
  

 
 חלקה למתמטיקהמה

 

 תוכן עניינים
 חברי סגל המחלקה

 
 סגל הוראה נוסף במסגרת תוכנית קמ"ע

 
 טבלת סיכום דרישות –במתמטיקה  cB.Sמסלולי לימודים לתואר 

 
 מגמת מתמטיקה כללית

 
 מגמת הוראת המתמטיקה

 
 דו מחלקתי המחלקה למתמטיקה והמחלקה למדעי המחשב – cB.Sמסלול לימודים לתואר 

 
 למצטיינים מתמטיקה ומדעי המחשב תוכנית לימודים

 
 תוכנית לימודים משולבת לתואר כפול עם המחלקה להנדסת תעשיה וניהול

 
 תוכנית לימודים משולבת במתמטיקה ובהנדסת חשמל ומחשבים

 
 ומשנית מחלקה ראשיתכמתמטיקה מחלקתי / -תוכנית לימודים במסלול דו

 
  שילוב לימודי מתמטיקה ופיסיקה

 
 רשימת המקצועות המוצעים על ידי המחלקה למתמטיקה למחלקות אחרות
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 חברי סגל המחלקה
 

 רונן פרץפרופ'  -ראש המחלקה 
 

  פרופ' אורי אברהם     (     1)
 פרופ' תיאודור איזנברג    (      4)
     פרופ' עמוס אלטשולר  (         2)

 פרופ' דניאל אלפאי  
 פרופ' עידו אפרת  
 פרופ' הנריך בליצקי  
   אמנון בסר פרופ' 

   פרופ' דניאל ברנד  (         1)
 פרופ' ולדימיר גולדשטיין  
 ד"ר נדיה גורביץ  
   ד"ר יאיר גלזנר  

 פרופ' אליהו גרצבך (2)
  ד"ר שרון הולנדר 
 ד"ר אילן הירשברג 
 ויקטור ויניקוב פרופ'   
   ברק ווייס פרופ'  

   בוריס זלצמן פרופ'   (3)
 ד"ר אסף חסון  
   פרופ' דמיטרי טוראייב  
 ד"ר איליה טיומקין 

 פרופ' ואדים טקצ'נקו  (2)
   יאל ידיןד"ר אר 
   פרופ'  אמנון יקותיאלי  
 פרופ' מרים כהן   
    מיכאל לוין פרופ'  
   פרופ' מיכאל לין  

 פרופ' אלכסנדר מרקוס  (2)
 ביץד"ר דניאל מרק 
 ד"ר ערן נבו 
 ד"ר סייג איתן 
 ד"ר שחר סמורודינסקי 

    פרופ' רתינדרנאת סן  (2)
       פרופ' ולדימיר פונף  

 אול אברהם פורמןפרופ' פ  ( 2)
 פרופ' אברהם פיינטוך   
   ד"ר פיודור פקוביץ                                
     פרופ' רונן פרץ  
   פרופ' מנחם קוג'מן  
   פרופ' מתתיהו רובין  

              פרופ' יצחק רובינשטיין   (3)
 פרופ' יואב שגב  
 ד"ר אור שליט 

 פרופ' יהושע שפירא   (2)
  

----------------------------------------------------- 
 מדעי המחשב גם במחלקה לחבר   (1) 
 פרופסור אמריטוס (2) 
 מנוי משותף עם המכון לחקר המדבר  (3) 
 מנוי משותף עם המחלקה לחינוך  (4) 
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 סגל הוראה נוסף במסגרת תוכנית קמ"ע

 

 ד"ר אלכסנדר אוחלוב 

    ןברמכאל בריפרופ' מ 

  פרופ' לאוניד ברזנסקי 

 פרופ' מיכאל גיל 

 פרופ' גרגורי דרפל 

 ד"ר ארקדי ליידרמן 

   ד"ר רובים ליפיאנסקי 

   לנה ליציןאד"ר  

   פרופ' גרגורי משביצקי 

   פרופ'  לאוניד פריגוז'ין (1)

   ד"ר נינה צ'רניבסקיה 

    פרופ' אלכסנדר קגנוביץ (2)

   פרופ' מיכאל קלין 

 רובשטיין ציון -ופ' בןפר 

   פרופ' ולדימיר שבלייב 

      

  
  
 ----------------------------------------------------- 
 
 
 
  המכון לחקר המדברמנוי משותף עם  (1) 
 המחלקה לפיסיקהמנוי משותף עם  (2) 
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 המחלקה למתמטיקה 

 
   (.B.Sc)תוכניות לימודים לתואר ראשון

 
 

לקראת התואר בקצב  לקה מתקיימים לפי שיטת הצבירה, שמטרתה לאפשר לסטודנט  להתקדםהלימודים במח

 על הסטודנט לצבור מספר נקודות כמפורט להלן לשם מילוי חובותיו לקבלת התואר הראשון. המתאים ליכולתו.

 בהצלחה.  אותם למד ועמד בבחינותשבכל סמסטר יזוכה הסטודנט במספר נקודות לפי המקצועות 

 

 מסלולים כדלקמן : בשבעה (.B.Sc)חלקה למתמטיקה מקיימת תכניות לימודים נפרדות לתואר "בוגר" המ

        

I    -    תוארB.Sc.  הוראת המתמטיקהו תמטיקה כללית )עיונית ושימושית(מ מגמות:  2 -בבמתמטיקה. 

          

II  -    ואר  "מחלקתית  עם המחלקה למדעי המחשב לת-תוכנית לימודים דוB.Sc. ומדעי המחשב", במתמטיקה 

 במגמה מורחבת ובמגמה עם חטיבה חיצונית.        

 

III -   המחלקה למדעי המחשב לתואר כפול עםלמצטיינים תוכנית לימודים 

 

IV -   הנדסת תעשיה וניהול.המחלקה ל תוכנית לימודים משולבת לתואר כפול עם 

 

V -   ול עם המחלקה להנדסת חשמל ומחשביםתוכנית לימודים משולבת לתואר כפ.  

 

VI -   תוכנית לימודים דו מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית 

 

VII -  תוכנית לימודים ל- B.A. )במסגרת הפקולטה למדה"ר )ראה שנתון מדה"ר 

V   -  :תוכנית לימודים דו מחלקתית במסלול מחלקה ראשית עם מחלקה משנית 

 

ריים הם בין מחלקות הפקולטה למדעי הטבע )למעט המחלקה למדעי החיים( ומחלקות השילובים האפש

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה )בהן קיימת תוכנית לימודים של מחלקה ראשית, משנית(.
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 להלן עקרונות התוכנית:

 

 במידת האפשר.שנים  3, ותימשך נק"ז 021-021תוכנית הלימודים הכוללת תהיה בהיקף של  .1

 .נק"ז 01-41הינה בהיקף של  במחלקה ראשיתתוכנית לימודים  .2

 .נק"ז 11הינה בהיקף של  במחלקה משניתתוכנית הלימודים  .3

 במסלול זה הינן זהות לדרישות הקבלה למסלול החד מחלקתי במחלקה הרלוונטית.דרישות הקבלה  .4

ית. לא ניתן להירשם קבלה ללימודים במסלול זה מחייבת קבלה הן למחלקה ראשית והן למחלקה משנ .5

 ולהתקבל רק לאחת מהן.

 התואר המוענק במחלקה הראשית. ע"ס .B.Aאו   B.Scהתואר שיוענק למסיימי התוכנית הינו "בוגר":  .6

ללא דרישה ך לימודים לתואר שני באותה מחלקה שתוכנית לימודים במחלקה ראשית תאפשר למסיימים המ .0

 להשלמות.

 לצורך המשך לימודים וקבלה לתואר שני. יב בהשלמותתחיתוכנית לימודים במחלקה משנית 

 

 

 במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה: .B.Aלתואר ת לימודים וכניוהמחלקה למתמטיקה מקיימת תבנוסף 

 .עי הרוח והחברהמדהפקולטה לראה שנתון  -דו מחלקתי  .B.A-תוכנית לימודים ל א.    

  .עי הרוח והחברהמדהפקולטה לראה שנתון  –מחלקה משנית טיקה כעם מתמ .B.A-תוכנית לימודים לב.         
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I.  סיכום הדרישות לתוארB.Sc. במתמטיקה 
 

 מתמטיקה כללית 
(1) 

 הוראת מתמטיקה
(4) 

 64.5 66.5 חובה במתמטיקה

 5 5 חובה במדעי המחשב

בחירה מצומצמת 
 במתמטיקה

24 --- 

 --- 6-27 בחירה במתמטיקה

בחירה במתמטיקה או 
 במדעי המחשב

--- 26-22 

 4 5.5 בחירה חופשית

 5-7 6-9 השלמה למדעים

 --- 6-11 חטיבה

 2 2 אנגלית

 --- --- חובה בכלכלה

  34-31 --- הכשרת מורים

  021  סה"כ
011..-012.. 

 לפחות

 
 ביחידה להכשרת מורים אישור על סיום לימודים  -* דרישת היחידה להכשרת מורים           

 
 
 
 
 
 

II סיכום הדרישות לתואר  .B.Sc. תכנית לימודיםב במתמטיקה ומדעי המחשב 
 מחלקתית-דו  

 
 

 מתמטיקה ומדעי המחשב  
 מגמה מורחבת

(11) 

 מתמטיקה ומדעי המחשב
 עם חטיבה חיצונית

(96) 
חטיבה סגורה באישור יו"ר 

 ועדת הוראה

 31.5 43 חובה במדעי המחשב      

 37 37 חובה במתמטיקה      

 3-7  השלמה למדעים      

  16-19.5 בחירה מצומצמת       
   במתמטיקה        

 בחירה במתמטיקה       
 או במדעי המחשב     

 
16-12 

 4-6 2.5-14.5 בחירה      

 21-32 12-26 לימודי חטיבה      

 2 2 אנגלית      

 לפחות 022 לפחות 021 סה"כ        
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III.  סיכום הדרישות  לתואר B.Sc.          IV. יכום הדרישות לתואר סB.Sc. 
 )מהנדס( .B.Scבמתמטיקה ותואר   )מהנדס( .B.Scבמתמטיקה ותואר  

 במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים במחלקה להנדסת תעשיה וניהול              
 

 מתמטיקה  
 הוליוהנדסת תעשיה ונ

              (7) 

 מתמטיקה 
 והנדסת חשמל

(11) 

 חובה במתמטיקה 
 ובמדעי המחשב 

 
17.5 

 166.5 מדעי הטבעחובה ב 

 63 חובה בהנדסת חשמל

   96.6 חובה בתעשיה וניהול 

   12 בחירה בתעשיה וניהול

 19-26 במסגרת שני   3 חובה במגמה תעו"נ

  מסלולי התמחות  2 אנגלית  

 16.5-12.5 בחירה   

 2 אנגלית   

 210 סה"כ   ..211 סה"כ  

 

 
 
 

       Vמחלקתי: מחלקה ראשית ומחלקה משנית-דו .  סיכום הדרישות לתואר  
 

 
 מתמטיקה כמחלקה ראשית

מתמטיקה כמחלקה 
 משנית

 32.6 72.5 חובה במתמטיקה

 -- 5.6 חובה במדעי המחשב

 9.5-11.6 4.6 בחירה במתמטיקה

 -- 2.6 אנגלית

 11.1-..10  ..41  כסה"

 
 
 
 
VI . סיכום הדרישות לתוארB.Sc. במסלול מתמטיקה ראשית ופיסיקה משנית  

 
 

 מתמטיקה כמחלקה ראשית
מתמטיקה כמחלקה 

 משנית

 32.6 73.5 חובה במתמטיקה

 -- 4-5.6 חובה במדעי המחשב

 9.5-11.6 4.6 בחירה במתמטיקה

 -- 2.6 אנגלית

  11.1-..10 ..41-..41  סה"כ
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VII סיכום דרישות לתואר .B.Sc במסלול מצטיינים לתואר כפול מתמטיקה ומדעי המחשב 

 
 

 

 נק"ז 

 61.5 חובה במתמטיקה

 52 חובה במדעי המחשב

 7 חובה בהנדסת חשמל ומחשבים

 2 חובה כלליים

 1 חובה מצומצמת במתמטיקה

 24 או במדעי המחשב בחירה במתמטיקה

 ..010 סה"כ

96



  

I. לול לימודים לתואר מסB.Sc.  במתמטיקה 
  

 מגמות: מתמטיקה כללית, הוראת המתמטיקה, בשלושבמתמטיקה מתקיימים  .B.Scהלימודים לתואר 

 עם חטיבה בכלכלה. מתמטיקהו

 

 . פירוט דרישות לתואר.

 
 מגמת מתמטיקה כללית  0.. 

 
 לליכ 0.0..
 

 ון התחומים המרכזיים  שליד רקע רחב ומעמיק במגוממעניקה לתל המגמה במתמטיקה כללית 

 מקצועות מקצועות חובה בסיסיים במתמטיקה, ואפשרויות רחבות שלהמתמטיקה. הלימודים כוללים  

 שימושית.          המתמטיקה הוון יבמיוחד ניתן לבנות תוכנית בכ ;תלמידהמועדף על הבחירה לפי הכוון  

 

 דרישות לתואר:   0.2..
 
 

 מס' נקודות 

 66.5 חובה במתמטיקה

 5 חובה במדעי המחשב

 24 בחירה מצומצמת במתמטיקה

 6-27 בחירה במתמטיקה      

 6-11 בחירה מחטיבה מומלצת

 5.5 בחירה חופשית

 6-9 השלמה למדעים

 2 אנגלית

   021     לפחותסה"כ               
 
 

  ע ר ו ת : ה

 ים ניתנים אחת לשנתיים, ואחרים מדי פעם. מקצועות החובה ניתנים בכל שנה. מקצועות בחירה מסוימ .1

 ראשון  סטודנטים מתקדמים יכולים ללמוד בלימודי תואר. 5.1.5מקצועות הבחירה הם מרשימה  .2

 ובאשור המורה.  , אם הם עומדים בדרישות הקדם,במתמטיקה גם מקצועות מרשימת המקצועות לתואר שני

   מדעי המחשב. המחלקה לרק באשור  ן יהיה לקחתמקצועות בחירה במסגרת לימודי מדעי המחשב נית

 למדעים. בה מומלצת, בחירה חופשית והשלמה עבור חטי 5.1.1, 5.1.7, 5.1.6ראה להלן רשימות  .3
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 מקצועות חובה במגמת מתמטיקה כללית  0.1..
 

 שם המקצוע היקף
 

 מס' ףהיק
 תנקודו

 ניתן
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

  סתיו, אביב 2 - 4 2ת מתקדמים אנגלי 153-1.1.1

  סתיו, אביב 6 1 - הדרכה בספריה 299-10021

  סתיו 6 2 5 1חשבון אינפיניטסימלי   261-11101

  261-11101 אביב 6 2 5 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121

 261-10121 ,261-11121 סתיו 6 2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

261-11111 
  נציאליותדיפר משוואות

 רגילות
 261-10121, 261-11121 סתיו 5 2 4

 261-10121, 261-11121 אביב 4 - 4 מבוא לטופולוגיה 261-11101

261-11211 
 מבוא ללוגיקה ותורת 

 הקבוצות
  סתיו 5 2 4

261-112.1 
 ציותתורת הפונק

 המרוכבות
 261-11121 אביב 4 - 4

 אביב 5 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211
261-11211 
261-10101 # 

  סתיו 5 2 4 1אלגברה  261-10101

 261-10101 אביב 5 2 4 2אלגברה  261-10121

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

 261-11121, 261-12211 סתיו 5 2 4 הסתברות 261-14111

  סתיו 5 2 4 מבוא למדעי המחשב * 262-10101

  סתיו 6   עבדההדרכה במ 262-10111

   ..10   סה"כ 

 

 במקבילניתן ללמוד #         
 חובה במדעי המחשב * 
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 מקצועות בחירה מצומצמת במתמטיקה כללית  0.1.. 

