
 שכבה י – סילבוס הנדסת תוכנה  עם התמחות בסייבר

 למדעי המחשבמבוא 

 מדעי המחשב הינו תחום מרכזי בעל השלכות רבות על תחומים אחרים. 

מדעי המחשב נתפס כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת מבני מידע וידע, קשרים 

 ותהליכים .

ופורמליזציה של תהליכים ולכן תומכת  כשפה, מדעי המחשב מאפשרת פתרון בעיות, ייצוג ידע

טכנולוגי ועקרונותיה משמשים כיום לעבודה מדעית והנדסית -בהבנת טכנולוגיה ובפיתוח מדעי

 בתחומים רבים .

בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודי מדעי המחשב והפוטנציאל שלהם לקידום כישורי 

עשויה להעמיק את הבנתם של  למידת מדעי המחשב בחטיבת הביניים ,חשיבה מסדר גבוה

 התלמידים תופעות שונות להם הם עדים בחייהם, ולתרום ללימודיהם בתחומים אחרים .

בנוסף, היות ומדעי המחשב ניצב בבסיסן של רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות להן אנו עדים 

 בעשורים האחרונים, הבנת התחום והשלכותיו עשויה להעלות גם את מודעותם החברתית,

 האתית והתרבותיות של תלמידים הלומדים אותו .

הגדרה כללית של מיומנויות ייחודיות ורלבנטיות לתחום הדעת פתרון בעיות והיכולת לממשן 

באמצעות שפת מחשב תוך תכנון, בניית ובדיקת אלגוריתם הן מהמיומנויות הייחודיות לתחום 

 מדעי המחשב .

שות בתחום מדעי המחשב והתלמידים יוכלו ליישמם מידול והפשטה הן מיומנויות נדרשות ונרכ

 גם בתחומי ידע רבים מחוץ למדעי המחשב .

הגדרת מטרות התכנית בתחום אסטרטגיות החשיבה אחת ממטרות הלימוד במדעי המחשב 

בחטיבה העליונה, הינה חשיפת התלמידים לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוחן ועד למימושן 

 באמצעות תכנית מחשב. 

שם כך על התלמידים ליישם תהליכי חשיבה הן ברמת הפשטה גבוהה, המתייחסים להבנת ל

 הבעיה, והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. 

מודעות לרמות הפשטה וכן  ,הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה תוכניתבכך, מאפשרת 

 .הערכת הפתרון יקורתית לצורךכישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחשיבה ב

 

 יסודות מדעי המחשב 

  יעדים:

הכרה ראשונית בפרט לתלמידים שלא למדו מדעי המחשב בחטיבת הביניים של תחום מדעי  (1

  .המחשב והשפעתו על תחומי ידע אחרים

  .חשיפה ראשונית לחשיבה אלגוריתמית וכתיבת תכניות (2
 עצמים .הכרה ראשונית של מושג העצם ותכנות מבוסס  (3
הדגמת חשיבותו ומקומו של מקצוע מדעי המחשב ע"י דיון באתגרים חישוביים מתחומי ידע  (4

 .שונים
 .הכרת משימות חישוביות פשוטות: ניתוח המשימה, ניסוח אלגוריתמי של פתרון אפשרי (5
 .הכרת המושג שפת תכנות  (6
 ת הכרת מושג התכנית: קריאה, כתיבה, הרצה, בדיקה, ותיקון תכניות פשוטו  (7
 .כמסגרת בסיסית לכתיבת תכנית  main מחלקה ופעולת (8
 .הכרת מושג העצם (9



 קריאה והבנה של ממשק פשוט של מחלקה קיימת, לצורך יצירת עצמים וזימון פעולות  (11

methods ))  על עצמים. 
 new . יצירת עצמים באמצעות פקודת  (11
 זימון וביצוע פעולות על עצמים .  (12

  מטרות ביצועיות

 יקרא תכנית פשוטה ויסביר את דרך פעולתה במילים שלו  דהתלמי. 

 תלמיד יקבל משימה מילולית פשוטה; התלמיד יתכנן ויכתוב אלגוריתם שפותר ה

 .השתלשלות האלגוריתם –אותה בשפה כללית )כלומר סיפור 

  התלמיד יממש את האלגוריתם ע"י כתיבת תכנית והרצתה. 

