמים
סדנה מתקדמת בתכנות
מתמטיקה בדידה 2

סמסטר א׳
אלגברה 2
חשבון אינפי 2
הסתברות
אלגוריתמים 1
מבוא למדע הנתונים
לימודים רב-תחומיים

שנה ג׳
סמסטר ב׳

מערכות הפעלה
מערכות בסיסי נתונים
אלגוריתמים 2
למידת מכונה
אוטומטים ושפות פורמליות
לימודים רב-תחומיים

סמסטר א׳
חישוביות וסיבוכיות
הנדסת תוכנה
רשתות תקשורת מחשבים
 3קורסי בחירה
חישוביות וסיבוכיות
הנדסת תכנה

סמסטר ב׳
 4קוריסי בחירה
לימודים רב-תחומיים

סה״כ  119.5נ״ז

18.0

21.5

21.0

21.5

20.5

17.0

סה״כ  148שעות

22

27

25

26

26

22

תקשורת ואינטרנט

מבוא למערכות מחשב
מתמטיקה בדידה 1
מבוא למדעי המחשב
אלגברה ליניארית

חשבון אינפי 1
מבני נתונים
תכנות מונחה עצמים
סדנה מתקדמת בתכנות
מתמטיקה בדידה 2

אלגברה 2
חשבון אינפי 2
הסתברות
אלגוריתמים 1
רשתות תקשורת מחשבים
לימודים רב-תחומיים

מערכות הפעלה
מערכות בסיסי נתונים
אלגוריתמים 2
אוטומטים ושפות פורמליות
קורסי בחירה
לימודים רב-תחומיים

חישוביות וסיבוכיות
הנדסת תוכנה
מבוא למדע הנתונים
 3קורסי בחירה

למידת מכונה
 4קוריסי בחירה
לימודים רב-תחומיים

סה״כ  119.5נ״ז

18.0

21.5

21.0

20.5

20.5

18.0

סה״כ  148שעות

22

27

25

25

26

23

הנדסת תכנה

מבוא למערכות מחשב
מתמטיקה בדידה 1
מבוא למדעי המחשב
אלגברה ליניארית

חשבון אינפי 1
מבני נתונים
תכנות מונחה עצמים
סדנה מתקדמת בתכנות
מתמטיקה בדידה 2

אלגברה 2
חשבון אינפי 2
הסתברות
אלגוריתמים 1
הנדסת תוכנה
לימודים רב-תחומיים

מערכות הפעלה
מערכות בסיסי נתונים
אלגוריתמים 2
אוטומטים ושפות פורמליות
קורסי בחירה
לימודים רב-תחומיים

