
 

 משרד החינוך 
 המנהל למדע ולטכנולוגיה 

 הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 

 
 

 
 

 פרטים על השתלמות בנושא: 

למורי   NumPyוהוראות ספריית  Pythonשפת יסודות התכנות  
   טכניון –הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 

 . 4992מספר  Pythonיסודות התכנות בשפת : מבוסס על מתווה
 

 ן ציו  עםשעות גמול   60 בהיקף של
 

 
יסודות בנושא    השתלמות  מודיעים על פתיחת  טכניוןוה  הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים

שפת   ספריית    Pythonהתכנות  ומחשבים  ,NumPyוהוראות  אלקטרוניקה  הנדסת  של  למורי  מטרתה   .

סביבת העבודה    תוך כדי הכרת  מגמההטיפוח חשיבה אלגוריתמית במסגרת לימודי  ההשתלמות היא  

 לפיתוח תוכנה ככלי לקידום ההוראה.

 
שעת   סיוםשעת  מס' שעות 

 התחלה

 מס'  תאריך  יום  נושאי הלימוד 

 מפגש

התקנת סביבת עבודה, חלופות, שימוש  16:00 19:15 4

 בסביבת עבודה בענן והוראות הדפסה.

 1 11/5/2022 רביעי

נים,  משתוגי  ם, סי נקלט, פלט, משת 16:00 19:15 4

בסיסי ספירה.  Castingגמישות ושינויים 

 מחרוזות

 2 18/5/2022 רביעי

 3 19/5/2022 חמישי פלט/קלט תרגול  – 1מטלה מס'    2

 4 25/5/2022 רביעי dictionaries ,tuples ,listsמבני נתונים  16:00 19:15 4

פעולות חשבונאיות, אופרטורים, סדר  16:00 19:15 4

 mathפונקציות ספריה פנימיות כמו 

 5 1/6/2022 רביעי

עבודה עם מבני תרגול  – 2מטלה מס'    2

 נתונים 

 6 2/6/2022 חמישי

 7 8/6/2022 רביעי whileאות ולל  forלולאות  16:00 19:15 4

 8 15/6/2022 רביעי הגדרת פעולות   16:00 19:15 4

 9 16/6/2022 חמישי פעולות תרגול  – 3מטלה מס'    2

 עבודה עם מחלקות  16:00 19:15 4

 

 

 10 22/6/2022 ביעיר

עבודה עם קבצי:  קריאה, כתיבה, החלפה,  16:00 19:15 4

 הוספה, מחיקה, יצירה.

 11 26/6/2022 ראשון

 12 27/6/2022 שני מחלקותתרגול  – 4מטלה מס'    2

 , (Exceptionטיפול בחריגים ) 16:00 19:15 4

ומנגנון   raise ,except -ו tryמנגנון 

finallyסוגי חריגים , . 

 13 28/6/2022 שלישי

 

   NumPy Arraysמערכים תחת   16:00 19:15 4

 -עבודה עם מטריצות תוך שימוש בו
NumPy 

 14 30/6/2022 חמישי

 15 1/7/2022 שישי ם מטריצותודה עבעתרגול  – 5מטלה מס'    2

 16 3/7/2022 ראשון    Matplotlib -תכנות גרפים תוך שימוש ב 16:00 19:15 4

 17 5/7/2022 שלישי ייצוג מידע ויזואלי במחשב  16:00 19:15 4

 18 6/7/2022 רביעי ותמונות ים גרפ – 6מטלה מס'    2

 

  



 מורה ההשתלמות: גדי הרמן
 

 ZOOM -ההשתלמות מתוקשבת ותעבור כולה ב
 

  :ההרשמה להשתלמות דרך הקישור הבא
  
https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37 

 

 

 .  פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

 ההשתלמות בתהליך לאישור פדגוגי 

 

 ב ב ר כ ה  

 שלומי אחנין  

מפקח מרכז על מגמת הנדסת  
 אלקטרוניקה ומחשבים 

 משרד החינוך 

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37