 
"יסודות תורת  261-16611לפחות מבין  הקורסים  2-בהקורסים הבאים, ובכלל זה  9לפחות מבין  6-ביש לבחור 

 "."אנליזת פורייה 261-16231",  1ת "אנליזה פונקציונלי 261-16151המידה",  

 שלמות ואי כריעות בשפות פורמליות"-"אי 261-15131מבין שני הקורסים  אחדב לכל היותר ניתן לבחור

  ."לוגיקה"   261-16661  -ו 

 
 שם המקצוע היקף

 

 מס' היקף
 תנקודו

 ניתן
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

 261-10121, 261-11121 סתיו 4 - 4 דיפרנציאלית גאומטריה 261-111.1

 261-11111 וסתי 4 - 4 יסודות תורת המידה 261-11141

 261-11111 סתיו 4 - 4 *1אנליזה פונקציונלית  261-110.1

 261-11111 אביב 4 - 4 אנליזת פורייה  261-11211

261-1.011 
שלמות ואי כריעות -אי

 בשפות פורמליות **
 261-11211 אביב 4 - 4

 261-10121 סתיו 4 - 4 תורת המספרים 261-11111

 261-11211 אביב 4 - 4 לוגיקה ** 261-11111

261-10111 
תורת השדות ותורת 

 גלואה
 261-10111 אביב 4 - 4

 261-10111 אביב 4 - 4 2מבנים אלגבריים  261-10101

 
 (1ציונלית )במקום הקורס אנליזה פונק 26125461 לתלמידים מצטיינים ניתן לבחור בקורס אנליזה מתקדמת 

 
  מקצועות בחירה במגמת מתמטיקה כללית  ..0..

 
 רשימת קורסי הבחירה במחלקה למתמטיקה יפורסמו מידי סמסטר באתר המחלקה.

 שני הקורסים הבאים ניתנים ע"י המחלקה למדעי המחשב ומוכרים כקורסי בחירה במתמטיקה:

 
 מספר
 מקצוע

 מס' היקף שם המקצוע
 נקודות

 מקצועות קדם

 ת ה
 261-17621, 261-16621 4.5 1 4 מבוא לאנליזה נומרית  262-13611

262-11611 

 שפות ,אוטומטים 262-12611
 פורמליות וחישוביות

4 1 4.5 261-16261 ,261-12261 
261-16621 ,261-17621 
262-11611 
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 מלצת:מקצועות בחירה מתוך חטיבה מו  0.1..
 

 טעונים אישורו, "זנק 11עד של ממחלקה אחת )כלשהי(, בהיקף קורסי ליבה לימודי החטיבה הם בדרך כלל 

 של המחלקה למתמטיקה. יו"ר ועדת ההוראההמחלקה נותנת הקורסים ואישור 

רף מקצועות קרובים ממספר ניתן יהיה לצ , ובאישור מראש של יו"ר המחלקה למתמטיקה,במקרים מיוחדים

 לקות.מח

 לימודי הבחירה במתמטיקה.למכסת שאינן מנוצלות לחטיבה מתווספת המותרות  11 מביןיתרת הנקודות 

 
 מקצועות בחירה חופשית:  0.0..

 
 .קורסים המוצעים באוניברסיטההיבחרו על ידי הסטודנט ממכלול 

           
       

 לימודי השלמה למדעים:  0.4..
 

טעונים אישור  צירופים אחרים מהמקצועות הנ"ל, או שילוב מקצועות אחרים, בפקולטה למדעי הטבע, קורסים

 יו"ר ועדת הוראה.

 ויות בלימודי השלמה למדעים הן: האפשר    
 
 מהמחלקה לכלכלה: .א

 
 142-10101  'מבוא לכלכלה א  

 142-10121 . 'מבוא לכלכלה ב 

 מהמחלקה לפיסיקה: .ב

 

 263-10101  הנדסת חשמל  -1פיסיקה 

 263-10101  (.263-10141)ניתן להוסיף מעבדה  א2פיסיקה 

 263-10241  לתלמידי פיסיקה  1פיסיקה 

 263-12241   אנליטיתמכניקה 

 263-12101  לתלמידי פיסיקה. 2פיסיקה 

 263-10011  .אסטרונומיה כללית 

 263-10111  1חקר חלל חיצון. 

 מהמחלקה לגיאולוגיה .ג

 

 26611631 מבוא למינרלים וסלעים 

 26611651 לקריסטלוגרפיה גיאומטרית מבוא 

 26611121  (26611123מבוא לפליאונטולוגיה )ניתן להוסיף מעבדה 

 26611641 מבוא לגיאולוגיה דינמית 

 26611111 מבוא לגיאולוגיה סביבתית 

 26611134 מינרלים וסלעים בשדה 

100



  

 מהמחלקה לכימיה .ד

 רשימה ה וךינים לבחור מקצועות מהמחלקה לכימיה יכולים לבחור מתיתלמידים המעונ 

 המחלקה לכימיה.  מומלצת למחלקות אחרות בכל הרכב שהוא ובתאום עם היועצים של         

 )כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה בסמסטר אביב בלבד(.          

 מהמחלקה למדעי המחשב .ה

 כל קורסי המחלקה למדעי המחשב הינם קורסי השלמה למדעים, בתנאי שעומדים בקורסי הקדם.

 למתמטיקה מהמחלקה .ו

 קורסי הבחירה המוצעים ע"י המחלקה למתמטיקה ומפורסמים באתר המחלקה בכל סמסטר

 

 

 הערות:

 קורסים אלו אינם נכללים כהשלמה למדעים:  .1
 

 142-16111מבוא לכלכלה ללא כלכלנים    
 266-17611קרח אש ומטר של ברזל        
 266-17631 נדידת יבשות                      

 

 תן לקחת קורסי שרות מהמחלקות למדעי הטבע כקורסי השלמה למדעיםלא ני .2

 

 

 

 דרישות להמשך לימודים לתואר שני 0.0..
 

 הבאים במגמה לכלול בלימודיו את הקורסיםבמתמטיקה, על הסטודנט  שניעל מנת להמשיך ללימודי תואר           
 :הבחירה המצומצמת שברשימת          
 

 שם המקצוע היקף
 

 מס' היקף
 תקודונ

 ניתן
 בסמסטר

מקצועות 
 ת ה קדם

 261-11111 וסתי 4 - 4 יסודות תורת המידה 261-11141

 261-11111 סתיו 4 - 4 * 1אנליזה פונקציונלית  261-110.1

 261-10111 אביב 4 - 4 תורת השדות ותורת גלואה 261-10111

 261-10111 אביב 4 - 4 2מבנים אלגבריים  261-10101

 

 (1)במקום הקורס אנליזה פונקציונלית  26125461דים מצטיינים ניתן לבחור בקורס אנליזה מתקדמת לתלמי 
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 תוכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים מגמת מתמטיקה כללית  0.01..
 

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

מספר 
 נקודות

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

 מספר 
 נקודות

               
         סמסטר א'

   
 סמסטר ב'

 

 6.6 2חשבון אינפיניטסימלי   261-11121            6.6 הדרכה בספריה           299-10021 
 5.6 מתמטיקה בדידה     261-12211            6.6 1חשבון אינפיניטסימלי      261-11101 
 261-11211     

                  
 מבוא ללוגיקה                        

 ותורת הקבוצות      
 5.6                  2אלגברה      261-10121             5.6

 2.6   2אנגלית מתקדמים     153-1.1.1
בחירה מרשימות  מקצוע                           5.6 מבוא למדעי המחשב     262-10101 

5.1.6 ,5.1.7 ,5.1.1  
2-5 

    5.6               1אלגברה      261-10101 
    6.6  1אנגלית מתקדמים      153-1.111 

 21.1-21.1 ס ה " כ  20.1 ס ה " כ 

 
 

 
 סמסטר ג'

   
 סמסטר ד'

 

משוואות דיפרנציאליות  261-11111
 רגילות

5.6 261-112.1 
 

תורת הפונקציות 
 המרוכבות

4.6 

 4.6 המבוא לטופולוגי 261-11101 4.5 מבנים אלגבריים 261-10111
    5.6 הסתברות 261-14111
    6.6 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

   
 

 סה"כ

 
 

21.. 

 
 
 
 

 מקצועות מרשימות            
5.1.4 ,5.1.5 ,5.1.6 ,
5.1.7 ,5.1.1 

 
 

 כסה'

 
 

12 
 
 

21 

  
 סמסטר ה'

   
 סמסטר ו'

 

 מקצועות מרשימות 
5.1.4 ,5.1.5 ,5.1.6 ,
5.1.7 ,5.1.1 

 

עות מרשימות מקצו  
5.1.4 ,5.1.5 ,5.1.6 ,
5.1.7 ,5.1.1 

   
 סה"כ  

 
00.1-22.1 

 
 

 00.1-22.1 סה"כ 
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 מגמת הוראת המתמטיקה   2..
 

 כללי  2.0..
 

 מגמת הוראת המתמטיקה מתקיימת בשיתוף עם היחידה להכשרת מורים במחלקה לחינוך, ומיועדת 

 הביניים ובחטיבה העליונה(.  להכשיר מורים למתמטיקה לבית הספר התיכון )בחטיבת

  שיוןי. לבוגרי המגמה תוענק גם תעודת הוראה, המזכה אותם בקבלת רסמסטרים 9משך הלימודים 

 כמפורט ו בדרישות היחידה להכשרת מורים, הוראה קבוע מטעם משרד החינוך והתרבות, אם יעמד

 בשנתון הפקולטה למדע הרוח והחברה.  

( בציון המומלצת' )שבתוכנית או, אשר השלימו את מקצועות החובה של שנה תלמידים המעוניינים במגמה ז

  ליחידה להכשרת מורים,בקשה להתקבל  שנייההלפחות, יגישו בסוף השנה  76ממוצע 

 מדור רישום ליחידה בהם יוזמנו לבחינות כניסה וראיון )ראה שנתון הפקולטה למדעי הרוח והחברה(, ויירשמו 

  להכשרת מורים. 

 חר הרישום ליחידה להכשרת מורים יש להגיש בקשה למגמה במחלקה למתמטיקה.ולא

 

 דרישות לתואר:  2.2..
 מס' נקודות          
 

    64.5       חובה במתמטיקה
 5   חובה במדעי המחשב

 26-22       מצומצמתבחירה 
 4  בחירה חופשית                      
 5-7  השלמה למדעים                    

 2                              אנגלית   
 , בהתאם לדרישות היחידה(34-31)היקף   אישור זכאות לתעודת הוראה

 
 ..012-..011      סה"כ

 

 הערות: 

 ואחרים מדי פעם.  ניתנים בכל שנה. מקצועות בחירה מסוימים ניתנים אחת לשנתיים קצועות החובהמ .1

 תוארה להלן. סטודנטים מתקדמים יכולים ללמוד בלימודי 5.2.4הם מרשימה  מצומצמתבחירה מקצועות  .2

 ובאשור המורה מקצועות מרשימת המקצועות לתואר שני, אם הם עומדים בדרישות הקדם הראשון גם   

 המחלקהמקצועות בחירה שברשימה שתחומם מדעי המחשב ניתן יהיה לקחת רק באשור   והיועץ.   

 מדעי המחשב.ל    

 של מגמת מתמטיקה כללית. 5.1.7יהיו כמפורט בסעיף  חופשיתהבחירה ה קורסי .3
 

 .של מגמת מתמטיקה כללית 5.1.1קורסי ההשלמה למדעים יהיו כמפורט בסעיף  . 4
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 מתמטיקה מקצועות חובה ב    2.1..
 

 מס' היקף שם המקצוע מספר מקצוע
 נק' 

ניתן 
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

  סתיו 6.6 2 5 1חשבון אינפיניטסימלי   261-11101

  261-11101 אביב 6.6 2 5 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121

 261-10121, 261-11121 סתיו 6.6 2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

261-11111 
משוואות דיפרנציאליות 

 רגילות
 261-10121, 261-11121 סתיו 5.6 2 4

 261-10121, 261-11121 אביב 4.6 - 4 ולוגיהמבוא לטופ 261-11101

261-11211 
מבוא ללוגיקה ותורת 

 הקבוצות
  סתיו 5.6 2 4

261-112.1 
תורת הפונקציות 

 המרוכבות
 261-11121 אביב 4.6 - 4

 אביב 5.6 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211
261-11211 , 
261-10101 # 

  סתיו 5.6 2 4 1אלגברה  261-10101

 261-10101 אביב 5.6 2 4 2אלגברה  261-10121

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

261-10111 
תורת השדות ותורת 

 גלואה
 261-10111 אביב 4.6 - 4

 261-11121, 261-12211 סתיו 5.6 2 4 הסתברות 261-14111

  סתיו 5.6 2 4 *מבוא למדעי המחשב  262-10101

  סתיו 6.6   *עבדההדרכה במ 262-10111

 6.6 1 - הדרכה בספריה 299-10021
סתיו, 
 אביב

 

 2.6 - 4 2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1
 סתיו,
 אביב

 

   ..00   סה"כ 

       

 חובה במדעי המחשב 
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 בחירה מצומצמת במתמטיקה או במדעי המחשב    2.1..
 

"אי שלמות ואי כריעות בשפות  261-15131 ניתן לבחור לכל היותר באחד מבין שני הקורסים
 "לוגיקה". 261-16661 –פורמליות" ו 

 
 שם המקצוע היקף

 

 מס' היקף
 תנקודו

 ניתן
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

 261-10121, 261-11121 סתיו 4 - 4 גאומטריה דיפרנציאלית 261-111.1

 261-11111 סתיו 4 - 4 *1אנליזה פונקציונלית  261-110.1

 261-11111 סתיו 4 - 4 יסודות תורת המידה 261-16611

 261-11111 אביב 4 - 4 אנליזת פורייה 261-16231

261-16261 
נושאים נבחרים 

 במתמטיקה
 16למצטיינים, ממוצע מעל   2 - 2

261-1.011 
שלמות ואי כריעות -אי

 בשפות פורמליות **
 261-11211 אביב 4 - 4

 261-10121 סתיו 4 - 4 תורת המספרים 261-11111

 261-11211 אביב 4 - 4 לוגיקה ** 261-11111

 261-10121  4 - 4 גיאומטריה 261-11111

 261-11121  4 - 4 תולדות המתמטיקה 261-11101

 261-10111 אביב 4 - 4 2מבנים אלגבריים  261-10101

 261-16621, 262-11611 סתיו 4.5 1 4 מבוא לאנליזה נומרית 262-11101

 

 
 

 
 במסגרת היחידה להכשרת מורים: מקצועות חובה     ..2..