חישוביות וסיבוכיות
מבוא למדע הנתונים
רשתות תקשורת מחשבים
 3קורסי בחירה

למידת מכונה
 4קוריסי בחירה
לימודים רב-תחומיים

סה״כ  119.5נ״ז

18.0

21.5

21.5

20.5

20.5

18.0

סה״כ  148שעות

22

27

26

25

25

23
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מסלול גמיש

לפי נתיבים :מדעי הנתונים  /תקשורת ואינטרנט  /הנדסת תכנה
שנה א‘

שנה א׳

שנה ב׳

שנה ג׳

סמסטר א‘

סמסטר ב‘

סמסטר קיץ

שם הקורס

שם הקורס

שם הקורס

מבוא למדעי המחשב
מתמטיקה בדידה 1
מבוא למערכות מחשב

חשבון אינפי 1
סדנה מתקדמת בתכנות
אלגברה לינארית

תכנות מונחים עצמים
מבני נתונים
מתמטיקה בדידה 2

13.0

14.5

12.0

16

18

15

שם הקורס

שם הקורס

שם הקורס

רשתות תקשורת מחשבים
הסתברות
חשבון אינפי 2
אלגוריתמים 1

אלגברה 2
אלגוריתמים 2
מערכות הפעלה
מבוא למדעי הנתונים

אוטומטיים ושפות פורמליות
הנדסת תוכנה
מערכות בסיסי נתונים

15.0

15.0

12.0

18

18

15

שם הקורס

שם הקורס

שם הקורס

חישוביות וסיבוכיות
למידת מכונה
קורס בחירה
לימודים רב-תחומיים

 4קורסי בחירה
לימודים רב-תחומיים

 3קורסי בחירה
לימודים רב-תחומיים

13.0

14.0

16

18
סה״כ  119.5נ״ז

11.0
14

 148שעות

למידע מפורט על אודות הפקולטה ,קורסי הבחירה והידיעון ,מומלץ לפנות לאתר המכון .www.hit.ac.il
* המכון שומר על הזכות לשנות את תכנית הלימודים ואת היצע קורסי הבחירה.
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תכנית הלימודים לתואר שני  M.Sc.במדעי המחשב עם תזה וללא תזה*
חוברת זו נועדה להציג את מסלולי הלימוד השונים בתואר השני במדעי המחשב ב .HIT-משך זמן
הלימודים ,מספר נ״ז לתואר ,רשימת קורסי חובה ובחירה ותנאי קבלה.
בעולם ההיי-טק ,הסוד המרכזי הוא לבדל את עצמכם .במה אתם טובים יותר מהמתחרים ומה אתם
יודעים לעשות שמועמדים אחרים לתפקיד לא .בכל שנה ושנה יותר ויותר סטודנטים מסיימים את
התואר הראשון במדעי המחשב ונכנסים למעגל העבודה .איך ניתן לבדל את עצמך? איך ניתן להיות
שונה? – תואר שני.
תואר שני במדעי המחשב הינו בדיוק קפיצת המדרגה שאתם צריכים .מדובר על שנתיים בהן תלמדו
נושאים מורכבים ועדכניים יותר ,תתנסו ,לראשונה בחייכם ,בחוויית מחקר אמיתית ואפילו בכתיבה
של מאמר מדעי .צוות המחלקה למדעי המחשב ב HIT-מורכב כולו מחוקרים מצטיינים אשר ישמחו
להכניס אתכם לתוך המחקר ולכוון את צעדכם הראשונים בעולם המופלא הזה .המחלקה מציעה מגוון
רחב של קורסים מרתקים ומתקדמים ,כאלו שיתנו לכם את אותה דחיפה קריטית לבדל את עצמכם
בשוק העבודה.

למה דווקא בHIT-

שאלה מצוינת! התשובה מאד פשוטה .זה נכון שאנחנו לא מוסד גדול אבל יש לנו יתרונות לא פחות
משמעותיים.
ראשית ,העובדה שהתוכנית לתואר שני אושרה מעידה על היכולות האקדמיות של המכון .המשמעות
היא שהרמה של המחלקה ,חברי הסגל ,מעבדות המחקר והקורסים ,הינם ברמה הראויה והגבוהה
ביותר.
שנית ,מבלי לפגוע ברמה האקדמית ,אתם מקבלים את תחושת הביתיות והנכונות לעזור שכה
מאפיינת את  .HITאם עשיתם אצלנו תואר ראשון ,אתם יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים.
שלישית ,מפני שסטודנט מקבל יחס אישי ויכולת לפרוץ קדימה .אצלנו ,כל חוקר צעיר מקבל יחס
מיוחד .כאן ,לא תלכו לאיבוד .כאן ,תרגישו שהגעתם הביתה

מבנה כללי של תכנית הלימודים המוצעת ללא תזה
›
›
›

›

התכנית המוצעת הינה בהיקף דו-שנתי ,ומתפרסת על פני ארבעה סמסטרים.
הלימודים יתקיימו בשני ימי לימודים שבועיים.
מבנה התכנית מורכב באופן המאפשר לשלב לימודים עם עבודה או עם שירות
צבאי.
משך הלימודים יהיה בין  4ל 8-סמסטרים ,ובלבד כי משך הזמן המרבי של הלימודים
לא יעלה על  4שנים.

היקף התכנית הינו  46נקודות זכות ,שמתוכן כל סטודנט חייב
ללמוד:
קורסי חובה
 8קורסי בחירה
 2סמינריונים
פרויקט גמר שנתי

 8נ״ז
 24נ״ז
 6נ״ז
 8נ״ז

קורסי חובה
בתכנית יש שני קורסי חובה:
› אלגוריתמים מתקדמים
› מתמטיקה מתקדמת

קורסי בחירה
התכנית מציעה מגוון רחב של קורסי בחירה בשני אשכולות:
› אשכול תאורטי
› אשכול יישומי

* הענקת התואר מותנת באישור המל״ג ,כמקובל בתוכניות חדשות
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סמינריון

פריסה לפי סמסטרים:

עבודה סמינריונית היא שלב ראשון במחקר תיאורטי לקראת ביצוע של פרויקט שנתי.
במסגרת זאת ,כל סטודנט נדרש לקרוא ולהציג מאמרים עכשוויים המהווים בסיס
תיאורטי של הפרויקט.

