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 יללכ

 םוצמצל הרופ רכ תווהל הלוכיו תילארשיה הלכלכה לש החימצה רטק תא הווהמ קטייהה תיישעת

 תיברמל תונמדזהה תא תתל תנמ לע .טרפה לש תולוכיה יוצימל תיתשתו לארשיב םייתרבח םירעפ

 תא לארשיב תודימלתו םידימלת רתויל תונקהל שי ,קטייהה תיישעתב בלתשהל לארשיב םידליה

 תא תרשפאמ OnTop תינכות .וז היישעתב תובלתשהל תושרדנה תוסיפתהו םילכה ,תויונמוימה

  .םשל ךרדב יתועמשמהו ןושארה דעצה

OnTop םע דדומתהל 'ט-'ח תותיכ ידימלת תדמלמה ,תידוחיי תיתנש-וד םידומיל תינכות הניה 

 םייגולונכט םירצומו םיטקיורפ לש חותיפ תועצמאב ןתוא רותפלו יתימאה םלועהמ תובכרומ תויעב

 ,תובכרומ תויעב ןורתפ לש תונמוימ חותיפמ קלחכ ,תודימלתהו םידימלתה .)PBL( תווצ תדובעב

 תיטמתמ הבישחו תיבושיח הבישח םיחתפמ ,תויעב םע תונוש תודדומתה תויגטרטסא םישכור

 .הדובע ילככ תונכתב שומישב םיעצקמתמו יגולונכטה םלועב םישרדנה

 טרפבו 21-ה האמה תויונמוימ לש בחר ןווגמ תודימלתהו םידימלתה ברקב תחתפמ תינכותה

 תונרקס ,תיאמצע הדימל ,תימצע תועדומ ,תיתרוקיב הבישח ,הדמתהו תולגוסמ תשוחת תמדקמ

 .תיתרבח תולהנתהו היגולונכטלו םיעדמל היצביטומו

 .ט"מע טרפבו תורחא תונייוצמ תוינכותב םיאצמנ םניאש תודימלתלו םידימלתל תדעוימ תינכתה

 לע תורטמ

 .בשחמה יעדמ תמגמב ביחרהלו הקיטמתמ 'חי 5 רוחבל תודימלתו םידימלת דודיע .1

 תומד תויונמוימל םאתהב םייניב תביטח ידימלת ברקב 21-ה האמה תויונמוימ חותיפ .2
 .ךוניחה דרשמ לש ת/רגובה

 הדימל ידעי

 ירתופל םתכיפהל ךרדב "טסינורתיפ" לש חור ךלהו תויונמוימ ,םילכ ,עדי ושכרי תינכותב םידימלתה

 תויעב רותפל ן.םהל רשפאי תינכותב ורבציש יתועמשמה ןויסינה .םינמוימו םיללכושמ תויעב

 :םיאבה הדימלה ידעי םע .םייחה יבחרמ לכבו ידומיל םוחת לכב ,תינכותל ץוחמ םג םירגתאו

 ךרד ןורתפה תא וחתפיו תויעב ןווגמ ורתפי םידימלתה - תונכתו תיבושיח הבישח .1

 טושיפ :ראשה ןיב ,בשחמה יעדמ לע תוכמסנה ןורתפל תושיגו תויונמוימ טסב שומיש

 ןורתפ דציכ הנבהו תויעב יתתל היעבה קוריפ ,הנורתפל לדומ תרדגהו תיתימא היעב

 טסל ןורתפה םוגרת ,ןורתפל ןויער תכיפה ,הלוכ היעבה תא תותרשמ תויעבה יתת
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 ירקמ רחא שופיח ,ותוליעיו ותונוכנ תקידב ,דוק תועצמאב וחותיפו )םתירוגלא( םידעצ

 .ןנוקיתו )גאביד( תולקתו תויגול תויועט רותיא ,הצק

 תולוכיה תא וביחרי םידימלתה - תיטמתמ תוניירואו תיגול/תיטמתמ הבישח .2

 םג םידימלתה .וליעפהל תלוכיה תאו יטמתמה עדיה תא וקימעי ,םהלש תויטמתמה

 תגצהו ץוליח תלוכי ,היעב לש םינותנ ךמס לע תוינויגה תונקסמ תקסה תלוכי ושכרי

 שומישו רכומ לדומב עדימ גוצייל תלוכיו ,םדוק יטמתמ עדי לע םיססבתמה םינועיט

 היעב ןורתפל לדומב

 .םיאלפנ םירבד תולגלו רכומהמ תאצל תדדועמ תינכותה - הדמתהו תולגוסמ תשוחת .3

 ךות ,תואדוו יאו ישוק לומ דדומתהל םתלוכי תא תינכותה ךלהמב וחתפי םידימלתה

 ,םהלש תישיאה תומדקתהה לע לכתסהל היהי םתלוכיב .היהתו יוסינ ,תוטלחה תלבק

 ב"ע דיתעב םג חילצהל ולכוי יכ ןימאהלו קזחתהל ,םתוא סכנל ,תוחלצהה תא תוארל

 .רבעה תויוסנתהו תוחלצה

 ולישבי םידימלתה - הקיטמתמהו היגולונכטה תפשב שומישל היצביטומו תונרקס .4

 טרפבו םוי םויה ייחב תוישומישו תושיגנ הקיטמתמהו תיגולונכטה הפשה יכ הנבהל

 תווהל לוכיו םיישעמו םיניינעמ ,םייתריצי תונורתפ תריצי רשפאמה ,דוק םע בולישב

 .דיתעב תויעב לש בחר ןווגמל תונורתפ שומימל ןימז ילכ

 וכפהיו הדימלה לע תולעב ולבקי ,'דומלל ךיא ודמלי' םידימלתה - תיאמצע הדימל .5

 םהילע ןיינעמ רצותל עיגהלו תויעב רותפל ידכ יכ ומינפי םידימלתה .םיליעפ םידמולל

 .עדיהמ הבושח תוחפ אל איה הדימלה תונמוימ ,רמולכ .יאמצע ןפואב םג דומלל תעדל

 םייתרבחה םירושיכה תא וחתפי םידימלתה - תיתרבח תולהנתהו תווצ תדובע .6

 ךות תווצ תדובעב ובלתשי םידימלתה .תיתרבח תולהנתהלו תווצ תדובעל םישרדנה

 .יפותיש ןפואב תומישמ עוציבו תוטלחה תלבק ,תומישמל תיתצובק תוירחא תחיקל

 ךכ ,טקיורפל טקיורפ ןיב םיפלחתמה  ,םינטק םיתווצב תישענ תילאטקיורפה הדובעה

 .תווצ ישנא לש םינוש "םיגוס" םע הלועפ ףותישב וסנתי םידימלתהש

 תינכותה לש היגוגדפה

 :תונורקע עבראמ בכרומ יגוגדפה דממה

 תחנומ הדימל אוה דומילה תינכותל סיסבה - היעב/םיטקיורפ תיחנומ הדימל .1

  .רצותל תנווכמהו יאמצע דומיל תיחנומ ,םיבלשל תקרופמה ,היעב/םיטקיורפ
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 םלועל םיבורקה היעב וא ישעמ טקיורפ ךרד דומיל - םיימוחת-ברו םיימוחת-ןיב םידומיל .2

 הריחב תורשפאו דמולל היצביטומ םירציימ עדי ימוחת המכ לש בוליש רשפאמ ,יתימאה

  .םינוש םימוחת ןיב

 תמר תולעב תותיכל המאתוה תינכותה - תילאיצנרפיד הדימלו תישיא תמאתומ היגוגדפ .3

 עדיה לע תססבתמו תונכתב םדקומ עדי החינמ הניא תינכותה .ההובג תוינגורטה

 תובכרומו ישוק תמר .הקיטמתמב דומילה תינכותב ליבקמב םישכור םידימלתהש

 בצקב תומדקתה תרשפאמה ,הנטקו תכלוה היחנה תמר ךות ,הלדגו תכלוה םיטקיורפה

 .דימלת לכ לש הנוש

 דמולה לצא תומדקמה תיביטקפסורטר תוננובתה תולאש ובלוש - םוישו )ףוקיש( היצקלפר .4

 השע המ :הנורתפל דעו ןגלובמ בצמכ היעבמ רבעש ךילהתה לש הנבהו תעדומ הבישח

 טקיורפה ידכ ךות ובלוש תולאשה ?השע המ תבוטלו השע ךיא ,היעבה לע רבגתהל מ"ע

 .הרומל תויחנהבו המצע היגוגדפהמ קלחכ ,ומויסב קר אלו

 הדימל ףצר

 םה טקיורפ לכב ויהיש םייזכרמ עדי ימוחת ינש :עדי ימוחת רפסמ םיבלשמ תינכותב םיטקיורפה

