
  בס"ד

  רשימת קורסי בחירה בתכית להדסת תוכה לתלמידי שה ד' 
  בסמסטר א' תשפ"א

  

  21.9.2020הרישום יתקיים בתאריך 

  

 בתכית שיויים ברישום לקורסי חובה, בשעתיים אלו תוכלו לבצע 8:00-10:00בין השעות  18.10.2020תקופת השיויים תחל בתאריך 

יפתח בשית חלון רישום לשיויים בו תוכלו לבצע  16:00בחירה מהמחלקה למערכות מידע. לאחר מכן באותו היום בשעה קורסי ו

  שיויים ברישום לקורסי הבחירה מהמחלקה למדעי המחשב.

  . 13:00עה בש 01.11.2020חלון הרישום לשיויים יימשך באופן רצוף עד לתאריך 

  

  מבין שי קורסי החובה מהמחלקה למערכות מידע : אחד יתן להירשם לקורס בחירה  13:30

  ק"ז  מרצה  שם קורס  מספר קורס

  3.5  מר דור עצמון  מבוא לביה מלאכותית  372.1.3502

  3.5  ד"ר יר גריברג  אחזור מידע  372.1.4406

  

  הרשימות שלהלן :מבין אחד יתן להירשם לקורס בחירה  14:00

  : יתן להירשם לשאר קודות הבחירה מבין הרשימות שלהלן 15:00

  

  קורסי בחירה מהמחלקה למערכות מידע

  ק"ז  מרצה  שם קורס  מספר קורס

  3.0  ד"ר אורן צור  יתוח רשתות חברתיות  372.1.4403

  3.0  מר גיא שטר  דטא סייס בתעשייה  372.1.4507

  3.0  מר תאל שמעוי  בלמידה עמוקהסדה מעשית   372.1.4951

  3.0  מסיקה-ד"ר אסת גרישטיין  היבטים מעשיים בכריית תוכן איטרטי לאפליקציות עסקיות  372.1.4991

  3.0  מר אדיר סולומון  עקרוות שפות תכות  372.1.4921

  3.0  פרופ' ארון שטורם  התמחות בתעשיה בהדסת תוכה ותוים  *372.1.5001

  3.0  מר עמיאל חיים מייזליש  למידת אסמבל  372.1.5101

  3.0  מר אלעזר טבול  מבוא לחשבואות יהולית ופיסית  681.1.0103

  3.0  ד"ר אחיה אליסף  אלגוריתמים אבולוציויים  372.2.5216

  3.0  פרופ' מרק לסט  כריית טקסט וכריית תוכן באיטרט  372.2.5312

  3.0  ד"ר יר גריברג  הדיגיטלייםמדעי החברה   372.2.5351

  3.0  פרופ' אריאל פלר  שיטות חיפוש בביה מלאכותית  372.2.5513

  3.0  פרופ' עם טרקטיסקי  מחשב-ושאים בחרים באיטראקצית אדם  372.2.5601

  3.0  ד"ר דב רפופורט  מבוא מדעי תוים קלייים  372.2.6301

  

  להלן מספר הבהרות:

  קדמים עבור רישום לקורסים מהמחלקה למערכות מידעלא דרשים ) 1

  .ארון שטורם לקבלת אישור לפרופ'יש לפות  *372.1.5001לצורך רישום לקורס ) 2

  ותעדכן בהתאם. ועבר לרכזת הסטודטים רשימת סטודטים שאושר רישומם והיא תבצע עבורם רישום ידית    

  הקורסמרצה מיש לקבל אישור  )XXXX.372.2( עבור רישום לקורסי תואר שי) 3

  
  
 
  



  בס"ד

  קורסי בחירה מהמחלקה למדעי המחשב

  ק"ז  קדמים  מרצה  שם קורס  מס' קורס

  פרופ' אדרי שרף  גרפיקה של המחשב 202-1-5011
אוטומטים (מודלים חישוביים), 

 תכות מערכות
4.5 

 4.0 תכות מערכות  ד"ר מי אדלר  תכות מערכות מבוזרות   202-1-5391

  פרופ' מיכל זיו יוקלוסן  יסודות בגומיקה חישובית  202-1-5731
,  הקורס לא מיועד לתלמידי ביו'

  תכון אלגוריתמים
4.0  

202-1-5821  
מדעי הרוח הדיגיטליים לתלמידי מדעי 

  המחשב
  ד"ר יעל צר

, (מודלים חישוביים)  אוטומטים

  עקרוות שפות תכות
4.0  

  ד"ר רן אטיגר עם הוכחה ביית תוכיות  202-1-5941
לוגיקה, תעכות מערכות, עקרוות 

  שפות תכות
4.0 

  4.0  , הסתברות2, חדו"א 2אלגברה   פרופ' איתן בכמט  תורת התורים  202-1-6141

202-1-6271  
התמחות בתעשיה בהדסת תוכה 

  תוים
  פרופ' ארון שטורם

יש לפות לפי החיות שיצאו בהמשך 

  קבלה לקורסלאחראי הקורס לצורך 
3.0  

  חית כיסה לבחרת הסייברב  202-1-6281
  גרא וייס פרופ'