      
  נקודות לפחות. 34 של בהיקףולפי הנדרש ע"י היחידה להכשרת מורים תהיה תכנית הלמודים 
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 מגמת הוראת המתמטיקהבתכנית מומלצת לפי סמסטרים     2.0..
 

 

 
 
 

מספר 
 המקצוע

מספר  שם  המקצוע         
 דותנקו

מספר           
 המקצוע

מספר  שם המקצוע     
 נקודות

                  
 סמסטר א' 

              
 סמסטר ב'

 

 6 2חשבון אינפיניטסימלי    261-11121           6 הדרכה בספריה   299-10021 
מבוא ללוגיקה ותורת  261-11211 

 הקבוצות
5 261-12211 

261-17621 
 מתמטיקה בדידה

 2אלגברה 
5 
5 

 2     2אנגלית מתקדמים  153-15651  6 1חשבון אינפיניטסימלי      261-11101 
                   5 מבוא למדעי המחשב     262-10101 
              5            1אלגברה     261-10101 

    6 הדרכת מעבדה 262-11661
    6 1אנגלית מתקדמים     153-1.111 

      
 04 ס ה " כ   20 ס ה " כ                                 

  
 סמסטר ג' 

                            
    סמסטר ד' 

 

משואות דיפרנציאליות  261-11111
 רגילות

5 261-112.1 
261-17641 

 תורת הפונקציות המרוכבות
 תורת השדות ותורת גלואה

4 
4 

 4 טופולוגיה 261-16691 6 3ימלי חשבון אינפיניטס 261-11111
261-14111 
261-10111 

 

 הסתברות
 מבנים אלגבריים

בחירה מצומצמת /השלמה 
 למדעים/ בחירה חופשית

 

5 
4.5 

5 
 

  
השלמה / מצומצמתבחירה 
 / בחירה חופשיתלמדעים
  

 
12 

 
 

 21 ס ה " כ  ...2 ה " כ                       ס 

  
 סמסטר ה' 

   
 ' סמסטר ו

 

      
בחירה מצומצמת /השלמה  

 למדעים/ בחירה חופשית
12-16    

      
 16 קורסים בהמלצת המחלקה להכשרת מורים 12-1 קורסים בהמלצת המחלקה להכשרת מורים

      
 01 ס ה " כ    21-24 ס ה " כ 

  
 ' זסמסטר 

    

      
   16 קורסים בהמלצת המחלקה להכשרת מורים
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II.  מסלול לימודים לתוארB.Sc. -  דו מחלקתי המחלקה למתמטיקה 

 והמחלקה למדעי המחשב      
 

  
 היא מיועדת  תוכנית הלימודים היא באחריות משותפת של המחלקה למתמטיקה והמחלקה למדעי המחשב.

  , תוך התמחותשבלתלמידים המבקשים להעמיק את ידיעותיהם במתמטיקה ולקנות בסיס רחב במדעי המח

 :. בתכנית שתי מגמותבתחומים הטכנולוגיים המשלבים בין המתמטיקה למדעי המחשב

 לפי בחירת התלמיד באחד מהשטחים החטיבזו כוללים  במגמה:  הלימודים המגמה המורחבת   (1)

 להלן(; 1.1היישומיים העיקריים שבהם משתלבות  המתמטיקה ומדעי המחשב )ראה  

 חטיבה סגורה באישור יו"ר ועדת הוראה: "קה ומדעי המחשב עם חטיבה חיצונית"מתמטי תמגמ  ( 2) 

 

 לפחות בטרם יוכל ללמוד קורסי שנה ב'  65על הסטודנט לעבור את כל קורסי החובה של שנה א' בממוצע של 

 הסטודנטים בשנה א' אינם רשאים לקחת מקצועות שלא בתוכנית המומלצת לשנה א' ללא במדעי המחשב. 

 ר יו"ר ועדת הוראה.אישו

 

 המגמה המורחבת   .0

 כללי  0.0 

 3-5היא כוללת חטיבה של  נים בהעמקה במתמטיקה ובקשריה עם מדעי המחשב.ימגמה זו מיועדת למעוני

 קורסים באחד מהתחומים הבאים:

 מתמטיקה שימושית ולוגיקה   ג(  קומבינטוריקה ,אלגוריתמים וקודים    ב(  ריפטוגרפיהא(  ק

 גרפיקה.ואומטריה גיד( 

 
 

  ובלימודי להמשיך ללימודי תואר שני במתמטיקה )ללא צורך בהשלמות(, חייב הסטודנט לכלול  על מנת

 להלן.  1.9את הקורסים כמפורט בסעיף 

 
 רישות לתואר:ד 0.2  
 מס' נקודות      
  

 43.6   חובה במדעי המחשב

 37.6   חובה במתמטיקה 

  16-19.5  בחירה מצומצמת במתמטיקה    

   2.5-13.5               בחירה

 12-26    לימודי חטיבה 

 2.6     אנגלית

 נקודות 021.1 לפחות                       ס ה " כ 
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 רשימת מקצועות חובה במתמטיקה 0.1

 

 שם המקצוע מספר מקצוע
מס'  היקף

 נק'
ניתן 

 סטרבסמ
 מקצועות קדם

 ת ה

  סתיו 6.6 2 5 1ניטסימלי חשבון אינפי 261-11101

 261-11101 אביב 6.6 2 5 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121

  סתיו 5.6 2 4 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות 261-11211

 261-11211 אביב 5.6 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211
261-10101 # 

  סתיו 5.6 2 4 1אלגברה  261-10101

 261-10101 ביבא 5.6 2 4 2אלגברה  261-10121

 261-12211 סתיו  5.6 2 4 הסתברות 261-14111
261-11121 

   10.1   סה"כ 

 
 מקצועות חובה במדעי המחשב 0.1
 

 מספר
 מקצוע

 מספר ה י ק ף שם המקצוע
 'נק

 קדם מקצועות ניתן בסמסטר
 מ ת ה  

  סתיו 6.6    הדרכה במעבדה* 262-10111

 # 261-11211 סתיו 5.6 - 2 4 מבוא למדעי המחשב  262-10101

 אביב 5.6 - 2 4 מבני נתונים 262-10110
262-10100 ,261-11211  
261-12211  # 

262-12101 
שפות  ,אוטומטים

 פורמליות וחישוביות
 261-11211,261-12211 סתיו 5.6 - 2 4

 262-10111 סתיו 5.6 6.5 1.5 4 תכנות מערכות 262-12111

 262-10111, 262-12101 אביב 5.6 - 2 4 תמים    תכנון אלגורי 262-12111

 262-12101, 262-10111 אביב             5.6 - 2 4 עקרונות שפות תכנות  262-121.1

262-12101 
מעבדה בתכנות 

 מערכות
 אביב 1.5 3 - -

262-12111,  
361-11211 # 

 262-10101, 261-11121 סתיו  4.5 - 1 4 מבוא לאנליזה נומרית 262-11101

 262-10111, 262-10101 סתיו 3.5  1 3 מערכות ספרתיות   361-11011

 3.5  1  3  מבוא למחשבים 361-11111
 אביב

 
262-10101 ,262-10111 
361-11011 

   11.1    סה"כ 

 

 במקבילניתן ללמוד # 

  נות )ללא נקודות זכות(.מספר מפגשים  להכרת מעבדת המחשבים ונוהלי השימוש במערכות השו   - * הדרכת מעבדה

 

 מקצועות חובה נוספים    ..0
     

 ניתן בסמסטר מס' נק' היקף שם המקצוע מספר מקצוע

 ת ה

 סתיו, אביב 2 - 4 2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1

 סתיו, אביב       6       1      - הדרכה בספריה   299-10021
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 מקצועות בחירה מצומצמת במתמטיקה 0.1

  
", 3 חשבון אינפיניטסימליהקורסים " 5לפחות מבין  2, ובכלל זה קורסים מתוך הרשימה הבאה 4ש לבחור י

 "מבנים אלגבריים".-"משוואות דיפרנציאליות רגילות", "מבוא לטופולוגיה", "תורת הפונקציות המרוכבות", ו
 

 שם המקצוע מספר מקצוע
מס'  היקף

 נק'
 ניתן

 בסמסטר
 מקצועות קדם

 ת ה

 סתיו 6 2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-1-1111
261-11121 
261-10121 

 סתיו 5 2 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 261-1-1111
261-10121 
261-11121 

 אביב 4 - 4 מבוא לטופולוגיה 261-1-1101
261-11121 
261-10121 

 261-11111 אביב 4 - 4 אנליזת פורייה  261-11211

 261-11121 אביב 4 - 4 תורת הפונקציות המרוכבות 261-1-12.1

261-1.011 
כריעות בשפות -שלמות ואי-אי

 פורמליות
 261-11211 אביב 4 - 4

  261-10121 סתיו 4 - 4 תורת המספרים 261-11111

 261-11211 אביב 4 - 4 לוגיקה 261-11111

 אביב 4 - 4 קומבינטוריקה 261-11101
261-11121 
261-12211 
261-10101 

 אביב 4 - 4 תורת הגרפים 261-11141
261-10121 
261-12211 

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

 261-10111 אביב 4 - 4 תורת השדות ותורת גלואה 261-10111

 

 ניתן לקחת במסגרת הבחירה המצומצמת במתמטיקה רק אחד בלבד מבין הקורסים

 מביןבלבד "לוגיקה", ורק אחד  261-16661-שלמות בשפות פורמליות" ו-ואי  כריעות-"אי 261-15131

 "תורת הגרפים". 261-16611-"קומבינטוריקה" ו 261-16671הקורסים  

 

  מקצועות בחירה  0.0

 במסגרת זו ניתן לבחור הרכב של קורסים מתוך האפשרויות הבאות : 

 במגמת  בחירההקורסים( או מתוך קורסי   4-מצומצמת במתמטיקה )מעבר להבחירה המתוך קורסי   א.

  מתמטיקה כללית.

 .(5.1.7)ראה   נק"ז 6.6בהיקף של עד  פשיתוח. בחירה ב

 .(5.1.1)ראה   נק"ז 6.6השלמה למדעים בהיקף של עד קורסי  .ג
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 חטיבות במתמטיקה ומדעי המחשב   0.4

 
 ת במתמטיקה ומדעי המחשב המפורטותהחטיבוארבע לבחור באחת מ יש האחראי על  התוכניתבאישור 

  חטיבה כללית במתמטיקה ומדעי המחשב שתורכבב.  באישור האחראי על התכנית ניתן  לבחור להלן

 באופן אישי לתלמיד. 

ניתן לכלול במסגרת לימודי החטיבה קורסי בחירה , חטיבהנק"ז במסגרת לימודי ה 26-ל 12בין יש לקחת 

 למדעי המחשב שאינם מופיעים ברשימות המצורפות באישור היועץ.מהמחלקה למתמטיקה או מהמחלקה 

 

 ותורת הקודיםחטיבה בקריפטוגרפיה  א.

 מספר מקצוע
 שם המקצוע

 מס'  היקף
 נק'

 מקצועות קדם סטרניתן בסמ
 מ ת ה 

 261-10121 סתיו  * 4.6 - - 4 תורת המספרים 261-11111

 261-10121 *  סתיו 4.5 - 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

 סתיו 4.6 - - 4 קריפטוגרפיה 262-1.1.1

262-12111 
262-12631 
262-12651 
261-14111 

  4.6 - - 4 מתקדמתקריפטוגרפיה  262-1.111
262-1.1.1 
262-12111 

 261-10111 אביב ** 4.6 - - 4 2 מבנים אלגבריים 261-10101

 261-14121 
 

 
 תורת האינפורמציה

 

 
4      
 

- - 
 

4.6 
 
 
 

   
 

261-14111 
 

 אביב  ** 4.6 - - 4 תורת הקודים 261-11.11
261-12211 
261-10111 

261-11021 
שיטות אריתמטיות 

 בקריפטוגרפיה
 אביב 4.6 - - 4

261-11111 
261-10111 # 

 261-10111 *אביב  4.6 - - 4 תורת השדות ותורת גלואה 261-10111

261-11111     
 או

262-11111 
 1 - - פרויקט

 
4.6 
 

  , אביבסתיו
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 ולוגיקה קומבינטוריקה ,אלגוריתמיםבחטיבה  ב.

 שם המקצוע מספר מקצוע
 מספר ה י ק ף

 נקודות
ניתן 

 בסמסטר
 מקצועות קדם

 מ ת ה

 261-12211  4.6 - - 4 אופטימיזציה קומבינטורית 261-11101

261-1.010 
 אי שלמות ואי  כריעות

 בשפות פורמליות
 262-11211 אביב 4.6  - 4

 261-11211   4.6  - 4 תורת הקבוצות 261-111.1

 261-11211 סתיו        4.6  - 4 לוגיקה 261-11111

 סתיו   4.6 - - 4 קומבינטוריקה 261-11101
261-12211 
261-10121 

 אביב   4.6 - - 4 תורת הגרפים    261-11141
261-12211 
261-00121 

 261-14111  4.6 - - 4 טוריקה הסתברותיתקומבינ 261-11211

 סתיו 4.6  - 4 תכנות לוגי 262-2.221

262-12611 
262-12631 
262-12641 
262-121.1 

 262-20001 אביב 4.6  - 4 2סיבוכיות חישוב  262-200.1

262-04101 
 אלגוריתמי אופטימיזציה

 התאמה וחיפוש
 סתיו 4.6 - - 4

262-12111 
261-11011 

 סתיו 4.6 - - 4 בינה מלאכותית 262-1.0.1

262-12611 
262-12631 
262-12641 
262-12651 

262-1.001 
 אלגוריתמים אבולוציוניים

 וחיים מלאכותיים
 סתיו 4.6 - - 4

262-12611 
262-12631 
262-12111 
262-121.1 

262-1.0.1 
מקביליות  מערכות אחסון מידע

 ומבוזרות
4 - - 4.6  

261-14111  
262-12101  
262-12111 
262-121.1   

 262-12111  4.6 - - 4 נושאים מתקדמים באלגוריתמים 262-2.001

   4.6 - - 4 מבוא ללמידה חישובית 262-25491

   4.6 - - 4 אלגוריתמים אבולציוניים 262-25651

262-11111 
261-14661 

 1 - - פרויקט
 

4.6 
 

 סתיו,
 באבי

 

 

במקבילניתן ללמוד # 
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 בה במתמטיקה שימושיתחטי .ג     

 

מספר 
 מקצוע

 שם המקצוע
 מס'   היקף

 נק'
ניתן 
 'בסמ

 מקצועות קדם
 מ ת ה

 261-11121, 261-10121 סתיו * 4.5  1 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 261-11111

261-16141 
נציאליות נושאים במשוואות דיפר

 רגילות
4 -  4.6  261-16661 

 4.5  1 4 רנציאליות חלקיותמשוואות דיפ 261-11011
אביב      
* 

 201-10061או  201-19841
 201-10251# או  201-10071

 261-14111 אביב *    4.6  - 4 1סטטיסטיקה מתמטית  261-14101

 261-14111    4.6  - 4 תהליכים סטוכסטיים 261-14111

 261-10121, 261-11121 * סתיו 6.6  2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