 "תירופיסה" תפטעמה היהי אוהש רתוי וא דחא עדי םוחת ףסוותי טקיורפ לכבו הקיטמתמו תונכת

 תוסנתהכ דחיב עדיה ימוחת לש בולישה לע אוה שגדהש ןייצל בושח .)טסקטנוקה( טקיורפה לש

 .םירחאה םע תוקשממתהו בוליש ידכ ךות םהמ דחא לכב שומישו

 דמלי דימלתה תינכותה לש 'א הנשב - דומיל תונש יתש ינפ לע שרפנ תינכותה לש יגוגדפ ףצרה

 יפ לע םיטקיורפב דימלתה הסנתי 'ב הנשב וליאו הטאד יטקיורפ רפסמ עצביו תואובמה בלש  תא

 תיתשת תא חתפל ותרטמש ,תואובמה בלשמ היונב תינכותה .הרומה תריחב יפ לע וא ותריחב

 :םינוש םייטמתמ ןכות עדי ימוחתל םירושקה םיטקיורפמו ,תיבושיחה הבישחהו יתונכתה עדיה

 .הרוצו בחרמו )תויצקנופ יססובמ( םירוטלומיס ,תורבתסה ,הטאד

 

 .Google Collab/Jupyter notebook הדובע תביבסב *ןותייפ תפשב השענ תונכתה



 

 30 ךותמ 8 דומע
 

 :םיטקיורפל תואמגוד רפסמ ןלהל

 )תואובמ בלש םכסמ טקיורפ( ריווא גזמ יוזיח

 םיאנת ,םינתשמ ;טלפו דוביע ,טלק :תואובמ בלש דומילה יאשונ ללכ לש םושיי ךירצמה טקיורפ 

 ןתינש עדימב שמתשהל םידימלתה םישרדנ טקיורפב .תימתירוגלא הבישח לגרתמ ןכו ,תואלולו

 .ןפדפדב שופיח עונמ ךרד שופיח אלל תיטמוטוא הרוצב לבא ,לגוג עונמב שפחל

 )הטאד טקיורפ( הנורוקה תפגמ תוטשפתה

 ,תמיוסמ ריעב םיכיראת יפל תוקידב ינותנ חותינ י"פע הנורוקה תפגמ תוטשפתה תגצהל טקיורפ 

 .םינוש םיבושייב תוקידב ינותנ לש הוושמ חותינ י"פע הפגמה תוטשפתה לש תלמרונמ הגצהו

 )תורבתסה טקיורפ( ןגוה ןחבמ

 רקוח דימלתה ?ןגוה אל שיגרהו דחוימב השק היה אוהש וא ןגוה ןחבמ היה ןורחאה ןחבמה םאה 

 חתפמ ,"השוחת" לע ךמתסהל אל תנמ לע .ןגוה ןחבמ ינויצ לש תוגלפתה תוארהל הרומא ךיא

 ,ןגוה היה אל ןחבמה םא .ןגוה היה ןכא אוה םאה תחתנמו ןחבמ ינויצ תנעוטה תכרעמ דימלתה

 ?ןגוהל ותוא ךופהל רוזעי גוס הזיאו רוטקפ םאה

 )החימצ טקיורפ( טנרטניאה תשרב תוילאריו

 להקל ותפישח תלדגהל רחבייש ןוטרס/טסופל יביטקפא יקוויש ןייפמק ןנכתל ךרטצי דימלתה 

 גוסו דעיה להק לע םתעפשה ,םינושה קווישה יצורע תא ןחביי דימלתה .טנרטניאב הרטמ

 יראניל( תונוש החימצ תויצקנופ לש יפרג גוצייב שמתשי דימלתה .שפחמ אוהש העפשהה

 .ןוטרסל/טסופל הפישח תופקשמה ,)יכירעמו

 )הרוצו בחרמ טקיורפ( ייאליבומ

 תכרעמ חתפי דימלתה ?םיכרד תונואת תענומ תיסחי הטושפ הקיטמתמ ךיא ייאליבומ דבוע דציכ 

 לש החוכ תועצמאב היגולונכטה תא דימלתה חצפי הליחתב :ייאליבומ תכרעמ תלועפ תא המדמה

 עגרב העירתמה "םייניע גוז" תכרעמ  דימלתה חתפי ,יטמתמ לודימ עוציב רחאל .הירטמואיגה

 םינקתומה "םינשייח"-מו עסונה בכרהמ תלבקמ איהש םינותנ י"פע קחרמ תרימש יא לע תמאה

 .וילע



 

 30 ךותמ 9 דומע
 

 אלא הפשב הקומע הטילש אל איה תידומילה הרטמה ךא ןותייפ איה תדמלנה תונכתה תפש

 דקמתהלו הפשב שומישה תא טשפל תנמ לע - ןותייפ  .תויעב ןורתפ ךרוצל תונכתב שומיש

 רבד היעבה םלוע לש טסקטנוקב )תודוקפ( דוק תופטעמ וחתופ ,תיבושיחה הבישחה חותיפב

 .דוק תורוש תוחפ הברה בותכל רשפאיש

 

  



 

 30 ךותמ 10 דומע
 

 תואובמ :1 בלש

 לוצלצה - החיתפ שגפמ

 ריצקת
 תונרקס תריצי ,החלצה תיווח איה ונלש תירקיעה הרטמה ,ךשמהב םירועישהמ הנושב הז רועישב

 .הדובעה תביבסב יסיסב לוגרתו ךשמהל

 םיהובג םידעי
 .הנושארה םעפב תינכות וצירי תודימלתהו םידימלתה ●

 .תויסיסב בשחמ תודוקפב וסנתי תודימלתהו םידימלתה ●

 .Google Colab לש הדובע תביבסב תודוקפ ובתכי תודימלתהו םידימלתה ●

 . .הדימלה תביבס לש םינושה היביכרמל ופשחי םידימלתה ●

 תויעוציב תורטמ
 תשוחת -  ףוסה דע םינבומ אל םירבדב הסנתיו ולש הנושארה תינכותה תא ץירי דימלתה .1

 היצביטומו תולגוסמ

 היצביטומו תונרקס - ריש ןגנל בשחמל םורגל לכוי דוק תועצמאבו הנומת גיצי דימלתה .2

 ימצע דומיל - ןתוא וציריו דוק תורוש וקיתעי תודימלתהו םידימלתה ,יסיסב דואמ דומיל .3

 הארוה יכרדו םישגד
 תארקנ רשא הביבסב וניה ללכבו הז רועישב םידימלתה ובתכי ותוא דוקה :הדובע תביבס ●

Google Colab. רומשל ,טנרטניאה ךרד הילא רבחתהל ןתינ רשא החונ דואמ הביבס יהוז 

 ,תאז םע .בשחמב תימוקמ הנקתה תשרוד הניא איהו םירחא םישנא םע ףתשל ,םייוניש

-ה ךותמ דובעלו Gmail םיכירצ םה Google Colab םע דובעל ולכוי םידימלתהש ידכ

Google Drive. ינפל ליימי'ג ןובשח ןובשח ורצי םידימלתהש ךכל תיתועמשמ תופידע שי 

 )תיפייכו( תיבטימ הרוצב שגפמה תא ליחתהל ולכות ךכ .תינכותה לש ןושארה שגפמה

 תא ושידקה ,וזכ תורשפא ןיא םא .תוינכט תויעבו ליימיא תחיתפ םע תוקסעתה אלל

 .ךכל רועישה תליחת

 רוזעל ולכותש ידכ באלוקב תוצופנ תולקתב וטלשת םירומה םתאש יאדכ :באלוקב תולקת ●

 תא ריכהל ןיידע םיכירצ אל םה .תוינכט תויעב לע ןמז זבזבל ילבמ ועקתנש םידימלתל

 ...אבה שגפמהמ לחה קר אלא ,"לוצלצה" תמישמב הזה ךמסמה



 

