
הודעה של פרופ' שמואל זקס לגבי הקורס "אוטומטים 
,  ושפות פורמליות", לאור הנוכחות הנמוכה בהרצאות

 ולאור הבחן הקרוב
 
 

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

 
להלן הערות והמלצות לגבי צורת הלימוד המומלצת, אשר עשויות לעזור בהשגת 

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

 ".המשנית
 

 דומה באופיו לקורסי אלגברה(.  : הקורס הוא קורס מתימטיאופי הקורס(

קורס כזה בד"כ לא ניתן ללמוד בקריאה עצמית, גם כשספר הלימוד סביר. לשם 
יש חשיבות מכרעת לנוכחות בהרצאות, לנוכחות בתרגולים,  המטרה העיקריתהשגת 

למעבר יסודי על ההרצאות והתרגולים, ולפתרון )בבודדים, לא בזוגות( של תרגילי 
 הבית.

  פי -על מהסטודנטים. %03-כיום משתתפים באופן שוטף בקורס רק כ: נוכחות

או לא פותרים /או בתרגולים,  ו/נסיון מצטבר, סטודנטים רבים שלא נוכחים בהרצאות ו
המטרה את תרגילי הבית, אינם מצליחים להפנים את חומר הלימוד כדרוש, ולפיכך 

 ת. נפגע  המטרה המשניתהנ"ל לא מושגת, וגם השגת   העיקרית

 על פי ניסיוננו, יש סיכוי גבוה : השתתפות באופן פעיל בקורס

מאד שסטודנט אשר בוחר לא להשתתף באופן שוטף בהרצאות 
ובתרגולים ימצא את עצמו במצב לא נעים בסיום הסמסטר, כאשר 
ראשית הוא לא יידע את חומר הלימוד, שנית ציונו יהיה נמוך ממה 

פן גבוה את סיכויו לסיים את שהוא מצפה, ושלישית הוא מגדיל באו
 הקורס בציון נכשל.

 :שתבינו כי יש חשיבות רבה  בוחש השתתפות בבחנים

הגבוהה שהיתה , לאור הקורלציה חניםבללימוד והשתתפות ב
 .בין השתתפות בבחנים לבין הצלחה בקורסבעבר 

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

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

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

מומלץ לעבור על כל חומר ההרצאה והתרגולים ביסודיות לפני שניגשים לפתרון 
 הבית.-תרגילי

 עיין בחוברת התרגילים, ולהשתדל לפתור ממנה : מומלץ לחוברת תרגילים

 הבית.-תרגילים בנוסף על תרגילי

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

רק כמסגרת להוראה, במיוחד בכך שהם מחלקים את החומר בהתאם למהלך 
חומר ההרצאות. ואולם, חלק מהחומר המופיע בהם לא יועבר בהרצאה, וחלק מה

שיועבר בהרצאה לא מופיע בהם. במיוחד, מספר הוכחות מרכזיות אשר יוכחו במהלך 



ההרצאות לא נמצא בהם. לבסוף, השקפים אינם מכילים את הדיונים שנעשים במהלך 
 ההרצאות. 

יחד עם זאת, מומלץ להביא להרצאה עותק של השקפים, כי הם מהווים, כאמור, 
 בזמן ההרצאה בהבנת חומר ההרצאה. מסגרת להרצאה, ומאפשרים להתמקד 

סטודנטים שמתכוונים ללמוד רק לפי השקפים מתבקשים להביא בחשבון כי בצורת 
המטרה , ועלולים גם לא להשיג את המטרה העיקריתלימוד כזאת לא ישיגו את 

 .המשנית

 המטרה : צוות הקורס יעשה את המיטב כדי לעזור לכם בהשגת סיכום

 .העיקרית

אני ממליץ לכולכם להתאים את שיטת הלימוד לאור ההנחיות הנ"ל, על מנת שתשיגו 
 .המטרה המשניתוהן את   המטרה העיקריתהן את 

 

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

                                             
 בברכה,                                       .22.11.211

 פרופ' שמואל זקס                                            

 


