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 זמהדורה ראשונה לקראת שנה"ל תשע"

 

  



 

 סטודנט/ית יקר/ה!

 ברוכים הבאים לפקולטה להנדסה!

 כולם מרגישים כמוך.. –קצת בהלם? זה בסדר גמור 

הכניסה לחיים הסטודנטיאליים מלווה בקשיים שבנובעים מהשינוי החד באורח החיים, כמות החומר 

 העצומה שיש לעכל, ריבוי המשימות וקושי בתעדוף. 

מטרת חוברת זו הינה לאגד טיפים ועצות )בתחומי מקורות החוץ, הרגלי הלמידה, שיעורי הבית, 

יתופי, מרוכז ומסודר לניהול ושימור הידע בתחומים התנהגות כללית ועוד..( כך שהיא מהווה כלי ש

 אלו.

תוכן חוברת זו נכתב על ידי סטודנטים שבחרו במסלול הלימודים שלך ומבוסס על ניסיונם האישי כי 

 אין חכם כבעל ניסיון..

 

 כמה המלצות לפני שאתם מתחילים לקרוא:

בשנים הראשונות לתואר קיימים הרבה קורסים במסלול שלך שחופפים למסלולים אחרים  -

, יתכן כי תהינה שם עוד מומלץ לקרוא גם את האוגדנים של מסלולים אלהבפקולטה. 

 עצות מועילות..

זה יספק לך ראייה  –כדאי גם לקרוא את החלק הראשון )הערות כלליות( בכל האוגדנים  -

 הלימודים. יותר רחבה על תפיסת

לקרוא עשו לכם תזכורת  –לקרוא את החוברת הזו לפני תחילת כל סמסטר זה לא מספיק  -

, כשאתם יודעים טיפה יותר מה קורה מימינכם אותה מחדש שבוע לאחר תחילת הסמסטר

 ומשמאלכם..

אכן כל העצות מבוססות על ניסיון, אבל בסופו של יום כל  –לא מדובר "בדברי אלוהים חיים"  -

את/ה  –אדם לומד אחרת, מעכל אחרת, מסגל הרגלי למידה וסדרי עדיפויות שונים בן 

 יודע/ת הכי טוב מה מתאים לך.

בסוף האוגדן מצוינים פרטי הקשר של הסטודנטים שכתבו אותו ויכולים להיות לעזר/  -

 הבהרות במידת הצורך.

 .באתר של ועד הנדסה ) חפשו אותנו(  ץבואו לבדוק ולהתייע -

 

של אוגדן הטיפים הגדול. נשמח לשמוע עצות/ טענות/ הערות/ הארות/  השנייהזוהי המהדורה 

 (Keren.sobol@gmail.comתוספות כדי לשפר את המהדורות הבאות )למייל: 

 

 תודות רבות נתונות לכל מי שלקח חלק בכתיבת המסמך.

 מקווים שתשכילו ממנו, תהנו מהתואר ותצליחו!

 ועד הנדסה

 אוניברסיטת תל אביב. –הנדסה הפקולטה ל

 

 



 

 שנה א'

 סמסטר א':

 דו"א:ח

  הקורס בעיקרו טכני, כדאי לעקוב בשיעורים ובתרגולים אחר הדוגמאות ולפתור את שיעורי

הבית. בנוסף לפני המבחן כדאי לפתור כמה שיותר מבחנים על מנת להיחשף לכמה שיותר 

 שונים אך הטכניקה זהה. דוגמאות שונות לשאלות. בסופו של דבר המספרים יהיו

  תכינו את עצמכם לזה ותתרגלו הרבה את הנוסחאות והמשפטים,  –אין דף נוסחאות במבחן

מיקוד למשפטים עיקריים שצריך לדעת בע"פ ואם לומדים אותם כמו שצריך זה  לנו פרסמו

 ממש נקודות מתנה במבחן.

