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 הקורס סגל
 :המרצ

 אלי ביהם
 

 :תמתרגל
 סתיו פרלה

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

 

 בקורס ציון
 :בקורס הציון הרכב
 .תרגילי בית )תקף( 30%
 בחינה סופית. 70%

 
במבחן על מנת  50קבל ל חייבים ,כן כמו .קודמים מסמסטרים תרגילים ציוני העברת תתאפשר לא

 .כחלק מהציון הסופי בקורס שתרגילי הבית ייחשבו
 

 ."חומר סגור"הבחינה הסופית בקורס תתנהל במתכונת 
 

 קדם מקצועות

פטור ממקצועות קדם אך ורק באישור מפורש של  קטלוג הלימודים.ב כמפורט חריגות ללא יאכפו
 המרצה.

 

 בחינות מועדי

 .18.02.2019מבחן מועד א' יתקיים בתאריך 
 .15.03.2019 מבחן מועד ב' יתקיים בתאריך

 

 עזר יוחומר הקורס אתר

 :הקורס אתר
 ./http://webcourse.cs.technion.ac.il/236500 –כתובת אתר הקורס 

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

 .ואל בשקפים מופיע (כולו לא בפירוש
 

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

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

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

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

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

 ביומן.
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 תרגילי בית הגשת
 .התרגיל גבי על ינתהמצו לשעה עדטאוב(  בבניין 5 )קומה תא של סתיול גשויום תרגיליה

  .הזהות תעודת רמספו כתובות הדואר האלקטרוני, המגיש םש ,המקצוע שם את לולעל דף השער לכ
, ולהגיש הגשתם לפני אותם לצלם חובהו/או אובדן שלהם,  התרגילים בהחזרת טעויות תיתכנהש מכיוון

 שבקומת הממוספרים לתאים יוחזרו התרגילים לצורך גיבוי. דרך אתר הקורס, בצורה אלקטרונית
 .טאוב בבניין הכניסה

 

 תרגילי בית בהגשת איחורים
על  המתרגל האחראימאלא אם התקבל אישור מפורש לכך  ,באיחור שיוגשו תרגילים יתקבלו לא

 .התרגיל
 

 :מוצדקים איחורים
 )המפורסם הגשתו ומועד התרגיל פרסום מועד בין) תרגיל במהלך מילואים לשירות שנקראו סטודנטים

 .מילואים יום כל על אחד יום של לדחייה יזכו
 

על התרגיל  אחראיה המתרגל עם קשר ליצור שי .מתאימים אישורים לצרף ישלהיות זכאים לדחייה  כדי
 תאריך על מראש ולסכם התרגיל הגשת תאריך לפני להפנות יש לדחייה בקשות הדחייה, לתאום

 .הדחוי ההגשה
 

 בכל מקרה, לא יאושרו הגשות מאוחרות מעבר לתאריך החזרת התרגילים של שאר הסטודנטים.
 

 תיחשב כאי הגשת התרגיל. ל"הנ הנהלים בכל עמידה אי
 

 העתקות
 .להעתיק מוחלט באיסור אסור .בקורס וחיוני מרכזי חלק ינוה הבית יליתרג פתרון

כזה  ם המכילים מידע כלשהו הנוגע באופןסטודנטי בין מחשב קבצי או כתוב חומר להעביר אין •
 שהוא. תרגיל ביתמים מכל או אחר לדרך פתרון של חלקים מסוי

אחרים על מנת "להשוות  אין להסתכל או לאפשר להסתכל בפתרונות תרגילים של סטודנטים •
 תשובות".

 אין להעתיק מרפרנסים מסמסטרים קודמים. •
 

 בית הדין המשמעתי בטכניון. לטיפול דיתימ תועברנה העתקות

 

 בהצלחה!