 261-11111 סתיו * 4.6  - 4 יסודות תורת המידה 261-11141

 261-11111 * אביב 4.6  - 4 אנליזת פורייה  261-11211

  4.6  - 4 עקרונות מתמטיים בסימולציה 262-1.011
 
 

  אביב 4.6 - - 4 יישומים של חישוב מדעי 262-2.111

  וסתי 3.5  1 3 מבוא לעיבוד אותות 361-11121

261-11111 
 או     

262-11111  
 1 - - פרויקט

 
4.6 

 

סתיו, 
 אביב

 

במקבילניתן ללמוד # 
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 חטיבה בגיאומטריה וגרפיקה. ד

 

 שם המקצוע מספר מקצוע
ניתן  מס' נק'  היקף

 בסמסטר
 מקצועות קדם

  מ ת ה

 * סתיו 6.6  2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111
261-11121,  
261-10121 

 סתיו * 4.6  - 4 גיאומטריה דיפרנציאלית 261-111.1
261-11111 
261-11111 

261-11011 
 פרקים נבחרים 

 בגיאומטריה דיפרנציאלית
 

 261-111.1 אביב   4.6  - 4

 261-10121 סתיו   4.6  - 4 גיאומטריה 261-11111

 סתיו 4.6  - 4 גיאומטריה קומבינטורית 201-10321
261-14111 

 

 אביב 4.5  1 4 גרפיקה של המחשב 262-1.101

262-10111 
262-12111 
262-12111 

 

262-1.211 
מבוא לראייה חישובית 

 וביולוגית
 סתיו 4.6 - - 4

262-12101 
262-12111 
262-12641 
262-121.1 
262-13611 

 

 אביב 4.6   4 עיצוב ותכנות משחקי מחשב 262-15311
262-12611 
262-12631 
262-12651 

262-15121 
 

 גיאומטריה חישובית
 

4 -  4     

262-12611 
262-12631 
262-12641 
262-12651 

 אביב 4.6   4 ספנרים גיאומטריים 262-15641

262-12611 
262-12631 
262-12641 
262-12651 

 סתיו 4.6  - 4 עיבוד תמונות ספרתי 262-25211

262-12611 
262-12631 
262-12641 
262-12651 

261-11111 
 או      

262-11111 
  אביב סתיו, 4.6 1 - - פרויקט

 
 

 הקורס ניתן בדרך כלל כל שנה  *    

 הערות:
רשימת הקורסים הנ"ל כלליות. מדי שנה, עקב אילוצים שונים, רק חלק מהקורסים ייפתח.  יש לעקוב  .א

 לפני כל סמסטר אחר הפרסומים לגבי הקורסים במחלקה.                            
ס פרויקט ניתן לקחת מהמחלקה למתמטיקה או מהמחלקה למדעי המחשב. יש למצוא מנחה קור .ב

 . באישור אחראי התוכנית.בהתאם לתחום החטיבה, ניתן לעשות פרויקט בזוגות
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ארבעה לפחות מבין חמשת במתמטיקה, על הסטודנט לבחור ב שני על מנת להמשיך ללימודי תואר 0.0
 קורסים הבאים:ה

 

 ם המקצועש מספר מקצוע
 היקף

 מקצועות קדם בסמסטרניתן  מס' נק'
 ת ה

 261-11121, 261-10121 סתיו 5.6 2 4 משוואות דיפרנציאליות רגילות 261-11111

 261-11121 אביב 4.6 6 4 תורת הפונקציות המרוכבות 261-112.1

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

 261-10121 ,261-11121 סתיו 6.6 2 5 3פיניטסימלי חשבון אינ 261-11111

 261-10120 ,261-11120 אביב 4.6 - 4 מבוא לטופולוגיה       261-11101
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 תכנית מומלצת לפי סמסטרים לתואר במסלול מתמטיקה ומדעי המחשב במגמה המורחבת 0.01
 
 
 

מספר  שם  המקצוע          צועמספר המק
 נקודות

מספר           
 המקצוע

 מספר נקודות שם המקצוע     

                  
 סמסטר א' 

   
 סמסטר ב'

 

 5.6 מתמטיקה בדידה 261-12211 6.6 1 חשבון אינפיניטסימלי 261-11101

 6.6 2 חשבון אינפיניטסימלי 261-11121 5.6            1אלגברה  261-10101
מבוא ללוגיקה ותורת  261-11211

 הקבוצות
 5.6  2אלגברה  261-10121 5.6

 5.6 מבני נתונים 262-10111 5.6 מבוא למדעי המחשב 262-10101
    6.6 הדרכה במעבדה 262-10111
 2.6     2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1 6.6 הדרכה בספריה 299-10021
 1אנגלית מתקדמים  153-1.111

 
6.6    

 23.6 סה"כ  21.6 סה"כ   

  
 סמסטר ג'

   
 סמסטר ד'

 

 5.6 תכנון אלגוריתמים 262-12111 5.6 הסתברות 261-14111
262-12101 

 
אוטומטים שפות 

 פורמליות וחישוביות
5.6 
 

262-121.1 
262-12671 

 עקרונות שפות תכנות
 מעבדה בתכנות מערכות

5.6 
1.5 

361-11011 
262-12631 

 רתיותמערכות ספ
 תכנות מערכות

3.5 
5.6 

 1.6 מקצועות מרשימה 
 

1.6 

 1.6 מקצוע מרשימה 
 

4-6    

 19.5 סה"כ  22.5-24.5 סה"כ 

 
 
 

262-11101 
 

 
 סמסטר ה' 

 
 מבוא לאנליזה נומרית

 

 
 
 
4.5 
 

 
 
 

361-11111 
 

 
 סמסטר ו' 

 
 מבוא למחשבים

 

 
 
 
3.5 
 

 1.6, 1.1לימודי חטיבה  
 

 1.7, 1.1לימודי חטיבה   12-16
 

12-18 

  
 סה"כ

 
16.5-20.5 

  
 סה"כ

 
15.5-21.5 
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V.  תוכנית לימודים לתואר כפול מתמטיקה ומדעי המחשב 

 
 

. כללי0  
 
 

 המחשב. בניגוד ובמדעי טהורה במתמטיקה בלימודים המעוניינים מצטיינים לתלמידים מיועדת התכנית
 מהווים אשר הטהורה במתמטיקה יסוד קורסי על הוא התכנית של המתמטי בצד הדגש ,המשולבת לתכנית

 להמשיך יוכלו והם, התחומים בשני רחב רקע יהיה התכנית בוגרי לסטודנטים. מתקדמים ללימודים בסיס
 7התכנית משך  .השלמה בקורסי צורך ללא המחשב במדעי או במתמטיקה גוריון בן באוניברסיטת השני לתואר

 הקבלה .המחשב במדעי בוגר ותואר במתמטיקה בוגר תואר – כפול תואר יקבלו יתהתכנ ובוגרי ,סמסטרים
 או במתמטיקה אחרים במסלולים לומדים אשר התלמידים מקרב ,הראשונה השנה בסוף תיעשה לתכנית
 התכנית תלמידי על .בהצטיינות הראשונה השנה לימודי את סיימו אשר ,קרובות במחלקות או ,המחשב במדעי
 באישור בתכנית להישאר יוכלו יותר נמוך ציונים ממוצע בעלי תלמידים( ומעלה 16 של ציונים ממוצע על לשמור

 .(ההוראה ועדת של חריג
סים לתואר שני בחצי השנה מבנה התכנית מאפשר לתלמידים המתעתדים להמשיך לתואר השני ללמוד קור

 .האחרונה
 

 

. דרישות לתואר2  
 

 מס' נקודות   
  

  61.5                      חובה במתמטיקה
 52.6    במדעי המחשבחובה 

 7.6  חובה בהנדסת חשמל ומחשבים
 2.6                      באנגליתחובה 

 1  חובה מצומצמת במתמטיקה
 24                                 במתמטיקה או מדעי המחשבבחירה 
 דותנקו  161.5   לפחות                      ס ה " כ
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רשימת קורסי חובה במתמטיקה 2.0  
 
 

 שם המקצוע מס' מקצוע
 

 מס' היקף
תנקודו  

ניתן 
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

261-16611  
 

1 שבון אינפיניטסימליח  
  סתיו 6 2 5

261-16621 
 
2חשבון אינפיניטסימלי   

  261-16611 אביב 6 2 5

261-16631 
 

3אינפיניטסימלי חשבון   
261-17621 ,261-16621 סתיו 6 2 5  

261-16661 
  נציאליותמשוואות דיפר

 רגילות
261-17621, 261-16621 סתיו 5 2 4  

 261-16631 סתיו 4 - 4 יסודות תורת המידה 261-16611

261-17621, 261-16621 אביב 4 - 4 מבוא לטופולוגיה 261-16691  

1 תאליאנליזה פונקציונ* 261-16151 , 261-16631 סתיו 4 - 4   

261-16261 
 מבוא ללוגיקה ותורת 

 הקבוצות
  סתיו 5 2 4

261-16251 
 ציותתורת הפונק

 המרוכבות
 261-16621 אביב 4 - 4

 אביב 5 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12261
261-16261 
261-17611 #  

1אלגברה  261-17611   סתיו 5 2 4 

2אלגברה  261-17621 באבי 5 2 4   261-17611 

 261-17621 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-17631

261-16621, 261-12261 סתיו 5 2 4 הסתברות 261-11661  

   61.5   סה"כ 

 
 #         ניתן ללמוד במקביל

 
 

  (1)במקום הקורס אנליזה פונקציונלית  26125461לתלמידים מצטיינים ניתן לבחור בקורס אנליזה מתקדמת 
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קורסי חובה במדעי המחשב 2.2  
 
 

מקצוע מספר  מספר ה י ק ף שם המקצוע 
'נק  

ניתן 
 בסמסטר

קדם מקצועות  
 מ ת ה  

הדרכה במעבדה* 262-11661   סתיו 6.6    

# 261-16261 סתיו 5.6 - 2 4 מבוא למדעי המחשב  262-11611  

 אביב 5.6 - 2 4 מבני נתונים 262-11631
262-11611, 261-16261  
261-12261  #  

262-12611 
שפות  ,אוטומטים

 פורמליות וחישוביות
 261-16261,261-12261 סתיו 5.6 - 2 4

 262-11631 סתיו 5.6 6.5 1.5 4 תכנות מערכות 262-12631

262-11631, 262-12611 אביב 5.6 - 2 4 תכנון אלגוריתמים     262-12641  

 5.6 - 2 4 עקרונות שפות תכנות  262-12651
אביב     

        
262-11631 ,262-12611  

262-11611, 261-16621 סתיו  4.5 - 1 4 מבוא לאנליזה נומרית 262-13611  

262-12691 
ארכיטקטורה 

במחשבים ומעבדה 
 בתכנות מערכות

 אביב 4.0 2.5 1 2.25
202-1-2031, 361-13301#, 

361-13131 

 סתיו 4.5  1 4 עקרונות הקומפילציה 262-13621
202-12051, 202-12011, 
202-12091, 361-13301 

 אביב 5.0  2 4 מערכות הפעלה 262-13631
202-12031, 202-12091, 

361-13301 

   4 - - 4 קורס פרוייקט 262-14661

   52    סה"כ 

 
 

  ללא נקודות זכות(.מספר מפגשים  להכרת מעבדת המחשבים ונוהלי השימוש במערכות השונות )   - * הדרכת מעבדה
 

קורסי חובה בהנדסת חשמל ומחשבים 2.1  
 

 שם מקצוע מס' מקצוע
מס'  

 נקודות
 מקצועות קדם ניתן בסמסטר

 ת ש

262-11631, 262-11611 סתיו 3.5 1 3 מערכות ספרתיות   361-13131  

 3.5 1 3 מבוא למחשבים 361-13361
 אביב

 
262-11611 ,262-11631  
361-13131 

"כסה      7  

 
\ 
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קורסי חובה כלליים 2.1  

 

 שם המקצוע היקף
 

 מס' היקף
תנקודו  

ניתן 
 בסמסטר

 מקצועות קדם

2אנגלית מתקדמים  153-15651   סתיו, אביב 2 - 4 

  סתיו, אביב 6 1 - הדרכה בספריה 299-11121

 
 

 קורסי חובה במסגרת חובה מצומצמת..2
 

 לפחות שניים מבין הקורסים הבאים
 

 שם המקצוע מס' מקצוע
 

 מס' היקף
תנקודו  

ניתן 
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

  אביב 4 - 4 אנליזת פורייה 261-16231

261-17641 
תורת השדות ותורת 

 גלואה
  אביב 4 - 4

2מבנים אלגבריים  261-17671   אביב 4 - 4 

   1   סה"כ 
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נק"ז 21סה"כ  –יקה או במדעי המחשב קורסי בחירה במתמט 2.1  
 

נק"ז מהמחלקה למדעי המחשב. ניתן לבחור קורסי בחירה  4כל קורס בחירה שניתן ע"י אחת מהמחלקות ולפחות 
נק"ז. 4כלליים בהיקף של עד   

 
 

 תוכנית לימודים מומלצת לתואר כפול מתמטיקה ומדעי המחשב
 
 

מספר  שם  המקצוע          מספר המקצוע
תנקודו  

מספר         
המקצוע    

 מספר נקודות שם המקצוע     

1חשבון אינפיניטסימלי  261-16611  5.6 מתמטיקה בדידה 261-12261 6.6 

2 חשבון אינפיניטסימלי 261-16621 5.6            1אלגברה  261-17611  6.0 
מבוא ללוגיקה ותורת  261-16261

 הקבוצות
 5.6  2אלגברה  261-17621 5.6

 5.6 מבני נתונים 262-11631 5.6 מבוא למדעי המחשב 262-11611
    6.6 הדרכה במעבדה 262-11661
 2.6     2אנגלית מתקדמים  153-15651 6.6 הדרכה בספריה 299-11121
1אנגלית מתקדמים  153-15641  

 
6.6    

 23.6 סה"כ  21.6 סה"כ   

  
 סמסטר ג'

   
 סמסטר ד'

 

3יניטסימלי חשבון אינפ 261-16631  4.6 מבוא לטופולוגיה 261-16691 6.6 
 5.6 תכנון אלגוריתמים 262-12641 5.6 הסתברות 261-11661
262-12611 

 
אוטומטים שפות 

 פורמליות וחישוביות
5.6 

 
ארכיטקטורה במחשבים  262-12691

 ומעבדה בתכנות מערכות
4.6 

כנותעקרונות שפות ת 262-12651 5.6 תכנות מערכות 262-12631  5.6 

 3.5 מבוא למחשבים 361-13361 3.5 מערכות ספרתיות 361-13131

 21.5 סה"כ  24.5 סה"כ 

 
 
 

261-16611 

 
 סמסטר ה' 

 
 יסודות תורת המידה 

 
 
 

4.6 

 
 
 

261-16251 

 
 סמסטר ו' 

 
תורת הפונקציות 

 המרוכבות

 
 
 

4.6 

משוואות דיפרנציאליות  261-16661
 רגילות

5.6 *****261-1 חובה מצומצמת  קורסי 
 במתמטיקה

1.6 

1אנליזה פונקציונלית  261-16151  5.6 מערכות הפעלה 262-13631 4.6 

קורסי בחירה במתמטיקה   4.5 מבנים אלגבריים  261-17631
 או במדעי המחשב

1.6 

    4.5 מבוא לאנליזה נומרית 262-13611
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 25 סה"כ  22 סה"כ 
      

  
 סמסטר ז'

 

    

רונות הקומפילציהעק 262-13621  4.5    
****262-1 קורס פרוייקט במדעי  

 המחשב
4    

קורסי בחירה במתמטיקה  
 או במדעי המחשב

16    

      
 24.5 סה"כ 
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 2.  מגמת "מתמטיקה ומדעי המחשב עם חטיבה חיצונית"

 

 חטיבה סגורה באישור יו"ר ועדת הוראה

 

 כללי 2.0
 

בשילוב בסיס איתן במתמטיקה ובמדעי המחשב עם תחום לימודים נוסף.  םהמעוניינימגמה זו מיועדת לתלמידים 

 לימודי שנה א' זהים לאלה של המגמה המורחבת.

