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דבר הנשיא
מועמדים יקרים,
המכללה האקדמית צפת ,המצויה בבירת הגליל -עיר בה משולבים
יחד אקדמיה ,מסורת ,קבלה ,יופי ואווירה קסומה ,פותחת את שעריה
בפני המעוניינים לרכוש תואר אקדמי מוכר .קמפוס המכללה מורכב
מתשלובת מרתקת של מבנים היסטוריים מחודשים לצד בניינים חדשים.
המכללה האקדמית צפת מצויה בשנים האחרונות בפיתוח אקדמי ופיזי מואץ.
כיום לומדים במכללה כ 2,900 -סטודנטים באחד עשר חוגים לתואר ראשון ושלושה לתואר שני.
בנוסף ,כ 200 -סטודנטים לומדים במכינות הקדם אקדמיות .תכניות אקדמיות נוספות נמצאות
בשלבי אישור שונים מול המועצה להשכלה גבוהה.
חוגי המכללה כלולים באשכולות הבאים:
מדעי הבריאות :סיעוד ,פיזיותרפיה ,מדעי המעבדה הרפואית ,רפואת חירום ,ואופטומטריה
(שתיפתח לראשונה בשנה"ל תשפ"ג).
מדעי החברה :עבודה סוציאלית ,מדעי ההתנהגות ,מערכות מידע מינהליות ,ולימודים רב תחומיים.
מדעי הרוח :ספרות ,אמנות ומוסיקה.
בית הספר למשפטים.
אנו גאים באלפי הבוגרים שלנו שסיימו את לימודיהם במכללה לאורך השנים ,ואשר השתלבו
בעולם התעסוקה ובלימודים מתקדמים.
אנו במכללה ,עושים רבות ליצירתה של אווירה תומכת בלימוד אקדמי מאתגר ,מתוך טיפוח,
עידוד ,יוחס אישי .מעבר לרוח ולאווירה בצפת ,אנו גאים בסגל האקדמי המעולה והמחויב שמגיע
אלינו מרחבי הגליל והארץ כולה ,בספריה המעולה והיפה ,במערכות המחשבים והתקשוב
המתקדמות ,ובאמצעי הלמידה מרחוק .המכללה פתחה קמפוס חדש ,מיתחם לגאסי ,ובו בנייני
כיתות משוכללים ,מרכז שירות לסטודנט ,ומעל לכל מכון הלמסלי להדמיה ,ובו מיטב הציוד
להדמיה רפואית וחברתית.
נשמח מאוד אם תבחרו בנו לשם לימודיכם האקדמיים .מובטחת לכם חווית למידה מרתקת!
פרופ' אהרן קלרמן
נשיא המכללה
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דברי סגן הנשיא לעניינים אקדמיים
מועמדים יקרים,
המכללה האקדמית צפת חרטה על דגלה את נושא הנגשת ההשכלה
הגבוהה לכל מועמד ומועמדת ,ורואה בכך שליחות להבטחת שוויון
הזדמנויות ,צמצום פערים ,שיפור ההשכלה והשירותים בצפון ,תרומה
לקהילה ,עשיית צדק חברתי ואפשרות למרחב משותף המושתת על
כבוד הדדי וחיים משותפים.
המכללה דוגלת במצוינות אקדמית ואיכות ההוראה ,תוך התאמת הלמידה לצרכי המשק
והאתגרים הגלובליים המתרחשים בישראל ובעולם כולו.
המכללה מקדמת ומדגישה את מימוש הפוטנציאל הגלום בכל סטודנט ,מלווה ,תומכת ומנחילה
בו ערכים המבוססים על כבוד הדדי ,הכלה ,אמפתיה ,נתינה ,סובלנות ,שוויון וצדק חברתי!
בשנים האחרונות המכללה האקדמית צפת עוברת תנופה אקדמית משמעותית על ידי פיתוח
תכניות לימודים חדשות וייחודיות במטרה להנגיש את מיטב ההשכלה הגבוהה לפריפריה
הצפונית ולהכשיר בוגרים איכותיים שימשיכו לתרום ולהוביל לחברה שוויונית וצודקת יותר.
המכללה מאמצת ומפתחת שיטות הוראה מתקדמות על ידי מיטב המומחים והמרצים בתחומי
הלימוד ,המשלבים אמצעים דיגיטליים וטכנולוגיות מתקדמים ,התנסויות בשטח ולמידה
באמצעות סימולטורים חכמים ,במטרה לחשוף את הלומד לידע העדכני ביותר ולספק חוויה
אמתית במקצוע העתידי.
המכללה מעמידה עבור המועמדים והסטודנטים מערך תמיכה אקדמי ,כלכלי וחברתי רחב מאוד
על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם אתגרי הלימודים והמבחנים לקראת התואר הנכסף.
נשמח כי תבחרו ללמוד אצלנו במכללה שתהפוך לבית החם שלכם.
בהצלחה
פרופ' רביע ח'לאילה
סגן נשיא לעניינים אקדמיים
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מידע לסטודנט
שכר לימוד

שכר הלימוד במכללה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי ומתוקצב ע"י המל"ג .שכר לימוד מתעדכן
משנה לשנה עפ"י פרסומי המועצה להשכלה גבוה וצמוד למדד של חודש יולי באותו השנה

ספרייה

ספריית המכללה הינה ספרייה אקדמית ,המשרתת את קהילת תלמידי המכללה ,מרציה ועובדיה
בתחומי ההוראת והמחקר.
אוסף הספרייה כולל כ 80,000 -פריטים מסוגים שונים .האוסף כולל ספרים (מודפסים
ואלקטרוניים) ,כתבי-עת (מודפסים ואלקטרוניים) ,מאגרי מידע מקוונים במגוון תחומי ידע ,מפות
וחומר קרטוגרפי ,סרטים ,עבודות גמר ,כלי אבחון ,תווים .כל פריטי הספרייה ניתנים לחיפוש במגוון
דרכים באמצעות מערכת החיפוש של הספרייה ,דרך אתר הספרייה/https://www.zefat.ac.il :
בספרייה צוות מקצועי ,מערכות מידע מתוחכמות וטכנולוגיה מתקדמת .שירותי הספרייה מרחוק
ניתנים לאוכלוסיית המכללה בלבד .ברחבי הספרייה עמדות לעבודה עצמית ולעבודה בקבוצות.
לרשות הקהל עומדים מחשבים ,חלל המרכזי ללמידה וחדרים לעבודה בקבוצות ,בכל רחבי
הספרייה אינטרנט אלחוטי.

מעונות

המכללה מעמידה לרשות הסטודנטים מעונות נוחים ,בהם דירות סטודיו ואחרות ,המיועדות
למגורי סטודנט/ית בודד/ת או זוג סטודנטים/ות .מבנה המעונות ממוקם במרכז העיר ובמרחק
הליכה רגלית מהקמפוס ,הדירות מרוהטות .סטודנט ,המבקש להתגורר במעונות המכללה יציג
בקשתו באמצעות אתר המכללה במערכת מידע אישי .

מלגות

סטודנטים במכללה האקדמית צפת רשאים לפנות לגורמים וקרנות ,המעניקים סיוע
לסטודנטים במימון שכ"ל עפ"י קריטריונים המשתנים ביחס לכל קרן וקרן  -מידע על
הקרנות וערוצי הסיוע החוץ מכללתיים ניתן למצא באתרי המלגות השונים ובאתר המכללה.
במקביל רשאי סטודנט ,הלומד במכללה ,להגיש בקשה לסיוע במימון שכ"ל למכללה .

