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 כגון:תוכנה בתחומים מגוונים  ימטרת תוכנית הלימודים היא להכשיר מהנדס

הנדסת תוכנה, ניתוח מערכות, תכנון יישומים, תוכניות יישומיות באינטרנט, 

מולטימדיה, עיצוב מערכות משובצות מחשב, ניהול מערכות מחשבים וכו'. הבוגרים 

וכן בארגוני שירות העושים שימוש  טק-היימשתלבים במגוון רחב של תעשיות ה

רכם האקדמית להשלמת דוקטורט בוגרים רבים ממשיכים את ד ,. כמו כןמיחשובב

 באוניברסיטאות בארץ ובעולם.

 

 ים מקנה לסטודנט את הכלים הבאים:תכנית הלימוד

  רקע רחב ועמוק במדעי היסוד )מתמטיקה, פיסיקה ומחשבים( לעבודה במחקר

 ופיתוח )מו"פ(.

 תחומי ההנדסה והן בתחומי הניהולפיתוח הכישורים הן ב. 

 יית הטכנולוגיה העילית העולמית ובאמצעי חשיפת הסטודנט למתרחש בתעש

ה התקשורת המתקדמים. צעד זה מושג באמצעות מרצים אורחים מהתעשיי

 .ים משותפים עם התעשייהפרוייקטו

 ט ליזמות כדי להכשיר את הסטודנ טק-הייטיפוח היכולת היצירתית בתחומי ה

 עסקית ולפיתוח רעיונות.

 ם טכנולוגיות עיליות לשם קידומןישוהבנת צרכי תעשיות מסורתיות בכל הקשור לי. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 :תחומי ההתמחות במחלקה

 הנדסת תוכנה מורחבת

תחום המשלים את לימודי הנדסת התוכנה הנלמדים במסגרת לימוד הליבה, תוך 

 דגש על שיטות הנדסיות ואנליטיות לפיתוח מערכות תוכנה.

 

 יישומי אינטרנט

המחשבים וההשפעות  ההתבססות ההולכת וגוברת של האינטרנט בעולם

המהותיות ומרחיקות הלכת שהוא גורם בעולמנו המסחרי, התעשייתי והתרבותי 

מחייבות התייחסות מיוחדת לנושא. המסלול מתמחה בטכנולוגיות בתוכנה 

 וביישומים של עולם האינטרנט.

 

Computing obile& EntertainmentM 

חשוב נגיש וזול שיצר מהפיכת מחשוב המגע והטלפונים החכמים הביאו לכוח מ

פון לעולם. תחום משיק, -השנים מאז שיצא האי 4הצלחה תעשייתית אדירה ב 

מיליארד דולר בשנה שעברה הוא מחשוב בידורי. זהו תחום רחב  98שהכניס "רק" 

שכולל משחקי מחשב, מערכות חישה ושליטה על המתרחש במחשב ) דוגמה לכך 

ת הטכנולוגיה שעומדת בבסיס מערכת היא חברת פריימסנס הישראלית שפיתחה א

 מימד-( ומנועי תלתXBOX Kinnectה

 

 זמן גמישמסלול 

במחלקה להנדסת תוכנה,   B.Scהתוכנית המוצעת מיועדת לסטודנטים לתואר 

ועוד )חמישי(  אשר עובדים בתעשייה וביכולתם להקדיש ללימודים רק יום בשבוע 

 ך כל השנה. ) כולל סמסטר קיץ(במשחצאי ימים )שישי בוקר וראשון ערב( שני 

מערכת השעות תיתן מענה לסטודנטים המועסקים במשרות מלאות בתעשייה, 

 שנים.  4 -קשים ללמוד לתואר הנדסת תוכנה במבו

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 נקודות זכות קורסים

 נ5ז  5353סה"כ  – כלליים

 5 0חדו"א מוגבר  

 5 2חדו"א מוגבר  

 5 אלגברה לינארית 

 4 משוואות דיפרנציאליות 

 3 מתמטיקה בדידה וקומבינטוריקה 

 3 וצות   לוגיקה מתמטית ותורת הקב 

 3.5 מכניקה  – לתוכנה 0פיסיקה  

 3 חשמל ומגנטיות  –לתוכנה  2פיסיקה  

 4 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה  

 - אנגלית לחייבים 

 נ5ז5 01553סה"כ  – בהנדסת תוכנה קורסי ליבה

 4.1 אוטומטים ושפות פורמליות 

 2.1 איחזור מידע 

 3.1 אנגלית טכנית 

 3.1 שבארגון ותכנות המח 

 4.1 ג'אווה 

 3.5 גרפיקה ממוחשבת 

 2.5 הנדסת אבטחה 

 4.1 חישוביות וסיבוכיות 

 4.1 מבוא לאימות תוכנה 

 4.1 מבוא לאלגוריתמים 

 4.1 מבוא למדעי המחשב 

 3.1 מבוא לתכנות מערכות 

 2.5 מבנה מחשבים 

 4.1 מבני נתונים 

 3.5 מסדי נתונים 

 3.1 מערכות הפעלה 

 2.5 רכות מחשב מקביליותמע 

 3.1 מערכות ספרתיות 

 2.5 מערכות קבצים 

 3.1 סמינר בהנדסת תוכנה 

 3.1 ניתוח ותיכון מונחה עצמים 

 9.1 סמינר פרויקט גמר ופרויקט גמר 

 4.1 שיטות בהנדסת תוכנה 

 2.5 שפות תכנות 

 2.5 תורת הקומפילציה 

 2.5 תכן לוגי 

 4.1 תכנות מונחה עצמים 

 UNIX 4.1תכנות מערכות ומערכת  



 
 
 
 
 
 
 

 

 2.5 0תקשורת ותקשוב  

 2.5 2תקשורת ותקשוב  

 3.1 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה 

 נקודות זכות קורסים

 נק' מתוך הקורסים הבאים בכל התמחות: 03מקצועות לפי התמחות: 
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 3 אלגוריתמים מתקדמים 

 3 משובצות מחשב מבוא למערכות

 2.5 בינה מלאכותית

 3 ג'אווה למתקדמים

 2.5 הערכה, בחינה ושיפור ביצועים

 3 הנדסת דרישות

 3 מבוא למערכות משובצות מחשב

 3 הבטחת איכות תוכנה

 3 מבני נתונים מתקדמים
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 3 ג'אווה למתקדמים

 3 עיבוד תמונה

 3 וח אתרי אינטרנטשיטות וכלים בפית

 2.5 יסודות בעיצוב ממשקי משתמש

 3 למידה מבוזרת

 3 שרותי מארג האינטרנט

 2.5 בינה מלאכותית
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 3 מבוא למערכות משובצות מחשב

 3 עיבוד תמונה

 3 יישומים למערכות משובצות מחשב

 Mobile 3מבוא למחשוב 

 2.5 יצוב ממשקי משתמשיסודות בע

Augmented Reality 3 

 3 מתקדם Mobileמחשוב 

 3 מתקדם Mobileמחשוב 

 נ.ז.   6חלקות אחרות   מהמחלקה וממניתן לבחור  –קורסי הרחבה כללים

 3 תרבות ישראלית 

 3 על מדע אומנות ומה שבינהם

 2 האימפקט של האינטרנט

 3 אתיקה ודיני מחשבים

 061 טק-יזמות וניהול בהי
 

  :נושאי הקורסים, מספרי השעות ונקודות הזכות עשויים להשתנות על פי הצרכים האקדמייםשימו לב 