 30 ךותמ 11 דומע
 

 רוצילו החלצה תיווח רצייל איה הז רועישב ונלש תירקיעה הרטמה :רועישב הדובע ןפוא ●

 םירבד ריבסהלמ וענמיה הז רועישב ןכל .ןותייפ דוקו הדובעה תביבס םע הנושאר תוסנתה

 םהילע םתוא הדיחלו רופיסל סנכיהלו תווחל תודימלתלו םידימלתל ונתו ,רועישה ךלהמב

 ודיפקה ,םדקתהל םיחילצמ אלו םיבלשה דחאב םיעוקת רשא םידימלת שיו הדימב .רותפל

 ונחנא המ ,ונתיאמ ושקיב המ םידימלתה םע דחי בושחל אלא הבושתה תא תולגל אל

 .המודכו תושעל םילוכי

 םינמז חול
 .םישגפמ 1-2 ךשמיהל היופצ הז קרפ לע הדובע

 ׳א הירציפה - טלפ דוביע טלק

 ריצקת
 תא וננכתי ,)הירציפל תונמזה תנכות םינוב( עקר רופיסל וסנכי םידימלתהש הצרנ רועישה ךלהמב

 .יתיווח ןפואב תולועש תויעבה ןורתפב דוקב וסנתי ,ןורתפה

 

 םיהובג םידעי
 טלפ>-ןורכיזב שומיש/דוביע>-טלק בשחמה תלועפ ךרד תא וניבי תודימלתהו םידימלתה ●

 טלק תודוקפב וסנתי תודימלתהו םידימלתה ●

 םינתשמ םע תויסיסב תולועפ ועצביו "הנתשמ"ה ןויער תא וניבי תודימלתהו םידימלתה ●

 ,ןורכיזב שומיש/דוביע ,םינתשמ ,טלק םע המלש תינכות ובתכי תודימלתהו םידימלתה ●

 טלפ

 תויעוציב תורטמ
 היצביטומו תולגוסמ תשוחת -  הרורב תילכתו טלפ טלק םע תינכות בותכי דימלתה .1

 ימצע דומיל - תוטרופמ דואמ תוארוה יפל דוק תביתכו םישדח םיאשונ דמלי דימלתה .2

 הנתשמה דיקפת תא ריבסיו ריכי דימלתה .3

 הנתשמל ךרע תטילק לש דוק תביתכ לגרתי דימלתה .4

  הקולח תיראשו םימלשב הקולח לגרתי דימלתה .5



 

 30 ךותמ 12 דומע
 

 הארוה יכרדו םישגד
 םעפ לכבש ךכ .ןהלש לוגרתו תורצק דומיל תודיחימ בכרומ רועישה :רועישב הדובע ןפוא ●

 רשא םידימלת שיו הדימב .יאמצע לוגרתל - ילטנורפ דומילו התיכב הבשקהמ רבעמ שי

 אלא הבושתה תא תולגל אל ודיפקה םדקתהל םיחילצמ אלו םיבלשה דחאב םיעוקת

 .המודכו תושעל םילוכי ונחנא המ ,ונתיאמ ושקיב המ םידימלתה םע דחי בושחל

 אשונ םידמול םג םה םיריבסמ םתאש אשונ םילגרתמ םידימלתהש םעפ לכב :ימצע דומיל ●

 ומינפהו וניבה םה יכ אדוול ,אשונה לע םידימלתה תא לואשל ודיפקה .יאמצע ןפואב ןטק

 אלו ימצע דומיל לע ודבעי םידימלתהש בושח ,תאז םע .ותוא וריבסה ךרוצה תדימבו ותוא

 .דבל הנבההו הדימלה לע םהל ורתוות לא ןכלו םהל וריבסת םתאש וכחי

 תואבה תודיחיל ךישמהל םילוכי םה התיכב םיקזח םידימלת שיו הדימב - םיקזח םידימלת ●

 םיכירצ תמאבש םידימלתל םכנמז תיברמ תא עיקשהל ודיפקה .םכלש רבסהה אלל םג

 .יחכונה בצקב דומעל םישקתמו םכתא

 ,תזורחמ ןוגכ םינוש םיסופיט לע םידמול םינתשמ םידמול רשאכ כ"רדב - םינתשמ יסופיט ●

int לבא ירפסמ אוהש שמתשמהמ טלק שקבנ רשאכ רקיעב יטנוולר רבדה .המודכו 

 שמתשמה לש ליגה תא טולקנ לשמל םא ,רמולכ .תזורחמ סופיטמ הבושת תלבקתמ

 הבסה ול תושעל ךרטצנ 18-מ לודג אוה םאה הקידב ןוגכ תיטמתמ הלועפ עצבל הצרנו

  .)18 רפסמה ןיבל "16" תזורחמה ןיב תוושהל רשפא יאו רחאמ( רפסמל תזורחממ

 םעו ןורכזב גוציי םע ,םינוש םיסופיט םע םידימלתה תא ךבסל אל בושח ונל היה הז בלשב

 תיטמוטוא רבכ איה .input_number םשב הדוקפ ונגצה ךכ םשל .םיסופיט ןיב תובסה

 הנתשמה םע דובעל םילוכי םידימלתה ךכו int סופיטל םידימלתה רובע הבסה השוע

 תבלושמ איהו םליבשב ונבתכ ונחנאש היצקנופ השעמל יהוז input_number .תוישפוחב

 תאז ריבסהל ךירצ אל לבא ."םדוק יתוא וצירה" תחת אצמנש דוק עטקב colab תרבחמה

 .input תדוקפ ומכ הדוקפכ הב ושמתשי טושפש אלא םידימלתל

 םינמז חול
 .םישגפמ 2-3 ךשמיהל היופצ הז קרפ לע הדובע

 ׳ב הירציפה - םייגול םייוטיבו םיאנת

 ריצקת
 ורפשיו ,)הירציפל תונמזה תנכות םינוב( עקר רופיסב ורכזי םידימלתהש הצרנ רועישה ךלהמב

 .רבעש רועישב ובתכ רבכ םהש תינכות םיאנתב שומיש תועצמאב



 

 30 ךותמ 13 דומע
 

 םיהובג םידעי
 הנכותב יאנת והמ וניבי תודימלתהו םידימלתה ●

 םיבכרומו םיטושפ םייגול םייוטיב ולגרתיו וניבי תודימלתהו םידימלתה ●

 םיאנת תנבהו תביתכב וסנתי תודימלתהו םידימלתה ●

 םיאנת ןכו if-elif-else לש םיאנת םע המלש תינכות ובתכי תודימלתהו םידימלתה ●

 םיננוקמ

 תויעוציב תורטמ
 היצביטומו תולגוסמ תשוחת -  הרורב תילכת םע תינכות בותכי דימלתה .1

 ימצע דומיל - תוטרופמ דואמ תוארוה יפל דוק תביתכו םישדח םיאשונ דמלי דימלתה .2

 טושפ יאנת טפשמ דוק תביתכ לגרתי דימלתה .3

 בכרומ יאנת םע דוק תביתכ לגרתי דימלתה .4

 else יאנת םע דוק תביתכ לגרתי דימלתה .5

 ןנוקמ יאנת םע דוק תביתכ לגרתי דימלתה .6

 יגול יוטיב בושיחב תויומידק רדס ריבסי דימלתה .7

 

 הארוה יכרדו םישגד
 םג .)int, string( םינתשמ יסופיט לע ריבסהל אל ונרחב םדוקה רועישב - םינתשמ יסופיט ●

 -כ יגול יוטיב תאצותל סחייתהל קר אלא ינאילוב הנתשמ סופיט לע רבדל אל ונרחב ןאכ

false/true.  

