
 

 ייטון היא שפה עילית שפותחה בקוד פתוח בתחילת שנות התשעים. מאז עברה השפה שינוייםפ

 הכוללים שיפורים ושדרוגים שונים. רבים

לפיתוח בסביבות שפת פייטון הינה שפת קוד נוחה מאוד למשתמש. מדובר בשפה גמישה, היעילה 

חדשניות. הקורס נועד להעניק את הידע, הטכניקות והכלים הנדרשים בכדי לאפשר שימוש בפייטון 

 לצורך פיתוח תוכנות מסובכות ברמה מקצועית גבוהה בחברות הייטק לתחומים השונים.

המסלול היחיד שמאפשר לבוגרים לרכוש מקצוע מבוקש ולפתח קריירה, הן כמפתח עצמאי  •

 .Devopsומפתח שכיר תוך התנסות עם הטכנולוגיות בתחום פיתוח שרת, אבטחת המידע והן כ

. ידע בפייטון מאפשר םשרתים אשר פותחו בשפה זו, מפורסמים בזכות היציבות שלה •

 השתלבות בחברות כמפתח שרת לכל דבר.

באמצעותה ניתן לפתח תוכנות קצרות וארוכות ולהריץ אותם  – Scriptפייטון הינה שפת  •

. קורס זה מקנה ניסיון בפיתוח עם פייטון  המאפשר להשתלב  Linuxהבמערכת ההפעל

 .– Devopsבחברות כאיש

 השעות היקף 

 שעות תרגול עצמי( 50שעות פרונטאליות +  120שעות ) 170

 קהל יעד ודרישות קבלה

הקורס מיועד למועמדים חסרי רקע, בעלי אנגלית ברמה טובה ואוריינטציה טכנית, המעוניינים 

 ואבטחת מידע. Devopsלהתמקצע בתחום פיתוח תוכנה, 

קורס זה מחייב עבודה אינטנסיבית ומתאים למועמדים המסוגלים להתמיד בתרגול שוטף בכיתה 

 להגיע עם מחשב נייד אישי. מלץמו .דיםובאמצעות עבודה עצמית מעבר לשעות הלימו

 סגל המרצים

סגל מרצים ומומחי הדרכה, מהמובילים בתחומם, בעלי ניסיון מעשי רב ביישום  iNTלמכללת 

 טק הישראלית והעולמית.-והדרכת נושאי הלימוד בתעשיית ההי

 iNTזכאות לתעודת גמר מטעם מכללת 

מהשיעורים ומעבר  85%קבלת תעודת בוגר קורס מטעם המכללה מותנת בהשתתפות בלפחות 

 סף לעמידה בתקנון הלימודים.כל המבחנים בציון עובר בנו

במסלולים: קורס מיישם סייבר, הכשרת  iNTבוגרי הקורס יוכלו להמשיך את לימודיהם במכללת 

 .BIופיתוח Devops ומכונות אוטונומיות, הכשרת של הדברים' 'אינטרנט מפתחים ב

 Pythonמפתחי 

 תיאור

 הקורס

 חשוב

 לדעת

 היתרונות

 שלנו



 

 שעות 60 –מכינה בתכנות 

. מטרת המכינה הינה Pythonותכנות באמצעות  Pythonבמסגרת המכינה נסקור את מבוא לשפת 

,  FOR ,WHILE,IFרכישת מיומנות בסיסיות בתכנות כגון פיתוח תכניות בסיסיות, שימוש בפקודות כגון 

 שימוש במערכים ועוד. המכינה כוללת תרגול רב.

 

 הכרת יסודות

 להכיר. הפרק יכלול: Pythonבחלק זה נכיר יסודות שהן גם כן חובה על כל בוגר/ת קורס 

  ש"א( 15מסדי נתונים )

חלק זה יוקדש להכרות עם בסיסי נתונים. נלמד תכנון ופיתוח בסיס הנתונים, נסקור את כלי ניהול 

 נלמד באמצעות תרגול.ולקשר זאת לחומר ה SQLבסיס הנתונים הקיימים בעולם. נלמד לכתוב שאילות 

  ש"א( 5יסודות התקשורת )

השכבות. מודל זה מתאר את הפעולות הנדרשות על מנת  7מודל  - OSIחלק זה יוקדש להכרות עם 

ולהבנה מעמיקה  IPלהעביר מידע על גבי רשת תקשורת. בחלק זה יינתן דגש מיוחד להכרות שכבת 

 . UPDו TCP IPבפרוטוקולי 

  ש"אLinux (10 ) יסודות 

נלמד לכתוב פקודות  – Shellבחלק זה נבצע הכרת מעמיקה של יסודות מערכת ההפעלה לינוקס. נלמד 

תוכנות קטנות לביצוע פעולות הפעלה שונות בלינוקס.  –בסיסיות בלינוקס. נלמד לפתח סקריפטים 

 .Pythonפיתוח סקריפטים בסיסיים בשפת 

 

 תכנות מתקדם

 .Python -פיתוח בבחלק זה נתמקד בהכרת מעמיקה יותר של 

 שעותXML  (5 )ו JSONפורמטים להעברת מידע 

פורמטים  – JSON ופורמט XMLנכיר את התבניות, אשר באמצעותן ניתן להעביר מידע ואת פורמט 

 המפורסמים להעברת מידע בין שרת ללקוח ונשתמש בהם.

  ש"אStream (10 )עבודה עם 

 נכיר מתודולוגיות גישה וקריאה מקובץ, ממחשבים מרוחקים ועוד כלים מתקדמים.

  ש"א( 15ושליטה על השרת ) TCP IPהקמת חיבור 

לשלוט על  נלמד תוך תרגול בכיתה , TCP IPמבוסס  Python Client Serverבבחלק זה נלמד גם לפתח 

כיצד ניתן להעביר פקודות לשרת זה, ולקבל ממנו תוצאות ואיזה  רהשרת על ידי התחברות מרחוק. נכי

 יכולות תקשורת מאפשר החיבור.

 שעות עבודה עצמיתPYTHON (50  )פרויקט מסכם 

בסיום החלק, יקבלו התלמידים פרויקט פיתוח לביצוע. הפרויקט יבוסס על סמך הידע אותו רכשו 

 עצמית, בליווי מרצה הקורס. התלמידים עד כה. פיתוח הפרויקט מבוסס על עבודה

  

המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת, לפי שיקול דעתה, שינויים בתכנית הלימודים, היקף שעות הלימוד, סגל המדריכים 

 .וכד', ולא יראו בכל מידע המפורט בדפי מידע של המכללה כהתחייבות כלשהי מצד המכללה

 תכנית

 לימודים

PYTHON 



 