מלגת המכללה

בקשה לסיוע במימון שכר לימוד תוגש באופן מקוון באתר המכללה במערכת מידע אישי ,ניתן
להגיש בקשה לסיוע מהמכללה רק לסטודנטים הרשומים במכללה ובידם שם משתמש וקוד אישי
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תכניות ופרוייקטים
במכללה פועלות מס' תכניות מיוחדות לסטודנטים שעניינם פיתוח מנהיגות ,העצמה אישית
ותרומה לקהילה.

פרטים על התכניות השונות ניתן לקבל במשרדי הדיקנאט..
לחיילים משוחררים ובוגרי שרות לאומי ושרות אזרחי  -שנת לימודים חינם*.
*בהתאם ובכפוף לתקנון קליטת חיילים משוחררים (קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה),
התשע"א2011-
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החוג למערכות
מידע ניהוליות

מסלול תוכנה וטכנולוגיה
מסלול מערכות מידע רפואיות
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החוג למערכות מידע במכללה האקדמית צפת

ראש החוג :פרופ' עפר עציון
מזכירת החוג ויועצת לסטודנטים :רולה זכנון
חזון החוג

מדינת ישראל מצטיינת בתחום הטכנולוגי .הטכנולוגיה העילית בישראל היא הקטר המניע את
הכלכלה ,וגם כלי מרכזי לניידות חברתית של אנשים מכל מגוון שכבות האוכלוסייה .המכללה
האקדמית צפת יצרה תכנית אקדמית שמטרתה להיות ציר להעצמה ,הן של אנשי הצפון על
כל המגוון האנושי הרב ,והן של האזור כולו על-ידי עבודה הדוקה עם ארגונים בנושאי חדשנות,
והאצה של תהליך פיתוח יזמות באזור .המטרה המרכזית של התכנית היא להכשיר את הבוגרים
להצליח להיכנס ,להצליח ולהתקדם בעולם טכנולוגיות המידע .החזון מורכב מהצטיינות
אקדמית משולבת עם ידע פרקטי ושיתוף פעולה הדוק עם התעשייה; טיפוח מצטיינים על ידי
מתן הזדמנויות והתאמת תכנית בהדרכה אישית ,וגם העצמה של סטודנטים בעלי רקע חסר
על-ידי תגבור וחונכות אישית.

התואר במערכות מידע

התואר במערכות מידע מיועד בעל רוחב אופקים מקצועי המאפשר תעסוקה בתחומי טכנולוגיות
המידע במגוון תפקידים ,כמוראה באיור .בעוד תואר במדעי המחשב מתמקד בצד הטכנולוגי
והמתמטי בלבד ,ותואר בהנדסת תוכנה מתמקד בצד התהליכי של פיתוח מערכות ממוחשבות,
התואר במערכות מידע מיועד לכאלו הרוצים מחד גיסא לקבל רקע חזק בטכנולוגיות ,ומאידך
גיסא לשלוט בקשר שבין הטכנולוגיה למציאות ,באמצעות הכרה טובה של נושאי ניתוח מערכות,
חווית המשתמש ,הצד העסקי של מערכות דיגיטליות ,יזמות וחדשנות.
בחוג שני מסלולים :המסלול לתוכנה וטכנולוגיות ,והמסלול למערכות מידע רפואיות .השנה
הראשונה משותפת לשני המסלולים .במהלך סמסטר אביב של השנה הראשונה ,יירשמו
הסטודנטים למסלולים השונים.

הייחוד שבחוג

החוג משלב בתוכו לימודי טכנולוגיה
ברבה גבוהה עם גישה מעשית
המשולבת עם פרויקטים בתעשייה.
שיטת הלימוד היא מתקדמת וכוללת
לימוד על-ידי משחק ושילוב של
הקאתונים .נושאים ייחודיים בחוג:
לימודי חדשנות ויזמות ,מיקוד
בנושאי בריאות דיגיטלית .סגל החוג
מסור להצלחת הסטודנטים.
צילום מתוך ההקאתון בסדנא ליזמות וחדשנות ,צילם :יוני לובלינר
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המסלול לתוכנה וטכנולוגיות

התוכנית הקיימת במערכות מידע שודרגה והפכה למסלול לתוכנה וטכנולוגיה .במסגרת החוג.
המסלול מכשיר אנשים לעבודה בעולם טכנולוגיות המידע שהוא עולם מגוון .כיווני ההכשרה
העיקריים עוסקים בתוכנה (שפות התכנות פייתון ו  ,JAVAתכנות בסביבת אינטרנט ,פיתוח
יישומים במובייל) וטכנולוגיות מידע (מסדי
נתונים ,מבני נתונים ,אבטחת מידע בסייבר,
הבטחת איכות תוכנה) – כיוונים אלו
מכשירים את הבוגרים לכיוון של מפתחי
תוכנה בחברות הייטק או ביחידות מחשב
בארגונים מכל הסוגים .כמו-כן מושם
דגש על ניתוח מערכות ,וחשיבה עיצובית
(עיצוב חווית המשתמש) .לכל תחומי
עיסוק אלו יש ביקוש רב בשוק העבודה.

המסלול למערכות מידע רפואיות

המועצה להשכלה גבוהה אשרה פתיחת מסלול
למערכות מידע רפואיות במסגרת החוג למערכות
מידע ניהוליות במכללה האקדמית צפת .מסלול
בנוסח זה הוא ייחודי וראשון מסוגו בארץ .תחום
ה" -בריאות הדיגיטלית" הפך להיות אחד השווקים
בעלי הצמיחה המהירה בעולם וצפויה להגיע
למעל  600מיליארד דולר בשנים הקרובות .מגפת
הקורונה האיצה את תהליך הצמיחה .מדינת
ישראל גם הכריזה על בריאות דיגיטלית כנושא
בעל עדיפות לאומית ,והיא מעצמה בתחום זה,
קיימות יותר מ 2000 -חברות הפעילות בתחום
זה .בריאות דיגיטלית משתרעת על תחום רחב.
מספר דוגמאות:
1.מערכות מידע רפואיות המאפשרות ניהול ומעקב אחר תיקים רפואיים ותהליכים רפואיים
כגון חיסוני הקורונה ,וניתוח נתונים הנובעים מהמידע הרפואי.
2.מערכות וטכנולוגיות המאפשרות רפואה מרחוק ,הן במובן של מעקב וטיפול אחר חולים
בביתם ,והן היכולת לקבל אבחנות וטיפולים מרופאים מומחים מעבר לאוקיינוס.
3.שימוש ברובוטים ,מחשוב לביש ,מחשוב בליע (קפסולות המכילות מצלמות שנבלעות
דרך מערכת העיכול) ,שבבים ביולוגיים המוחדרים לגוף ועוד ,לביצוע משימות של אבחון
וביצוע של פעולות (כגון :צילומים ,ניתוחים ,תקיפת תאים סרטניים וכד').