 הז בלשב תאז דמלל ןיא - not/in םירוטרפוא ●

 תורצק דומיל תודיחימ בכרומ הז רועיש םג ,םדוקה רועישה ומכ :רועישב הדובע ןפוא ●

 יאמצע לוגרתל - ילטנורפ דומילו התיכב הבשקהמ רבעמ שי םעפ לכבש ךכ .ןהלש לוגרתו

 םדקתהל םיחילצמ אלו םיבלשה דחאב םיעוקת רשא םידימלת שיו הדימב .רתאה ךרד

 המ ,ונתיאמ ושקיב המ םידימלתה םע דחי בושחל אלא הבושתה תא תולגל אל ודיפקה

 .המודכו תושעל םילוכי ונחנא

 וב םיסנתמ םה דמלנה אשונה תא םילגרתמ םידימלתהש םעפ לכב :ימצע דומיל ●

 םידימלתה תא לואשל ודיפקה .יאמצע ןפואב ןטק אשונ םידמול םג םה םיתיעל .הנושארל

 וכחי אלו דבל ודדומתי םידימלתהש בושח ,תאז םע .ותוא ומינפהו וניבה םה יכ אדוולו

 .דבל הנבההו הדימלה לע םהל ורתוות לא ןכלו םהל וריבסת םתאש



 

 30 ךותמ 14 דומע
 

 תואבה תודיחיל ךישמהל םילוכי םה התיכב םיקזח םידימלת שיו הדימב - םיקזח םידימלת ●

 םיכירצ תמאבש םידימלתל םכנמז תיברמ תא עיקשהל ודיפקה .םכלש רבסהה אלל םג

 .יחכונה בצקב דומעל םישקתמו םכתא

 םינמז חול
 .םישגפמ 2-3 ךשמיהל היופצ הז קרפ לע הדובע

 גאביד - םימתירוגלאו גאביד

 ריצקת
 ,תוקידבהו ןונכתה תובישח לע ודמלי ,םתירוגלא הז המ וניבי םידימלתהש הצרנ רועישה ךלהמב

 .ןומה דמלל לוכיש דמחנ לוגרת - תונטק תוינכות לש גאבידב וסנתיו

 םיהובג םידעי
 ויתונורקע םהמו םתירוגלא והמ ודמלי תודימלתהו םידימלתה ●

 ןנכתל ךיאו ןונכתה תובישח תא ודמלי תודימלתהו םידימלתה ●

 ןתיא םידדומתמ ךיאו תואיגש תוארנ ךיא וניבי תודימלתהו םידימלתה ●

 םנוקיתו םיגאב רותיאב וסנתי תודימלתהו םידימלתה ●

 תויעוציב תורטמ
 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - םירחא ובתכש תוינכותב םיגאב םע דדומתי דימלתה .1

 ימצע דומיל - רבעב םהב לקתנ אל רשא םינוש םיגוסמ םיגאב רותפי דימלתה .2

 ןורתפ - םתוא רותפל דמליו ריבחת תואיגשו םתירוגלאב תואיגש םע דדומתי דימלתה .3

 תיבושיח הבישח/תויעב

 הארוה יכרדו םישגד
 גאביד תנדס לע תימצע הדובע שי ילטנורפה קלחה רחאל הז רועישב :רועישב הדובע ןפוא ●

 סנכתנ רשאכ קלח לכ םויסב ,םימדוקה םירועישב ומכ אלש .םיקלח ינשל תקלוחמה

 הדימלה תא םסקמל ליבשב ,םתוא ןקתל+אוצמל ךרדה תאו םיגאבה תא דחי גיצנ ,האילמב

 קלחתהל רשפא זאו גאב םע תינכות בותכל איה הנדסב הנורחאה המישמה .הנדסהמ

 ורתפי הרומה םע דחיב םלוכש וא ,םירחא ה/דימלת לש גאב ורתפי ה/דימלת לכשו תוגוזל

 .תומדקתהה בצקלו ,ךל ,התיכל םיאתמש המ ...םיגאבה לכ תא



 

 30 ךותמ 15 דומע
 

 לש ןורקיעה לע אוה שגדה אלא ,םימכחותמ גאביד ילכ הזה שגפמב דמלל ןיא :גאביד ●

 ןכ ,ןויגהב שומיש ךות תואיגשה רוקמ תא שפחל ,םינוש םיטלק םע תינכותה תא קודבל

 .גאביד תוספדהב שומיש לע םידמול

 האבה הדיחיל ךישמהל םילוכי םה התיכב םיקזח םידימלת שיו הדימב - םיקזח םידימלת ●

 םיכירצ תמאבש םידימלתל םכנמז תיברמ תא עיקשהל ודיפקה .םכלש רבסהה אלל םג

 .יחכונה בצקב דומעל םישקתמו םכתא

 םינמז חול
 .םישגפמ 1-2 ךשמיהל היופצ הז קרפ לע הדובע

 

 הדמול - תואלול

 ריצקת
 .ןהב שומישב וסנתיו ,שי םיגוס וליא ,תואלול ןה המ וניבי םידימלתהש הצרנ רועישה ךלהמב

 םיהובג םידעי
 ןהב ךרוצה המו תואלול ןהמ וניבי תודימלתהו םידימלתה ●

 תוננוקמ תואלול ןכו תונושה תואלולה יגוסב שומיש ומשייו ולגרתי תודימלתהו םידימלתה ●

 ספא הצרש האלול ,תיפוסניא האלול ןוגכ הצק ירקמל ופשחיי תודימלתהו םידימלתה ●

 םימעפ

 תויעוציב תורטמ
 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - הרורב תילכת םע תוינכות בותכי דימלתה .1

 ימצע דומיל - דוקה לש תימצע הקידב ,תוטרופמ דואמ תוארוה יפל דוק בותכי דימלתה .2

 האלולב ךרוצה תא ריבסי דימלתה .3

 תמדקתמו הטושפ while תאלול בותכי דימלתה .4

 for תאלול בותכי דימלתה .5

 for תאלולו while תאלול ןיב לדבהה ריבסי דימלתה .6

 תננוקמ האלולב ךרוצה ריבסי דימלתה .7

 תננוקמ האלול בותכי דימלתה .8
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 הארוה יכרדו םישגד

 לבא ,for תאלול לש טפסנוקה תא ןיבהל רתוי לק םנמא - for תאלול ינפל while תאלול ●

 ונחנא ןכל .יאנתל המוד דואמ איהש ןוויכ while תאלול לש ריבחתה תא ןיבהל רתוי לק

 - for תאלול לש הדובע םצעב השועש הטושפ יכה while תאלול םע םיליחתמ הנווכב

 while תאלול דמלנ ךכ רחא .טושפ יכה ןפואב תואלולה אשונל ףשחיהל ליבשב

 תצק הזש ,)"טלק תאלול"( ץורת האלולה םימעפ המכ שארמ םיעדוי אל רשאכ ,"תיתימא"

 ריבחתה תא דמלל קר ךרטצנ ,for תאלול לע דמלנ רשאכ ןכמ רחאל .הנבהל ךבוסמ רתוי

 .תחא לכב שמתשהל יתמ םידימלתל ריבסנ םג זאו .רורב שממ היהי רבכ ןויערה יכ

 בושח .טושפ וניא תואלול לש רמוחהש ןוויכ הבורמ לוגרת שי הז שגפמב - הבורמ לוגרת ●

 :םלוכל הבוח וניא אוהש ףסונ לוגרית שי ,"םיר'ציפ" בלש תחת .ותוא ושעי םלוכש דואמ

 !השעיש יאדכ טלחהב הפי םדקתמש ימ ,הז בלש תושעל בייח אל השקתמש ימ

 םיסופיט ונדמילש ינפל for תאלול םידמול הז רועישב - תומישר/תוזורחמ ינפל תואלול ●

 חוכה תא ףוסה דע וניבי אל םידימלתהו ןכתיי ןכלו תומישרו תוזורחמ ומכ רתוי םיבכרומ

 .האלולה לש

 .step רטמרפה אללו תיטסילמינימ הרוצב עגרכ התוא גיצהל שי - range תייצקנופ ●

● continue, break - הלא תודוקפב שומיש תושעל ןיא 

 םינמז חול
 .םישגפמ 2-3 ךשמיהל היופצ הז קרפ לע הדובע

 ריווא גזמ - תואובמ םכסמ טקיורפ

 ריצקת
 ושמתשיו ריוואה גזמ תיזחתב תורושקה תושדח תודוקפ ודמלי תודימלתהו םידימלתה הז טקיורפב