שנה א‘

פרויקט גמר
›

›

›

ביצוע הפרויקט ידרוש שימוש בידע רחב שנרכש במהלך הלימודים לתואר ובדגש על
הידע התיאורטי הייחודי לפרויקט המבוסס על העבודה הסמינריונית.
הדגש בפרויקט יהיה על פיתוח מערכת תוכנה .בסיומו על הסטודנט להגיש עבודת
סיכום כתובה ,המתארת את כל מרכיבי הפרויקט.
הפרויקט יתבצע תוך הנחיה אישית של הסטודנט.

סמסטר ב‘

סמסטר א‘
שם הקורס

נ“ז

שם הקורס

נ“ז

קורס חובה
קורס חובה
קורס חובה

4.0
4.0
3.0

קורס בחירה
קורס בחירה
קורס בחירה
קורס בחירה

3.0
3.0
3.0
3.0

סה“כ

11.0

12.0

סה“כ שנה א׳ 23.0
שנה ב‘

סמסטר ב‘

סמסטר א‘
שם הקורס

נ“ז

שם הקורס

נ“ז

קורס חובה
קורס חובה
סמינריון
פרויקט

3.0
3.0
3.0
2.0

קורס בחירה
סמינריון
פרויקט

3.0
3.0
6.0

סה“כ

11.0
סה“כ שנה א׳ 23.0

סה״כ נקודות זכות בתכנית46.0 :
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12.0

תנאי קבלה לתכנית

תנאי המעבר לשנה שנייה

סטודנט יכול להתקבל ללימודי תואר שני בתכנית המוצעת באחד משלושה סטטוסים:
מן המניין ,לא מן המניין ,על תנאי.

ציון עובר בקורס פירושו קבלת ציון  65ומעלה.
מעבר משנה א׳ לשנה ב׳ דורש ציון עובר בכל קורסי החובה ובשלושה קורסי בחירה.

בכל מקרה ,יש להגיע לממוצע של מעל  80נקודות בלימודי תואר ראשון ובקורסי
השלמה (אם יידרשו).

תנאי סיום הלימודים במסלול ללא תזה

כדי להתקבל בסטטוס “מן המניין״ ,על המועמד להיות בעל תואר ראשון במדעי מחשב.

לצורך השלמת הלימודים ללא תזה וזכאות לתואר יצטרך הסטודנט ללהשלים את
הקורסים הבאים:

סטודנט יוכל להתקבל במעמד “שלא מן המניין״ אם נותרו לו לא יותר משני קורסי
השלמה .במצב זה הוא יוכל לקחת קורסי חובה או בחירה רק אם קיבל לכך אישור
מוועדת הקבלה לתואר שני ובכפוף למילוי דרישות הקדם הרגילות.
סטודנט יוכל להתקבל במעמד “על תנאי״ אם עליו ללמוד יותר משני קורסי השלמה
(באישור ועדת הקבלה לתואר שני).
לאחר סיום קורסי ההשלמה בציון ממוצע של  80לפחות ,יתקבל הסטודנט לתכנית
ויעבור למעמד של סטודנט “מן המניין״.
דרישות השלמה:
› בעלי תואר ראשון בהנדסה ,מתמטיקה ,או פיסיקה יחויבו בהשלמה בהתאם לפירוט
הבא (אם לא לקחו קורסים אלה) בציון  80ומעלה:
> קורס תכנות
> אלגוריתמים
> חישוביות וסיבוכיות
> מערכות הפעלה
ציון ממוצע בקורסי ההשלמה חייב להיות  80ומעלה.
כמו כן ,ועדת הקבלה לתואר שני יכולה לדרוש ,במידת הצורך ,קורסי השלמה
נוספים.
›

›

›

קבוצת הקורסים

נ“ז

 2קורסי חובה
 8קורסי בחירה
 2סמינריונים
פרויקט גמר שנתי

8.0
24.0
6.0
8.0

סה“כ נדרש לתואר

46.0

בהתאם להתפלגות הבאה של קורסי הבחירה:
> לפחות  3קורסי בחירה מאשכול תאורטי
> לפחות  3קורסי בחירה מאשכול יישומי
סיום בציון של  75לפחות בפרויקט גמר.