   אתרGool –עצמן.לפעמים יעיל יותר מלהיות בהרצאות  !ביותר מומלץ 

  הרצאות של ד"ר אביב צנזור מהטכניון בyoutube. .לשים לב שדורש הרבה זמן 

   מומלץ להדפיס מראש את הסיכומים ופשוט להוסיף הערות, וככה  -אם נכנסים להרצאות

 להתרכז בהרצאה עצמה ולא בכתיבה.

   נחמד בעיקר אם אתם ממש לא תמונה על החומר. –קורס של אקסטרה סטודנט 

 

 לינארית:אלגברה 

 הרצאות בyoutube מסביר את החומר בצורה ברורה. -של פרופ' דוד צילג 

  הרצאות בyoutube .של המתרגלת ד"ר עליזה מלק 

  חשוב לעקוב אחר החומר ולהבין לעומק את ההקשרים בין הנושאים, המבחן לא מתרכז רק

 בטכניקה וחשוב לדעת להשתמש במשפטים.

   לא ללמוד דרך אתרGool  מתרגל טכניקה בלבד ללא הבנה שעל זה בסופו של , האתר

 דבר נבחנים.

 לין מומלץ או שיעורים קבוצתיים עם אוהד מדמון )ליצור -קורס של אקסטרה סטודנט עם תאי

 קשר מספיק זמן לפני תקופת מבחנים כי הוא מבוקש(.

 

 פייתון: -תכנות

 נה על הבסיס והחומר קורס לא קל ולכן חשוב להתמיד ולעשות את השיעורים כי החומר נב

 הקודם משיעור לשיעור.

  לשים לב שהשיעורים לוקחים הרבה זמן, מצד אחד הם מהווים אחוז גדול מהציון ויכולים

נק"ז אז לא להיגרר  3להעלות אותו משמעותית, מצד שני לא לשכוח שהקורס שווה רק 

 ולהזניח מקצועות כבדים יותר.

  הרצאות עם מרצים אחרים אם מפספסים שיעורהצוות מאוד תומך ומתואם. אפשר להשלים 

 וכל ההרצאות והתרגולים מועלים לאתר הקורס יחד עם הקוד.

 .למי שמתקשה מומלץ להגיע לשעות הקבלה וגם למעבדה 

  חשוב לציין שההרצאות והתרגולים מאוד חוזרים על עצמם מבחינת הידע התיאורטי– 

שפותרים. לכן מי שמרגיש שהתאוריה מובנת לו כשהשוני הוא בעיקר בדוגמאות ובתרגילים 

יכול בהחלט להתבסס על תרגולים בלבד )כל עוד עוברים לקראת המבחן על דוגמאות גם 

 .מההרצאות(

  .ככה שגם אם מומלץ לא להעתיק קוד. גם כי הם אומרים שאסור וגם כי כדאי להבין לבד

 .copy/pastמתייעצים עם חברים כדאי לבצע קצת שינויים ולא לעשות 

 מעולה להרצת קודים ולאתר באגים! ולהבין איך בפועל הקוד ממומש.  אתר 
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 פשוט למצוא פתרונות לשאלות והסברים לפקודות.  אתר 

  ן היא שפה ממש מפותחת וגלובלית וכל בעיה שתתקעו בה רק תקלידו גוגל! פייתו –בכלליות

 עזרה. ובטוח תמצאואת השאלה בגוגל 

 

 כלכלה להנדסת תעשייה וניהול:

  .שימו לב שאין טעם להדפיס את כל ספר הקורס כי בפועל קורס קליל שהממוצע בו גבוה

 לומדים רק שליש ממנו בערך.

 תר עליהן כשיש לחץ, לקרוא בבית ולהגיע לתרגול ההרצאות נחמדות אבל בתכלס אפשר לוו

 בלבד.

  לא צריך להשקיע הרבה במהלך הסמסטר אבל כן מומלץ להישאר בעניינים כי יש שאלות

 טריקיות ואפשר להתבלבל יחסית בקלות אם לא שולטים בהגדרות.

  המבחן המבחנים חסויים וממוחזרים כבר כמה שנים. לכן כדאי לעבור על שיעורי הבית לפני

ולקחת בערבון מוגבל את השאלות בחוברת מבחנים כי הן לא תמיד תואמות את החומר 

 והרמה הנוכחיים.