 .םינווגמ םירגתאו תולאש רותפל תנמ לע ןהב

 םיהובג םידעי
 קלחב ודמל םתוא םיאשונה לכ תא וכותב בלשמ רשא טקיורפ לע ודבעי םידימלתה ●

 .דחיב תואובמה

 ת.טוונ/ת.סייט לדומב תוגוזב הדובע הנושארל ולגרתי תודימלתהו םידימלתה ●

 לע ודבעי ךכבו םירורב םניאו תואובמב ודמלנ רשא םיאשונל תיאמצע ורזחי םידימלתה ●

 .ימצעה דומילה תלוכי
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 ריוואה גזמ םוחתב םהלש עדיה תא וקימעיו ופשחי םידימלתה ●

 תויעוציב תורטמ
 תוינכות רוציל ןתינ תואובמב ודמלנש םיאשונה לכ בוליש תועצמאב יכ הארי דימלתה .1

 תולגוסמ תשוחת - תוגוזב ודבעי םידימלתה .ריוואה גזמ לש טביהב תוישומיש ךא תורצק

 היצביטומו

 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - לגוגמ םיעיגמ רשא ריווא גזמ ינותנ םע דובעי דימלתה .2

 ימצע דומיל - תיאמצע ךרוצה תדימב תואובמב ודמלנש םיאשונל רוזחי דימלתה .3

 תודש םיארקנ דציכ דמלי ףאו ריוואה גזמ תא םיביכרמה םינושה תודשה לע דמלי דימלתה .4

 ימצע דומיל - תילגנאב ולא

 תיגול הבישח -  ליגרתב תונושה תולאשה תא םירתופש םירצק םימתירוגלא גיצי דימלתה .5

 תיבושיחו

 הארוה יכרדו םישגד
 דחא דצמ .םיטקיורפה קלח ןיבל תואובמה קלח ןיבש רפת טקיורפ וניה םוכיסה טקיורפ ●

 רמוחה לש לוגרת לע שגד םש רקיעבו ,שדח רמוח לש תיאמצע הדימל טעמ ללוכ אוה

 תיאמצע רוזחל ,תוגוזב דובעל םידימלתה תא ליגרמ אוה ,תאז םע .םירומה םכדי לע דמלנש

 ליגרת םע דדומתהל םתוא ץלאמ אוהו "בוט םיבשוי אל" ןיידעש םיאשונל ךרוצה הדימב

 .רתוי ףיקמו ךורא אוהש

 םגו רתאב הרזעל רוזחל םהל דיגהל ודיפקה םיוסמ אשונ םירכוז אל םידימלתה רשאכ ●

 םתא וב בצממ ענמיהל וסנ .)םהלש תונורתפה תא שי םשש( םהלש באלוקה תורבחמל

 .טקיורפ ךלהמב תיאמצע דובעלו תיאמצע דומלל ולגרתיש ידכ ,אשונה תא םהל םיריכזמ

 םכילע .ת/טוונ ת/סייט לש לדומל טרפבו תוגוזב הדובעל לגרתהל היהי םידימלתה לע ●

 15-20 לכ םידיקפתה ןיב הפלחה לשמל ,דובעל ךיא םתוא ךירדהלו ,תוגוזל םתוא קלחל

 גוז לכש אדוול םג יאדכ .וז הייקיתב "תוגוזב הדובע תיגולודותמ" ךמסמב םיטרפה לכ .תוקד

 .הל םיפתוש םהש תחאה באלוק תרבחמה תא תוארל ולכויש הככ share תושעל עדוי

 ליגרתה לע הדובעה ךלהמבו ריוואה גזמ םוחתמ םיחוקלה םיחנומב שומיש השוע ליגרתה ●

 םיעקשמ םילימה אמגודל .תילגנאב וללה םיחנומה םע דובעל םידימלתה לע

)precipitation(, תוחל )humidity( םיחנומ םע הדובעה יכ תויהל לוכי .טייהנרפ וליפא וא 

 תא םגרתמה רצק ןולימ טקיורפה רתאב ונפריצ ךכ םשל .םידימלתל השק טעמ היהת ולא

 ושפח וליפא וא ,)םהילע לקהל ידכ( חולה לע ןולימה תא ובתיכ ךרוצה תדימב .םילימה
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 ליגרתה לש ןכותה םלוע תנבה .םיגשומהמ דחא לכ לש תועמשמה תא לגוגב דחי םתיא

 .םייתימאה םייחל םירושקה םימוחתב הדובעו תיאמצע הדימל אוה םג לגרתמו בושח וניה

 םינמז חול
 .םישגפמ 2-3 ךשמיהל היופצ  ריווא גזמ לע הדובע
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 הטאד לוכשא :2 בלש

 בויטוי

 ריצקת
 יפל םינותנה תא וננסי ,בויטוי לש הייפצ ינותנ תלבט וארקי תודימלתהו םידימלתה הז טקיורפב
 .םהלש רתויב םיפצנה םירישה תא וגיציו ,םימיוסמ םינמא
 

 םיהובג םידעי
 :םייאלבט םינותנ לע ססובמה הטאד טקיורפ הנושארל ותנכתי תודימלתהו םידימלתה ●

 יפרג טלפ ,דוביע ,האירק

 ת.טוונ/ת.סייט לדומב תוגוזב הדובע ולגרתי תודימלתהו םידימלתה ●

 יתימא רצומ חותיפב החלצה תייווח ווחי םידימלתה ●

 תויעוציב תורטמ
 םידימלתה .הלש תוישומישה תא ןיבהל ןתינ רשא ילאוזיו רצות םע תכרעמ תנכתי דימלתה .1

 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - תוגוזב ודבעי

 םיניינעמה םינותנ רחביו )בויטוי( ותוא םיניינעמה ןכות תומלועמ םינותנ לע דובעי דימלתה .2

 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - )םימייוסמ םינמא( דחוימב

 ימצע דומיל - )טקיורפה רתא החנומ( תושדח תודוקפב שומיש ךות תכרעמ תנכתי דימלתה .3

 רשקהב םינותנה תא ןיבהל בייחי רשא םינותנל עגונב תולאש לע החלצהב בישי דימלתה .4

 תיבושיחו תיגול הבישח - )הלבט רטלפל/ןנסל( םינייפאמ יפ לע םינותנ ףולשלו ,היעבה לש

 תגצהו ,הלבט לע רטליפ תלעפה תורשפאמה תודוקפ תועצמאב תינכות בותכי דימלתה .5

 תיבושיחו תיגול הבישח - רטליפה תואצותל םאתהב ףרג

 תיבושיחו תיגול הבישח - םינוילימב גצומה תויפצה רפסמ לש ןותנה תא ריבסי דימלתה .6

 תיטמתמ הבישח - ףרגב תואצות גיציו תילאוזיוה הגצהה תובישח תא ריבסי דימלתה .7

 הארוה יכרדו םישגד
 ,הלבטמ םינותנ ןועטל ודמלי הנושארל םידימלתהו ,ןושאר הטאד טקיורפב רבודמ :יללכ ●

 איה בלש לכב תשרדנה הדובעה ,ןושאר טקיורפ והזש ןוויכ .טלפ קיפהלו ,םתוא דבעל

  .החלצה תייווח רציילו טקיורפ לש הזכ גוסל ףשחיהל קר אוה ןויערהו ,הטושפ תיסחי

 ,רתאב תויחנהה יפ לע טקיורפה תא יאמצע ןפואב עצבל םילוכי םידימלתה :ימצע דומיל ●

 ונא רשא תודוקפה תנבהב רגתא םייק .הרומה לש תגצמ אללו ימצע ןפואב םימדקתמ םה
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 קר םהל קפסל בושח ךא םרובע ןימז הרומה ןבומכ .ןהב שמתשהל ךיאו םהל םיקפסמ