מדעי מחשב, בתום -מתמטיקה תוכנית ועדת ההוראה שלהשתתפות במגמה זו ובחירת החטיבה טעונות אישור 

 .להלן( 2.9)ראה סעיף  שנה א'

   
 

 לתואר: דרישות 2.2
 מס' נקודות                 
  

 31.5    חובה במדעי המחשב

 37.6    חובה במתמטיקה 

  16.6-12.6  בחירה במתמטיקה או במדעי המחשב   

  3.6-7.6     השלמה למדעים 

 3.6-5.6     חירה חופשיתב

 21.6-32.6    לימודי חטיבה חיצונית 

 טיקה ולמדעי המחשב()מחוץ למחלקות למתמ

 2.6      אנגלית

    

 נקודות 020.1       ס ה " כ
 
 

 
 1.3ראה סעיף  - מגמה המורחבתמו בכ   - מקצועות חובה במתמטיקה  2.1
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תכנות "  כמו במגמה המורחבת, למעט "עקרונות שפות תכנות", –מקצועות חובה במדעי המחשב  2.1
 ."מעבדה בתכנות מערכות"מערכות" ו

  
 

 מספר
 מקצוע

 רמספ ה י ק ף שם המקצוע
 נקודות

 ניתן

 בסמסטר

 מקצועות
 מ  ת ה  קדם

  סתיו 6.6    הדרכה במעבדה 262-10111

 )במקביל( 261-11211 סתיו 5.6 - 2 4 מבוא למדעי המחשב  262-10101

 אביב 5.6 - 2 4 מבני נתונים 262-10110
262-10100  
261-11211  
 )במקביל( 261-12211

262-12101 
אוטומטים שפות 

 ות וחישוביותפורמלי
 סתיו 5.6 - 2 4

261-11211 
261-12211 

 אביב 5.6 - 2 4 תכנון אלגוריתמים     262-12111
262-12101 
262-10111 

 סתיו  4.5 - 1 4 מבוא לאנליזה נומרית 262-11101
261-11121 
261-10121 
262-10101 

 סתיו 3.5  1 3 מערכות ספרתיות   361-11011
262-10101 
262-10111 

 3.5  1  3  מבוא למחשבים 361-11111
 אביב

 

262-10101 
262-10111 
361-11011 

   ..10    סה"כ 

 

 

 הדרכה במעבדה 212-00110 ..2

 מספר מפגשים  להכרת מעבדת המחשבים ונוהלי השימוש במערכות השונות )ללא נקודות זכות(.

 

            , או ממקצועות החובה הנותריםמרשימת מקצועות הבחירה השונים במתמטיקה - מקצועות בחירה  2.1

 במדעי המחשב במגמה המורחבת )תכנות מערכות,עקרונות שפות תכנות(.

 

 קורס אחד או שנים בכלכלה או במדעים, באישור היועץ.  – השלמה למדעים  2.0

 

 בחירה חופשית מבין קורסי האוניברסיטה, באישור היועץ. – בחירה חופשית  2.4

  
החטיבה טעונה  לימודים לפי תוכנית לימודים מצומצמת בתחום מסוים. בחירת – חטיבה חיצוניתלימודי  2.0

בתחום טעונה אישור יו"ר  מדעי המחשב, ותוכנית הלימודים-אישור ועדת ההוראה של תוכנית מתמטיקה

 אפשר לבחור חטיבות רק במסגרת הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה ועדת ההוראה הממונה על התחום. 

 להנדסה או המחלקה לכלכלה.
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 תכנית מומלצת לפי סמסטרים לתואר במגמת מתמטיקה ומדעי המחשב עם חטיבה חיצונית 2.01
 
 

מספר  שם  המקצוע          מספר המקצוע
 נקודות

מספר           
 המקצוע

מספר  שם המקצוע     
 נקודות

                  
 סמסטר א' 

 

   
 סמסטר ב'

 

 

 5.6 מתמטיקה בדידה 261-12211 6.6 1חשבון אינפיניטסימלי  261-11101
 6.0 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121 5.6            1אלגברה  261-10101
מבוא ללוגיקה ותורת  261-11211

 הקבוצות
5.6 261-10121 

 
  2אלגברה 

 
5.6 
 

 5.6 מבני נתונים 262-10111 5.6 מבוא למדעי המחשב 262-10100
 2.6     2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1 6.6 הדרכה במעבדה 262-10111
    6.6 הדרכה בספריה 299-10021
 1אנגלית מתקדמים  153-1.111

 
6.6    

 22.1 סה"כ  20.1 סה"כ   
 

  
 סמסטר ג'

 

   
 סמסטר ד'

 

 5.6 הסתברות 261-14111
 

262-12111 
 

 5.6 תכנון אלגוריתמים

262-12101 
 
 

ם שפות אוטומטי
 פורמליות וחישוביות

 

5.6 
 
 

 
262-121.1 

 
 עקרונות שפות תכנות

 
5.6 
 

 3.5 מערכות ספרתיות 361-11011
 

   

 לימודי חטיבה 
 ו/או השלמה למדעים

6.6-9.6 
 

 לימודי חטיבה 
 ו/או השלמה למדעים

16.6-12.6 

      
 21.1-22.1 סה"כ  ..22-..00 סה"כ 

 
 
 

262-11101  

 
 סמסטר ה'

 

וא לאנליזה נומריתמב  
 

 בחירה במתמטיקה
 או במדעי המחשב

 
 

 
 
 
4.5 
 

4.6-5.6 

 
 
 

361-11111 
 

262-12121 

 
 ' סמסטר ו

 
 מבוא למחשבים

 
 בחירה במתמטיקה
 או במדעי המחשב

 

 
 
 
3.5 
 

4.6-5.6 
 
 

 לימודי חטיבה  
 ובחירה חופשית

12.6-14.6 
 
 

 לימודי חטיבה  
 ובחירה חופשית

16.6-12.6 

  
 סה"כ

 

 
21.1-21.. 

  
 סה"כ

 
00..-21.. 
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III     תוכנית למודים משולבת לתואר כפול עם המחלקה להנדסת תעשיה וניהול 
 
 

 . כללי0

)מהנדס( בהנדסת  B.Scבמתמטיקה, ותואר "מוסמך למדעים"  .B.Scזוהי תוכנית שמקנה תואר "בוגר" 

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים. יתקבלו סמסטרים לפחות.  1תעשיה וניהול. משך הלימודים בתוכנית הינו 

מחלקה למתמטיקה ולתנאי הקבלה לתוכנית התואר בלתכנית תלמידים העומדים בתנאי הקבלה האוטומטית 

תלמידים שאינם עומדים בתנאים אלה יוכלו להתקבל לתכנית,  .המשולב במחלקה להנדסת תעשייה וניהול

 במקרים מיוחדים, בהסכמת שתי המחלקות.

 ידי התכנית ידרשו לעמוד בתנאים הבאים בתום שנה א' ללימודיהם בתכנית:תלמ

 

 א. לעבור בהצלחה כל מקצועות החובה של שנה א' )כמפורט להלן(.

 לפחות. 16יהיה ב. ממוצע כל הקורסים 

 לפחות. 75 יהיה ג. ממוצע כל הקורסים במתמטיקה והקורסים במדעי המחשב

  לפחות. 65 יהיה ד. ציון כל קורס במתמטיקה

 

 ההרשמה לתכנית המשולבת תתבצע ע"י הסטודנט במדור רשום. הודעה על קבלה לתכנית המשולבת 

 לבצע יעוץ בשתי תשלח ע"י מדור רשום לשתי המחלקות. על הסטודנט המתקבל לתכנית המשולבת 

 .המחלקות

 ול או במחלקה למתמטיקהבוגרי התכנית בציון מתאים יוכלו להתקבל לתואר שני במחלקה להנדסת תעשיה וניה

 .     דרישות לתואר2
  מס' נקודות        
  

 17.5      /מדעי הטבעלמתמטיקה החובה במחלק
 96.6             חובה בהנדסת תעשיה וניהול

 3.6   הנדסת תעשיה וניהול* במגמה בחובה 
     12.6    בחירה בהנדסת תעשיה וניהול*

 2.6       אנגלית
           

 ..211       כסה"
 ניתן להגדיל את הנק"ז תחת בחירה במקום קורס בהתמחות *   

 
 :הערה

 .)סה"כ הנק"ז לתואר תואם לסה"כ הנק"ז הנדסה וטבע( תעו"נייתכנו שינויים בקורסים של הנדסת  .0
 מקצועות בחירה יילקחו מתוך מכלול הקורסים הניתנים ע"י שתי המחלקות ובאישור המנחה. 

קורסים מהפקולטה למדעי הטבע יתבצעו תחת המחלקה למתמטיקה. הרישום לקורסים . הרישום ל2
 .תעו"נוביה"ס לניהול יתבצעו תחת המחלקה להנדסת  ומהפקולטה למדעי הרוח, מהפקולטה להנדסה
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 . מקצועות חובה מהמחלקה למתמטיקה ומהמחלקה למדעי המחשב1
  

מס'  היקף שם המקצוע מספר מקצוע

 נק"ז

 ניתן

 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

  סתיו, אביב 6.6 1 - הדרכה בספריה 299-10021

  סתיו, אביב 2 - 4 2אנגלית מתקדמים  153-15651

  סתיו 6.6 2 5 1חשבון אינפיניטסימלי  261-11101

 261-11101 אביב 6.6 2 5 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121

 ציותתורת הפונק 261-112.1

 תהמרוכבו

 261-11121 אביב 4.6 - 4

, 262-10111, 261-11121 סתיו 4.5 1 4 אנליזה נומרית 262-11101

261-10121 

מבוא ללוגיקה ותורת  261-11211

 הקבוצות

  סתיו 5.6 2 4

  261-10121, 261-11121 סתיו 6.6  2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

 , 262-10111 סתיו 3.5 1 3 יסודות מבני נתונים   262-10001

 )במקביל( 261-12211

, 262-10111 , 261-11211 אביב 5.6 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211

261-10101  

  סתיו  c 3 2  4.6-ב מבוא לתכנות *262-10110

  סתיו 5.6 2 4 1אלגברה  261-10101

 261-10101 אביב 5.6 2  4 2אלגברה  261-10121

, 261-12211, 261-11211 סתיו 5.6 2 4 הסתברות 261-14111

261-11121 

 261-11111 סתיו 4.6 - 4 תורת המידה ותיסוד 261-11141

 261-10121, 261-11121 אביב 4.6 - 4 מבוא לטופולוגיה 261-11101

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגברים 261-10111

 261-11111 אביב 4.6 - 4 אנליזת פורייה  261-11211

משוואות דיפרנציאליות  261-11111

 רגילות

 261-11121, 261-10121 אביב 5.6 2 4

 261-16611 /אביבסתיו 3.5 1 3 להנדסת תעו"נ 1פיסיקה  263-11391

 263-11411 סתיו/אביב 3.5 1 3 להנדסת תעו"נ 2פיסיקה  263-11491

   1.1   0 מבוא לפיסיקה 211-0-1000

   1.1   2מבוא לפיסיקה  211-0-1020

   ..40   סה"כ 
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 . מקצועות חובה במחלקה להנדסת תעשיה וניהול1
 

 3.5 תעו"נהנדסת מבוא לכלכלה ל 142-1-3141
 3.5 מבוא להנדסת חשמל ואלקטרוניקה  361-1-2611
 1.5 גרפיקה הנדסית להנדסת תעו"נ 362-1-1671
 2.6 הולימבוא להנדסת תעשיה ונ 364-1-1611
 3.5 דלים של רגרסיה לינאריתמו 364-1-1661
 3.5 מבוא להנדסת איכות 364-1-1691
 3.5 מבוא להנדסת מכונות ותהליכי יצור 364-1-1211
 4.6 בטים יישומייםיוה חקר עבודה 364-1-1211
 3.6 ניהול פרויקטים 364-1-1251
 3.5 אמידה ומבחני השערות 364-1-1291
 3.6 מערך ומיקום מפעלים 364-1-1321
 6.5 סדנת מיומנויות בתקשורת בינאישית 364-1-1561
 3.5 ניתוח ועיצוב מערכות מידע 364-1-1411
 3.5 בסיסי נתונים 364-1-1961
 4.6 1תכנון ופקוח על היצור  364-1-3631
 4.6 2תכנון ופקוח על היצור  364-1-3641
 3.5 1חקר ביצועים  364-1-3651
 3.5 2חקר ביצועים  364-1-3661
 3.5 1לציה ספרתית סימו 364-1-3691
 4.6 אוטומציה 364-1-3321
 3.6 פרויקט מסכם א 364-1-4691
 5.6 פרויקט מסכם ב 364-1-4161
 3.6 יסודות מערכות מידע 364-1-4141
 6.5 (officeיישומי מחשב ) 364-1-1652
 3.6 קבלת החלטותמבוא ל 364-1-4241
 3.6 1ארגונומיה  364-1-4311
  3.6 יסודות המימון  611-1-5611
 3.5 מבוא לחשבונאות פיננסית וניהולית 611-1-4621
 3.6 611-12641 עקרונות השיווק/  ניהול משאבי אנוש 611-1-2671
 6.5 סדנא במיומנויות למידה 364-1-3421
 6.5 מיומנויות עבודת צוות 364-1-3366
 3.5 כנה מונחה עצמיםופיתוח ת 364-1-1421

                                                            _______ 
 

  01.1       סה"כ              
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תכנית למודים מומלצת לתואר הכפול במחלקה למתמטיקה ובמחלקה להנדסת תעשיה  ..
 וניהול 

 
 

מספר  שם המקצוע מספר המקצוע

 נקודות

מספר 

 המקצוע

מספר  שם המקצוע

 נקודות

 סמסטר א'   

 

  סמסטר ב  

1נגלית מתקדמים א 153-1.111  2.6 2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1 6.6 

 5.6 מתמטיקה בדידה 261-12210   

מבוא ללוגיקה ותורת  261-11211
 הקבוצות

5.6 261-11121 

364-11161 

 2חשבון אינפיניטסימלי 

 יסודות מערכות מידע

6.6 

3.6 

 5.6 2אלגברה  261-10121 6.6 1חשבון אינפיניטסימלי  261-11101

262-10111 
261-17611 

 cמבוא לתכנות 
 1אלגברה 

4.6 
5.6 

364-13241 

364-11652 

 סדנא במיומנויות למידה

 (Office)ישומי מחשב 

6.5 

6.5 

מבוא לחשבונאות פיננסית  611-14621
 וניהולית

מבוא להנדסת תעשיה  364-11611 3.5

 וניהול 

2.6 

    6.6 הדרכה בספריה  299-10021

  
 סה"כ

 
21.. 