  בקיצור קורס שהמשקל שלו יותר גבוה מפייתון אבל ההשקעה במהלך הסמסטר אפסית– 

 נצלו זאת ותוציאו ציון טוב 

 

 סמסטר ב':

 :1פיזיקה 

שעות שבועיות בכיתה  5-6ולא חבל להתעקש על  # שימו לב אם ההרצאות מועילות לכם. במידה

 שתוכלו לנצל בלמידה מועילה יותר/ מנוחה בין השיעורים. 

# הרצאות חלופיות מוצלחות הן ההרצאות של פרופ' צבי ויזנטל אשר קיימות באתר הוידאו של 

 .youtubeהקורס או פרופ' צבי מזא"ה, וההרצאות של פרופ' שלמה דדו מהטכניון ב

 תיכון ולאוניברסיטה של יורם אשל.# ספר ל

 תוכלו להשאיל מהספריה או מספרות זולה. -של האוניברסיטה הפתוחה #1 ספרי פיזיקה 

# שימו לב שאם בחרתם להפסיק להגיע לכיתה כדאי למצוא תחליף להשלמת החומר על מנת שלא 

 תישארו מאחור! ובוודאות לא לוותר על תרגולים! 

רק לפתור מבחנים משנים קודמות אלא לחזור על תרגילי כיתה ובית # חשוב בלמידה למבחן לא 

כי בשנים האחרונות בכל מבחן הפרופ' שמו דגש על מה שנלמד אצלם בסמסטר, ולכן פתרון  שלכם

 של הרבה מבחנים לאו דוקא יועיל.

ולקחת בחשבון שצריך להשקיע המון זמן בלמידה דרך  Gool# אפשרי להוסיף תרגול בעזרת האתר 

 האתר, כי השאלות מורכבות ונפתרות שלב שלב. )ממוצע של רבע שעה לשאלה(.

 # מומלץ קורס באקסטרה סטודנט.

 לא לוותר על לעשות שעורי בית!!! כל החומר נבנה על החומר של השבוע שלפניו. #
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 מבוא להנדסת תעשייה וניהול:

ובלי הרבה התעמקות  –נושא חדש # הקורס די בעייתי כי בהיותו קורס "מבוא" כל שבוע לומדים 

 –עוברים הלאה. אמנם מדובר בקורס שהמבחן הוא עם חומר פתוח אבל אל תהיו שאננים לגביו 

 לפעמים להתמצא בהמון חומר, גם כשהוא פתוח, זה לא עניין פשוט. אז איך מתמודדים?

מופיעות כלל במצגות . פרופ' יוסי בוק'צין תמיד שואל שאלות שהתשובות אליהן לא הגיעו להרצאות# 

אלא הן בדברים שציין ואמר ב"דרך אגב" בהרצאות. אז חשוב להגיע, וחשוב לעקוב ולכתוב את 

 ההערות שלו! ובאותה מידה חשוב ללמוד גם שקפים ונושאים שהוא דילג/ לא התעמק בהם בהרצאה. 

ות אבל חשוב ממש # בכל זאת מדובר בחומר פתוח ולכן אין צורך לשנן ולדעת בע"פ נוסחאות והגדר

לשלוט בנושאים השונים ככה שבמבחן תדעו עם כל שאלה לאן לפנות במחברת. אחרת תבזבזו המון 

 זמן על דפדוף, וזמן הוא נושא קריטי במבחן של הקורס הזה. 

# טופס המבחן של הקורס הוא חסוי, אבל יש שחזורים ממספר שנים. חשוב ממש שתשיגו את 

ותעברו עליהם כי זאת הדרך היחידה להבין מה סגנון השאלות ואיך השחזורים של שנים קודמות 

 אמורים לגשת אליהם! )תדפיסו ותביאו איתכם למבחן.(

 # צריך לעבור על החומר של הסמסטר לפני תקופת מבחנים עקב נפח חומר גדול מאוד.

ם הכלולים # מומלץ להכין למבחן תוכן עניינים לכל הקלסר ולכל פרק דף פתיח המפרט את הנושאי

 בפרק.