4.רפואה מותאמת אישית :פיצוח הגנום האנושי מחד גיסא ,והתפתחויות טכנולוגיות בתחום
של בינה מלאכותית וניתוח נתוני עתק מאידך גיסא ,מאפשר התאמה אישית של טיפולים
ותרופות ,כמו גם קבלת החלטות פרטנית לכל חולה.
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המסלול נועד לענות על צורך הקיים בתעשייה – גישור על הפער בין השפה של אנשי
המחשבים ,לשפה של מערכת הבריאות .המסלול הוא בעיקרו טכנולוגי ,הסטודנטים ילמדו
נושאים הקשורים בנתוני עתק ולמידה חישובית ,מערכות תומכות החלטה בתחום הרפואי,
רפואה מבוססת מאורעות ,ורפואה מותאמת אישית .בד בבד ילמדו הסטודנטים את השפה
הבריאותית במקצועות שמציגים את המערכת הרפואית ,מערכת הבריאות בכללה ,מערכת
הבריאות בישראל ,ונושאי רגולציה ואתיקה במערכת הבריאותית .הסטודנטים יעשו פרויקט
גמר בנושא בריאות דיגיטלית בשיתוף עם אחד מארגוני הבריאות ,או חברה בתחום זה.
בוגר המסלול הוא בראש ובראשונה בוגר תכנית במערכות מידע שנותנת לו רקע טכנולוגי,
וכישורים המאפשרים הצלחה בהייטק (כגון :יזמות וחדשנות ,הבנה עסקית וכד') .הערך המוסף
הוא היכולת להשתלב בתעשיית הבריאות הדיגיטלית כאשר היתרון היחסי יהיה הכרת מערכת
הבריאות והבנת השפה הרפואית ,דבר שיהווה יתרון יחסי לעבודה הן בתוך מערכת הבריאות,
והן בחברות הרבות שעוסקות בנושא בארץ ובעולם.
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הנבחרת שלנו

ראש החוג :פרופ' עפר עציון

מוטו בחייםRidendo Dicere Verum :
(לומר את האמת על דרך ההומור)
שיר המבטא קוד התנהגות IF/Kipling :

יליד חיפה ,אב לארבע בנות ושלושה נכדים .אני אדם יוצר ,יצירה
שפנים שונות בה .בנעורי הייתי סטנדאפיסט ויצרתי הומור וסאטירה.
התחלתי לחרוז חרוזים מגיל צעיר ,ובגיל הנעורים כתבתי שירים וסיפורים
קצרים .נטשתי את הכתיבה בגיל  ,20וחזרתי אליה שנים רבות מאוחר יותר.
את עיקר היצירה לאורך השנים השקעתי בתחום המדעי-טכנולוגי .למדתי
לתארים אקדמיים בפילוסופיה ,מנהל עסקים ,ומדעי המחשב שהוא תחום המחקר שלי .הייתי לסירוגין
באקדמיה ובתעשיית הטכנולוגיה העילית ,פרסמתי ספר מקצועי שנלמד באוניברסיטאות ברחבי
העולם ,ומספר רב של מאמרים .לאחר שנים רבות בחטיבת המחקר של  ,IBMבשנת  2014חזרתי
לאקדמיה .הייתי ראש החוג למערכות מידע במכללה האקדמית עמק יזרעאל ,ולאחרונה הצטרפתי
למכללה האקדמית צפת כראש החוג למערכות מידע כאשר המטרה בשני המקומות היא להגביר את
השתתפות בנות ובני הצפון בתעשיית הטכנולוגיה העילית ובעולם היזמות .לאחר חזרתי לאקדמיה
חזרתי גם לכתוב שירים ,ובתור איש של פעם ,ממשיך לכתוב בחריזה .פרסמתי שלושה ספרי שירה:
"בין סגול ובין תכלת" (עם סיגל מגן) בשנת " ,2015לא מובן מאליו" בשנת  ,2017ו "מכל קצותיו" ספר
המתכתב עם שירים של גדולי השירה העברית בשנת  .2018משנת  2016אני משמש כעורך ראשי של
כתב עת ספרותי הנקרא "בין סגול ובין תכלת" ,היוצא לאור שלוש פעמים בשנה .בשנים 2019 – 2014
הנחיתי תכנית ברדיו קול יזרעאל בשם "העמק הדיגיטלי" ,בה שודרו  195תכניות.

פרופ' מאלכ יוסף
ראש מרכז המחקר הגלילי לבריאות דיגיטלית

פרופ׳ מאלכ יוסף הוא חוקר בתחום הביו-אינפורמטיקה ומדעי הנתונים.
את הפוסט-דוקטורט שלו עשה בארצות הברית במכון  Wistarאשר ידוע
כאחד המכונים היוקרתיים אשר חוקרים את מחלות הסרטן וגם שהה שנה
במרכב לביו-אינפורמטיקה באוניברסיטת פנסילבניה  UPENNבפילדלפיה.
פרופ' יוסף פיתח הרבה אלגוריתמים בתחום שלו אשר קיבלו מספר רב של
ציטוטים מדעיים אשר ביחד מספר הציטוטים עלה על  .3000מאמר עבדות
הדוקטורט שלו זכה ליותר מ 1370 -ציטוטים ושימש מקור למחקרים רבים בתחום .בנוסף על שמו של
פרופ' מאלכ יוסף רשום שני פטנטים.
הוא פרסם יותר מ  60מחקרים הן בכתבי עת יוקרתיים והן בכנסים וגם פרקים בספרים מדעיים.

פרופ' איתן הדר

מחקרו של פרופ' איתן הדר עוסק בפלטפורמות תאומים דיגיטליים מבוססי
גרפי ידע ,ופיתוח אלגוריתמי בינה מלאכותית גרפיים עבור יישומים עיסקיים.
תחום המחקר העיקרי הוא בעולמות הסייבר ההגנתי ,וממוקד במציאת נתיבי
תקיפה אפשריים של האקרים ,ייעול ההשקעה בבקרות אבטחה ,סימולציות
תקיפה ומשחקי מלחמה אסטרטגיים מבוססי חקר ביצועים למציאת נקודות
חולשה וניטרולן ,ניתוח תקיפות אפשריות וסימולציות תפקוד ותפעול רשתות
תקשורת מסוג  ,5Gוכדומה .כלל האנליטיקות המבוססות על מידע באחסון
גרפי ושימוש בבינה המלאכותית ,מוכוונות בתחום הסייבר למטרות דרישות ויישום הגנה על תהליכים
עסקיים ומידע דיגיטלי מבוזר.
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ד"ר דלית לוי

ד"ר דלית לוי היא מומחית בפדגוגיה דיגיטלית בעלת נסיון עשיר בפיתוח
סביבות למידה והוראה מתקדמות ובהכשרת מורים למתמטיקה
ומדעי המחשב .לאחר קבלת הדוקטורט מהטכניון בהוראת מדעי
המחשב ,היא שימשה כחוקרת במסגרת פוסט-דוקטורט בפרויקט
 TELS - Technology Enhanced Learning in Scienceבאוניברסיטת
ברקלי בקליפורניה .עם חזרתה לישראל יזמה את הקמת החוג למערכות
מידע קהילתיות במכללה האקדמית צפת ועמדה בראשו שמונה שנים.
כיום עוסקת במחקר אינטרדיצסיפלינרי סביב סוגיות של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית ומשמשת
כמרצה בכירה בקורסי תכנות וחשיבה חישובית ( ,)computational thinkingמתמטיקה ,סדנה
בלמידה מרחוק ושיטות מחקר.

ד"ר בועז מילר

לד"ר בועז מילר תואר ראשון במדעי המחשב ובתכנית אמירים במדעי
הרוח מהאוניברסיטה העברית .לאחר מספר שנים כמפתח  JavaוABAP-
הוא עשה דוקטורט בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע והטכנולוגיה
באוניברסיטת טורונטו בנושא הממדים החברתיים של הידע .ד"ר מילר
מלמד קורסים במסדי נתונים ,במבני נתונים ,בתכנות ,וברשתות חברתיות.
המחקר של ד"ר בועז מילר עוסק באופנים שבהם אנשים נסמכים על
אנשים אחרים ועל טכנולוגיות כדי לרכוש ולייצר ידע .הוא חוקר את האופן
שבו נורמות הקשורות למידת הוודאות או הביטחון של אנשים בפריטי מידע משפיעות על המידע
שהם משתפים ברשתות חברתיות .מטרת המחקר היא זיהוי עקרונות לפיתוח טכנולוגיות מידע
אמינות ולשימוש מושכל בהן .נושאים נוספים שהוא חוקר הם הקשר בין קונצנזוס לידיעה ,ויחסי
הגומלין בין ראיות לערכים .אתר הביתhttp://boazmiller.com :

ד"ר דוד גלולה

ד"ר דוד גלולה הוא מרצה בחוג למערכות מידע בתחומים של אינטראקצית
אדם-מחשב ,תכנון מבוסס משתמש וחשיבה עיצובית .במקביל הוא מנכ"ל
חברת ProUXלפרויקטי תוכנה וחוויית משתמש ,ראש מכון המחקר UED
להעצמת משתמשים ,מרצה במכללות האקדמיות עמק יזרעאל ותל
אביב יפו ,ומייסד שותף של התוכנית ללימודי  UXביחידה ללימודי חוץ
באוניברסיטת חיפה.