  פרופ' עודד מרגלית
  0.0  

  בחרת סייבר א'  202-1-6291
  פרופ' גרא וייס

  פרופ' עודד מרגלית
  2.0  בחית כיסה לבחרת הסייבר

  סיבוכיות חישוב  202-2-1111
פרופ' עמוס ביימל, ד"ר 

  אור סתת

אוטומטים, תכות מערכות, תכון 

  אלגוריתמים
4.0  

 4.0 הסתברות, תכון אלגוריתמים  ד"ר תן רובין  גרפים גיאומטריים  202-2-4801

  פרופ' סיוון סבתו  מבוא ללמידה ויתוח של מידע רב  202-2-4831
, הסתברות, 2, חדו"א 2אלגברה 

 תכון אלגוריתמים
4.0 

 4.0 הסתברות, תכון אלגוריתמים  ד"ר סיגל אורן  משחקים, כלכלה ואלגוריתמים  202-2-4861

202-2-4921  
אוטומטים ולוגיקה על עצמים 

  איסופיים
  ד"ר דה פיסמן

לוגיקה, אוטומטים (מודלים 

 חישוביים), תכון אלגוריתמים
4.0 

 4.0 תכון אלגוריתמים  פרופ' מתיא כץ  גיאומטריה חישובית  202-2-5121

  פרופ' מיכאל אלחדד  (באגלית)ושאים בעיבוד שפה טבעית    202-2-5381

אוטומטים (מודלים חישוביים), 

תכות מערכות , עקרוות שפות 

  תכות

2.0  

 4.5 , מבוא למדמ"ח2, חדוא א2אלגברה   שחר-פרופ' אהד בן  מבוא לראייה חישובית וביולוגית  202-2-5641

 4.0 הסתברות, תכון אלגוריתמים  פרופ' אייל שמעוי  מבוא לביה מלאכותית  202-2-5661

202-2-5731  
קודים לתיקון שגיאות ושימושיהם 

  במדעי המחשב
  4.0  , תכון אלגוריתמים2אלגברה   ד"ר קלים יפרמקו

  יימןפרופ' עופר   2אלגוריתמים   202-2-5831
אוטומטים (מודלים חישוביים), 

  תכון אלגוריתמים
4.0  

 4.0 הסתברות, תכון אלגוריתמים  ד"ר איתי דיור  קריפטוגרפיה  202-2-5871

  פרופ' פז כרמי  אלגוריתמים ברשתות גיאומטריות  202-2-6131
אוטומטים (מודלים חישוביים), 

 תכון אלגוריתמים
4.0 

 2.0 , הסתברות2, אלגברה 1אלגברה   ד"ר אור סתת  קווטיתקריפטוגרפיה   202-2-6241

  2.0  תכון אלגוריתמים  פרופ'  מתיא כ"ץ  אופטימיזציה גיאומטרית  202-2-6281

 2.0 תכות מערכות  פרופ' ג'יהאד אל סאע  עיבוד תמוות ספרתי  202-2-6291

  2.0  הסתברות פרופ' אריה קטרוביץ  פרקים בחרים בלמידה סטטיסטית  202-2-6301



  בס"ד

  ק"ז  קדמים  מרצה  שם קורס  מס' קורס

  4.0  הסתברות פרופ' אריה קטרוביץ  חשבון סטוכסטי עם יישומים בלמידה  202-2-6311

202-2-6321  
 למידה מבוססת חיזוקים

 פרופ' רון ברפמן
, הסתברות, 2, חדו"א 2אלגברה 

  תכון אלגוריתמים
2.0  

202-2-6341  
עזר  יסודות תוכה באמצעות

 Coq ההוכחה
  4.0  עקרוות שפות תכות לוגיקה, ד"ר לירון כהן

202-2-6351  
עזר  יסודות תוכה באמצעות

 : חלק בCoq ההוכחה
  ד"ר לירון כהן

יסודות לוגיים באמצעות עזר 

  Coqההוכחה 
2.0  

  2.0  תכון אלגוריתמים, הסתברות ד"ר אורי שטמר  יתוח מידע אדפטיבי  202-2-6361

  3.0  לתלמידי תואר שי בלבד  טרייסטרד"ר ערן   התסות מעשית בלמידה עמוקה  202-2-6371

202-2-6381  
שיטות ומריות לפתרון משוואות 

  דיפרציאליות חלקיות
  2.0  2, חדוא א2מבוא למדמ"ח, אלגברה   ד"ר ערן טרייסטר

  2.0  מבי תוים, תכות מערכות  ד"ר גיל איציגר  מבוא לרשתות  202-2-6401

202-2-6411  
ושאים מתקדמים באבטחת המרחב 

  המקוון בעמידות למחשבים קווטים
  2.0  תכות מערכות  פרופ' שלומי דולב

  