 

 

 חדו"א:

# הקורס מוצג כהמשך של שדו"א ונראה למעשה טכני, למרות זאת הוא דורש הבנה תיאורטית של 

 החומר ובנוסף במבחן תדרשו להוכיח משפטים.

 .youtube# הרצאות של ד"ר אביב צנזור ב

ור התחלה # קןרס של אקסטרה סטודנט עם אוהד מדמון טוב מאוד כדי לסדר את החומר בראש בת

 ללמידה לקראת המבחן.

 

 מד"ר:

# הקורס טכני, עיקר הקושי הוא לזהות את סוג המד"ר אותו אתם נדרשים לפתור, תרגלו הרבה 

 ותהיו בסדר 

 # הרצאות של ד"ר ספיבק בשרת הוידיאו של האוניברסיטה.

  :הטכניון בו תוכלו למצוא הסברים ראת# 

 # אתר חיזוקית.

 # אפשרי לקחת קורס באקסטרה סטודנט למי שבכלל אינו בקיא בחומר של הקורס.

 של פרופ' דניאל הרשקוביץ'. youtube# הרצאות ב
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 מבנה נתונים:

# קורס שההיגיון המסדר שלו לא כ"כ ברור, והוא גם השתנה הרבה בשנים האחרונות )מרצים שונים/ 

שפות תכנות שונות( ולכן כאן לצערי אין הרבה מה לקחת משנים קודמות. חשוב שתנסו במהלך 

הקורס להבין מהסגל שלכם מה בדיוק הידע שהם דורשים מכם כי זה משתנה ממרצה למרצה ושנה 

 לשנה. 

# גם כאן מדובר במבחן חסוי, מה שמקשה מאוד על ההתכוננות למבחן. יש מספר מבחנים לדוגמא 

וגם שחזורים של שנתיים אחורה. המלצה שלי ללמידה למבחן: להשקיע בדף נוסחאות )משחק 

תפקיד מאוד משמעותי במבחן! לרכז בו ממש סיכום חומר תיאורטי + קודים ודוגמאות מהתרגולים(, 

וריאציות שלהן לרוב יופיעו במבחן, וכמובן לעבור על  –ב על השאלות שהועברו בתרגולים לחזור היט

 המבחנים שיש.

 

 חשבונאות:

לכן התרגולים כאן בעלי # מדובר בקורס שבסופו של יום מסתכם בטכניקות ושיטות חישוביות. 

 הרבה יותר גבוהה מההרצאות, והנוכחות בהם חשובה. משמעות

 חים זמן אבל הם באמת הדרך הכי טובה להבין את החישובים, אז תעשו אותם.שיעורי הבית לוק# 

תמיד שואלים על אותם נושאים ואת אותן השאלות ורק  –# המבחנים בקורס מאוד תבניתיים 

הנתונים משתנים. לכן מדובר בקורס שמאוד קל להתכונן אליו ויש פוטנציאל להוציא בו ציון גבוה. זה 

 נקודות!  4בקורס של  בהחלט כדאי כי מדובר

 

 

 קורס קיץ: – 2פיזיקה 

 # מומלץ מאוד למי שרוצה להוריד שעות מהמערכת של שנה ב' ) סמסטר א'(.

 # דורש המון השקעה בבית.

 # האתר גול מומלץ מאוד אך דורש זמן רב.

 # למידה דרך אקסטרה סטודנט.

  



 

 

 שנה ב'

 סמסטר א'

 מבוא למתמטיקה בדידה

קורס לא פשוט, יש הרצאות מוקלטות בוידיאו אבל לא תמיד החומר תואם. אם המרצה היא לירון כהן 

אז שווה לבוא היא מסבירה טוב. בנוסף כדאי מאד להיות עם היד על הדופק ולהתמיד בשעות קבלה 

להגיע עם שאלות לא ברורות מש.ב כדי לצבור את הכלים תוך כדי הסמסטר. תרגול של שעה ממש  –

לא מספיק ולא תמיד מועיל, לקראת המבחן כדאי מאוד לחפור בחוברת המבחנים לעומק ולא פחות 

 חשוב לחזור על שיעורי הבית.

