
  – י"א הסילבוס הנדסת תוכנה עם התמחות בסייבר שכב
 מבוא למדעי המחשב

 
 מהציון במדעי המחשב( %70מדעי המחשב ב )

 מבנה נתונים
 דרישות קדם

 :ידיעה טובה ושליטה בנושאים האלה 

 ;ניתוח בעיה וניסוח פתרונה באופן אלגוריתמי; מערכים ורשומות/מחלקות 

  ,ערך כולל העברת פרמטרים, על ידי הפניה או על ידיפונקציות ופרוצדורות/פעולות 
  

 אוכלוסיית יעד
 תלמידי רמה מוגברת במדעי המחשב שסיימו יסודות מדעי המחשב .

 
 מטרות היחידה

 .להקנות את עיקרי הגישה המערכתית 

 הבסיסיים הניתנים על ידי שפת  לפתח את החשיבה המופשטת על ידי היכולת להגדיר כלים מורכבים מאלו
 מופשטים. התכנות, במיוחד על ידי הגדרת טיפוסי נתונים

 בינרי ושימוש בהם לפתרון בעיות  להכיר טיפוסי נתונים מופשטים ידועים   כגון: רשימה, מחסנית, תור, עץ
 נתונות.

 .להגדיר טיפוסי נתונים מופשטים חדשים ומימושם 

 אותם. ממשותלהקנות יכולת לנתח את יעילותם של אלגוריתמים ואת התכניות המ 

 נתונים שונים להכיר אלגוריתמים המאפשרים פעולות מתקדמות חיפוש ומיון על טיפוסי . 

 ביחידה. לעשות בחינה השוואתית של יעילות האלגוריתמים הנלמדים 

 להקנות יכולת לבחור טיפוסי נתונים המתאימים למימוש פתרון לבעיה. 

  מתאימים ומימושם בשפת  ידי כתיבת ממשקיםלהגדיר את הטיפוסים, להעמידם לרשות המשתמש על
 התכנות הנלמדת.

 
 סביבת העבודה

 .javaשפת התכנות האפשרית ביחידה זו 
 תכנית הלימודים

 מבנה נתונים
 : מבוא ורקורסיה 1פרק 
 :מחסנית 2פרק 
 וסיבוכיות :יעילות 3פרק 
 :רשימה /שרשרת חוליות 4פרק 
 : תורים5פרק 
 :עץ בינארי 6פרק 

 
 חישובייםמודלים 

 
 תלמידים אשר למדו מדעי המחשב ברמה רגילה.: יעדאוכלוסיית 

באמצעות כמה  לערוך היכרות עם תחום תאורטי של מדעי המחשב, המתאר מכונות חישוב: מטרת היחידה
 מודלים ומנתח את כוחם ותכונותיהם של מודלים אלה.

 
 תיאור מערכות ופתרון חידות - 1פרק 
 דטרמיניסטיאוטומט סופי  - 2פרק 
 מילים ושפות פורמליות - 3פרק 
 מודלים נוספים של אוטומט סופי - 4פרק 
 אוטומט המחסנית - 5פרק 
 כוחו ומגבלותיו של מודל אוטומט המחסנית - 6פרק 



 מכונת טיורינג - 7פרק 
 מבנה בחינת הבגרות

 דקות(. 180שעות ) 3 משך הבחינה:  א.
  מבנה השאלון ומפתח הערכה: ב.