בעשור האחרון חוקר ד"ר גלולה את תחום העצמת המשתמשים מתוך ידע נרחב בתחומי התוכנה
וטכנולוגיות המידע ,ניסיון מגוון באפיון מוצרים דיגיטליים ותשוקה אמיתית לשיפור חייהם של בני
אדם .את שיטת  UEDהוא חקר ופיתח במסגרת עבודת הדוקטורט שלו במחלקה ללימודי מידע
באוניברסיטת בר-אילן ,ולאחר קבלת התואר פתח את המכון שממשיך לחקור ,לפתח ולהפיץ את
בשורת ההעצמה באמצעות שיטת .UED
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תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מחולקת למקצועות טכנולוגיים ,מקצועות מתמטיים ומקצועות ניהוליים .כמו-כן
הסטודנטים מתבקשים לבחור מספר קורסים מחוגים אחרים במכללה.מקצועות ללימוד

כישורי תכנות

מקצועות ללימודי כישורי תכנות
			
יסודות התכנות

קורס ראשון בתכנות .הקורס יתמקד במושגים ,רעיונות ושיטות שמהווים את הבסיס לתכנות
תוך מימוש באמצעות שפת התכנות פייתון ( .)Pythonפייתון היא שפת תכנות פופולארית בקרב
מתכנתים/ות בשל השימושיות הרבה שלה בתחומים כמו רשת האינטרנט ,ממשקי משתמש,
עיבוד נתונים ,עיבוד תמונה ובינה מלאכותית .יחד עם זאת ,זו שפת תכנות מודרנית בעלת תחביר
פשוט וקליט .במהלך הקורס תכירו את העקרונות היסודיים ואת הכלים הבסיסיים הקיימים בה
לפתרון בעיות תכנותיות כגון משתנים ,טיפוסי נתונים ,פונקציות ומבני בקרה כמו תנאים ולולאות.

		
תכנות מונחה עצמים

הענקת ידע בסיסי והכרות עם פיתוח תוכנה עפ"י עקרונות  Object-Orientedבשפת
התכנות  .Javaהקורס יציג את תחביר השפה ,ואת עקרונות המימוש של מחלקות,
אובייקטים ,מתודות ומשתנים .כמו כן ,יעסוק הקורס בתורשה וממשקים ,מערכים ,חריגות,
קלט פלט .הסטודנטים יתנסו בסביבת פיתוח מודרנית לכתיבת תוכניות ,הידור וניפוי שגיאות.

		
תכנות מתקדם

במסגרת הקורס ייחשפו הסטודנטים לעקרונות תכנות מונחה עצמים ,יצירת ממשק משתמש
גרפי ,תכנות מרובה תהליכים  ,Multithreadingתכנות ג'נרי ואוספים ,תקשורת ומערכות שרת-
לקוח  ,Networkingגישה למסדי נתונים ושירותי רשת  .Web Servicesהקורס ניתן ברמה
מתקדמת לסטודנטים בעלי רמת תכנות גבוהה .בתרגול ,יתנסו הסטודנטים בתכנון ופיתוח
תוכנה בסביבת פיתוח מודרנית לכתיבת תכניות ,הידור וניפוי שגיאות.

		
מבני נתונים

למבנה הנתונים השפעה מכרעת על יעילות התוכנית ,ולבחירת מבנה הנתונים השלכות על זמני
הביצוע ועל נפח האחסון .בחירה במבנה נתונים שאיננו מתאים עשוי אף להכשיל את התוכנית כולה.
לפיכך יעסוק הקורס בהכרות ראשונית עם מבני נתונים ואלגוריתמים בסיסיים ,בהבנת השימושים
במבני נתונים שונים ובהתאמתם לאלגוריתמים נפוצים .הקורס משלב ידע תיאורטי עם תרגולים
לשיפור בידע התכנותי .במסגרת הידע התיאורטי הנצבר ,הסטודנט יכיר דרכים לחישוב סיבוכיות
זמן ריצה של אלגוריתמים ,ובמסגרת הידע התכנותי יכיר מבני נתונים חדשים ,ואת הדרכים לייצוגם
במחשב .המטלות התכנותיות יתבצעו בשפת  ,Javaויכללו מיני-פרויקט של מימוש מבנה נתונים תוך
שימוש בממשקים ובירושה .הקורס שם דגש על כתיבת קוד נאה ,יעיל ,קריא ,ומתועד היטב.
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מקצועות בתחומי מדעי המידע והנתונים
		
מסדי נתונים

מערכות מסדי נתונים טבלאיים הן הסטנדרט המקובל כיום לניהול ממוחשב של מידע ,והן
משמשות החל בחנות השכונתית וכלה בתאגיד הבינלאומי .הקורס מהווה מבוא להכרת מערכות
מסדי נתונים טבלאיים ולעקרונות פעולתן .בקורס יילמדו מתודולוגיות מקובלות לתכנון יעיל
של מסדי נתונים תוך שמירה על שלמות הנתונים ,שפות שאילתה להפקת נתונים,
ועקרונות ניהול תנועות בהם.

		
כריית נתונים

מידע הוא מוצר יקר ערך אשר מגיע ממקורות שונים ומגוונים ,למשל חיישנים ,רשתות
חברתיות ,הודעות אימיילים ,סרטונים ,תמונות ,מידע מהבורסה והבנקים ,מזג האוויר,
מכשירים סלולריים ,חדשות ,אינטרנט ,מידע ביולוגי ,ויקיפדיה ועוד .ארגונים עסקיים/
בריאותיים/פיננסים/חינוכיים ועוד ,מוצפים במידע שחיוני לתפקוד השוטף שלהם.
ההתנהלות בסביבה עתירת נתונים  Big Dataהיא משימה קשה ומאתגרת ,וכמויות המידע
		
רק הולכות וגוברות עם התפתחות הטכנולוגיה בכל התחומים השונים.
קורס זה מחולק לשני חלקים אשר בחלק השני הוא התנסות מעשית.
ואילו בחלק הראשון נתמקד בשיטות ואלגוריתמים מתחום מדעי הנתונים ולמידת מכונה.