  תכנית: מחלקה, פעולתהתלמיד יתאר את המבנה הבסיסי של. 

 main   : התלמיד יכתוב תכנית שיוצרת ומפעילה עצמים פשוטים ע"י תכנות בעזרת

 . ממשק מחלקה נתון

  התלמיד יפעיל פעולות בסיסיות של סביבת הפיתוח בה משתמשים בתכנית

לפתח ולהריץ בה תכנית פשוטה )פתיחת קובץ תכנית, שמירת   הלימודים ויוכל 

מכן ואילך, המונח "התלמיד יממש"  . רצה פקודה אחר פקודהתכנית, עריכה, ה

 .כוונתו "התלמיד יכתוב, יתקן, ויריץ תכנית מחשב

 

 מדעי המחשביסודות   נושאי הלימוד 

 .שפת הלימוד ג'אווה

 .תנאי פשוט ומקונןפלט, קלט  .1

 לולאות .2

 . ותפעול .3
 ממדיים.מערכים חד ודו  .4

  .מחרוזות הבסיסית  .5

 .ומורכבותמחלקות פשוטות  .6

 

 מתעודת הבגרות( %31)מהווים אסמבלי. –הסף  מבנה המחשב ושפת

 מטרות היחידה:

 .להכיר את המבנה הפנימי של המחשב ואופן פעולתו 

 כרון.יביסוס מושגי היסוד במדעי המחשב: סיבית, משתנה, תכנית, ביצוע תוכנית, ז 

 .הכרת השלבים שהתוכנית עוברת משלב הכתיבה ועד הביצוע 

  הקשר בין שפה עילית לשפת סף.הבנת 

 

 נושאי הלימוד:

 שיטות ספירה וייצוג מידע במחשב 

 ארגון ומבנה המחשב 

 :שפת אסמבלי נושאים בסיסיים 

 IP,FLAGS  

 הגדרת משתנים ופקודות 

 פקודות אריתמטיות ולוגיות 

 פקודות בקרה 

 נושאים מתקדמים: מחסנית , פרוצדורות ופסיקות 



השנה וביצוע פרוייקט מעשי.  הבחינות והמבחנים במהלךציון הסיום מבוסס על ציוני 

יקט אמור לכלול את כל נושאי הלימוד. התלמידים הממשיכים למגמת הסייבר הפרו

יבצעו פרויקט מתקדם הכולל אנימציה. כל הפרויקטים חייבים להכיל את חומר 

 הלימוד כולל חלוקה לפרוצדורות ושימוש בפקודות אותם למדנו. 

 

 

 במדעי המחשב הבגרות מבנה בחינת

 דקות(. 180)שעות  3  משך הבחינה: א.

  מבנה השאלון ומפתח הערכה: ב.

   בשאלון זה שלושה פרקים:

 נקודות 11 :)חובה( 1שאלה מס'  בפרק זה שלוש שאלות, ומהן יש לענות -פרק ראשון   

 נקודות 15 :)בחירה( 3או  2שאלה  על פי ההוראות בפרק זה שתייםעל   

 נקודות 25 סה"כ    

 בפרק זה שלוש שאלות, ומהן יש לענות -  פרק שני

 נקודות 51 סה"כ: נקודות 25*  2 על שתיים.  

 בפרק זה שאלות מארבעה מסלולים שונים. - פרק שלישי

 נקודות 25 סה"כ:  נקודות 25*  1 עליך לענות על שאלות במסלול  שלמדת,   

 נקודות 111סה"כ                      הלפי ההוראות בקבוצת השאלות ממסלול ז  

 : כל חומר עזר. )פרט למחשב הניתן לתכנות(.חומר עזר מותר בשימוש ג.

 

 חובות לימודיות
 מדעי המחשב

וכן  מציון הסמסטר 71%הבחינות בכתב עם חומר פתוח המהוות  שתי בחינות בסמסטר

 מציון הסמסטר. 31%בחנים ועבודות מעשיות המהווים 

 

 מציון הבגרות %31 אסמבלי
  30%              ציון סמסטר א מורכב ממבחנים ותרגילים  

  11%יון סמסטר ב תרגילים +מבחן                       צ

 51%הגשת פרויקט כוללת                                   

 51%תכנית רצה ועובדת  -מחוון פרויקט

 .11%תיק פרויקט                       

 הגנה על פרויקט,                     

 בקיאות בחומר נוכחות בכיתה.                     

 41%מענה על שאלות המורה                      

 11%הערכת מורה                                               

 

                       : מדעי המחשב +אסמבלי ירכשו במרוכז בתחילת השנה.ספרי לימוד

 

 
 מורות מלמדות ושעות קבלה

 11:11לאה ורדי רכזת המקצוע ומורה למדעי המחשב יום ה שעה 

 .11:11עדינה אנדן מורה לאסמבלי יום ה שעה 

 15:31רחל שמידט מתרגלת מדעי המחשב יום ה 