 

  תכנון מערכות בסיסי נתונים

בקורס הזה כדאי לוודא אם אין נוכחות חובה, כלומר שלא רושמים שמות, וזאת כי ההרצאות לאו 

פרויקט )במקום  40%ו לשנות את האחוזים של הציון הסופי: דווקא אפקטיביות. בשנתון שלנו ביקשנ

. כדאי לבדוק אם השינוי הוא קבוע ואם לא אז לבקש 50/ 50מבחן או אפילו  60% -ומטה( ו 30%

 -מהמרצה שיבנה באופן הזה את הציון הסופי, כי יש ציונים גבוהים בפרויקטים )מהות הפרויקט

רוב הלמידה במהלך השנה,  –רגולים מאד עוזרים (. התACCESSלבנות מערכת מידע בתוכנת 

תרגילי הבית וכמובן הבחינה הסופית מבוססים על התרגולים, כך שרצוי להשתתף בהם, גם לבעלי 

 רקע בתחום. כמובן לנסות לפתור כמה שיותר מבחנים )חלק גדול חסוי(.

 יש בוחן בקורס שצריך רק לעבור אותו, זה בלי ציון.

 

 הנדסת מערכות מידע

מהשאלות  60%על פניו תרגישו שההרצאות לא כ"כ מועילות )ולא לגמרי ברורות( אבל למעשה 

במבחן מבוסס עליהן. לכן אם בוחרים לא להגיע רצוי להשלים ובנוסף לקחת מחברת ממישהו שכותב 

הכל כיוון שהבחינה עם חומר פתוח. בשנה שלנו )תשע"ג( הקליטו את ההרצאות בוידאו אז אולי חלק 

 ל יהיה תואם.גדו

. חשוב להיות עם היד על GOOGLE APP ENGINEאחד באקסל והשני בפייטון/ -יש שני פרויקטים 

הדופק לגבי היקף הפרויקט, כלומר לוודא שהמשקל שלו בציון הסופי הולם את היקף העבודה 

חו יותר לפעול, כמובן, לצמצום הפרויקט או להגדלת האחוז שלו בציון. אל תמר -הכרוכה בו. אם לא 

 מדי את הפרויקטים אחר כך יהיה לוחץ לסיים אותם לקראת תקופת המבחנים.

 

 2פיזיקה 



 

כבר בתחילת הסמסטר ולהקפיד לעקוב תוך כדי ההתקדמות בשיעורים  Goolמומלץ בחום לקנות 

בצורה זו או אחרת )לפעמים עם שינויים  Goolובתרגולים. חלק לא קטן מהתרגילים בש.ב מופיע ב

תונים(, ככה שאפילו רצוי לפתור את התרגילים במקביל לסרטונים באתר. הנוכחות בתרגולים קלים בנ

 . 1הקורס אמור להיות קל יותר מפיזיקה  -מומלצת! בכלליות

 

  מעבדה בפיזיקה

הטיפ המרכזי הוא לא להשקיע בדו"חות המעבדה שעות רבות, כי אם להגביל את זמן עבודתכם 

יכולים לגזול זמן רב יקר מאוד, שנדרש יותר בקורסים אחרים. כדאי  ולעמוד בהגבלה שכן הדו"חות

לכתוב אותם כמה שיותר קרוב ליום ביצוע הניסוי, כל עוד הפרטים הקטנים "טריים" בראש, ככל 

שתדחו יהיה לכם קשה יותר לשחזר פרטים וכך תבזבזו עוד יותר זמן בעת כתיבת הדו"ח. מומלץ 

מן כתיבת הדו"חות בבית, אבל להקפיד כל הזמן לא להעתיק קטעים להעזר בדו"חות שכבר הוגשו בז

שלמים מהם כיוון שבכל שנה משנים קצת את הניסוי ובהתאם משתנות הנחות עבודה, כלים, מסקנות 

שאפשר להסיק וכו'. הקפידו להגיע מוכנים לבחנים, הם חביבים ולא קשים וחבל שלא לקבל ציון טוב. 

