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למדעי המתמטיקה
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הספר למדעי המתמטיקה	בית

:הספר למדעי המתמטיקה מורכב מהחוגי� הבאי��בית

החוג למתמטיקה עיונית−

החוג למתמטיקה שימושית−

החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי�−

הספר	מורי בית
הספר	ראש בית–קמיל פוקס' פרופ

החוג למתמטיקה שימושית החוג למתמטיקה עיונית

 ראש החוג	ד� הר� 'פרופ ראש החוג	זנאו פיליפ רו'פרופ
עדי דיטקובסקיר"ד יונת� אהרונסו�'פרופ

נירה די�'פרופ אלכסנדר אולבסקי'פרופ
אלי טורקל'פרופ נוגה אלו�'פרופ
**דוד לוי�'פרופ סמיו� אלסקרר''ד

ניר סוכ� ר''ד מיכאל בורובוי'פרופ
גרגורי סיבשינסקי'פרופ מיכאל ביאליר''ד

גד פיבי ר''ד פאול ביר�ר''ד
**יוס" רוזמ�'פרופ ארצי�אשר ב�' פרופ
סטיב� שוחט'פרופ יוס" ברנשטיי�' פרופ
זאב שוס'פרופ מוטי גיטיק'פרופ
**אלכסנדר שנירלמ�'פרופ דוד גינזבורג' פרופ

יפי� גלוסקי�' פרופ
גלזנר) אלי(שמואל 'פרופ
יור� הירשפלד'פרופ
משה ירד�'פרופ
דני לוית�'פרופ
**אלדו לזר' פרופ
ויטלי מילמ�' פרופ
ולדימיר מצאייב' פרופ
מיכאל סודי�' פרופ
שמואל ספרא'פרופ
**אהרו� עצמו�'פרופ
*לאוניד פולטרובי%'     פרופ
מיכאל פרבר' ופפר

*אברה� קליי�' פרופ
'מיכאל קריבלבי%ר''ד

**זאב רודניק' פרופ
יבגני שוסטי�'פרופ

ר         יהודה שלו�"ד

.ד"תשס' או ב' לא ילמד בסמסטר א* 
.ד"לא ילמד בתשס**
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החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי�

הלימודי�	החוג ייבחר בתחילת שנת	ראש

'ר      פליקס אברמובי%''ד
 איל� אשל'   פרופ
יואב בנימיני'    פרופ
דוד גילת'    פרופ
יוס" הוכברג'    פרופ
רפי חסי�'    פרופ

    מרק טבול'פרופ
אורי יחיאלי'  פרופ
אורי ליברמ�'    פרופ
אהוד לרר'    פרופ
יצחק מלכסו�'    פרופ

לו� סול�איר "ד

*מאיר סמורודינסקי'    פרופ
ס צירלסו�בורי'    פרופ

ר      אלונה רביב''ד
דוד שטיינברג'    פרופ
*דוד שמיידלר'    פרופ
אריה תמיר'    פרופ

אמריטוס' פרופ מורה אמריטוס

שלו� אברבנאל 'פרופ �מר     מרדכי אפשטיי
פלביא� אברמובי%'     פרופ
ישראל גוכברג'     פרופ
מרצל הרצוג'פרופ
בהסדר מיוחד' פרופ אמנו� יקימובסקי'    פרופ
דניאל עדות'     פרופ
ד� עמיר'פרופ ויקטור פלמודוב' פרופ
שפירו�איליה פיאטצקי'     פרופ
גריגורי פריימ� '     פרופ
הנדריק קוני�'     פרופ ע"מורי� בהסדר קמ
שושנה קמי�'     פרופ
יוחנ� שונהיי�'     פרופ מ�יולי אידלר"ד

