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100282
מבוא לתכנות ולמדעי 

המחשב
32

25

4

מבוא לתכנות ולמדעי המחשב

שם הקורס

2אלגברה לינארית  10004

2

פרטי הקורס

10017

פיתוח תוכנה מונחה עצמים

23

34

מבוא לתכנות ולמדעי המחשבמבני נתונים

1אלגברה לינארית 

5

קורס הכנה בתכנות

שם הקורס

פרטי הקורס

מיתוג ומערכות ספרתיות

1מתמטיקה בדידה 

א"מבוא לחדו

2
קורס הכנה במתמטיקה

קורס הכנה במתמטיקה

1אלגברה לינארית 

א"מבוא לחדו

שם הקורס

שם הקורס

קורס הכנה במתמטיקה

דרישות קדם

קורס הכנה במתמטיקה

5

דרישות מקבילות

שם הקורס שם הקורס

דרישות מקבילות

מקוון- קורס הכנה בתכנות 

דרישות קדם

א"מבוא לחדו

מיתוג ומערכות ספרתיות

1מתמטיקה בדידה 2מתמטיקה בדידה 

מבנה וארגון המחשב

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%92-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-10124/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-3/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-3/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-3/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%aa-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-1-10017/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-1-10017/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-1-10017/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%94-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-1-10017/
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2א "חדו1א "חדו

א"מבוא לחדו

1א "חדו

2מתמטיקה בדידה 

42

דרישות קדם

2מתמטיקה בדידה 

דרישות מקבילות

שם הקורס

מבני נתונים

10077

10040

לוגיקה מתמטית

מיקרופרוססורים

3

10008

10007

3

1

10036

3.5

25

1

3 11אלגוריתמיקה 

מבוא לתכנות מדעי

2אלגוריתמיקה 

פרטי הקורס

5 2א "חדו10018

פרטי הקורס

1001521

++C-  וCתכנות בשפת 

שם הקורס

מכניקה - 1פיסיקה 

1הסתברות וסטטיסטיקה 

28

שם הקורס

מבנה וארגון המחשב

מבני נתוניםפיתוח תוכנה מונחה עצמים

שם הקורס

10018

דרישות מקבילות

2א "חדו

שם הקורס

2.5

4.5

3.5
2אלגברה לינארית 

מבני נתונים

1אלגוריתמיקה 

1א "חדו

2מתמטיקה בדידה 

1מתמטיקה בדידה 
3.5

דרישות קדם

3

3

++C-  וCתכנות בשפת 
3

שם הקורס

מבני נתונים

מערכות הפעלה

1
2א "חדו

3.5

מסדי נתונים

2א "חדו

2אלגברה לינארית 

1א "חדו

13.5

מכניקה - 1פיסיקה 

3חשמל ומגנטיות - 2פיסיקה 10072

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-1/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-2-10018/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-2-10018/
https://www.jce.ac.il/%d7%97%d7%93%d7%95%d7%90-2-10018/
https://www.jce.ac.il/%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%aa/
https://www.jce.ac.il/%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%aa-c-%d7%95-c/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%94-2/
https://www.jce.ac.il/wp-admin/post.php?post=4023&action=edit&lang=he#:~:text=https%3A//www.jce.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%2D%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%2D1/
https://www.jce.ac.il/wp-admin/post.php?post=4023&action=edit&lang=he#:~:text=https%3A//www.jce.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%2D%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%2D1/
https://www.jce.ac.il/wp-admin/post.php?post=4023&action=edit&lang=he#:~:text=https%3A//www.jce.ac.il/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%2D%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%2D1/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a1%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a2%d7%99/
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חישוביות וסיבוכיות

תכנות בסביבת אינטרנט

תכנון וניהול פרויקטי תוכנה

הנדסת תוכנה בשירות הקהילה

2א "חדו

מערכות הפעלה

3.5
2אלגברה לינארית 

10111

2

3

יישומי תקשורת מחשבים

2הסתברות וסטטיסיטיקה 

10046

תקשורת מחשבים

תיכון מונחה עצמים

27

פרטי הקורס

3

שם הקורס

אבטחת מערכות תוכנה

ב רשימה"מצ- קורסי בחירה 

פרטי הקורס

מבוא להנדסת תוכנה10106

10091

31מתמטיקה להנדסה

שם הקורס

דרישות קדם

++C-  וCתכנות בשפת 

שם הקורס

1

1הסתברות וסטטיסטיקה 

מסדי נתונים

++C-  וCתכנות בשפת 

מערכות הפעלה
3

2.5

תכנון וניהול פרויקטי תוכנה

2אלגוריתמיקה 

דרישות קדם

שם הקורס

תקשורת מחשבים

1אלגוריתמיקה  1מתמטיקה בדידה 

מערכות הפעלה

שם הקורס

דרישות מקבילות

מבוא להנדסת תוכנה

תקשורת מחשבים

תכנות בסביבת אינטרנט

דרישות מקבילות

שם הקורס

מערכות הפעלה

11

אוטומטים ושפות פורמליות

++C-  וCתכנות בשפת 

אוטומטים ושפות פורמליות

אוטומטים ושפות פורמליות

יישומי תקשורת מחשבים3

3.0 10083
מחומרה - מעבדה במחשבים 
לתוכנה

3

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור

.ז"כל קורס מזכה בשתי נ. (ז" נ4)האחד באנגלית והשני בעברית , לזכאות לתואר יש ללמוד שני קורסים כללים

https://www.jce.ac.il/%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-2-2/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%94-10046/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%94-10046/
https://www.jce.ac.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%94-10046/
https://www.jce.ac.il/%d7%aa%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://www.jce.ac.il/%d7%90%d7%95%d7%98%d7%95%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa/
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0

 לפחות65ממוצע משוקלל של 

למעט קורס ' ג-'סיום חובות אקדמיים שנים א
ז" נ135או מעבר של ' אחד משנה ג

תיכון מונחה , ציון עובר בקורסים הנדסת תוכנה
עצמים

סיום שלב התנעת הפרויקט באתר הקורס

21107.5ש"כ ש"סה 13

דרישות קדם פרטי הקורס

כלכלה הנדסית

10

שם הקורס

דרישות מקבילות

שם הקורס

דרישות קדם

שם הקורס שם הקורס

שם הקורס

דרישות מקבילות פרטי הקורס

ב רשימה"מצ- קורסי בחירה 

105

13

פרויקט גמר בהנדסת תוכנה

שם הקורס

ב רשימה"מצ- קורסי בחירה 

ניהול מיזמים

5פרויקט גמר בהנדסת תוכנה10051

10051

לימודי אנגלית וקורסים כללים
.לימודי האנגלית נלמדים במתכונת המקובלת עד הגעה לרמת הפטור
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