
הוא תחום מרכזי בעל השלכות רבות על תחומים אחרים.  מדעי המחשב מקצוע

מקצוע מדעי המחשב נתפס כשפת הטכנולוגיה המשמשת לתיאור והבנת מבני מידע 

וידע, קשרים ותהליכים. כשפה, מקצוע זה מאפשר פתרון בעיות, ייצוג ידע 

-ובפיתוח מדעיופורמליזציה של תהליכים, ולכן הוא תומך בהבנת טכנולוגיה 

 .טכנולוגי, ועקרונותיו משמשים כיום לעבודה מדעית והנדסית בתחומים רבים

  

בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודי מדעי המחשב והפוטנציאל שלהם 

למידת מדעי המחשב עשויה להעמיק את  ,חשיבה מסדר גבוה לקידום כישורי

יהם, ולתרום ללימודיהם הבנתם של התלמידים תופעות שונות שלהן הם עדים בחי

בתחומים אחרים. בנוסף, היות ותחום מדעי המחשב ניצב בבסיסן של רבות 

מההתפתחויות הטכנולוגיות שלהן אנו עדים בעשורים האחרונים, הבנת התחום 

של  מודעותם החברתית, האתית והתרבותיות והשלכותיו עשויה להעלות גם את

 .תלמידים הלומדים אותו

  

 ל מיומנויות ייחודיות ורלוונטיות לתחום הדעתהגדרה כללית ש

פתרון בעיות והיכולת לממשן באמצעות שפת מחשב תוך כדי תכנון, בנייה ובדיקה  

של אלגוריתם הם מהמיומנויות הייחודיות לתחום מדעי המחשב. מידול והפשטה 

הם מיומנויות נדרשות ונרכשות בתחום מדעי המחשב, והתלמידים יוכלו ליישמם 

 .תחומי ידע רבים מחוץ למדעי המחשבגם ב

 

 הגדרת מטרות התכנית בתחום אסטרטגיות החשיבה

אחת ממטרות הלימוד במדעי המחשב בחטיבה העליונה היא חשיפת התלמידים 

לתהליכי פתרון בעיות החל מניתוחן ועד למימושן באמצעות תכנית מחשב. לשם כך 

גבוהה המתייחסת להבנת  על התלמידים ליישם תהליכי חשיבה, הן ברמת הפשטה

הבעיה והן ברמות הפשטה נמוכות יותר בדרך לפתרונה של הבעיה. בכך מאפשרת 

תכנית הלימודים פיתוח כישורי חשיבה מסדר גבוה, מודעות לרמות הפשטה וכן 

 יבה ביקורתית לצורך הערכת הפתרוןכישורי רפלקציה להבנת תהליך הפתרון וחש

 5 –יחידות לימוד, והנדסת תוכנה  5מדעי המחשב בבית הספר ישנה אפשרות ללמוד 

  יחידות לימוד נוספות.

 

  



 מסלול מדעי המחשב 

שיעורי מדעי המחשב מתבצעים כולם )בהתאם לאילוצי מערכת( במעבדות מחשבים 
תוך דגש על תרגול עצמאי של החומר, התלמיד יכול להריץ את התוכנות אשר הוא 
כותב ולראות האם הן מבצעות את הנדרש. מתוך מחשבה שמקצוע מדעי המחשב 

זכירה בעל פה כל מבחני המקצוע, כולל בחינת הינו מקצוע של חשיבה ויישום ולא 
 הבגרות, נעשים עם חומר פתוח )לא כולל מחשב(. 

 

 : תנאי כניסה למדעי המחשב

 ומעלה. B 75ומעלה  או במתמטיקה  A 65ציון בסיום כיתה ט' במתמטיקה 

  

 שעות שבועיות  6 –כיתה י 

 נושאי הלימוד : 

 ת פלט, הוראjava -אלגוריתמים, מבנה תוכנית ב ❖

 משתנים, פעולת השמה, הוראת קלט ❖

 פעולות חשבון, ספריה מתמטית ❖

 הוראות תנאי ❖

 (while, for, do-whileלולאות ) ❖

 לולאות מקונות ❖

 פעולות המחזירות ערך ולא מחזירות ערך  ❖

 מערך חד ממדי ❖

 מחרוזות ❖

 מערך דו ממדי ❖

 מחלקות ❖

 

 שעות שבועיות  6 –כיתה יא 

יחידות  5מ 70%חינת בגרות בכתב בהיקף של בסיום כיתה יא נבחנים התלמידים בב
 לימוד. 

 נושאי הלימוד בעיצוב תוכנה  :

 רקורסיה ❖

 מחלקות, עצמים והפניות ❖

 ייצוג אוספים ❖

 מחסנית ❖



 תור  ❖

 שרשרת חוליות ❖

 עצים בינאריים  ❖

 יעילות ❖

 פתרון בעיות מורכבות  ❖

 

 : נושאי הלימוד במודלים חישוביים

 תיאור מערכות ופתרון חידות  ❖

 סופי דטרמיניסטיאוטומט  ❖

 מילים ושפות פורמאליות  ❖

 מודלים נוספים של אוטומט סופי ❖

 אוטומט מחסנית  ❖

 כוחו ומגבלותיו של אוטומט מחסנית  ❖

 מכונת טיורינג ❖

 

  -כיתה יב  

 5 מ 30% –במסגרת הערכה חלופית  PYTHONהתלמידים מבצעים פרויקט בשפת 
 יחידות לימוד. 

  חדש!!!   BIG DATAנוספת העוסקת בבנוסף יבצעו התלמידים יחידת לימוד 

 

 

  



 מסלול הנדסת תוכנה 

יחידות לימוד, כלל התלמידים הבוחרים  5מקצוע מדעי המחשב הינו מקצוע בעל 

 שנת יחידות לימוד. בסיום 5שב של במקצוע מתחילים במסלול מדעי המח

ומעלה במקצוע, בהתאם להמלצת  95הלימודים של כיתה י' תלמידים בעלי ממוצע 

שור המנהלת הפדגוגית בהתאם למכסה, יכולים לעבור למסלול צוות ההוראה ואי

 הנדסת תוכנה. 

שעות שבועיות. הוא מכיל את כל התכנים  9מסלול הנדסת תוכנה בכיתה יא נלמד 

כיתה יב. בסיום כיתה יא מסיים  של מסלול מדעי המחשב הרגיל של כיתה יא +

 מוד מדעי המחשב. יחידות לי 5התלמיד בחינת בגרות ופרויקט שמהווים ביחד 

שעות שבועיות. התלמיד מעמיק את הידע התכנותי  10בכיתה יב לומד התלמיד 

ומתקדם בפרויקט בגרות אישי בבינה מלאכותית מערכות מומחה בשפת 

PYTHON התלמיד מייצר משחק של שחקן אנושי מול בינה מלאכותית תוך .

בחן התלמיד מול .  בסיום שנת הלימודים נKIVYשימוש גם בגרפיקה של שפת 

יחידות לימוד נוספות בע"ג  5בוחן חיצוני על הפרויקט שתכנת וזכאי בהתאם ל

 במערכות מומחות.   

 