  

 ה"כס

 

21.1 

מספר  שם המקצוע מספר המקצוע

 נקודות

מספר 

 המקצוע

מספר  שם המקצוע

 נקודות

  סמסטר ד'      סמסטר ג'   

261-11111 

261-14111 

 3חשבון אינפיניטסימלי 

 הסתברות 

6.6 

5.6 

261-11101 

261-16231 

 מבוא לטופולוגיה

 אנליזת פורייה

4.6 

4.6 

 

 364-10201 3.5 1חקר ביצועים  364-111.1

364-11111 

 אמידה ומבחני השערות

 2חקר ביצועים 

3.5 

3.5 

הנדסת מבוא לכלכלה ל 142-11011

 תעו"נ

 3.5 יסודות מבני נתונים 262-10001 3.5

משוואות דיפרנציאליות  261-16661

 רגילות

גרפיקה הנדסית להנדסת  362-11671 5.6

 תעו"נ

1.5 

      

 21.1 סה"כ  21.1 סה"כ 

 הסמסטר  

 

  וסמסטר   

 3.5 להנדסת תעו"נ 1פיסיקה  211-00100 4.5 מבנים אלגברים 261-10111

261-11141 

262-13611 

 תורת המידה ותיסוד

 אנליזה נומרית

4.6 

4.5 

תורת הפונקציות  261-112.1

 המרוכבות

4.6 

סדנא מיומנויות עבודת  364-11116

 צוות 

6.5 364-11111 

364-1411 

 1יצור תכנון ופיקוח על ה

ניתוח ועיצוב מערכות 

 מידע

4.6 

3.5 

מודלים של רגרסיה  364-11661

 ליניארית

3.5 364-13691 

364-11561 

 1סימולציה ספרתית 

סדנת מיומנויות 

3.5 

6.5 
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 אישית-בתקשורת בין

 3.5 הנדסת איכות 364-11691 3.6 יסודות המימון 611-1.141

    3.5 בסיסי נתונים 364-11961

      

 23.6 סה"כ  23.5 ה"כס 

      

 

המחלקה להנדסת תעשיה וניהול שנתוןעפ"י  –ט  -סמסטרים ז, ח ו
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IVתוכנית לימודים משולבת במתמטיקה ובהנדסת חשמל ומחשבים . 

 
 

 .     כללי0
 

 מתמטיקה המוצעת מיועדת להכשיר סטודנטים  -התכנית המשולבת הנדסת חשמל  ומחשבים 

 בהנדסת חשמל  .B.Scומים. לבוגרי התכנית יוענק תואר כפול: בוגר לשוניים" בשני התח-"דו

 במתמטיקה. לפיכך, בוגר התוכנית יוכל )ויעודד( להמשיך ללא השלמות  .B.Scובוגר  ומחשבים

 להנדסת חשמל ומחשבים או במחלקה למתמטיקה, לפי בחירתו.  לתואר שני במחלקה

 

 לתואר ראשון של כל אחת מהמחלקות  התכנית מיועדת לתלמידים שיעמדו בתנאי הקבלה

 והנדסת חשמל ומחשבים. למתמטיקה

 לכל סטודנט יותאם מנחה אישי שילווה אותו מקבלתו לתוכנית לכל אורך הלימודים.

 הסטודנטים ישתייכו לשתי המחלקות )כך שבכל שלב של לימודים לתואר ראשון יוכל סטודנט

 ו תוך השלמת החובות הרגילות(.לפרוש מהתוכנית  ולהמשיך לתואר יחיד כבחירת

 

 )למעט אישור חריג  15על מנת להמשיך בתכנית על הסטודנט לשמור על ממוצע שנתי מעל 

 של האחראים על התכנית בשתי המחלקות(.

 

 נק"ז  הכוללות מקצועות חובה כלליים,  261על מנת לקבל תואר ראשון על הסטודנט לצבור 

 חות ומקצועות בחירה.במסגרת של שני מסלולי התמ מקצועות

 

 .     דרישות לתואר2
 מס' נקודות   

  
 164.5 /מדעי הטבעמקצועות חובה במתמטיקה

 64.6 מקצועות חובה בהנדסת חשמל ומחשבים
 11-12.5  מקצועות בחירה
 19-26  מסלול התמחות

 2.6  אנגלית
  6.6  הדרכה בספריה

________ 

 210  סה"כ
 

 :הערה
 .רסים של הנדסת חשמל )סה"כ הנק"ז לתואר תואם לסה"כ הנק"ז הנדסה וטבע(ייתכנו שינויים בקו .0

במסגרת  מקצועות בחירה יילקחו מתוך מכלול הקורסים הניתנים ע"י שתי המחלקות ובאישור המנחה.
 נק"ז ע"י לימוד מקצועות כלליים. 4מקצועות בחירה הסטודנט יוכל לצבור עד 

טבע יתבצעו תחת המחלקה למתמטיקה. הרישום לקורסים . הרישום לקורסים מהפקולטה למדעי ה2
 וביה"ס לניהול יתבצעו תחת המחלקה להנדסת חשמל. מהפקולטה למדעי הרוח, מהפקולטה להנדסה

 
 

  .     מקצועות חובה במתמטיקה1
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 מס' היקף שם המקצוע מספר מקצוע

 נק' 
ניתן 
בסמ
 סטר

 מקצועות קדם

 ת ה

  סתיו 6.6 2 5 1טסימלי חשבון אינפיני 261-11101

 261-11101 אביב 6.6 2 4 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121

  261-10121 ,261-11121 סתיו 6.6 2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

 261-10121 ,261-11121 סתיו 5.6 2 4 משוואות דיפר' רגילות 261-11111

 261-11111 אביב 4.6 - 4 יסודות תורת המידה 261-11141

 261-10121 ,261-11121 אביב 4.6 - 4 מבוא לטופולוגיה 261-11101

 נציאליותמשוואות דיפר 261-11011
 חלקיות

 201-10061או  201-19841 אביב 4.5 - 4
 201-10251# או  201-10071

 נושאים במשוואות 261-11011
 דיפרנציאליות רגילות

 261-11111 סתיו 4.6 - 4

 261-11111  סתיו 4.6 - 4 *1ציונלית קנה פואנליז 261-110.1

מבוא ללוגיקה ותורת  261-11211
 הקבוצות

  סתיו 5.6 2 4

 261-11111 אביב 4.6 - 4 יה יאנליזת פור 261-11211

261-112.1 
 ציותתורת הפונק

 המרוכבות
 261-11121 סתיו 4.6 - 4

 , 261-11211 אביב 5.6 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211
261-10101 #  

  סתיו 5.6 2 4 1אלגברה  261-10101

 261-10101 אביב 5.6 2  4 2אלגברה  261-10121

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

 261-11121  ,261-12211 סתיו 5.6 2 4 הסתברות 261-14111

לתלמידי  1פיסיקה  263-11371
 הנדסת חשמל 

  סתיו 3.5 1 3

263-11471 
לתלמידי  2יקה פיס

 הנדסת חשמל
  אביב 3.5 1 3

263-12391 
לתלמידי  3פיסיקה 

 הנדסת חשמל
  סתיו 3.5 1 3

  סתיו 4.6 2 3 1תכנות  262-10101

  סתיו 4.5 1 4 מבוא לאנליזה נומרית 262-11101

264-10011 
# כימיה בסיסית 

 לתלמידי חשמל
 סתיו 4.5 1 4

 

   6.6   1אנגלית מתקדמים  153-1.111

   2.6   2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1

   6.6   הדרכה בספריה 299-10021

   ..011   סה"כ 

 לתמידים חסרי בגרות בכימיה# 

   (1)במקום הקורס אנליזה פונקציונלית  26125461לתלמידים מצטיינים ניתן לבחור בקורס אנליזה מתקדמת 
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 .    מקצועות חובה בהנדסת חשמל ומחשבים1
 

ר מספ
 מקצוע

מס'  היקף        שם המקצוע
 נק'

 ניתן בסמסטר

   מ  ת ה

 אביב 5.6  2 4 מבוא להנדסת חשמל  361-10121

 סתיו 3.5  1 3 למערכות ליניאריותמבוא  361-12101

 אביב 1.5 3   מעבדת מבוא בחשמל 361-12113

 אביב 3.5  1 3 שדות אלקטרומגנטיים 361-11101

361-11121 
עגלים אלקטרוניים ממבוא ל

 ספרתיים
 אביב 3.5  1 3

 אביב 3.5  1 3 מבוא לתהליכים אקראיים  361-11111

 סתיו 3.5  1 3 מערכות ספרתיות 361-11011

 סתיו 3.5  1 3 מבוא למחשבים 361-11111

 אביב 3.5  1 3  מבוא לעבוד אותות 361-11121

361-111.3 
מעבדת מבוא במיקרו 

 מחשבים
 אביב 2.6 4  

361-11111 
 מבוא למעגלים אלקטרוניים

 אנלוגיים
 אביב 3.5  1 3

 סתיו 4.5  1 4 מבוא להתקני מוליכים למחצה 361-12001

  9   9 פרויקט הנדסי 361-11103

  1.    סה"כ 

 
 

 ליבה בהנדסת חשמל ומחשבים.    מקצועות .
 

מספר 
 מקצוע

מס'  היקף        שם המקצוע
 נק'

 ניתן בסמסטר

   מ ת ה

 סתיו 3.5  1 3  גלים למערכות מפולגות 361-111.1

 סתיו 3.5  1 3 מבוא לבקרה 361-11.41

 סתיו 3.5  1 3 לתורת התקשורתמבוא  361-11221

 סתיו 3.5   3 עבוד ספרתי של אותות 361-11041

 סתיו 3.5   3 פיסיקה של התקני מל"מ 361-11141

 סתיו 3.5  1 3 מבוא לפוטואלקטרוניקה 361-10101

 סתיו CPO 3   3.6ארכיטקטורת  361-11211

  01.1    סה"כ 

 
 נק"ז 14סה"כ  – 7קורסים מתוך  4יש לבחור 
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בהנדסת חשמל במתמטיקה ובתוכנית משולבת  תכנית לימודים מומלצת לפי סמסטרים . 4
 ומחשבים

 
      

 'מס' נק שם המקצוע מספר מקצוע מס' נק' שם המקצוע מספר מקצוע

 סמסטר ב' סמסטר א'
 5.6 מתמטיקה בדידה 261-12211 6.6 1חשבון אינפיניטסימלי  261-10101
 6.6 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121 5.6 1אלגברה  261-10101
 5.6 2אלגברה  261-10121 5.6 קבוצותהמבוא לוגיקה ותורת  261-11211
 5.6 ת חשמלמבוא להנדס 361-10121 4.6 ** 1תכנות  262-10101
 2.6 2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1 6.6 1אנגלית מתקדמים  153-1.111
 3.5 להנדסת חשמל 2פיסיקה  263-10101 3.5 להנדסת חשמל 1פיסיקה  263-10101
כימיה בסיסית לתלמידי חשמל  264-10011

* 
6.6    

      
 ..21 סה"כ  ..21 סה"כ 
      

 סמסטר ד' סמסטר ג'
נושאים במשוואות  261-11011 6.6 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

 דיפרנציאליות רגילות
4.6 

 3.5 להנדסת חשמל 3פיסיקה  263-12101
 

261-11101 
261-112.1 

 מבוא לטופולוגיה
 תורת הפונקציות המורכבות

4.6 
4.6 

 4.6 פורייה  תאנליז 261-11211 4.5 מבנים אלגבריים 261-10111
 2.6 מעבדת מבוא בחשמל 361-12111 5.6 ברותהסת 261-14111
 3.5 מבוא למערכות ליניאריות 361-12101 5.6 משוואות דיפרנציאליות רגילות 261-11111

      
 ..20 סה"כ  21.1 סה"כ 
      

 'סמסטר ו 'סמסטר ה
 3.5 שדות אלקטרומגנטיים 361-11101 4.6 יסודות תורת המידה 261-11141
 3.5 מבוא להתקני מוליכים למחצה 361-12001 4.6 1יזה פונקציונלית אנל 261-110.1
 3.5 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 361-11121 4.6 מבוא לעבוד אותות 361-11121
361-11111 

 
 361-11221 3.5 מבוא לתהליכים אקראיים

361-111.3 
 

 בהנדסת חשמל  קורסי ליבה
-מעבדת מבוא במיקרו

 מחשבים

7.6 
 

3.6 
261-11011 

 
 
 

 משוואות דיפרנציאליות חלקיות
 קורסי ליבה בהנדסת חשמל

 

4.5 
 
 

3.5 
 

מסלולי התמחות וקורסי  
 בחירה

3-4 

      
 ..21-..21סה"כ                   ..21 סה"כ 
 

 
     

 
 

 
 
 

   
 

 

 סמסטר ז' 
 

  סמסטר ח'  

361-11211 
 
 

262-11101 
361-11111 

מערכות ספרתיות להנדסת 
 שמל ומחשביםח
 

 מבוא לאנליזה נומרית
מבוא למעגלים אלקטרונים 

3.5 
 
 

4.5 
3.5 

361-11111 
 

361-11103 

 מבוא למחשבים
 

 פרויקט הנדסי
 קורסי ליבה בהנדסת חשמל

מסלולי התמחות וקורסי 

3.5 
 

4.6 
3.5 

1-11 
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 אנלוגיים
 קורסי ליבה בהנדסת חשמל

 מסלולי התמחות וקורסי בחירה

 
3.5 

1.6-11.6 

 בחירה
 

 סה"כ

 
 

20-21 
  

 סה"כ
 

20-2. 
 

   

      
 
 

     סמסטר ט'

361-11103 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרויקט הנדסי
 קורסי בחירה

 
 סה"כ

5.6 
16-12 

 
0.-00 

   

      
 
 
 

 264-11141 הוא קורס חובה לתלמידים חסרי בגרות בכימיה 

 )באישור יו"ר וועדת הוראה( " ניתן ללמוד את הקורס "מבוא למדעי המחשב"1מקום הקורס "תכנות ב **  
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Vומשנית מחלקה ראשיתכמתמטיקה  / מחלקתי-דו .  תואר במסלול 

 

 .  כללי0

  מחלקתית, הינה תכנית בה ניתן לשלב לימודים משתי מחלקות שונות, האחת ראשית והשניה משנית.-תכנית דו

  הלימודים  מחלקתית.-להיקף הלימודים בתוכנית החד המחלקתית דומ-היקף הלימודים הכולל בתוכנית דו

 עם זאת, עקב התנגשויות בין קורסי חובה הניתנים   מחלקתית אמורים להימשך שלוש שנים.-בתוכנית הדו

  .מחלקות השונות, הלימודים יכולים להתארךב

 התואר, חייבים  להשלים את נקודות זכות. על מנת 12.5היקף הלימודים במתמטיקה כמחלקה ראשית הוא 

 מחלקתית בהיקף -תלמידי התוכנית ללמוד תוכנית נוספת )או תוכניות נוספות( במחלקה המציעה תכנית דו

 בוגרי התוכנית הזאת יכולים להתקבל לתואר שני במחלקה למתמטיקה   נקודות זכות. 41כולל של לפחות 

 ללא השלמות )בתנאי שציוניהם עומדים בדרישות הסף(.