כל שאר בעלי תואר ראשון יחויבו בהשלמת כל קורסי החובה לתואר ראשון במדעי
המחשב במכון טכנולוגי חולון ,בממוצע  80ומעלה.
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תכנית הלימודים במסלול עם תזה*

באישורה של המועצה האקדמית ,סטודנטים מצטיינים שסיימו את הסמסטר הראשון ( 2קורסי חובה
ו 2-קורסי בחירה) עם ממוצע של  90ומעלה יוכלו לבצע ולהגיש תזה מחקרית .נושא התזה והמנחה
(חבר סגל בכיר מהתכנית או מחוצה לה) יאושרו על ידי הוועדה לתואר שני .תוצאות המחקר שיתבצע
בתזה צריכות להיות ראויות לפרסום בכתב עת מדעי או/ו בכנס מדעי.
מבנה התכנית במסלול עם תזה:
 8נ״ז
 2קורסי חובה
 15נ״ז
 5קורסי בחירה
 6נ״ז
 2סמינריונים
 17נ״ז
תזה מחקרית
 46נ״ז
סה״כ		
תזה מתבצעת במקום  3קורסי בחירה ופרויקט הגמר .בין  5קורסי בחירה שיש ללמוד במסלול עם
תזה ,חייבים להיות:
›  2קורסי בחירה מאשכול תאורטי
›  2קורסי בחירה מאשכול יישומי
עבודת התזה של הסטודנטים תיבחן ע”י לא פחות משלושה בוחנים – כולם בדרגת מרצה בכיר
ומעלה .לפחות שניים מהבוחנים יהיו חברי סגל במוסדות אחרים להשכלה גבוהה הפעילים בתחום
המחקר ,כשלפחות אחד מהם חבר סגל באוניברסיטה.
קבלת תואר עם תזה מותנת בעמידה בדרישות הבאות:
› סיום של כל הקורסים בציון עובר בממוצע כולל מעל 70
› ציון של  75לפחות בתזה.

* הענקת התואר מותנת באישור המל״ג ,כמקובל בתוכניות חדשות
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תכנית הלימודים לתואר ראשון
 B.Sc.במתמטיקה שימושית (מתמטיקה יישומית ואלגוריתמיקה)
מדוע מתמטיקה שימושית?
טכנולוגיות המתקדמות רבות משלבות מרכיב מתמטי .כלים מתמטיים אלה ממומשים
בשפות תכנות מגוונות ומושתלים במערכות מורכבות.
דפוס פעולה זה נמצא בהרבה יישומים :זיהוי פנים ,גלוי תנועה ,שחזור תלת-ממדי,
הצפנה ,כריית נתונים ,אבטחה ,ניתוחים בעזרת מחשב ,ועוד.
תפקיד המתמטיקאי היישומי בארגון המפתח טכנולוגיות עלית (חברה פרטית ,סוכנות
ממשלתית) מורכב ממספר תחומים:
› מציאת מודל מתמטי הולם המתאר בעיה מעשית נתונה
› ניתוח התכונות המתמטיות של מודל זה ,על מנת להבין נכונותו ומגבלותיו ולתרגמו
לאלגוריתמים
› מימוש האלגוריתמים בשפת תכנות כלשהי
בכך ,ניתן לראות בפירוש ,שמתמטיקאי יישומי הינו גורם חשוב בכל פיתוח טכנולוגיה
עילית.

מתמטיקאי יישומי לעומת מהנדס ולעומת בוגר מדעי המחשב
למתמטיקאי היישומי רקע מתמטי יותר רחב ,מאשר למהנדס ויכולת תכנות שוות ערך
לאיש מדעי המחשב .המתמטיקאי היישומי הינו בעל כישורים המאפשרים לו לפעול
בצורה משולבת ,הן בתחום בניית המודל המתמטי ותכנון אלגוריתמים והן בתכנות
בפועל.
מצד שני ,נושא החומרה ,בהיבטיו השונים (אלקטרוניקה ,רשתות מחשבים ,מערכות
הפעלה ועוד) אינו בתחום עיסוקו הישיר של המתמטיקאי היישומי.