 תרזעב ןבומכו( םהלש היעטו יוסינ ךות ,דבל דדומתהל םהל תתלו ,תונורתפ אלו היחנה

 !וב שמתשהל םתוא ודדוע - הטאד לוכשאל םאתומ הרזע דומע םג רתאב שי .)גוזה ןב/תב

 ינשה טקיורפה כ"הסב והזש ןוויכ םידימלתה רובע רגתא ןאכ םייק :תוגוזב הדובע ןפוא ●

 םייוניש תושעל ךרוצה תדימבו תואובמ םוכיס טקיורפמ םיחקל קיפהל םכל יאדכ .תוגוזב

 .הז טקיורפב םג דחי ךישמהל לוכי טלחהב אוה ,םדוק טקיורפב בוט דבע גוז םא .תוגוזב

 !םכלוקישל

 םינמז חול
 .םישגפמ 2-3 ךשמיהל היופצ בויטוי לע הדובע

 ׳א הנורוק

 ריצקת
 קלחה .)'ב הנורוק + 'א הנורוק( םיקלח ינשל קלוחמ ,ולש ישוקה תמרו וכרוא תאפמ ,הז טקיורפ

 הדימלה לע םיכמתסמ םיקלחה ינשו ,ןושארה קלחב התשענש הדימלה לע ךמתסמ ינשה

 .ןושארה הטאדה טקיורפב התשענש

 תא ומכסי ,תויבויח הנורוק תוקידב לש הלבט לומ ודבעי תודימלתהו םידימלתה )'א קלח( הז קלחב

 ךירצמ וניאש ןפואב( תודומע ףרגב תואצותה תא וגיציו ,תמיוסמ ריעב םיכיראת יפל םינותנה

 .)לומרינ

 םיהובג םידעי
 םיטקיורפה תמועל הלוע ישוק תמרב הטאד טקיורפ ותנכתיו וננכתי תודימלתהו םידימלתה ●

 תגצהו ,םינותנה לש רתוי בכרומ יטמתמ דוביע ,תחא הלבטמ רתויב שומיש :םימדוקה

  ןווגמו שימג ןפואב םיטלפ

 ת.טוונ/ת.סייט לדומב תוגוזב הדובע ולגרתי תודימלתהו םידימלתה ●

 שדח עדי םוחת תרכה ךות יתימא רצומ חותיפב החלצה תייווח ווחי םידימלתה ●

 )היגולוימדיפא(

 תויעוציב תורטמ
 םידימלתה .הלש תוישומישה תא ןיבהל ןתינ רשא ילאוזיו רצות םע תכרעמ תנכתי דימלתה .1

 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - תוגוזב ודבעי
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 ךותו )טקיורפה רתא החנומ( תושדח תודוקפב שומיש ךות תכרעמ תנכתי דימלתה .2

 ימצע דומיל - ("הרזע" דומע תועצמאב( םימדוק םיטקיורפב שכרנש עדי לע תוכמתסה

 ךירפהל וא רשאל תנמ לע םינותנב רזעיו ,היעבה לש רשקהב םינותנה תא ןחבי דימלתה .3

 תיבושיחו תיגול הבישח - תונעט

 םינותנ ןוניס/תפילשב שומיש ךות ,תכרעמה תושירד יפל םינותנה לע דוביע עצבי דימלתה .4

 תיבושיחו תיגול הבישח - םינותנה לע בושיח עוציבו

 םינותנ ינבמב שומיש ךות היעבה ןורתפל )טקיורפה רתא החנומ( םתירוגלא ןנכתי דימלתה .5

 עצבתת ףרגה תגצה .)תואלול ,תומישר ,הלבט ,םינתשמ( םימיאתמה הרקבה ינבמו

 תיבושיחו תיגול הבישח -  "םסק" תדוקפב אלו ,תודומע הפיסומש האלולב

 תויטנוולרה תומושרה תא םוכסל ךרטצי ןכלו תימוכיס הניא רשא הלבט םע דובעי דימלתה .6

 תיטמתמ הבישח - היעבל

 לש םינוש םיכותיח יפל ףרגב תואצות גיציו תילאוזיוה הגצהה תובישח תא ריבסי דימלתה .7

 תיטמתמ הבישח - )רדגמ ,ליג ,ךיראת יפל( םינותנה

 הארוה יכרדו םישגד

 ךותו הגרדהב השענ לכה ךא ,םימדוק םיטקיורפ תמועל הגרדמ תציפק ןאכ שי :יללכ ●

 .טקיורפה רתאב תוטרופמ תויחנה

 .רתאב תויחנהה יפ לע טקיורפה תא יאמצע ןפואב עצבל םילוכי םידימלתה :ימצע דומיל ●

 תויהל הרומה לע .ןהב שמתשהל ךיאו םהל םיקפסמ ונא רשא תודוקפה תנבהב רגתא םייק

 ךות ,דבל דדומתהל םהל תתלו ,תונורתפ אלו היחנה קר םהל קפסל בושח ךא םרובע ןימז

 .)גוזה ןב/תב תרזעב ןבומכו( םהלש היעטו יוסינ

 ושרדיי ךכ רחאש םייטמתמה םיבושיחה תנבהל רקיעב ,בושח דואמ הז בלש :ינדיה בלשה ●

 םידימלתהש אדוול בושח ךא ,םהלש תובושתל ידיימ קבדיפ םהל קפסמ רתאה .דוקב

 ויהי אלש ידכ םג תאז .)לשמל םישחנמ םתס אלו( הבשחמ ךותו לכה לע םינוע תמאב

 .ישעמה קלחל תוררגנ תויועט

 םיחקל קיפהל הרומל יאדכ .םידימלתה רובע רגתא ןאכ םייק :תוגוזב הדובע ןפוא ●

 .תוגוז בכרהב םייוניש תושעל ךרוצה תדימבו םימדוק םיטקיורפמ

 םינמז חול
 .םישגפמ 3-4 ךשמיהל היופצ ׳א הנורוק לע הדובע
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 ׳ב הנורוק

 ריצקת
 קלחה .)'ב הנורוק + 'א הנורוק( םיקלח ינשל קלוחמ ,ולש ישוקה תמרו וכרוא תאפמ ,הז טקיורפ

 הדימלה לע םיכמתסמ םיקלחה ינשו ,ןושארה קלחב התשענש הדימלה לע ךמתסמ ינשה

 .ןושארה הטאדה טקיורפב התשענש

 םינותנה תא ומכס ,תויבויח הנורוק תוקידב לש הלבט לומ ודבע תודימלתהו םידימלתה 'א קלחב(

 ).לומרינ ךירצמ וניאש ןפואב תודומע ףרגב תואצותה תא וגיצהו ,תמיוסמ ריעב םיכיראת יפל

 ךא ,תויבויח הנורוק תוקידב לש הלבט התוא לומ ודבעי תודימלתהו םידימלתה )׳ב קלח( הז קלחב

 םיבשות רפסמ - תפסונ הלבט םג ולבקי םה .םייוסמ ךיראתב םירע יפל םינותנה תא ומכסי םעפה

 האצותה תא למרנל ךירצ זא תונוש םירע ןיב האולחתה בצמ תא םיוושמ רשאכש ודמליו - ריע לכב

 ,"םיבשות ףלא האמל םילוח רפסמ" גשומה תא וניבי םה ןכ ומכ .סחי בשחל רמולכ ,ריעה לדוגל

 .תודומע ףרגב תולמרונמה תואצותה תא וגיצי ףוסבל .היצרופורפ ובשחיו

 םיהובג םידעי
 םיטקיורפה תמועל הלוע ישוק תמרב הטאד טקיורפ ותנכתיו וננכתי תודימלתהו םידימלתה ●

 תגצהו ,םינותנה לש רתוי בכרומ יטמתמ דוביע ,תחא הלבטמ רתויב שומיש :םימדוקה

  ןווגמו שימג ןפואב םיטלפ

 ת.טוונ/ת.סייט לדומב תוגוזב הדובע ולגרתי תודימלתהו םידימלתה ●

 שדח עדי םוחת תרכה ךות יתימא רצומ חותיפב החלצה תייווח ווחי םידימלתה ●

 )היגולוימדיפא(

 תויעוציב תורטמ
 םידימלתה .הלש תוישומישה תא ןיבהל ןתינ רשא ילאוזיו רצות םע תכרעמ תנכתי דימלתה .1

