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  פתח דבר

  

מיועדות להקניית מושגי יסוד ועקרונות שעליהם " 2- ו1 יסודות מדעי המחשב"יחידות הלימוד 

 ערוץ תיאורטי וערוץ –פרקי יחידות הלימוד משלבים שני ערוצים . ום מדעי המחשבמושתת תח

וכוללת  אלגוריתמיםשל פיתוח וניתוח בהערוץ התיאורטי מתמקד בחשיבה אלגוריתמית ו. יישומי

, Javaהערוץ היישומי כולל יישום של האלגוריתמים בשפת התכנות . התייחסות למושג עצמים

  .שפה מונחית עצמים

את היחידה מציגה בעיות ראשונות ו". 1יסודות מדעי המחשב "ר זה כולל את היחידה ספ

 –ופתרונותיהן , הבעיות נקראות בעיות אלגוריתמיות. פתרונותיהן המיועדים לביצוע למחשב

במהלך הלימוד מוצגים המרכיבים . האלגוריתמים מיושמים בתוכניות מחשב. אלגוריתמים

, אלגוריתמיםשל  פיתוח וניתוח משלבתההצגה . תוכניות מחשבל שהבסיסיים של אלגוריתמים ו

תוך שימת דגש , אלגוריתמים נעשה בשלביםהפיתוח . מושג עצמים ַל ראשוניתוכוללת התייחסות

מושם דגש על מבנים , כמו כן. יעילותשל התייחסות להיבטים של נכונות ועל בעיה והעל ניתוח 

 פירוט מלא של התבניות מופיע באתר .נקראים תבניות והם, תבניתיים בפתרונות אלגוריתמיים

  .www.tau.ac.il/~csedu/yesodot.html: הספר

שפותח במכון ויצמן למדע בסוף " 1יסודות מדעי המחשב "ספר זה פותח על בסיס ספר הלימוד 

שפה , Pascalאלגוריתמים בשפת התכנות הבספר הקודם נעשה היישום של . 90-שנות ה

העקרונות האלגוריתמיים .  מונחית עצמיםשפה, Javaספר זה נעשה היישום בשפת ב. פרוצדורלית

 בספר . לאלה שפותחו בידי מכון ויצמן זהים זההנושאים בשמונת הפרקים הראשונים בספרו

ספר זה מצורף ל. תבניותעל אלגוריתמים ועל , מורחב המבט על עצמים" 2יסודות מדעי המחשב "

  .ע באתר הספר המצוין לעילהמופי, מדריך מעבדה מקוון

  

ר אבי כהן וחברי שתי "ר מדעי המחשב במשרד החינוך ד" ספר זה פותח בתמיכת מפמ.תודות

עמיהוד אמיר והועדה '  הועדה בראשות פרופ–ועדות המקצוע האחרונות להוראת מדעי המחשב 

, בנוסף. ותיהםהערעל תודתנו נתונה להם על תמיכתם ו. עזר- יהודית גל' בראשות פרופ) הנוכחית(

. אלגוריתמיםשל ניתוח בלאורך הספר משולבת התייחסות מפורשת לתבניות בפיתוח ו

- הוראת מדעיל הקבוצה חברי ותחישפ" תבניות במדעי המחשב"ההתייחסות מבוססת על הספר 

אחת מחברות , ארנה מילר. 2001 בשנת אביב-המדעים באוניברסיטת תל-המחשב בחוג להוראת

צוות הכתיבה ושיתפה את חברות ,  את הנושא של הוראה מוכוונת תבניותאף חקרה, הקבוצה

" צוות עיצוב תוכנה מבוסס עצמים"תודתנו נתונה גם ל. תודתנו נתונה לה על כך. ניסיונהב

מהמרכז להוראת המדעים באוניברסיטה העברית בירושלים על הרשות להשתמש במחלקות 

    .4הגרפיות ששולבו בפרק 
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