 די זניח. 70-ל 100נק"ז, ככה שההבדל בין  1מסתכם ב  בשורה התחתונה הקורס כולו

 טיפ כללי

- Daum equation editor - )עיצוב נוסחאות בקלות. )אפליקציה של גוגל כרום 

 

 מבוא למימון וכלכלה הנדסית

אז ההרצאות מעניינות מעבר לחומר הנלמד, יש אפילו הרצאת אורח.  אם המרצה הוא יובל רוטשטיין

, יש מספיק שאלות 80 -התרגולים די טכניים, אפשר להבין גם לבד. הממוצע אצל יובל תמיד סביב ה

לדוגמא וכמובן חוברת מבחנים. הבחינה מתקיימת עם דף נוסחאות, ככה שמומלץ ללקט נוסחאות 

א להתמודד עם מסה של חומר בימים בודדים לפני הבחינה. בכל חשובות תוך כדי הסמסטר כדי ל

 אופן יש דפי נוסחאות מוכנים בדרופבוקס שאפשר תמיד לעבוד מולם.

 

  מבוא להסתברות

יש מחברות סרוקות מהשנה שלנו. התרגולים הכי חשובים! הם מקיפים את כל החומר חוץ מנושא 

ופיע בבחינה )צריך לשאול את המתרגל(. מבחן אחד או שניים שמופיעים רק בהרצאות ועלולים לה

 הוגן!

 

 סמסטר ב'



 

  סטטיסטיקה

הקורס מתנהל בצורה די דומה לקורס בהסתברות, אלא שמדובר בקורס טכני יותר. לכן צריך להכיר 

טוב את הנוסחאות, לדעת מה פירושו של כל סימן בנוסחא )מה מציבים? באילו מקרים?(. כמובן 

ברת המבחנים! מומלץ להקדיש זמן )ומקום בדף הנוסחאות שתבנו לצורך לעבור ביסודיות על חו

הבחינה הסופית( לנושאים מעיקים שמכוסים למעשה בחומר לבוחן: א.נ.מ, אומד חסר הטיה וכו', שכן 

אלו שאלות שלעתים חוזרות על עצמן בתצורות כאלו ואחרות אך עלולות למרות זאת לתקוע אותך 

 וגן!המון זמן בבחינה. מבחן ה

 

  הנדסת שיטות

הנושאים המכוסים בהרצאות בקושי נכללים בתרגולים ולהיפך. לכן כדאי להגיע להרצאות ולתרגולים 

 60%ולנסות להפנים הן את הרקע התיאורטי והן את שיטות העבודה הטכניות. חלק ניכר מהבחינה )

רבה זמן בבחינה ולכן במחזור שלנו( מוקדש לנושאים טכניים המכוסים כאמור בהרצאות וגוזלים ה

כדאי לשלוט בהם. החומר בבחינה פתוח והמרצה נוטה לשאול על נושאים שנראים בזמן השיעור 

שוליים אבל מתבררים כשאלה של מבחן. לכן חשוב מאד לכתוב על המצגות שמחולקות בכיתה כמה 

ני הבחינה שיותר הערות ומידע. המבחנים חסויים אבל משוחזרים חלקית, חשוב לעבור עליהם לפ

מי שיעשה את הפרויקט ברצינות  –וכמובן להביא כחומר עזר למבחן. יש גם פרויקט סביר בגודלו 

 ובצורה עצמאית יצבור ניסיון בנושאים הטכניים של התרגולים ויוכל להגיע שקט יותר למבחן.

 

  



 

 מבוא למעגלים מערכות ואותות

לעומתן, התרגולים מומלצים מאד כיוון גם כאן, יתכן כי תרגישו שההרצאות לא מועילות כ"כ. 

