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  פתח דבר

". 1יסודות מדעי המחשב "היא יחידת המשך ליחידה " 2יסודות מדעי המחשב "מוד יחידת הלי

ומהווה שער ליחידה הרביעית , מחד" 1יסודות מדעי המחשב " על הנלמד בהיחידה מתבססת
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שפותחו במכון ויצמן למדע " 2 - ו1יסודות מדעי המחשב "מהפרקים ביחידה זו מתבססים על 

 .90-בסוף שנות ה
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 האלגוריתמי ויחד עם זאת לשמור על ההיבט, עצמים לחשיבה מונחית התלמידים לכוון את אחד

  ). 'וכו עצמים מונחה, נליפונקציו, פרוצדורלי (תכנות של סוג בכל הבסיס את המהווה

 ראשוני מבוא הפרק הראשון מציג את המחלקה מחרוזת והוא כולל: פרקים חמישה זו ביחידה

פירוט מלא של . מציג מערכים ומתמקד בתבניות אלגוריתמיות נפוצות הפרק השני. לעצמים

 מרחיב השלישי הפרק. www.tau.ac.il/~csedu/yesodot.htmlהתבניות מופיע באתר הספר 

. בה ולהשתמש מחלקה להגדיר התלמידים ילמדו זה בפרק. בנושא של חשיבה מונחית עצמים

 מאפייני, עצם של ופעולות תכונות כגון עצמים מונחה בתכנות בסיסיים מושגים יכירו התלמידים

 מבנה הוא מציג, אלגוריתמית חשיבה של ןבכיוו מרחיב הרביעי הפרק. ועוד בונה- פעולה, גישה

  . של תבניות ומציג שילוב למיון ולמיזוג ,לחיפוש ממדי ותבניות- דו מערך של נתונים

ומיישם  היחידות בשתי שנלמד החומר משלב את כל והוא בעיות לפתרון מוקדש האחרון הפרק

יות מתוך פרק ג של הפרק מציג מגוון רחב של בע, בנוסף. אלגוריתמיות בעיות אותו בפתרון

על מנת להקנות , לכל בעיה מצורפות הנחיות מתאימות. בחינות הבגרות בשנים האחרונות

תודתנו .  הנדרש בניתוח ובפתרון בעיות אלגוריתמיות בסביבה מונחית עצמיםןלתלמיד את הניסיו

  .נתונה למשרד החינוך על השימוש בשאלות מתוך בחינות הבגרות בשנים האחרונות

  

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

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

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

. של אלגוריתמים ובניתוח בפיתוח לתבניות מפורשת התייחסות תמשולב הספר לאורך

- מדעי להוראת הקבוצה חברי שפיתחו" המחשב במדעי תבניות "הספר על מבוססת ההתייחסות
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