   זה שלושה פרקים: בשאלון
 נקודות 10 )חובה(: 1שאלה מס'  בפרק זה שלוש שאלות, ומהן יש לענות -פרק ראשון   
 נקודות 15 )בחירה(: 3או  2שאלה  על פי ההוראות בפרק זה שתייםעל   
 נקודות 25סה"כ     

 בפרק זה שלוש שאלות, ומהן יש לענות -  פרק שני
 נקודות 50 נקודות סה"כ: 25*  2 על שתיים.  
 בפרק זה שאלות מארבעה מסלולים שונים. - פרק שלישי

 נקודות 25 נקודות סה"כ:  25*  1 עליך לענות על שאלות במסלול  שלמדת,   
 נקודות 100סה"כ                      לפי ההוראות בקבוצת השאלות ממסלול זה  
     

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

 )בחינה חיצונית(%70חישוב הציון של מדעי המחשב ה 
 25%ציון שנתי כיתה יוד   

 45%ממוצע הסמסטרים ב יא 
 . 30%מבחן המתכונת 

 
 

 
 יא-התכנית הייחודית "גבהים"  –התמחות בהגנת סייבר 

להגדיל את כמות התלמידים תכנית גבהים הוקמה על ידי מטה הסייבר הצה"לי בשיתוף משרד החינוך במטרה 
 המצטיינים בתחומי מדעי המחשב, הנדסת תכנה והסייבר.

התכנית, שנכנסה למספר בתי ספר נבחרים, היא שילוב ייחודי של הוראה מצוינת, תכני לימוד מאתגרים, שיטות 
 הוראה מתקדמות וליווי צמוד של מטה הסייבר הצה"לי.

 המורים במגמה הם מומחי סייבר .
בתכנית מקבלים ידע מקצועי וערכי ופעילויות העשרה המשלבות את עולם ההייטק, האקדמיה  התלמידים
 והביטחון.

 
 יח"ל: 5 -התמחות בסייבר  –פרקים עיקריים בתכנית הלימודים בהנדסת תוכנה 

 כיתה יא:
  -(  Pythonפייתון )

 מבוא לשפת פייתון 

 חישובים ומשתנים 

 טיפוסים ומבני נתונים 

 תקציופונ 

 עיבוד מידע 

 .בדיקות וסטנדרטי כתיבה 

 מודולים מרכזיים בפייתון ושימושם 

 עבודה במחלקות 

  שגיאות וEXCEPTIONS. 

 מחשבים רשתות 

  תכנות בSOCKETS 

 WIRESHARK  השכבות 5ומודל 



 שכבת האפליקציה 

 SCAPY 

 שכבת התעבורה 

 שכבת הרשת 

 שכבת הקו 

 השכבה הפיזית 

 רכיבי הרשת 

  האינטרנאאיך הכל מתחבר ואיך עובד 

  תכנותSOCKETS מתקדם ריבוי משתמשים 

 פרויקט רשתות 
  

 כאשר בסיום כל שנה יש הגשה של פרויקט מעשי. on-handsהלימוד נעשה בגישת 
בכיתה י"א מוגש פרויקט גמר  בנושא רשתות תקשורת ומבוצע בשפת פייתון ומהווה חלק בציון כמפורט 

 למעלה.
 

 :לכניסה למגמת הסייבר דרישות קדם

  יח"ל : חובת בחירה של מקצוע מדעי מורחב: פיזיקה/ כימיה/ ביולוגיה. 5 –מקצוע מדעי 

  יח"ל. 5 –מתמטיקה 

  סיום לימודי "יסודות מדעי המחשב" בהצלחה כולל היחידה של לימוד מבנה המחשב ושפת הסף– 
נרחב וכמו כן יש לבצע פרויקט  85ומדעי המחשב  80הציון המינימאלי באסמבלי הוא  אסמבלי.

 באסמבלי על פי הנדרש במגמת הסייבר.
 
 

 חובות לימודיות:
 מבנה הציון בי"א:

  10%  –הציון: נוכחות והשתתפות בכיתה 

   20%                           -מבחנים  

 40%            –תרגילים\פרויקטים 

       30%                -פרויקט סיום 
 

 מראש()בתאום  ושעות קבלה ותהמלמד ותהמור
 .11שעה לאה ורדי רכזת המגמה  יום ה 

 11עדינה אנדן מורה לסייבר יום ה שעה 
 

 : ירכשו במרוכז בתחילת השנה.ספרי לימוד
 
 
 