  

 להשלים את התואר, חייבים  על מנת  נקודות זכות. 41ימודים במתמטיקה כמחלקה משנית הוא של היקף הל

  נקודות זכות. 12.5תלמידי התוכנית ללמוד תוכנית נוספת )או תוכניות נוספות( בהיקף כולל של לפחות 

 .השלמהבוגרי התוכנית הזאת שירצו להמשיך לתואר שני במחלקה למתמטיקה יהיו חייבים בלימודי 

 לנקודות )לחבילת הקורסים (   הוא , בהתאם נקודות הזכות שיש לצבור בתוכנית הנ"ל מספר סה"כ

 נק"ז (. 124ל  126הנדרשים במחלקה הראשית והמחלקה והמשנית המשולבים יחדיו )בין 

 , והתואר בלימודי מתמטיקה כמחלקה משנית .B.Scהתואר בלימודי מתמטיקה כמחלקה ראשית הינו 

 פי המחלקה הראשית.-ה עליהי

 

 על הסטודנט להשלים את יתרת ,המחלקות במקרה של חפיפה חלקית בין טבלאות מקצועות החובה של

, בכפוף לאישור יו"ר ועדת הוראה של המחלקה מתוך מקצועות הבחירה במחלקה הראשית או המשנית הנקודות

 .  הראשית

יקה על התלמיד ללמוד את קורסי המתמטיקה עפ"י תכנית במחלקות בהן ניתנים קורסי שירות של המחלקה למתמט

הלימודים של מתמטיקה כללית, כפי שיקבע על ידי ועדת ההוראה של המחלקה למתמטיקה. לתלמידים הלומדים 

מתמטיקה במחלקה משנית מומלץ ללמוד קורסים מתקדמים של המחלקה למתמטיקה במקום קורסי השירות 

 נים במחלקה הראשית.המתמטיקה הניתהמקבילים בתחום 
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  מחלקה ראשיתכמתמטיקה מחלקתי / -מסלול דו  .2
 

 : דרישות לתוארפרוט  2.0
 

 
 

 מס' נקודות 

 72.5 חובה במתמטיקה

 5.6 חובה במדעי המחשב

 4.6 בחירה במתמטיקה     

 2.6 אנגלית

 ..41     סה"כ               
 

  :מחלקה ראשיתכמתמטיקה / מחלקתי -מסלול דובמקצועות חובה   2.2     

 מס' היקף שם המקצוע מספר מקצוע
 נק' 

ניתן 
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

  סתיו 6.6 2 5 1חשבון אינפיניטסימלי   261-11101

  261-11101 אביב 6.6 2 5 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121

 261-10121, 261-11121 סתיו 6.6 2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

261-11111 
משוואות דיפרנציאליות 

 רגילות
 261-10121, 261-11121 סתיו 5.6 2 4

 261-11111 סתיו 4.6 - 4 יסודות תורת המידה 261-11141

 261-10121, 261-11121 אביב 4.6 - 4 מבוא לטופולוגיה 261-11101

261-11211 
מבוא ללוגיקה ותורת 

 הקבוצות
  סתיו 5.6 2 4

 261-11111 אביב 4.6 - 4 אנליזת פורייה  261-11211

261-112.1 
תורת הפונקציות 

 המרוכבות
 261-11121 אביב 4.6 - 4

 אביב 5.6 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211
261-11211 , 
261-10101 # 

  סתיו 5.6 2 4 1אלגברה  261-10101

 261-10101 אביב 5.6 2 4 2אלגברה  261-10121

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 לגברייםמבנים א 261-10111

261-10111 
תורת השדות ותורת 

 גלואה
 261-10111 אביב 4.6 - 4

 261-11121, 261-12211 סתיו 5.6 2 4 הסתברות 261-14111

  סתיו 5.6 2 4 *מבוא למדעי המחשב  262-10101

  סתיו 6.6   *הדרכה במעבדה 262-10111

 6.6 1 - הדרכה בספריה 299-10021
יו, סת

 אביב
 

 2.6 - 4 2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1
 סתיו,
 אביב

 

   ..00   סה"כ 

 * חובה במדעי המחשב 

# ניתן ללמוד במקביל 
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 מחלקה ראשיתכמתמטיקה מחלקתי / -מקצועות בחירה במסלול דו  2.1       

 טיקה כללית שבתכנית מתמ 5.1.5 -ו 5.1.4 ותעל התלמיד ללמוד קורס בחירה אחד במתמטיקה מרשימ

 .נק"ז 4 של  בהיקף

         

   

מחלקתית / מתמטיקה כמחלקה ראשית-תכנית לימודים מומלצת דו    2.1          

 

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

מספ
ר 

נקוד
 ות

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

 מספר 
 נקודות

               
         סמסטר א'

 
  

 סמסטר ב'
 

2 חשבון אינפיניטסימלי  261-11121 6.6       הדרכה בספריה     299-10021   6.6 

 6.6   1 חשבון אינפיניטסימלי     261-11101 
261-12211 

   
 5.6 מתמטיקה בדידה 

 261-11211     
                  

מבוא ללוגיקה           
 ותורת הקבוצות      

5.6 

261-10121 
    

 5.6               2אלגברה 

153-1.1.1 
   

 2.6  2אנגלית מתקדמים 

    5.6 מבוא למדעי המחשב     262-10101 
 262-10111     6.6 הדרכה במעבדה 
    5.6               1אלגברה      261-10101 

    6.6  1אנגלית מתקדמים      153-1.111 

 04.1 ס ה " כ  20.1 ס ה " כ 

 
 

 
 סמסטר ג'

  
 

 סמסטר ד'
 

261-11111 
וואות דיפרנציאליות מש

 רגילות
5.6    

 261-112.1 4.5 מבנים אלגבריים 261-10111
תורת הפונקציות 

 המרוכבות
4.6 

 4.6 מבוא לטופולוגיה 261-11101 5.6 הסתברות 261-14111

3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111  4.6 אנליזת פורייה 261-11210 6.6 

 ..02 סה"כ  21.1 סה"כ 

  
 סמסטר ה'

  
 

 סמסטר ו'
 

 201-17041 4.6 יסודות תורת המידה 261-11141
 

תורת השדות ותורת 
 גלואה

4.0 

  4.0 קורס בחירה 
      

 4.0 סה"כ  4.1 סה"כ 
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  משניתמחלקה כמתמטיקה מחלקתי / -מסלול דו  .3
 

 : דרישות לתוארפרוט  1.0
 

 מס' נקודות  

 32.6 חובה במתמטיקה

 9.5-11 קהבחירה מצומצמת במתמטי

 41.5-43.0 סה"כ      

 

משניתמחלקה כמתמטיקה מחלקתי / -מקצועות חובה במסלול דו  1.2  

מס'  היקף שם המקצוע מספר מקצוע

 נק"ז

ניתן 

 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

1חשבון אינפיניטסימלי   261-11101   סתיו 6.6 2 5 

2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121   261-11101 אביב 6.6 2 5 

261-11211 
מבוא ללוגיקה ותורת 

 הקבוצות
  סתיו 5.6 2 4

 אביב 5.6 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211
261-11211 
)במקביל( 261-10101  

1אלגברה  261-10101   סתיו 5.6 2 4 

2אלגברה  261-10121 באבי 5.6 2 4   261-10101 

   12.0   סה"כ 

 

 

משניתמחלקה כמתמטיקה מחלקתי / -ול דובמסל בחירה מצומצמת במתמטיקה 1.1  

יש לבחור בשניים מבין הקורסים הבאים        

מס'  היקף שם המקצוע מספר מקצוע

 נק"ז

ניתן 

 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

3חשבון אינפיניטסימלי   261-11111   סתיו 6.6 2 5 

261-11111 
משוואות דיפרנציאליות 

 רגילות
 סתיו 5.0 2 4

261-11121  
201-17021 

 201-17021 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

 סתיו 5.6 2 4 הסתברות 261-14111
261-12211 
261-11121 
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מחלקה משניתכ מתמטיקהמחלקתית / -תכנית לימודים מומלצת דו  1.1   

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

מספר 
 נקודות

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

מספ
 ר

נקודו
 ת

 סמסטר א'              
  

  סמסטר ב'

 261-11101 
    

1 חשבון אינפיניטסימלי 2י חשבון אינפיניטסימל  261-11121 6.6   6.6 

 261-11211 
    

   מבוא ללוגיקה          
 ותורת הקבוצות 

5.6 
 5.6 מתמטיקה בדידה   261-12211

 5.6                 2אלגברה   261-10121

 261-10101 
    

 5.6               1אלגברה 
  

 

 01.1 ס ה " כ  01.1 ס ה " כ 

 
 

'סמסטר ג   
  

 
 

201-10061 
משוואות דיפרנציאליות 

 רגילות
5.6 

   

    6.0   3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111
    4.5 מבנים אלגבריים 261-10111
    5.6 הסתברות 261-14111

      
 

כסה"  
0..-
00.1 
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IV . סיכום הדרישות לתוארB.Sc. במסלול מתמטיקה ראשית ופיסיקה משנית  
 

 כללי .0
 פיסיקה -שילוב לימודי מתמטיקה 

 

יחסי הגומלין וההפריה ההדדית בין מתמטיקה לפיסיקה עמוקים ועתיקי יומין. הפיסיקה משתמשת בשפת המתמטיקה 

יסיקאלית, ואילו חלקים נרחבים מהמתמטיקה המודרנית פותחו כדי לבסס לתיאור העולם ולפיתוח התיאוריה הפ

 תשתית תיאורטית להתפתחויות בתחום הפיסיקה.

 המחלקה למתמטיקה והמחלקה לפיסיקה מציעות שלושה מסלולים המשלבים לימודי מתמטיקה ופיסיקה:

 

-קורסים בהיקף של כ תוכוללשנים  3תכנית לימודים האורכת  –. מתמטיקה מחלקה ראשית ופיסיקה מחלקה משנית 1

. ישנם הבדלים קלים בין הקורסים הנדרשים במחלקה למתמטיקה כמחלקה ראשית בשילוב עם מחלקות נקודות 127

אחרות לאלה המיועדים לשילוב עם המחלקה לפיסיקה. מסלול זה מאפשר המשך לתואר שני במחלקה למתמטיקה 

לאחר השלמה של שני קורסים בלבד )ניתן לכלול את קורסי ההשלמה  ללא השלמות, ולתואר שני במחלקה לפיסיקה

 הנדרשים בפיסיקה במהלך לימודי התואר הראשון(.

 

אפשרות זו איננה מומלצת לתלמידים המעוניינים בשילוב  -. פיסיקה מחלקה ראשית ומתמטיקה מחלקה משנית 2

נית מצומצמים ואינם מאפשרים המשך ללימודי . זאת שכן לימודי המתמטיקה כמחלקה משלימודי מתמטיקה ופיסיקה

 תואר שני במחלקה למתמטיקה ללא השלמות משמעותיות. אפשרות זו מתאימה:

א. לסטודנטים המעוניינים בלימודי פיסיקה אך רוצים להעשיר את לימודי המתמטיקה שלהם, בעיקר על ידי המרת 

 ידי מתמטיקה.הקורסים במתמטיקה לתלמידי פיסיקה בקורסים המיועדים לתלמ

ב. לסטודנטים שיחליטו בשנה השנייה ללימודיהם שהם אינם מעוניינים בתואר במתמטיקה וכך יקבלו הכרה פורמאלית 

 בלימודי המתמטיקה שהם כבר השלימו.

 

תארים: תואר ראשון  2שנים המעניק  3.5מסלול מוגבר האורך  -. תואר ראשון במתמטיקה ותואר ראשון בפיסיקה 3

ותואר ראשון בפיסיקה. מסלול זה מתעמק יותר בשני התחומים, ומתאים לתלמידים מצטיינים ובעלי במתמטיקה 

מוטיבציה. המסלול מאפשר המשך לימודים לתואר שני בכל אחת מהמחלקות ללא השלמות. מבנה התכנית מאפשר 

וכך לקצר את משך  לתלמידים המתעתדים להמשיך לתואר השני ללמוד קורסים לתואר שני בחצי השנה האחרונה,

 הלימודים לתואר השני.

תלמידים המעוניינים לשלב לימודי מתמטיקה ופיסיקה ירשמו בשלב ראשון למסלול מתמטיקה כמחלקה ראשית 

 ופיסיקה כמחלקה משנית.

סטודנטים המעוניינים לקבל תואר ראשון גם במתמטיקה וגם בפיסיקה יוכלו לבקש להירשם בשתי המחלקות בתום 

נקודות לפחות  46ייה ללימודים.  לשם כך, על הסטודנט לבקש אישור תוכנית לימודים אישית בהיקף של השנה השנ

במטרה להשלים את מכסת מקצועות החובה הבסיסיים של התואר הנוסף. תכנית הלימודים האישית נקבעה מראש ע"י 

 שתי המחלקות כך שתשתלב היטב בתכנית לימודים משותפת מומלצת.

 לפחות. 16ה למסלול הלימוד של שני תארים הוא ממוצע מצטבר של דרישת ההרשמ
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 פרוט דרישות לתואר 2.0
 

 
 

 מס' נקודות 

 73.5 חובה במתמטיקה

 4.6-5.6 חובה במדעי המחשב

 4.6 בחירה במתמטיקה     

 2.6 אנגלית

 ..41-..41     סה"כ               
 

 

 

 

 

מחלקה ראשית:כמתמטיקה י / מחלקת-מקצועות חובה במסלול דו  2.2     

 

 

 מס' היקף שם המקצוע מספר מקצוע
 נק' 

ניתן 
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

  סתיו 6.6 2 5 1חשבון אינפיניטסימלי   261-11101

  261-11101 אביב 6.6 2 5 2חשבון אינפיניטסימלי  261-11121

 261-10121, 261-11121 סתיו 6.6 2 5 3חשבון אינפיניטסימלי  261-11111

261-11111 
משוואות דיפרנציאליות 

 רגילות
 261-10121, 261-11121 סתיו 5.0 2 4

   4.6   יסודות תורת המידה 261-16611

 261-10121, 261-11121 אביב 4.6 - 4 מבוא לטופולוגיה 261-11101

261-11211 
מבוא ללוגיקה ותורת 

 הקבוצות
  סתיו 5.6 2 4

 261-11111 אביב 4.6 - 4 רייה אנליזת פו 261-11211

261-112.1 
תורת הפונקציות 

 המרוכבות
 261-11121 אביב 4.0 - 4

 אביב 5.6 2 4 מתמטיקה בדידה 261-12211
261-11211 , 
261-10101 # 

  סתיו 5.6 2 4 1אלגברה  261-10101

 261-10101 אביב 5.6 2 4 2אלגברה  261-10121

 261-10121 סתיו 4.5 1 4 מבנים אלגבריים 261-10111

 261-11121, 261-12211 סתיו 5.6 2 4 הסתברות 261-14111

261-10111  
קציות נחדו"א של פו

 מרובות משתנים
  אביב 5.6 1 4

 6.6 1 - הדרכה בספריה 299-10021
סתיו, 
 אביב

 

 2.6 - 4 2אנגלית מתקדמים  153-1.1.1
 סתיו,
 אביב

 

   ...0   סה"כ 

 

 

 

. 
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 באנליזה או באלגברה –דם במתמטיקה קורס מתק 2.1
 

 נקודות זכות: 4לפחות אחד מהקורסים הבאים בהיקף של 
 
 

 מס' היקף שם המקצוע מספר מקצוע
 נק' 

ניתן 
 בסמסטר

 מקצועות קדם

 ת ה

261-110.1  
אנליזה פונקציונלית 

1* 
 261-11111 סתיו 4.6  4

261-10111 
תורת השדות ותורת 

 גלואה
  261-10111 אביב 4.6  4

  (1)במקום הקורס אנליזה פונקציונלית  26125461לתלמידים מצטיינים ניתן לבחור בקורס אנליזה מתקדמת 
 

 
 

(, 102-20202כדי להמשיך ללמוד לתואר שני במתמטיקה, חובה ללמוד את הקורס אנליזה פונקציונלית )
 ומומלץ ללמוד את שני הקורסים המתקדמים.