נתוני עתק

קורס  .)Big Data (Hadoop EcoSys., Map-Reduce, HDFSכמויות הנתונים הנוצרות מידי
יום ברשתות פנימיות וחיצוניות של ארגונים הולכות וגדלות מידי יום .כלי העיבוד והניתוח
הסטנדרטיים מוגבלים ביכולתם לעבד כמויות ונפחים אלו .שטף המידע העכשווי דרש פיתוח
כלים מחוכמים יותר וארכיטקטורות חדשות המסוגלות להתמודד עם הכמויות מצד אחד ,ועם
מבנה ארגוני שונה של הנתונים ,מאידך .בקורס נלמד מהם המגבלות של הכלים הקיימים
(הסטנדרטיים) ,מהם כלי  Big-Dataוכיצד הם מסייעים ופותרים חלק מן המגבלות.
הקורס ילווה בחשיפת פלטפורמות עבודה בתחום ה  .Big-Dataהקורס מיועד לסטודנטים בעלי
רקע בבסיסי נתונים ,היכרות טובה עם שפת  Pythonוהבנה של שפת  ,SQLהמעוניינים להרחיב
את מעגל ידיעותיהם בתחום החישובים המבוזרים במערכות מידע גדולות.
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מקצועות בתחומי טכנולוגיות מתקדמות
אבטחת מידע וסייבר

טכנולוגיות המידע הן מרכיב משמעותי ולעיתים אף קריטי בתפקודן של מערכות המידע
השונות .ההנגשה הרחבה והקישוריות הגלובלית בין המערכות השונות יוצרת אתגרים רבים
בהקשר לשמירת התוכן ,הדיוק ,רמת החשיפה ועצם הגעתו של המידע הארגוני והפרטי
אל היעד הנכון .מגוון הסכנות ומתקפות הסייבר הולך וגדל ,כמו גם השיטות והטכנולוגיות
לפגיעה במערכות המידע ובתשתיות הטכנולוגיות השונות .הקורס נועד להקנות ידע בהבנת
העקרונות הבסיסיים והמרכזיים באבטחת מידע וסייבר ,טכנולוגיות וכלים להתמודדות נכונה
עם סכנות הפגיעה במערכות המידע והכרה של שיטות ומתודולוגיות שונות לצמצום סיכונים
שונים ומתקפות הסייבר בתחום ,כמו גם הכרת ההיבטים והכיוונים האפשריים שיכולים
לחשוף ארגונים לאירועי סייבר.

		
תכנות בסביבת אינטרנט 1

קורס מתקדם בטכנולוגיות עכשוויות לתכנות אתר אינטרנט ,לרבות  ,HTML, CSSטפסים,
 PHPוהתחברות למסד נתונים.

			
תכנות בסביבת אינטרנט 2

קורס המשך מתקדם בטכנולוגיות עכשוויות לתכנות אתר אינטרנט ,לרבות DOM, AJAX, JSON, XML
ו .BOOTSTRAP

			
בניית יישומים במכשירים ניידים

הופעתם של מכשירים ניידים חכמים פתחה תחום חדש עבור יישומים מבוססי מיקום ,זמן,
הקשר ,ויישומים חברתיים .ההתפשטות של רשתות ומכשירים ניידים מספקת הזדמנות ייחודית
לשיפור חייהם של אנשים ,כדי לספק שירותים כמו שירותי בריאות ושירותים פיננסיים ועוד.

			
סמינר בטכנולוגיות מתקדמות

ההסמינריון הוא פלטפורמה ללמידה עצמית ומיצוי חשיבה יצירתית .בכל שנה יעמוד במרכז תחום
מסוים כגון :בריאות דיגיטלית ,תחבורה חכמה ,קיימות וכד' .בסמסטר הראשון הסטודנטים יילמדו
לעומק טכנולוגיה המאפשרת פתרון בתחום הנידון ,הלימוד ייעשה ע"י מאמרים עדכניים בתחום.
בסמסטר השני הסטודנטים יפתחו רעיון יצירתי של מיזם אשר יתבסס על הטכנולוגיה אותה חקרו.
הסטודנטים יפתחו את הרעיון ,ויבנו הדגמה של הרעיון .תהיה אפשרות להמשיך את העבודה על
הרעיון במסגרת פרויקט הגמר.

טכנולוגיות בבריאות דיגיטלית
		

הקורס מיועד להציג ,להקנות ידע ולחשוף את הסטודנטים לתחומי הטכנולוגיה הדיגיטלית
הקשורים בארגונים השונים .בקורס יוצגו ויחשפו מגוון היבטים של ניתוח צרכים ,תהליכי
העבודה והטכנולוגיות המשפיעות על הפעילות בארגונים ,הן מבחינה אסטרטגית והן מבחינה
תפעולית .במסגרת הקורס יוצגו המגמות השונות של ההתפתחות הטכנולוגית ומשמעותן על
העבודה השוטפת של אנשי מערכות המידע למול גורמי הרפואה השונים מולם הם פועלים
ועובדים .במסגרת הקורס נתמקד גם בקשיים ,סיכונים והטמעה של מערכות הטכנולוגיות
השונות.
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מקצועות מתודולוגיים לניתוח ועיצוב דרישות משתמש
ניתוח ועיצוב מערכות 1

הקורס יקנה לסטודנט הכרות עם היסודות ,העקרונות והנושאים העיקריים בתחום ,לרבות מסגרת
התקינה בו (דגש יושם על תקן מפת"ח) ,ובהתבסס על ההבנה של רצף השלבים ואוסף המשימות
בתהליך ,הדורשים מיון ושימוש מושכל במקורות המידע בו ,תוך זיהוי צרכים ודרישות ממערכת המידע
מצד לקוחות המערכת והבנת ההיבטים הפונקציונליים והתהליכים שבה.
הקורס יכלול גם סקירה ,לימוד ותרגול יישומי של הגישות והטכניקות בתהליך ,תוך שימת דגש על
שלבי התכנון ,הייזום ,ניתוח הדרישות והעיצוב של סביבת מערכת המידע בארגון.

ניתוח ועיצוב מערכות 2

במסגרת הקורס ,יכירו הסטודנטים שיטות לתכנון מערכות מידע מבוזרות בדגש על היבט המבנה,
היבטי תכן ( )designוהיבטי ארכיטקטורת תוכנה ,ובמיקוד על תכן של מערכות בענן ובמובייל
הן במערכות חדשות והן במערכות משודרגות כולל משמעות גישת פיתוח מתמשך ( – CI/CD
 .)Continuous Integration and Continuous Developmentילמדו ההבדלים השונים בין ניתוח
ואפיון יישומים לפי טופולוגיות שונות של יישום ,ואופי מערכות (זמן אמת ,מידע ,מובייל ,וכדומה).
שימוש ב UML-יהיה האמצעי לניתוח דרישות ,ארכיטקטורת ותכן מערכות ,הכרת תבניות תכן,
שימוש ותכנון ממשקים ( ,)APIקשרי מידע מבוזרים ,והכרת טכנולוגיות עכשוויות מבוזרות.

			
חשיבה עיצובית  – 1אינטרקציה אדם מחשב

 - Human Computer Interactionבימים אלו ,הטכנולוגיה מלווה אותנו על בסיס יומיומי
ברוב שעות היממה .החל מהשימוש בסמארטפון ,מחשבים ניידים ,מחשבים נייחים ,עמדות
מחשוב למיניהן בכספומט או ברכישה בסופרמרקט וכו' .כל מערכת טכנולוגית מצריכה
מחשבה ואפיון של סוג אינטראקציה ספציפי לה .הכרת שיטות ומושגי יסוד בתחום של
שמישות .הקורס יתמקד בתחילה בהיכרות עם עולם האפיון ,יכיר את היסודות הקוגניטיביים
של התחום ויאפשר לסטודנטים ניסיון אמיתי עם אפיונים ראשוניים של מערכות.
במהלך הקורס נשים דגש על הבנה לעומק של המשתמש על כל צרכיו ,יכולותיו ,חושיו
וכל הנוגע באדם בהקשר למערכות אדם-מחשב – כולל הבנה מעמיקה איך כל העקרונות
והחוקים חלים על תהליך אפיון מערכת .במהלך הקורס נשים דגש על סוגי אינטראקציה
שונים ,טכנולוגיות שונות וסוגים שונים של ממשקים .כמו כן ,תהיה התנסות באפיון ממשקים
וניסויים  -הן תוך למידת צד המשתמש ואופן תפיסתו והן תוך למידת אפיון ממשק.

