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 הקורס סגל
 :יםמרצ

 פרופ' ספי נאור )אחראי(
 פרופ"ח אלדר פישר

 
 ים:מתרגל

 )אחראית( סתיו פרלה
 מתיאס בונה

 רן יחזקאל
 צופית פידלמן

 איילת קרבי
 

 נמצאים באתר תחת עמוד "סגל". דרכים ליצירת תקשורתכן ו תרגול והקבלההרצאה, השעות ה
 

 בקורס ציון
 :בקורס הציון הרכב
 .(מגן) בוחן אמצע 15%
 בחינה סופית. 85%

 
 ללא, בקורס כישלון יגרור במבחן 54 ציון כלומר, הקורס לעבור את כדי המבחן את לעבור חייבים

 בוחן האמצע. לציון קשר
 

 ."חומר סגור"בוחן האמצע יתנהל במתכונת 
על ידי סגל  ק, בצירוף דף עזר רשמי שיחול"חומר סגור"הבחינה הסופית בקורס תתנהל במתכונת 

 .הקורס במהלך המבחן
 

 םקד מקצועות

 קטלוג הלימודים.ב כמפורט חריגות ללא יאכפו
 

 בחינות מועדי

 .09.12.2018 בוחן האמצע יתקיים בתאריך
 .28.01.2019מבחן מועד א' יתקיים בתאריך 
 .27.02.2019 מבחן מועד ב' יתקיים בתאריך

 

 עזר יוחומר ורסהק אתר

 :הקורס אתר
 ./http://webcourse.cs.technion.ac.il/234247 –כתובת אתר הקורס 

 .מחייבות הודעות בו תופענה שכן תדיר באופן באתר לעיין חובה
 אך)בתרגולים  הנלמד החומר רוב .התרגולים שקפי את כן כמוו, סילבוס הקורס את למצוא ניתן באתר

 .ואל בשקפים מופיע (כולו לא בפירוש
 

 חומר למבחן
 כל הנאמר בהרצאות ובתרגולים, והכתוב בשקפים ובתרגילי הבית.

 

 תפוצה רשימת
 מנויים הנכם כי ודאו .והנחיות הודעותיפורסמו  ובאמצעותה GR-ב תפוצה רשימת נהיש לקורס

 .זו ברשימה
חובתכם  ,ברשימה מנויים אינכם ,)אלקטרוני בדואר (על פתיחת הקורס הודעה קיבלתם לא אם

 אוטומטי"."עדכון ס באמצעות מילוי הפרטים הנמצאים תחת עמוד הקור אתר דרך אליה להירשם
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 GRיומן 

ליומן שלכם, וכך לראות את תאריכי הגשת התרגילים ואירועים אחרים  GRמומלץ לסנכרן את היומן של 
 ביומן.

 

 תרגילי בית
 עליהם אין חובת הגשה. תרגילי בית 10פורסמו י הסמסטר במהלך

 ניתן להגיש את התרגילים לבדיקה חלקית )ללא ציון(, על מנת להעריך את טיב הפתרונות שלכם.
 .התרגיל גבי על המצוינת לשעה עדטאוב(  בבניין 1 )קומהלתיבת הקורס  גשום יותרגיליה

 . הזהות תעודת רמספו כתובות הדואר האלקטרוני, המגיש םש ,המקצוע שם את לולעל דף השער לכ
 .טאוב בבניין הכניסה שבקומת הממוספרים לתאים יוחזרו התרגילים

 .המתרגל האחראימאלא אם התקבל אישור מפורש לכך  ,באיחור שיוגשו תרגילים יתקבלו לא
 

בוחן האמצע והבחינה הסופית יכילו שאלות זהות או מבוססות על שאלות שהופיעו בתרגילי  ,בנוסף
 הבית.

 

 סדנאות
 מתןודנטים יעבדו עבודה עצמית על תרגילי הבית תוך הסט במהלכן, סדנאות תקיימנהת שבוע מידי

 .הבסדנ הנוכחים המתרגלים י"ע לשאלות מענה
 התרגילים עם בעצמם להתמודד סטודנטים לעודד ההסדנמטרת  !הלוח על פתרונות יוצגו לא בסדנאות

 . העדינות בנקודות הדרכה ולקבל
 לשליטה להגיע מאוד קשה התרגילים פתרון ללא. קורסב מרכזי וחיוני חלק הוא הבית תרגילי פתרון

 .בעצמכם הבית תרגילי את לפתור מאוד מומלץ. שלו ולהבנה בחומר הנדרשת

 

 בהצלחה!


