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כל הזכויות שמורות למחברת ©
פרט לזכויות על השאלות מבחינות הבגרות ,אשר שמורות למדינת ישראל
אין להעתיק ,לצלם או לשכפל קטעים מהספר בכל דרך שהיא ,ללא אישור בכתב מההוצאה לאור.

פתח דבר
הספר עוסק ביסודות מדעי המחשב ומותאם לתוכנית הלימודים בבתי הספר התיכוניים .לימוד לפי פרקי
הספר חושף את הלומד לעולם חדש של מושגים ורעיונות ,מהווה צעד ראשון בעולם מדעי המחשב,
ומשמש הכנה לפרק "עיצוב תוכנה".

הדגשים עיקריים:


לימוד המבנה התחבירי של השפה ,תוך התבססות על עצמים.



לימוד תבניות אלגוריתמיות (חשיבתיות).



פיתוח חשיבה מתמטית.



יכולת פתרון בעיה אלגוריתמית דרך פיתוח מיומנויות של הבנה ,גילוי הפתרון האלגוריתמי,
חלוקת הבעיה לתתי בעיות ,ניתוח יעילות ואימות הפתרון.



לפי תכנית הלימודים החדשה ,בסיום פרק יסודות יהיה התלמיד מסוגל לממש תכניות תוך
שימוש במחלקות ועצמים .מורה המעוניין ללמד בשיטת עצמים תחילה ,יכול להתחיל ללמד את
פרק  13אחרי פרק ( 5החושף את התלמיד לשימוש בפעולות מוכנות) ולחזור לפרק זה תוך
התקדמות בפרקים האחרים בספר ,או ללמד את הפרק בסדר שבו הוא מובא בספר ,אחרי
שהתלמיד מכיר ויודע לכתוב פעולות משלו.



מומלץ ללמד את הפרקים ( 7לולאות)( 8 ,מספר אקראי) ו( 9-פעולות) במשולב.



יעילות :בתוכנית הלימודים אין הכרח לכתוב תוכנית יעילה .לעומת זאת בעולם המעשי יעילות
הינה שיקול חשוב בעת בחירת האלגוריתמים לפתרון .כמו כן ביחידה הבאה של תכנית
הלימודים ("עיצוב תוכנה") נלמד נושא היעילות ,לפיכך השתדלנו לתת את הדעת לנושא בספר
אם כי לא באופן נרחב.



בסיום כל פרק מומלץ לפתור את התרגילים ,אשר פתרונן יביא להטמעת הנושא שנלמד.
התרגילים מסתמכים על הפרק שנלמד ועל כל הפרקים הקודמים ,ולכן מומלץ לא לדלג על פרק.
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