			
חשיבה עיצובית  - 2עיצוב מבוסס משתמש

בימים אלו ,הטכנולוגיה מלווה אותנו על בסיס יומיומי ברוב שעות היממה .החל מהשימוש בסמארטפון,
מחשבים ניידים ,מחשבים נייחים ,עמדות מחשוב למיניהן בכספומט או ברכישה בסופרמרקט וכו' .כל
מערכת טכנולוגית מצריכה מחשבה איך להתאים את המוצר עבור המשתמשים שלו .הקורס יציג
את אחת השיטות הנפוצות והחשובות לאפיון מוצרים עבור המשתמשים שלה – חשיבה עיצובית
( )Design Thinkingוביתר ספציפיות את השיטה המקובלת באפיון מערכות אינטראקציית-אדם
מחשב – עיצוב מבוסס משתמש (.)User Centered Design
השיטה מורכבת מ 5-שלבים – אמפטיה ,מחקר ,אפיון ,עיצוב ובדיקות .במהלך הקורס דגש רב על
יושם הדרכים שבהם נחקור את המשתמשים ונבין את היכולות ,הצרכים וההרגלים של משתמשים
במערכות מידע ועל דרכי תכנון המתחשבות ביכולות ,צרכים והרגלים אלו .נדון בדרכים להמיר את
תוצריה מחקר לכדי אפיון מעמיק העונה למסעות המשתמש .כמו כן נכיר את עקרונות היסוד של
ארכיטקטורת מידע ,העוסק בארגון ידע שיאפשר למשתמשים באתר/מערכת המידע לאתר את
המידע הרצוי להם בקלות וביעילות .ניישם את הכל לתוך עיצוב אבות טיפוס אינטראקטיביים ,ולבסוף
נלמד לבדוק את התוצרים שלנו עם המשתמשים ולהסיק את המסקנות הנכונות לשיפור המוצר.
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מקצועות התמחות ופרויקט גמר
ERP

זהו ״קורס משלב התנסות״ המשלב את הפן התיאורטי של מערכות מידע לניהול
אסטרטגי כולל בארגונים  )Enterprise Resource Planning (ERPעם הפן היישומי,
דהיינו התנסות מעשית של הסטודנטים/ות בארגון חונך בתפקיד מיישם/ת מערכות מידע.
הרכיב התיאורטי בקורס יעסוק ברציונל ,במבנה ובתכולה של מערכות  ERPבהקשרים
ארגוניים-עסקיים ,לרבות בתפקידים המגוונים שלהן בארגון ובאופני השתלבותן במערך
מחשוב ארגוני כולל .במסגרת זו ידונו סוגיות מרכזיות והיבטים ארגוניים הקשורים בהתהוות
הצורך במערכת  ERPובתהליך הבחירה והיישום שלה .בנוסף ,יילמדו מושגי בסיס,
מרכיבים ומודלים של מערכות  ,ERPגישות ליישום וסוגי מערכות ה -ERPהקיימות בשוק.
רכיב ההתנסות המעשית יכלול הן תרגולי מעבדה מעשיים של אחת ממערכות הERP-
מהמובילות בשוק והן השתלבות מעשית כמיישם/ת מערכות  ERPבארגון חונך בליווי צמוד של
בעל/ת תפקיד רלוונטי בארגון

ניהול פרויקטים ומיזמים

החלק התאורטי של הקורס יעסוק בתחום ארגון ,תכנון ובקרה של פרויקטים ומיזמים .החלק
המעשי מיועד לתת לסטודנטים רקע מעשי בתחומי תכנון ניהול ועבודה במיזמים ,ולאפשר
להם התנסות מעשית וחשיפה לתעסוקה בתחום מערכות מידע כבר בזמן הלימודים .במסגרת
התוכנית ,רוכשים הסטודנטים כלים מעשיים ומשובצים בחברות ומיזמים תעשייתיים ומסחריים,
שם הם עובדים בתפקידים מקצועיים שונים בתחום מערכות המידע .לכל סטודנט יוגדר
מנחה תעשייתי אשר יגדיר עבור הסטודנט את מטלותיו ,ינחה את הסטודנט בביצוען ,ויבקר
את התקדמותו המקצועית .בכך זוכים הסטודנטים בחשיפה לעולם התעסוקה ,שנת ניסיון
תעסוקתי ,הכשרה והכנה לשוק התעסוקה ,נקודות זכות אקדמיות ומכתב המלצה מהמעסיק.
יתקיימו מפגשים נוספים בהן פגישות סטטוס בו ידווח הסטודנט על התקדמותו ,וכן הרצאות
אורח ומפגשי העשרה .הסטודנט יכתוב בסיום ההתנסות דו"ח מסכם בו יתייחס לפעילויות
המקצועיות והניהוליות בהן היה מעורב ,.פרויקטים בהם השתתף ,סביבות טכנולוגיות בהן עשה
שימוש ,ותיאור מפורט של תכולות העבודה ותוצריה.
במהלך הלימודים וההתנסות ,ינהל הסטודנט יומן מעקב ,שיפרט את התהליכים והכלים בהם
עסק במסגרת הלמידה מבוססת התנסות .כחלק מדרישות הקורס יגיש הסטודנט את יומן
המעקב ,במבנה מסמך אקדמי ,שיוצג לכיתה עם תום ההתנסות.
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פרויקט גמר
פרויקט הגמר הוא גולת הכותרת של הלימודים בתכנית .במסגרת זו כל צוות סטודנטים עובד
במשך שנה על פרויקט מעשי בתעשייה או פרויקט יזמי ,ומבצע את כל שלבי הפרויקט –
ניתוח ,עיצוב ,ובניית תוכנה .הפרויקט מונחה ע"י חבר סגל ונשפט ע"י בוחנים חיצוניים.

הצגת פרויקט גמר .צילם :יוני לובלינר
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מקצועות מתמטיים ולוגיים
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

הקורס יעסוק במושגים הבסיסיים של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בדגש על פונקציות.
הקורס נועד להקנות לסטודנטים/ות ידע רחב בכל הקשור בטיפול בפונקציות במשתנה אחד,
ולאפשר להם להתנסות בתהליכי חשיבה וחישוב אופייניים לבעיות מהתחום ,אשר העוסקים/ות
במערכות מידע נתקלים בהם במהלך העבודה .הקורס ישלב הרצאות שבועיות ותרגילים תקופתיים

אלגברה לינארית

אלגברה לינארית היא בסיס לחשיבה מתמטית ,למבנים מתמטיים שמשמשים בסיס בנושאי
חקר ביצועים ומדעי המידע .הקורס נועד ללמד ולהפנים מושגי יסוד.

מתמטיקה בדידה

הקורס יניח יסודות להבנת מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות כמו שימוש בכלים
מתמטיים ולוגיים לפתרון בעיות מתמטיות .במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים/ות
בחשיבה מתמטית מופשטת וביישום מיומנויות חשיבה לוגיות בתחומי ידע מגוונים.

לוגיקה

הלוגיקה היא תורת ההיגיון ,הבסיס שמאחורי חשיבה אנושית ,וגם חלק מהחשיבה
החישובית .הקורס יתרכז בנושא של בסיס החשיבה האנושית – כולל הכלים
הפורמליים של טיעון והוכחה באמצעות מושגי היסוד – תחשבי פסוקים
ותחשיב פרדיקטים ,מושג ההוכחה ,ושימושי הלוגיקה בבינה מלאכותית.

הסתברות

בקורס תילמדנה יסודות תורת ההסתברות.

סטטיסטיקה

מטרת הקורס היא :הקניית מושגי יסוד לעיבוד סטטיסטי .הכרה ,חישוב ותרגול מעשי של שיטות
סטטיסטיות בסיסיות.