 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - תוגוזב ודבעי

 ךותו )טקיורפה רתא החנומ( תושדח תודוקפב שומיש ךות תכרעמ תנכתי דימלתה .2

 ימצע דומיל - ("הרזע" דומע תועצמאב( םימדוק םיטקיורפב שכרנש עדי לע תוכמתסה

 תועמשמהו תושירדב םייוניש םע דדומתיו ,היעבה לש רשקהב םינותנה תא ריבסי דימלתה .3

 תיבושיחו תיגול הבישח - ולא םייוניש לש

 תיבושיחו תיגול הבישח - תונוש םינותנ תואלבט יתש ןיב רשקה תא ריבסי דימלתה .4

 םינותנ ינבמב שומיש ךות היעבה ןורתפל )טקיורפה רתא החנומ( םתירוגלא ןנכתי דימלתה .5

 תיבושיחו תיגול הבישח - )תואלול ,םיאנת ,תומישר ,םינתשמ( םימיאתמה הרקבה ינבמו
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 םינותנ ןוניס/תפילשב שומיש ךות ,תכרעמה תושירד יפל םינותנה לע דוביע עצבי דימלתה .6

 תיבושיחו תיגול הבישח - םינותנה לע םינוש םיבושיח עוציבו

 בשחי .תונוש םירע ןיב םילוחה רפסמ תא םיוושמ רשאכ לומרינב ךרוצה תא ריבסי דימלתה .7

 תיטמתמ הבישח - יתימאה םלועל םהלש תובישחהו רשקה תנבה ךות תויצרופורפו םיסחי

 םירפסמ לש גוצייה תועמשמל ףשחיו םתוא לגעי ,םירבש תוללוכה תואצות דבעי דימלתה .8

 תיטמתמ הבישח - e תועצמאב םינטק םיינורשע

 םיפרגב גיצי .ישילש ריצ רשפאל תנמ לע היצמינאב ןכו ףרגב תואצות גיצי דימלתה .9

 תיטמתמ הבישח - )ריע ,ךיראת יפל( םינותנה לש םינוש םיכותיח

 הארוה יכרדו םישגד
 ךותו הגרדהב השענ לכה ךא ,םימדוק םיטקיורפ תמועל הגרדמ תציפק ןאכ שי :יללכ ●

 .טקיורפה רתאב תוטרופמ תויחנה

 .רתאב תויחנהה יפ לע טקיורפה תא יאמצע ןפואב עצבל םילוכי םידימלתה :ימצע דומיל ●

 תויהל הרומה לע .ןהב שמתשהל ךיאו םהל םיקפסמ ונא רשא תודוקפה תנבהב רגתא םייק

 ךות ,דבל דדומתהל םהל תתלו ,תונורתפ אלו היחנה קר םהל קפסל בושח ךא םרובע ןימז

 .)גוזה ןב/תב תרזעב ןבומכו( םהלש היעטו יוסינ

 ושרדיי ךכ רחאש םייטמתמה םיבושיחה תנבהל רקיעב ,בושח דואמ הז בלש :ינדיה בלשה ●

 םידימלתהש אדוול בושח ךא ,םהלש תובושתל ידיימ קבדיפ םהל קפסמ רתאה .דוקב

 ויהי אלש ידכ םג תאז .)לשמל םישחנמ םתס אלו( הבשחמ ךותו לכה לע םינוע תמאב

 .ישעמה קלחל תוררגנ תויועט

 םיחקל קיפהל הרומל יאדכ .םידימלתה רובע רגתא ןאכ םייק :תוגוזב הדובע ןפוא ●

 .תוגוז בכרהב םייוניש תושעל ךרוצה תדימבו םימדוק םיטקיורפמ

 םינמז חול
 .םישגפמ 3-4 ךשמיהל היופצ 'ב הנורוק לע הדובע
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 ׳ט-׳ח התיכ ןיב רבעמב ילנויצפוא טקייורפ :רבעמ בלש

 לוענמה

 ריצקת
 תשפוח רחאל( תינכותה לש 'ב הנשל 'א הנש ןיב רבעמב ,ןותייפ תפשב דמולה שכרש עדיה ןונעיר

  )ץיקה

 םיהובג םידעי
 דמולה רבצש עדיה תא םאותה ,ינטרפ ימצע לוגרתב תונכת תומישמ לש חתפתמ ףסוא ●

 תינכותב 'א הנש לש יגוגדפה ריצה ךרואל

 תויעוציב תורטמ
 ימצע דומיל - תמדוק הנשמ תולטמ שוגפי דימלתה .1

 colab תביבס םע הדובע לגרתי דימלתה .2

 תמדוק הנשב ודמלנש תודוקפב שומיש ךות ןותייפ תוינכות בותכי דימלתה .3

 םינמז חול
 .םישגפמ 1-2 ךשמיהל היופצ טקיורפה לע הדובע
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 תורבתסה לוכשא :3 בלש

 שבשש

 ריצקת
 םה ךכ םשל .אל וא תפיוזמ איה הדושח הייבוק םאה וקדבי תודימלתהו םידימלתה הז טקיורפב

 .תנגוה הייבוקל הדושח הייבוק ןיב תיפרגו תירפסמ האוושה ועצביו ,תנגוה הייבוק לע םינותנ ופסאי

 .םיבר הבישח ירגתא םיפיסומ טקיורפב םיר'ציפה

 תבכרומ הקיטמתמ תלעפה :ראשה ןיב ,םימדוקה םיטקיורפה תמועל הגרדמ תיילע הז לוכשאב שי

 המגודל ,ךכל תוכלשה ויהיש תופצל רשפא ."דיב די" הוולמ תוחפ דימלתה ,תוחפ תרכומו רתוי

 .'וכו ישוק תעבה ,םידימלתה לש תובר תולאש

 םיהובג םידעי
 )תורבתסה( שדח יטמתמ םוחתב טקיורפ תנכתי דימלתה ●

 תנמ לע ילאוזיו טלפבו דוקב שומיש ךות ,תיטמתמ העפות לש רקח תדובע עצבי דימלתה ●

 יוצמ המ תמועל יופצ המ לש הנבה ךותו ,דוק אלל קודבל השקש תונעט ןוחבל

 םאתהב םתירוגלאה תא ןכדעיו תושירדב םייוניש םעו םישדח םינותנ םע דדומתי דימלתה ●

 תויעוציב תורטמ
 םידימלתה .הלש תוישומישה תא ןיבהל ןתינ רשא ילאוזיו רצות םע תכרעמ תנכתי דימלתה .4

 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - תוגוזב ודבעי

 ךותו )טקיורפה רתא החנומ( תושדח תודוקפב שומיש ךות תכרעמ תנכתי דימלתה .5

 ימצע דומיל - ("הרזע" דומע תועצמאב( םימדוק םיטקיורפב שכרנש עדי לע תוכמתסה

 תואצותה חותינ ,םינותנ ףוסיא/יוסינ ,הרעשה :הנעט תניחבל יעדמ ךילהת רובעי דימלתה .6

 תיבושיחו תיגול הבישח - תונקסמ תקסהו ,)יופצ תמועל יוצמ(

 תועמשמהו תושירדב םייוניש םע דדומתיו ,היעבה לש רשקהב םינותנה תא ריבסי דימלתה .7

 תיבושיחו תיגול הבישח - ולא םייוניש לש

 הבישח - ףרגה רוזחישל םתירוגלא "רוצי"ו ףרגל Reverse Engineering עצבי דימלתה .8

 תיבושיחו תיגול

 םינותנ ינבמב שומיש ךות היעבה ןורתפל )טקיורפה רתא החנומ( םתירוגלא ןנכתי דימלתה .9

 תיבושיחו תיגול הבישח - )תואלול ,םיאנת ,תומישר ,םינתשמ( םימיאתמה הרקבה ינבמו

 - )הייעטו יוסינ ,הללכה ,הטשפה ןוגכ( תויעב ןורתפל םינווגמ םינונגנמב שמתשי דימלתה .10

 תיבושיחו תיגול הבישח
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 ,םינותנה חווט( רוזיפ ידדמ ,)עצוממ( זכרמ ידדמ :תורבתסהה םוחתמ םיאשונ ריכי דימלתה .11

