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 לכל הסטודנטים שלום,             

. 1אנחנו נמצאים אחרי שליש של הסמסטר, ואחרי בוחן מספר 
 לכולם לקרוא את ההודעה הבאה, ובעיון.ממליץ אני 

 

 משתתפים בהרצאות  אינםהסטודנטים מ %60-ככיום 

                     דעה זו מופנית במיוחד אליהם.הו   או בתרגולים. /ו
 

במיוחד לאלה שבחרו להיעדר באופן קבוע מהפעילות  –אני מציע 
לפני חודש, קצת אחרי  ונשלחלצות  שהמהלקרוא את   –בקורס 

 לנוחיותכם, הן מצורפות בהמשך ההודעה.תחילת הסמסטר. 
 
ם מסוגלים ללמוד פי ניסיוני רובכם אינכ-מטי, ועליזהו קורס מת   

, ולכן בלי השתתפות רצופה בהרצאות ובתרגולים אותו כראוי
וזה פחות  –)וגם  .ההיעדרות תפגע בהבנתכם את חומר הלימוד

אתם מורידים את הסיכוי שלכם לעבור את הקורס, ובוודאי  -חשוב 
את (.  כאמור, מאד מומלץ לקרוא לעבור אותו בציון מעולה

  ! ההמלצות
אתם פוגעים בהכשרתכם, גם אם אתם חושבים כיום לטווח הארוך 

 שהיעדרות מסיבה כלשהיא היא מוצדקת.
היעדרות מסיבית כזאת קורית בפקולטה ברבים מהקורסים. אם 

-עבודה בחברת הייטק משך כבגלל היא להיעדר ה החלטה במקרה
  .אז אני מציע לכם לשקול שוב את החלטתכם –שעות בשבוע  20
 
 

 בקשר לבוחן: 
  .70הם בערך חציון הממוצע וה. מהתלמידים נגשו לבוחן 2/3רק  -
, וכמעט זהות, הזכירכם: בבוחן נדרשתם בעיקר לפתור שאלות זהותל -

מה שקבלתם כשיעורי בית, ולענות על שאלות שקשורות לדיון שהיה ל
אין שום סיבה שמי שנכח באופן מלא בכל לכן,  בזמן ההרצאה.

 בוחן.ב 90בית, לא יקבל לפחות שיעורי הכל הפעילויות, ועשה את 
  

יופיעו אלמנטים רבים הקשורים לחומר שנלמד בחינה הסופית גם בזיכרו ש
המשך ההיעדרות שלכם עלול בהרצאות ובתרגולים, ולשיעורי הבית. 

 להשפיע הן על הבנתכם את החומר והן על הצלחתכם בבחינות.    
 

 .אני מאחל לכם הצלחה
 פרופ' שמואל זקס

 
 
 



 :בתחילת הסמסטר השנשלח הודעהה
 
 

 של פרופ' שמואל זקס לגבי הקורס "אוטומטים ושפות פורמליות" המלצות
 
 

היא להכיר נושאים בסיסיים "( העיקרית המטרה)להלן: "של הקורס  העיקריתהמטרה 
 ב, ואת הכלים הפורמליים לדון בהם.הנוגעים בתיאוריה של מדעי המחש

 
ימוד המומלצת, אשר עשויות לעזור בהשגת להלן הערות והמלצות לגבי צורת הל

  . העיקרית מטרהה
המטרה להלן " –עזור בהשגת ציון סופי מתאים בסיום הקורס כן, הן עשויות ל-כמו

 ."המשנית
 

 בד"כ כזה קורס  אלגברה(. י)דומה באופיו לקורס הקורס הוא קורס מתימטי: אופי הקורס

יש  המטרה העיקריתסביר. לשם השגת  גם כשספר הלימוד, לא ניתן ללמוד בקריאה עצמית
, מעבר יסודי על ההרצאות והתרגוליםלבתרגולים, , לנוכחות חשיבות מכרעת לנוכחות בהרצאות

 של תרגילי הבית.)בבודדים, לא בזוגות( פתרון ול

 או /או בתרגולים,  ו/ות ופי נסיון מצטבר, סטודנטים רבים שלא נוכחים בהרצא-על: נוכחות

המטרה את חומר הלימוד כדרוש, ולפיכך  להפנים םלא פותרים את תרגילי הבית, אינם מצליחי
על פי ניסיוננו, סטודנט אשר בוחר  נפגעת.  המטרה המשניתוגם השגת  הנ"ל לא מושגת,  העיקרית

לא להשתתף באופן שוטף בהרצאות ובתרגולים עלול למצוא את עצמו במצב לא נעים בסיום 
אשר ראשית הוא לא יידע את חומר הלימוד, שנית ציונו יהיה נמוך ממה שהוא מצפה, הסמסטר, כ

 ושלישית הוא מגדיל באופן גבוה את סיכויו לסיים את הקורס בציון נכשל.

 תוך כדי ובעיקר בסיום כל נושא. הספר בספר, גם מומלץ לקרוא את החומר : ספר הלימוד

 ומציע תרגילים )פתורים( העוזרים להבנת החומר. מכיל דוגמאות נוספות, מכיל הוכחות מלאות,

 לעבור על מומלץ : מומלץ לעשות את כל תרגילי הבית, בבודדים ולא בזוגות. תרגילי בית

 הבית.-ביסודיות לפני שניגשים לפתרון תרגיליוהתרגולים ל חומר ההרצאה כ

 ילים לעיין בחוברת התרגילים, ולהשתדל לפתור ממנה תרגמומלץ : חוברת תרגילים

 הבית.-בנוסף על תרגילי

 אין להסתמך על השקפים לצורך לימוד. השקפים משמשים רק כמסגרת שימוש בשקפים :

. ואולם, חלק מהחומר ותהרצאבהתאם למהלך הלהוראה, במיוחד בכך שהם מחלקים את החומר 
ר המופיע בהם לא יועבר בהרצאה, וחלק מהחומר שיועבר בהרצאה לא מופיע בהם. במיוחד, מספ

אינם מכילים את  שקפיםבסוף, הלהוכחות מרכזיות אשר יוכחו במהלך ההרצאות לא נמצא בהם. 
 הדיונים שנעשים במהלך ההרצאות. 

מסגרת להרצאה,  , כאמור,יחד עם זאת, מומלץ להביא להרצאה עותק של השקפים, כי הם מהווים
  .חומר ההרצאההבנת זמן ההרצאה בומאפשרים להתמקד ב

מתבקשים להביא בחשבון כי בצורת לימוד כזאת לא  ללמוד רק לפי השקפיםכוונים סטודנטים שמת
 .המטרה המשנית, ועלולים גם לא להשיג את המטרה העיקריתישיגו את 

 המטרה העיקרית בהשגתכדי לעזור לכם  צוות הקורס יעשה את המיטב: סיכום. 

רה מטהתשיגו הן את על מנת ש התאים את שיטת הלימוד לאור ההנחיות הנ"ל,לני ממליץ לכולכם א
 .המטרה המשניתוהן את   העיקרית

 

, וסמסטר הצלחה בקורסאני מאחל לכם  –בשם כל צוות הקורס ובשמי 
                                    מוצלח.

                                             
 שמח,כשר וג פסח בברכת ח                                     2.4.2015

 פרופ' שמואל זקס                                                 