יסודות חקר ביצועים

חקר ביצועים וחקר בעיות בתחום האופטימיזציה ,הינו קורס מתמטי העוסק במודלים לחלוקת
משאבים מיטבית כאשר מספר המשאבים מוגבל.
המציאות בנויה מאינסוף בעיות או מצבים שכאלו ,בהם המשאבים מוגבלים ,אך יש צורך לחלקם
בצורה מושכלת ויעילה .הקורס יתאר מודלים תפיסתיים ויישומיים בשני תחומים מרכזיים:
מודלים סטוכסטיים (שרשראות מרקוב ,מדדי יעילות ,סימולציה) ומודלים דטרמיניסטיים (תכנון
לינארי ,שיטת הסימפלקס).
נשתמש בתוכנת עזר (חינמית ברשת) על מנת לבצע מבדקים בשיטת הסימפלקס לחקר מגוון
של בעיות.
לפתרון בעיה בסימולציה נידרש לכתוב קוד .JAVA
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מקצועות ניהוליים ועסקיים
		
מודלים עסקיים

המודל העסקי הוא הפסיפס של הכלים ,השיטות ,המשאבים והפעילויות אשר מוביל להצפת ערך
של כל ישות עסקית .היכרות עם פסיפס זה בראייה ניהולית ,לצד המשמעות הפיננסית של רכיבי
ובפן הכלכלי ,מסייעת לשם תכנון הפעילות ,בקרתה והתפתחותה ,ובכך מייצרת ארגז כלים
רב ערך לכל יזם ומנהל.

			
סדנא ביזמות וחדשנות

הקורס הוא סדנא אינטרקטיבית שבו יש הפעלה מתמדת של הלומדים על-ידי המרצים .גולת
הכותרת יהיה יום ההקאתון ,יום מלא ובו תהיה עבודה על פיתוח הרעיונות למיזם בהנחיים
מנטורים .לאחר ההקאתון כל צוות יגיש פרויקט יזמות שיוצג לאחר הקיץ לפני צוות שופטים.
נתחיל בהסתכלות על חשיבה חדשנית ,נתרגל חשיבה חדשנית בנושאים שונים ,ונלמד קצת
מן החוכמה המצטברת בנושא החשיבה החדשנית .נמשיך בהבנת מושג המודל העסקי,
נלמד את השיטה הנפוצה היום לבנות מודלים עסקיים ,ונתרגל מודלים עסקיים של עסקים
אותם אנחנו מכירים .מכאן נעבור לקישור בין רעיונות ובין בעיות אותם הרעיונות מתיימרים
לפתור .נלמד כיצד לאמת רעיונות ולכוון אותם כך שיפתרו בעיה אמתית .נסתכל על השאלה
איך בפועל בונים מיזם ,מפי אנשים שעשו זאת בהצלחה .ולקראת ההקאתון – נלמד
להציג כמו גדולים ,הצגות הן ללקוחות והן למשקיעים ,ונעזר בסטיב ג'ובס למטרה זו.
כמו-כן נלמד כיצד יוצרים אב-טיפוס.
לקראת ההקאתון נציע אתגרים מתחום הבריאות הדיגיטלית ( ,)HealthTecאך המשתתפים
יוכלו להציע גם אתגרים נוספים.

הצגות סטודנטים בהקאתון במסגרת הסדנא ליזמות וחדשנות .צילם :יוני לובלינר
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ניהול טכנולוגיות תוכנה ותקשורת בארגון

הקורס נועד להקנות ידע ולחשוף את הסטודנטים לנושאים והיבטים שונים בטכנולוגיות המידע
והתקשורת בארגונים ,בקורס יוצגו ויחשפו מגוון היבטים בסיסיים כדוגמת היבטים ארגוניים
הקשורים למיקומה ותפקידה של טכנולוגיית המידע בארגון ,הביטים אסטרטגים ומערכתיים,
הביטים יישומיים של הטמעת מערכות מידע ותהליכים מנוהלים בארגון והיבטים הקשורים
לתשתיות תקשורת בסיסיות.

משחק עסקים

מערכות מידע הן נדבך חשוב באסטרטגיה ארגונית ,האנשים העוסקים בתחום – בין שהם
בארגון יזמי או בארגון עסקי אחר – יזכו ליתרון משמעותי אם יבינו את נושא האסטרטגיה
העסקית .התנסות מעשית באסטרטגיה עסקית הוא אפקטיבי לאין שיעור מלמוד תאורטי.
התנסות זאת תתבצע בקורס זה באמצעות תוכנת סימולציה .הקורס הוא בשיטת הכיתה
ההפוכה .הלימוד כולו יעשה בצורה מקוונת ,והמרצים ישמשו כחונכים ויספקו הדרכה אישית.
מטרת תכנת הסימולציה היא לאפשר התנסות מעשית בהחלטות של אסטרטגיה עסקית.

מקצועות בריאות דיגיטלית
תוכנת הסימולציה מדמה בנייה של מיזם עסקי בינלאומי במשך שנה וחצי (שישה סיבובים
של קבלת החלטות שכל אחד מהם מדמה רבעון במציאות) .התוכנה מאפשרת לבנות חברה,
להתנסות באסטרטגיה ,ולהתחרות עם חברות אחרות במרחב העסקי הווירטואלי ,ותוכננה
לחקות את הסביבה העסקית התחרותית והדינאמית .באמצעות תוכנת הסימולציה הסטודנטים
יקימו חברה ,יאבקו עם הבסיס העסקי ,ויקבלו החלטות שעוסקות בשיווק ,הפצה ,ייצור ,משאבי
אנוש וכספים בסביבה אי-ודאית .בכל רבעון יהיו החלטות מובנות שהתוכנה תבקש לקבל,
ובכל רבעון יהיה על הסטודנטים לנתח את מצב החברה ,ולשפר את האסטרטגיה בהתאם
לצרכים .הקורס יקנה את הכישורים של הבנת מושג האסטרטגיה העסקית ,והיכולת לקבל
החלטות במצבים המדמים מצבי אמת.
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המסלול לבריאות דיגיטלית מתוכנן להתחיל בפעולה בשנת תשפ"ג.
רצ"ב תקצירי הקורסים בתוכנית:
נושא

תיאור התכולה

הכרת עולם הבריאות

קורסים בסיסיים שעוסקים בנושאי הכרת עולם הבריאות:
הרפואה ,מקצועות הבריאות ומערכת הבריאות.
לימוד בסיס הידע הרפואי ,בדגש על שילוב מערכות
טכנולוגיות בסביבה הרפואית והדרישות ממערכות אלו.
הקורס יתמקד בלימודי השילוב הטכנולוגי הנדרש במערך
הרפואי המודרני ,תהליכי השילוב ,דרישות ממערכות
רפואיות והבנת סביבת בעלי העניין במערכות הרפואה.
הקורס סוקר את מקצועות הבריאות :פיזיותרפיה ,סיעוד,
מעבדה רפואית ,ובהמשך תחומים נוספים ומתמקד
בדגשים הייחודיים של מקצועות אלו וכן בדרישות המידע
והטכנולוגיה במקצועות השונים.
הבנת מבנה מערכת הבריאות ,בדגש על ניהול מערכי
הבריאות הציבורית ,בתי החולים והמרפאות ודרישות ניהול
המידע והידע במערכים אלו.

רפואה והשילוב
הטכנולוגי

מקצועות הבריאות

מערכת הבריאות
הציבורית והמחקר
הרפואי

רגולציה והשפעתה
על טכנולוגיות בעולם
הבריאות
טכנולוגיות בעולם
הבריאות
טכנולוגיות מתקדמות
בעולם הרפואה
ותהליכי פיתוח
מערכות רפואיות
הנחיות רפואיות
ורפואה מותאמת
אישית

מספר
נקודות
זכות

שנת
לימוד

11

ב'

3

3

כחלק מהלימוד נסקור את מוסדות הסיעוד ובריאות הנפש
– מצב קיים ,כיווני פעילות וצרכים טכנולוגיים.