ר יעקב יעקובוב"ד
ר אלזה פרחי"ד

חבר בדימוס' פרופ ר ליאוניד קג�"ד
רבק'ר אינה שצ"ד

נימה גפ�'פרופ

ד" תשס–רשימת סגל זוטר 

סלב אברהמוב'ויאצ מר
ירו� אוסטרובר מר

עינת אור 'גב
עינורית אלקל 'גב

ארטשטיי�שירי  'גב
דוד ארשלר מר

בינשטוקאנה  'גב
סימו��ב�גבי  מר
גוטמ��בקנילי  'גב

'שמגר גורבי% מר
�אבי גור מר

דסקללורינה  'גב
הדני רוני  מר

טיומקי�איליה  מר
להראלי  מר
לויסיגל  'גב

לוקיאנובולדימיר  מר
מדארורד  'גב

רו� פלד מר
טיוקובסקי קוססרגיי  מר

בועז קלרטג מר
קרמיניצרקובי  מר

קרנרדימיטרי  מר
קשד�יבגני  מר
 �שגיבח 'גב

שומרונימירב  'גב
שפירעופר  מר
שרו�אס"  מר

יעקב תנאי מר
דני שגב מר

.ד"תשס' או ב' לא ילמד בסמסטר א* 
.ד"לא ילמד בתשס** 
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הספר למדעי המתמטיקה�בבית" בוגר אוניברסיטה"תכניות הלימודי� לקראת התואר 

:הספר למדעי המתמטיקה קיימות תכניות הלימודי� הבאות לתואר הראשו	�בבית

(.B.Sc)חוגיות �תכניות חד 1.
מתמטיקה .א

סטטיסטיקה וחקר ביצועי� .ב

(.B.Sc)חוגיות �תכניות דו 2.
מתמטיקה ומדעי המחשב .א

מתמטיקה וסטטיסטיקה וחקר ביצועי� .ב
מתמטיקה וכימיה .ג

סטטיסטיקה וחקר ביצועי� ומדעי המחשב .ד

.B.Sc)(חוגיות ע� חוג נוס� מפקולטה אחרת �תכניות דו 3.
מתמטיקה וחוג נוס� .א

סיכולוגיה ופילוסופיהפ, כלכלה:  מתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות מבי	 .ב
סטטיסטיקה וחקר ביצועי� וחוג נוס� .ג

(.B.Sc) פיזיקה �מסלול משולב מתמטיקה  4.

(.B.Sc)חוגיות נוספות בפקולטה למדעי� מדויקי� �תכניות חד 5.
.א חוג משני�פיזיקה ,  חוג ראשי�מתמטיקה 

)הספר לפיזיקה ואסטרונומיה�ראה בית( חוג משני �מתמטיקה ,  חוג ראשי�פיזיקה  .ב
)הספר לכימיה�ראה בית( חוג משני �מתמטיקה , אשי חוג ר�כימיה  .ג

החוג ראה( חוג משני �מתמטיקה ,  חוג ראשי�גיאופיזיקה ומדעי האטמוספירה והחלל 
)לגיאופיזיקה ולמדעי� פלנטריי�

.ד

תלמידי תיכו	 מצטייני� 6.

מסלול מיוחד לתואר שני לתלמידי� מצטייני� בלימודי התואר הראשו	 7.



214מתמטיקה

הספר למדעי המתמטיקה�תקנו הלימודי	 בבית

השתתפות בקורסי�
.הספר מותני� במילוי הדרישות המוקדמות שלו�הרישו� וההשתתפות בכל קורס בבית, ככלל

חייב להגיש בקשה להשתתפות , תלמיד אשר למד ולא עבר קורס המהווה דרישה מוקדמת לקורס מתקד�
.בקורס המתקד� לוועדת ההוראה

עדי בחינותמו
באתר מועדי הבחינות יתפרסמו (הספר מתקיימי� שני מועדי בחינות � בבית�'ב�ו' מועדי בחינות א

ע� המועד המיוחד או יתקיי� בסו! סמסטר ' בקורסי עונת לימודי הקי  יאוחד מועד ב). האינטרנט
.בשנת הלימודי� העוקבת', א

.א

 לתלמידי� אשר שירתו במילואי� במועדי הבחינות הרגילי� יתקיי� מועד �מועד מיוחד לבחינות
רשאי� להיבח" במועד זה ג� תלמידי� שנמנע מה� להיבח" במועד הרגיל . 'לאחר מועד ב, מיוחד