שמקבלים בהם דפים מסודרים עם סקירה תיאורטית של החומר ותרגילים מצוינים לדוגמא. כדאי 

מאד לנסות לרכז נוסחאות חשובות וטיפים תוך כדי הסמסטר כדי לא לבזבז הרבה זמן יקר לפני 

 הבחינה על חילוץ מידע שימושי מתוך החומר הרב.

 

  ארגוניתהתנהגות 

כולכם תסכימו שהמרצה מצוינת, קלילה, נותנת  –חלקכם תאהבו מאד וחלקכם תשתעממו מהחומר 

המבחנים חסויים, כוללים שאלות אמריקאיות ופתוחות. חשוב לשנן  –זמן לדיון פתוח. הקורס הומאני 

אד להשלים ביסודיות לפני הבחינה את המושגים המרכזיים. בדיעבד לא חובה להגיע לשיעורים, קל מ

 ע"י קריאת החומר.

 

 היבטים פיזיולוגיים

לא חובה להגיע בקביעות לכל השיעורים )כדאי להגיע מידי פעם כדי "להישאר בתמונה"(. לפני 

המבחן חשוב לשנן הכל, כולל קריאת מאמרים באנגלית )רובם מתורגמים בצורה סבירה(. המרצה 

שהוא כותב לתעשייה וניהול במכללת שנקר(.  אוהב לשחזר שאלות ממבחנים קודמים )כולל מבחנים

כדאי לעבור ביסודיות על חוברת המבחנים של ועד הנדסה ולהשיג כמה שיותר בחינות משנקר. דרך 

 אחוזים מהבחינה משוחזרים! 70-80התשובות אפשר להבין מהי השאלה ופשוט לשנן. 

 

  ניתוח ועיצוב מערכות מידע

לות ואפילו קצת חוזרות על עצמן.. אפשר בהחלט לדאוג יתכן כי תמצאו את ההרצאות לא מועי

לתורנות נוכחות בכיתה כך שישארו בכל שיעור כמה סטודנטים שידאגו לכתוב את ההערות 

וההסברים של המרצה ולהעביר ליתר. יש סריקות צבעוניות של המצגות שלה )כולל הערות כמובן( 

שלים את החומר לבד ע"י קריאה מהירה מהמחזור שלנו, אפשר בהחלט להשתמש בהן. קל מאד לה

של המצגת וההערות שתרשמו בכיתה. אין טעם להסתמך על חומר ממקורות אחרים )למשל ספרים 

בספריה שלא קיבלתם הפניה מפורשת אליהם(, כיוון שממילא יש בתחום הזה מספר אסכולות 

ות את השיטות והמרצה בוחרת באסכולה מסוימת ומצפה לקבל בבחינה ובש.ב תשובות שתואמ

 שהיא לימדה.

 .UMLאפשר גם לקחת ספר בספרייה על שפת 

 

 כתיבה טכנית



 

גם פה, מומלץ לארגן תורנות של מס' נציגים מהכיתה שכותבים הערות חשובות. בסוף הקורס צריך 

כתיבה -לכתוב מאמר )שמבוסס על שני מאמרים מדעיים בעברית ואחד באנגלית( ע"פ אוסף כללי

הלך הסמסטר. חשוב להקפיד לבחור מאמרים מדעיים )מומלץ להתייעץ עם שהמרצה מעביר במ

המרצה לפני שמתחילים לכתוב כדי לא לבזבז שעות עבודה על מאמרים שמבחינתו אינם מתאימים 

 לעבודה(. המרצה די גמיש במועד ההגשה ככה שאין סיבה לדאוג מהעבודה הזו.

 

 

 

  



 

 

 פרטי קשר של כותבי המסמך:

 נעמה ציטרון –naamavigdor@gmail.com 

  שחף דוניו– shdonio@gmail.com 

  עומר חדוות–omer.hedvat@gmail.com  

  איגור גול–giggi88@gmail.com 

  תומר דניאל–tomerdaniel2@gmail.com 
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