3

בלימוד יכלול סקירה של תהליכי מחקר רפואי – עקרונות
ושיטות ,תכנון ניסויים קליניים ,תהליכי קבלת החלטות,
בדגש על דרישות מערכות המידע בתהליכי קבלת
ההחלטות.
דרישות רגולטוריות – התפתחות ,שונה ודומה בין מדינות,
תנאי בסיס לעמידה בדרישות רגולציה ,שילוב הרגולציה
בתהליכי הפיתוח.
קורסים הסוקרים את הטכנולוגיות השימושיות בעולם
הבריאות
סקירת תחום הטכנולוגיות ברפואה ,כיווני מחקר ,אתגרים
ובעיות.

2

ייזום ,אפיון ופיתוח מערכת רפואית.
מהן הנחיות רפואיות ,היכרות עם תהליכי בנייה והגדרה
של הנחיות רפואיות.
מהי רפואה מותאמת אישית -הגדרות ,כיוונים ותהליכים.
איך מתאימים את הרפואה לאנשים בכלל  -שיטות
ואמצעים.

ב’

ב’

ג׳

ג’

8
4

2

א׳

ב’
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נושא
ניתוח מערכות
מבוססות מאורעות
בתחום הבריאות
ניתוח נתונים וקבלת
החלטות בעולם
הבריאות
נתוני עתק

שיטות מתקדמות
בלמידה חישובית

סמינר במערכות
תומכות החלטות
רפואיות

תיאור התכולה
ניתוח דרישות ותכנון מערכות מבוססות מאורעות בתחום
הבריאותי ,כגון :מערכות  ,IoTרפואה מרחוק ,ניהול
פרוטוקולים מבוססי מאורעות.
קורסים המתמקדים בנושאי מדעי הנתונים וקבלת
החלטות שהם נושאים מרכזיים בטכנולוגיות של עולם
הבריאות
כלים לניהול נתוני ענק:
(.)Big Data, Hadoop EcoSys, Map-Redu3ce, HDFS
כמויות הנתונים הנוצרות מידי יום ברשתות פנימיות
וחיצוניות של ארגונים הולכות וגדלות מידי יום .כלי העיבוד
והניתוח הסטנדרטיים מוגבלים ביכולתם לעבד כמויות
ונפחים אלו .שטף המידע העכשווי דרש פיתוח כלים
מחוכמים יותר וארכיטקטורות חדשות המסוגלות להתמודד
עם הכמויות מצד אחד ,ועם מבנה ארגוני שונה של
הנתונים ,מאידך .בקורס נלמד מהם המגבלות של הכלים
הקיימים (הסטנדרטיים) ,מהם כלי  Big-Dataוכיצד הם
מסייעים ופותרים חלק מן המגבלות.
הקורס ילווה בחשיפת פלטפורמות עבודה בתחום ה
 .Big-Dataהקורס מיועד לסטודנטים בעלי רקע בבסיסי
נתונים ,היכרות טובה עם שפת  Pythonוהבנה של שפת
 ,SQLהמעוניינים להרחיב את מעגל ידיעותיהם בתחום
החישובים המבוזרים במערכות מידע גדולות.
בקורס זה נלמד נושאים מתקדמים בלמידה חישובית.
נתחיל את הקורס בהרחבות של נושאי הסיווג והאשכול.
במיוחד נדון בקבצי נתונים עם חריגים ,רעשים ונתונים
חסרים .נלמד איך לזהות כל אחד מהם ואת השיטות לטפל
בבעיות מסוג זה .לאחר מכן נלמד שיטות בלמידה עמוקה
ונעסוק בסוגים שונים של נתונים כמו תמונות ,וטקסט.
תכנון ובנייה של מערכות תומכות החלטה ,על בסיס
הנחיות רפואיות.

שימוש במערכות רפואיות.
פרויקט גמר –
פרויקט מותאם למסלול ,שיתבצע כפרויקט יזמי
התמחות בתחום ייחודי או פרויקט בארגון בריאות או בחברה העוסקת בתחום.
 +סדנת פרויקט גמר
משותפים עם המסלול
השני
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מספר
נקודות
זכות

שנת
לימוד

2

ב׳

11

4

ב׳

4

ג׳

3

ג׳

6
2

ג׳

		
מרכז החדשנות
מכללה האקדמית צפת ,מעניקה לפריפריה הצפונית של ישראל אפשרויות חינוך
אקדמיות באיכות גבוהה ומשמשת כמנוע של שינוי ,פיתוח וצמיחה אזורי .לאחרונה
הקימה המכללה האקדמית צפת ,מרכז יזמות וחדשנות .באמצעות המרכז נעצים
ידע ,מיומנויות ,ומשאבים הקיימים בחברות ,ארגונים ואנשים הגרים ,לומדים ועובדים
בצפון .המטרה הינה לבנות מערכת קשרי גומלין לפעילות יזמית וחדשני שתביא
להעצמה כלכלית ואנושית באזור כולו .המרכיבים שאותם אנחנו מחברים תחת קורת
גג אחת במרכז היזמות והחדשנות הם :אקדמיה ,תעשיה ,חברות הזנק – חדשנות ומימון.
המרכז משמש עבור החוקרים והסטודנטים הלומדים במכללה גשר לעולם היזמות
והחדשנות שהוא אחד מסימני ההיכר והגאווה של מדינת ישראל ועבור החברות ,המיזמים,
היזמים ואנשי המקצוע האיכותיים הגרים ועובדים בצפון ישמש המרכז מקור ידע ,חניכה,
העצמה ושיתוף ידע להקמת מיזמים טכנולוגיים חדשניים גלובליים .המרכז יפעל במגוון
תחומי התמחות בהתאם לצרכי השוק וישים דגש על בריאות דיגיטאלית .המרכז מקדם
מיזמים של יזמים בקהילה וגם של חוקרים במכללה שעוסקים בטכנולוגיות מידע וכן
במקצועות הרפואיים והפארא-רפואיים ומחוברים לבתי-חולים ,מרכזים רפואיים וארגוני
בריאות .לצד המרכז המכללה החלה לקיים קורסים אקדמיים בנושאי יזמות וחדשנות אשר
יקנו כישורי יזמות לסטודנטים במגוון חוגים ,ויכינו אותם לקחת חלק בפעילויות המרכז.
המרכז גם עובד עם ארגונים באזור הצפון כדי להעצים אותם בנושאי חדשנות בתוך הארגון,
דרך הכשרות ,חניכה ומיזמים משותפים.

מקורhttp://www.flickr.com/photos/archibaldjude/31352718/in/photostream/ :

CC Attribution-NoDerivs License archibald jude
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קשרי תעשייה והתמחויות בתעשייה
החוג משלב בתכנית הלימודים אפשרות של התמחות בתעשייה שמאפשר צבירת ניסיון
וקשרים בפיקוח אקדמי .בחוג משולבים מרצים בעלי ניסיון רב בתעשייה .גולת הכותרת של
הלימודים היא פרויקט הגמר שמתבצע בתעשייה.

הדרכה אישית לסטודנטים ממנטור שהוא בכיר בתעשייה
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פרויקט הגמר תשפ"א – פרויקטים מצטיינים

הסדנא ליזמות וחדשנות תשפ"א  -עבודות מצטיינות
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ועוד משהו...
כרטיס הכניסה שלך לטכנולוגיה העילית .שילוב של תאוריה ופרקטיקה ברמה גבוהה ,ובאווירה
ידידותית .מזכירת החוג ,רולה זכנון ,היא גם היועצת לסטודנטים ,ומלווה את הסטודנטים במהלך
לימודיהם בכל סוגיה ועצה.
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