תכנית  B.Sc.במתמטיקה שימושית

התכנית נהגתה לפני כעשור על-ידי צוות בינלאומי של מתמטיקאים יישומיים
מהאקדמיה והתעשייה.
בצורתה הנוכחית ,התכנית מקנה רקע מתמטי חזק עם הכוונה ברורה לכיוון היישומי,
וזאת על-פי הסטנדרטים הגבוהים ביותר .הכלים האוניברסליים במתמטיקה שימושית
נלמדים ברמה הגבוהה ביותר :עיבוד אותות ,אופטימיזציה ,לימוד מכונה ,אלגוריתמים
בגרפים ואנליזה נומרית .קורסי הבחירה מאורגנים בהתאם לחמישה תחומים:
› למידת מכונה ,Big Data ,מודלים מגוונים במדעי הנתונים
› מולטי-מדיה :עיבוד תמונות ,ראייה ממוחשבת ,שחזור תלת-ממדי ,עיבוד וזיהוי
דיבור
› סייבר :תאוריית הקודים ,הצפנה ,קודים לתיקון שגיאות
› מתמטיקה פיננסית :סדרות זמן ,מבוא למתמטיקה פיננסית
› מערכות גאוגרפיות GIS I :וGIS II -
בוגרי התכנית השתלבו בארגונים מובילים בתעשיית ההיי-טק הישראליIntel, :

 ,Samsung, Elbitתעשייה אווירית ועוד  .חלק מהסטודנטים החליטו למנף את
הידע ,שכבר רכשו ,על-ידי לימודים בתארים גבוהים יותר (מוסמך ודוקטורט) במוסדות
יוקרתיים :אוניברסיטת תל-אביב ,הטכניון בחיפה ,אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה
הפתוחה.

הרכב התכנית

היקף הלימודים הינו  144שעות סמסטריליות המהוות  122.5נקודות זכות (נ״ז)
על פי הפירוט הבא:
› קורסי חובה כלליים  92.0 -נ“ז
› קורסי בחירה  24.5 -נ“ז
› קורסים רב תחומיים  6.0 -נ“ז
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תכנית הלימודים לפי סמסטרים* מסלול גמיש בלבד
היקף הלימודים 122.5 :נקודות זכות ( 144שעות סמיסטריאליות)
שנה א‘

שנה ב

שנה ג‘

סמסטר א‘

סמסטר קיץ

סמסטר ב‘

שם הקורס

ש“ס

נ“ז

שם הקורס

ש “ס

נ“ז

שם הקורס

ש “ס

נ“ז

חשבון אינפיניטסימלי 1
מתמטיקה דיסקרטית
מבוא למדעי המחשב

8
4
6

6.5
3.5
5.0

חשבון אינפי 2
אלגברה לינארית
סדנה מתקדמת בתכנות
לימוד רב תחומי

6
6
4
2

5.0
5.0
3.0
2.0

מבני הנתונים
טורי פורייה והתמרות אינטגרליות
אלגוריתמים במולטימדיה ולמידת מכונה
בסביבת פייתון

5
4

4.0
3.5

5

3.5

סה“כ

18

15.0

18

15.0

14

11.0

סמסטר א‘

סמסטר קיץ

סמסטר ב‘

שם הקורס

ש“ס

נ“ז

שם הקורס

ש “ס

נ“ז

שם הקורס

ש “ס

נ“ז

פונקציות מורכבות
הסתברות
משוואות דיפרנציאליות רגילות
אנליזה נומרית

4
4
4
6

3.5
3.5
3.5
5.0

משוואות דיפרנצאיליות חלקיות
אלגוריתמים באופטימיזציה
מבוא לאנליזה מודרנית
קורס בחירה
לימוד רב תחומי

4
4
4
4
2

3.5
3.5
3.5
3.5
2.0

תכנות מונחה עצמים
בניית מודלים מתמטיים
קורס בחירה

6
4
2

5.0
3.5
2.0

סה“כ

18

14.0

18

16.0

12

10.5

סמסטר א‘

סמסטר קיץ

סמסטר ב‘

שם הקורס

ש“ס

נ“ז

שם הקורס

ש “ס

נ“ז

שם הקורס

ש “ס

נ“ז

למידת מכונה
אלגוריתמים 1
עיבוד אותות ספרתי
קורס בחירה

4
5
4
4

3.5
4.0
3.5
3.5

מודלים סדרתיים במדע הנתונים
אלגוריתמים 2
קורס בחירה
קורס בחירה

4
5
4
4

3.5
4.0
3.5
3.5

קורס בחירה
קורס בחירה
לימוד רב תחומי

4
4
2

3.5
3.5
2.0

סה“כ

17

14.5

17

14.5

10

9.0

למידע מפורט על אודות הפקולטה ,קורסי הבחירה והידיעון ,מומלץ לפנות לאתר המכון .www.hit.ac.il
* המכון שומר על הזכות לשנות את תכנית הלימודים ואת היצע קורסי הבחירה.
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