 
 

 קה למדעי המחשבקורס חובה מהמחל 2.1
 
 

 אחד מבין הקורסים
 
 

 מס' היקף שם המקצוע מספר מקצוע
 נק' 

ניתן 
 ת ה בסמסטר

 סתיו C 3 2 4.6תכנות בשפת   262-10141

 סתיו 5.0 2 4 מבוא למדעי המחשב 262-10101

 
 

 נק"ז  1.1קורס בחירה מהמחלקה למתמטיקה או מהמחלקה לפיסיקה בהיקף של  ..2
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 תוכנית לימודים מומלצת דו מחלקתית מתמטיקה ראשית ופיסיקה משנית 2.1

 
 

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

מספר 
 נקודות

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

 מספר 
 נקודות

               
         סמסטר א'

 
  

 סמסטר ב'
 

  261-16621 6.6 הדרכה בספריה           299-11121 
ימלי חשבון אינפיניטס

2 
6.6 

1חשבון אינפיניטסימלי      261-16611   6.6 
261-12261 

   
 5.6 מתמטיקה בדידה 

 261-16261     
                  

מבוא ללוגיקה           
 ותורת הקבוצות      

5.6 

261-17621 
    

 5.6               2אלגברה 

153-15651 
   

 2.6  2אנגלית מתקדמים 

    5.6               1אלגברה      261-17611 

1פיסיקה  203-11281      5.0 201-19631 
חדוא של פונקציות 

מרובות משתנים 
 לתלמידי פיסיקה

5.0 

     204-13531 
כימיה בסיסית לתלמידי 

 פיסיקה
2פיסיקה  203-12371 0.0  5.0 

    0.0 מטלב לתלמידי פיסיקה 203-19081     

    6.6  1גלית מתקדמים אנ     153-15641 

 24.1 ס ה " כ  21.0 ס ה " כ 

 
 

 
 סמסטר ג'

  
 

 סמסטר ד'
 

261-16661 
משוואות דיפרנציאליות 

 רגילות
1אלקטרודינמיקה  203-12381 5.0  4.6 

3פיסיקה  203-12111  3.6 מעבדה א 263-11623 3.5 
 4.6 מבוא לטופולוגיה 261-11101 5.6 הסתברות 261-11661

3חשבון אינפיניטסימלי  261-16631  4.6 אנליזת פורייה 261-11210 6.6 

1תורת הקוונטים  203-13141 4.0 מכניקה אנליטית 203-12281  4.0 

 00.1 סה"כ  23.5 סה"כ 

  
 סמסטר ה'

  
 

 סמסטר ו'
 

 201-10251 4.6 יסודות תורת המידה 261-11141
תורת הפונקציות 

 המורכבות
4.0 

201-10151 
פונקציונאלית או אנליזה 

קורס בחירה במתמטיקה 
 או פיסיקה

2מעבדה ב 203-12653 4.0  4.0 

 201-17041 4.5 מבנים אלגבריים 261-17631
תורת השדות ותורת 

 גלואה
4.0 

      
   202-19081 C תכנות בשפת       4.0 

תרמודינאמיקה ומכניקה  203-12281      
1סטטיסטית   

3.5 

    
1מעבדה ב 203-125531        4.0  
 16.0 סה"כ  20.1 סה"כ 
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 למצטיינים -פיסיקה ולתואר במתמטיקה בלתואר תוכנית לימודים מומלצת  2.0
 
 

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

מספר 
 נקודות

 מספר
 המקצוע

 שם
 המקצוע

 מספר 
 נקודות

               
         סמסטר א'

 
  

 סמסטר ב'
 

  261-16621 6.6       הדרכה בספריה     299-11121 
חשבון 

2אינפיניטסימלי   
5.6 

1חשבון אינפיניטסימלי      261-16611   6.6 מתמטיקה בדידה     261-12261 6.6 

 261-16261     
                  

מבוא ללוגיקה           
 ותורת הקבוצות      

5.6 
261-17621   

  
 5.6               2אלגברה 

 2.6  2אנגלית מתקדמים     153-15651
    5.6               1אלגברה      261-17611 

1פיסיקה  203-11281      5.0 201-19631 
א של פונקציות "חדו

מרובות משתנים 
 לתלמידי פיסיקה

5.0 

     204-13531 
כימיה בסיסית לתלמידי 

 פיסיקה
2פיסיקה  203-12371 0.0  5.0 

למידי פיסיקהמטלב לת 203-19081       0.0    

    6.6  1אנגלית מתקדמים      153-15641 

 24.1 ס ה " כ  21.0 ס ה " כ 

 
 

 
 סמסטר ג'

  
 

 סמסטר ד'
 

261-16661 
משוואות דיפרנציאליות 

 רגילות
1אלקטרודינמיקה  203-12381 5.0  4.6 

3פיסיקה  203-12111  3.6 מעבדה א 263-11623 3.5 
 4.6 מבוא לטופולוגיה 261-11101 5.6 הסתברות 261-11661

3חשבון אינפיניטסימלי  261-16631  4.6 אנליזת פורייה 261-11210 6.6 

1תורת הקוונטים  203-13141 4.0 מכניקה אנליטית 203-12281  4.0 

1אסטרונומיה כללית 203-11101     3.5 

 3.0 מעבדה א 203-11623   

 25.5 סה"כ  23.5 סה"כ 

 
 

 
 סמסטר ה'

  
 

 סמסטר ו'
 

 201-10251 4.6 יסודות תורת המידה 261-11141
תורת הפונקציות 

 המורכבות
4.0 

201-10151 
אנליזה פונקציונאלית 

או קורס בחירה 
 במתמטיקה או פיסיקה

2מעבדה ב 203-12653 4.0  4.0 

 201-17041 4.5 מבנים אלגבריים 261-17631
תורת השדות ותורת 

 גלואה
4.0 

    
טיקה בחירה במתמ

 או פיסיקה
8.0 
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   202-19081 C תכנות בשפת       4.0 
      

   203-12261 
תרמודינאמיקה 

ומכניקה סטטיסטית 
2 

2.5 

1תורת הקוונטים  203-13241  4.0 203-13421 
מבוא לחלקיקים 

 ושדות
3.5 

תרמודינאמיקה  203-12281      
1ומכניקה סטטיסטית   

3.5 

    
1ה במעבד 203-125531        4.0  
 ..21 סה"כ  24.1 סה"כ 

 
 

 
'זסמסטר   

 

   
 3.0 מבוא ליחסות כללית 203-24181
1 –מצב מוצק  203-13111  3.5 

1מעבדה ג 203-13163  4.0 

 
בחירה במתמטיקה או 

 בפיסיקה
12 

 22.5 סה"כ 

 
 

 266.0סה"כ נק"ז לתואר 
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 קות אחרות:רשימת המקצועות המוצעים על ידי המחלקה למתמטיקה למחל

 
   

 חובה )בחירה( מקצועות ניתן מס'  היקף שם מספר
               -ל קדם בסמסטר נק'  ת ה מקצוע מקצוע

 
 362,366,363 102-22592, 102-22892 סתיו 3.0  2 3 אנליזה מתקדמת 102-20002
 366,363,103,362, 102-20092או  102-22592 סתיו 3.0  2 3 יסודות תורת הפונקציות המרוכבות 102-20092

 102-22592או  102-22892       
  362 102-22802, 102-22092 סתיו 4.0   2   4 משואות דיפרנציאליות חלקיות 102-20102

 ( במקביל) 102-20092,102-22582       
  363,366,103 102-22802, 102-22092 אביב 4.0   2   4 משואות דיפרנציאליות חלקיות 102-20102

 ( במקביל) 102-20092,102-22582       
 332,103,333,101 102-20092, 102-22592 סתיו 3.0   2 3 תורת ההסתברות  102-20192
 101,243,240,333  סתיו 0.0  1 4 מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות 102-20902

        106*103*104* 
 332 102-22592, 102-22592 סתיו 3.0  2  3 אנליזה מתקדמת להנ' תקשורת 102-20902
 333,101,243  אביב 6.0  1 0 למדעי המחשב והנדסת תוכנה 2א "חדו 102-21362
 333,101,243 102-21362 סתיו 0.0  1 4 לתלמידי מדעי המחשב והנ. תוכנה 1א "חדו 102-21332
 333 102-21332 סתיו 0.0  1 4 תוכנהההסתברות וסטטיסטיקה להנדסת  102-21322
  101,243 101-22032, 102-21332 סתיו 0.0  1 4 הסתברות למדעי המחשב 102-21322
 332                                    102-22592סתיו                     3.0  2 3 מתמטיקה דיסקרטית להנ' תקשורת 102-20902
  101,243,240,333  סתיו 0.0  1 4 2אלגברה  102-29012
 101,243,240,333                                    102-29012אביב                    0.0  1 4 1אלגברה  102-29092
   101           102-28002או    102-20192אביב                    3.0  2 3 סטטיסטיקה לביואינפורמטיקה 102-28002
 334,363,332             102-22512או  102-22102                   אביב 3.0   2  3 מבוא למשוואות דיפרנציאליות א' 102-22092
                                                   334,366*,106,101                                                  סתיו 4.0   2  4 להנדסת בנייןאלגברה ליניארית  102-22002
 106,360                                    102-22102סתיו                    1.0   2 1 ברות א'מבוא להסת 102-22022
 106,100             102-22102או 102-22002אביב                    1.0   2  1 מבוא להסתברות ב' 102-22102

 102-22092או                                  
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 שימת המקצועות המוצעים על ידי המחלקה למתמטיקה למחלקות אחרות )המשך(:ר

   
 חובה )בחירה( מקצועות ניתן מס'  היקף שם מספר

 -ל קדם בסמסטר נק'  ת  ה   המקצוע מקצוע
 

 106,104,366,360,363                                                   סתיו 0.0    1   4   2חדו"א ג' 102-22102
               106,104,366,360,363                                      102-22102אביב                   0.0    1     4   1חדו"א ג' 102-22152
 360                102-22982או 102-22002סתיו                   4.0    2    4   להנ. חומריםמבוא למשוואות דיפרנציאליות  102-22192
 241,622                                    102-22002 סתיו 4.0  1  4   חדו"א ד' 102-22992
 104,363                   102-22982,102-22152סתיו                   3.0   2  3   מבוא למשוואות דיפרנציאליות ג' 102-22992
 360,363,106,104,364,331  אביב 3.0   2  3 יארית ג'מבוא לאלגברה לינ 102-22982
 361  סתיו 4.0  2  4 מבוא לאלגברה ליניארית מכ' 102-22992
 106,360 102-22022 אביב 1.0    2   1 מבוא לסטטיסטיקה א' 102-22092
 424,433,106,100  סתיו 0.0  1   4 2מתמטיקה של מערכות  102-22092
 ,106,100,433,424 102-22092 אביב 3.0  1    1   1ערכות מתמטיקה של מ 102-22002
 366,361 102-22992,102-22992 סתיו 3.0          2    3 הנ. מכונותרגילות ל משוואות דיפרנציאליות 102-22002
 366,361 102-22002 אביב 1.0          2    1 הנ. מכונותחלקיות ל משוואות דיפרנציאליות 102-22092
 364  102-22182,102-22012 אביב 3.0  2  3 שיטות באנליזה מתמטית 102-22082
 332,363  סתיו 4.0  2    4 אלגברה לינארית להנדסת תקשורת                    102-22592
 106  סתיו 0.0  1 4 חדו"א של טורים והתמרות אינטגרליות         102-22042

   פיסיקהלתלמידי                             
 362  סתיו 3.0  2    3 אלגברה ליניארית לביוטכנולוגיה                        102-22552
 362  סתיו 0.0  1    4 לביוטכנולוגיה               2חדו"א           102-22502
 362 102-22502 אביב 0.0  1    4 לביוטכנולוגיה               1חדו"א           102-22592
משוואות דיפרנציאליות  102-22502,102-102-22022 אביב 3.0  2    3               לביוט' משוואות דיפרנציאליות רגילות          102-22582

  אביב     לביוטכנולוגיה
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 רשימת המקצועות המוצעים על ידי המחלקה למתמטיקה למחלקות אחרות )המשך(:

   
 חובה )בחירה( מקצועות ניתן מס'  היקף שם מספר
   -ל קדם בסמסטר נק'  ת  ה המקצוע מקצוע

 
 362 102-22582 סתיו 3.0  2    3 משוואות דיפרנציאליות חלקיות                     102-22522 

 364  סתיו 4.0    1    3 2חדו"א תעו"נ  102-22012
 364 102-22012 אביב 4.0    1    3  1חדו"א תעו"נ  102-22092
 106  אביב 0.0  1 4 חדו"א של פונקציות מרובות משתנים  102-22632

 קהילתלמידי פיס                            
  106סתיו                                                                          4.0  1  4   והנדסה ליניארית לפיסיקהאלגברה  102-22002
 331  סתיו 4.0    2    4 יסודות לוגיקה ותוה"ק למערכות מידע        102-22052
 364  סתיו,אביב 3.0    2    3 מבוא למתמטיקה דיסקרטית        102-22002
 361,334  סתיו 0.0    1    4 2חדו"א מכ 102-22912
 361,334 102-22912 אביב 4.0    1    4 1חדו"א מכ 102-22992
 331  סתיו 6.0    1    0 2חדו"א למערכות מידע  102-22952
 331 102-22952 אביב 0.0   1    4 1חדו"א למערכות מידע  102-22902
  103,363,362,366  סתיו 0.0  1     4      2חדו"א להנדסת חשמל         102-22812
 103,363,362,366 102-22812 אביב 6.0  1    0                1חדו"א להנדסת חשמל            102-22892
 362,366,103 102-22892 סתיו 3.0    2     3 תורת ההסתברות להנדסת חשמל                102-22892
 103,363,362,366 102-22852 אביב 3.0  2    3              לחשמלמשוואות דיפרנציאליות רגילות           102-22802

 
 
 
 
 
 

 כלה ומדעי המחשב, פיסיקה ומדעי המחשב, כימיה ומדעי המחשב, *     מסלול כל
 גיאולוגיה ומדעי המחשב,תעשיה ונהול/מערכות מידע       

 
 +   מגמת חומרים אלקטרונים

 

148