 ךות )הככ ןהל אורקל ילב( תילמרונל המודה תוגלפתהו הדיחא תוגלפתה ,)םינותנה רוזיפ

 תיטמתמ הבישח - הנוש ןפואב תוגלפתמ תונוש תועפותש הנבה

 יאש הלאכ תמועל ןהילע ךמתסהל רשפאש תואצות לש תועמשמה תא ריבסי דימלתה .12

 תיטמתמ הבישח - )םינותנ קיפסמ ןיא רשאכ( רשפא

 תיטמתמ הבישח - םיפרג ךותמ תונקסמ קיסי דימלתה .13

 תויוצרה תואצותל לעופב תואצותה ןיב האוושה ךות םיפרגב תואצותה תא גיצי דימלתה .14

)expected( - תיטמתמ הבישח 

 הארוה יכרדו םישגד
 ךותו הגרדהב השענ לכה ךא ,הקימעמ תיטמתמו תיגול הבישח םע טקיורפ ןאכ שי :יללכ ●

 ידיימ קבדיפ שי ןהמ קלחל ,תובר תולאש שי ףדב .טקיורפה רתאב תוטרופמ תויחנה

 םינוע תמאב םידימלתהש אדוול בושח .הרומה לצא קר אצמנ ןורתפה ןבורל ךא ,תובושתל

 רמוחה לש המנפה היהתש ידכ תאז .)לשמל םישחנמ םתס אלו( הבשחמ ךותו לכה לע

 .דמלנה

 םייק .ףדב תויחנהה יפ לע טקיורפה תא יאמצע ןפואב עצבל םילוכי םידימלתה :ימצע דומיל ●

 קפסל בושח ךא םרובע ןימז תויהל הרומה לע .ןהב שמתשהל ךיאו תודוקפה תנבהב רגתא

 ןבומכו( םהלש היעטו יוסינ ךות ,דבל דדומתהל םהל תתלו ,תונורתפ אלו היחנה קר םהל

 .)גוזה ןב/תב תרזעב

 םיחקל קיפהל הרומל יאדכ .םידימלתה רובע רגתא ןאכ םייק :תוגוזב הדובע ןפוא ●

 .תוגוזה בכרהב םייוניש תושעל ךרוצה תדימבו םימדוק םיטקיורפמ

 םינמז חול
 .םישגפמ 3-4 ךשמיהל היופצ טקיורפה לע הדובע

 ןגוה ןחבמ

 ריצקת
 ופסאי םה ךכ םשל .אל וא ןגוה אוה דושח ןחבמ םאה וקדבי תודימלתהו םידימלתה הז טקיורפב

 רוזיפ תקידב( תיפרגו )ןחבמה עצוממ בושיח( תירפסמ האוושה ועצביו ,ןגוה ןחבמ לע םינותנ

 ןכלו …האוושהל םייטסיטטס םינחבמ ןאכ ןיאש ןבומכ .ןגוהה ןחבמל דושחה ןחבמה ןיב )םינויצה

 .ןגוה אל וא ןגוה ןחבמה םא רורב היהיש ידכ תוינוציק דואמ ןה ונלש תואמגודה בור
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 תא )טקיורפה רתא תרזעב( דבל ןיבהל םידימלתה לע ,שב-שש טקיורפ לע ךמתסמ הז טקיורפ

 לש םינותנ ףוסאל םיכירצ םהש דבל ןיבהל וחילצי םהש איה הרטמה .תויעבה יתש ןיב הלבקהה

 .דושח ןחבמ םהילא תוושהלו ,ןגוה ןחבמ

 םיהובג םידעי
  לוכשאב םדוק טקיורפ לע ססבתמה ,רתוי חותפ טקיורפ ותנכתי תודימלתהו םידימלתה ●

 הדיחא תוגלפתהמ רתוי תבכרומ תוגלפתהל )דואמ יסיסב ןפואב( ופשחי םידימלתה ●

 ןוחבל תנמ לע ילאוזיו טלפבו דוקב שומיש ךות רקח תדובע ועצבי תודימלתהו םידימלתה ●

 יוצמ המ תמועל יופצ המ לש הנבה ךותו ,דוק אלל קודבל השקש תונעט

 תויעוציב תורטמ
 םידימלתה .הלש תוישומישה תא ןיבהל ןתינ רשא ילאוזיו רצות םע תכרעמ תנכתי דימלתה .1

 היצביטומו תולגוסמ תשוחת - תוגוזב ודבעי

 ךותו )טקיורפה רתא החנומ( תושדח תודוקפב שומיש ךות תכרעמ תנכתי דימלתה .2

 ימצע דומיל - ("הרזע" דומע תועצמאב( םימדוק םיטקיורפב שכרנש עדי לע תוכמתסה

 תואצותה חותינ ,םינותנ ףוסיא/יוסינ ,הרעשה :הנעט תניחבל יעדמ ךילהת רובעי דימלתה .3

 תיבושיחו תיגול הבישח - תונקסמ תקסהו ,)יופצ תמועל יוצמ(

 םימיאתמ הרקב ינבמו םינותנ ינבמב שומיש ךות היעבה ןורתפל םתירוגלא ןנכתי דימלתה .4

 תיבושיחו תיגול הבישח -

 טושיפ ךרוצל תוירוגטקל הקולח ןוגכ( תויעב ןורתפל םינווגמ םינונגנמב שמתשי דימלתה .5

 תיבושיחו תיגול הבישח - )הייעטו יוסינ ,םינותנה

 ,םינותנה חווט( רוזיפ ידדמ ,)עצוממ( זכרמ ידדמ :תורבתסהה םוחתמ םיאשונ ריכי דימלתה .6

 ךות )הככ ןהל אורקל ילב( תילמרונל המודה תוגלפתהו הדיחא תוגלפתה ,)םינותנה רוזיפ

 תיטמתמ הבישח - הנוש ןפואב תוגלפתמ תונוש תועפותש הנבה

 תיטמתמ הבישח - םיפרג ךותמ תונקסמ קיסי דימלתה .7

 תויוצרה תואצותל לעופב תואצותה ןיב האוושה ךות םיפרגב תואצותה תא גיצי דימלתה .8

)expected( - תיטמתמ הבישח 

 הארוה יכרדו םישגד
 ךותו הגרדהב השענ לכה ךא ,הקימעמ תיטמתמו תיגול הבישח םע טקיורפ ןאכ שי :יללכ ●

 ידיימ קבדיפ שי ןהמ קלחל ,תובר תולאש שי ףדב .טקיורפה רתאב תוטרופמ תויחנה

 םינוע תמאב םידימלתהש אדוול בושח .הרומה לצא קר אצמנ ןורתפה ןבורל ךא ,תובושתל
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 רמוחה לש המנפה היהתש ידכ תאז .)לשמל םישחנמ םתס אלו( הבשחמ ךותו לכה לע

 .דמלנה

 םייק .ףדב תויחנהה יפ לע טקיורפה תא יאמצע ןפואב עצבל םילוכי םידימלתה :ימצע דומיל ●

 קפסל בושח ךא םרובע ןימז תויהל הרומה לע .ןהב שמתשהל ךיאו תודוקפה תנבהב רגתא

 ןבומכו( םהלש היעטו יוסינ ךות ,דבל דדומתהל םהל תתלו ,תונורתפ אלו היחנה קר םהל

 .)גוזה ןב/תב תרזעב

 םיחקל קיפהל הרומל יאדכ .םידימלתה רובע רגתא ןאכ םייק :תוגוזב הדובע ןפוא ●

 .תוגוזה בכרהב םייוניש תושעל ךרוצה תדימבו םימדוק םיטקיורפמ

 םינמז חול
 .םישגפמ 3-4 ךשמיהל היופצ טקיורפה לע הדובע
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 תועש תסירפ
 תועש כ"הס התיכב הדבעמב אשונה קרפ

 3  3 לוצליצה 1

 6  6 ׳א הירציפ 2

 6  6 ׳ב הירציפ 3

 6  6 גאביד 4

 6  6 הדמול 5

 9  9 ריוא גזמ 6

 9  9 בויטוי 7

 15  15 ׳א הנורוק 8

 15  15 ׳ב הנורוק 9

 6  6 )ילנויצפוא( לוענמה 10

 18  18 שב שש  11

 12  12 ןגוה ןחבמ 12

 111  111       תועש כ"הס
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