.וזאת באישור ועדת ההוראה, מסיבות מוצדקות

.ב

סיו� חובות הלימודי�
' פר לסיי� בהצלחה את כל הקורסי� המופיעי� בתכנית הלימודי� של שנה אהס�על תלמיד בית

במקרי� חריגי� יוכל התלמיד לחרוג . אינה עולה על שלושה סמסטרי� אקדמיי�במש% תקופה ש
.מדרישה זו באישור ועדת ההוראה

 יכללו במני" שלושת לאלימודי� בעונות לימודי הקי  הכלולות בתקופה זו או צמודות לה 
.מסטרי�הס

.א

שלושהספר לא יאוחר מ�הספר לסיי� בהצלחה את כל קורסי התואר הראשו" בבית�על תלמיד בית
שנה נוספת באישור ב תלמיד יורשה להארי% את מש% לימודיו לתואר .שני� מאז התחיל בלימודיו

.ועדת ההוראה

.ב

תנאי מעבר

בקורס חובה מתו% תכנית ' אבמועד ) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה 
.'ייגש למועד ב, הלימודי�

) רישו� ובחינה(יחזור על הקורס ', במועד ב) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה 
.פע� נוספת ואחרונה בסמסטר בו יינת" הקורס בשנית

.א

חר במקו� הקורס בקורס בחירה יוכל לבחור בקורס בחירה א" נכשל"תלמיד שציונו הסופי הוא 
א% , בקורס בחירה אחר, התלמיד יוכל בכל שלב להמיר קורס בחירה אותו למד. שבו נכשל

.הכשלונות בבחינות של הקורס המומר יופיעו ברשימת הלימודי� ויימנו במניי" הכשלונות

.ב

תלמיד לא יוכל להשתת� בקורס א	 נכשל בשני מועדי	 באחד המקצועות שמהווי	 
מוקדמת עבור אותו קורסדרישה



מתמטיקה 215

הספר למדעי המתמטיקה רשאית להחליט על הפסקת לימודי	 אקדמית �ועדת ההוראה של בית
:בכל אחד מהמקרי	 הבאי	

מתקיי� שבו לא, אחד בקורס סמסטריאלי )נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה 
א% יהיה חייב לעמוד בבחינה בקורס בו נכשל עד , יוכל להמשי% בלימודיו, בתו� הסמסטר' מועד ב

.תו� שנת הלימודי� הבאה
.לימודי	כשלו בקורס יגרור הפסקת

1.

יהיה חייב , קורסי� סמסטריאליי��2ב) נכשל או לא ניגש לבחינה(עבר בחינה תלמיד אשר לא
.לחזור על הקורסי� בה� נכשל עד תו� שנת הלימודי� הבאה

.כשלו באחד משני הקורסי	 יגרור הפסקת לימודי	

2.

יוכל לאקורסי� סמסטריאליי� �3ב) נכשל או לא ניגש לבחינה(תלמיד אשר לא עבר בחינה 
ורקא�) לימוד ובחינה(יוכל התלמיד לחזור , בשנת הלימודי� הבאה, זאת�ע�. להתקד	 בלימודיו

.בקורסי� שבה� נכשל
.כשלו באחד משלושת הקורסי	 יגרור הפסקת לימודי	

3.

, קורסי� סמסטריאליי� או יותר�4ב) ניגש לבחינהנכשל או לא(עבר בחינה תלמיד אשר לא
.יופסקו לימודיו

4.

.ופסקו לימודיוי, ג� א� תוקנו, כשלונות או יותר10תלמיד אשר צבר במהל% לימודיו  5.

:הערה
.יהיה יחסי לכלל לימודיו, לימודי��מספר הכשלונות לצור% הפסקת, תלמיד הלומד לימודי� חלקיי�

מושגי�
. ומעלה בבחינה בקורס במועד האחרו" אליו ניגש התלמיד60 קבלת ציו" �הצלחה בקורס. א
.�60ות מ  כל השתתפות בבחינה שבה קיבל התלמיד ציו" פח�כשלו" . ב
 במועד הבחינה האחרו" העומד �60שלא ניגש או שקיבל ציו" פחות מ,  תלמיד�" נכשל"ציו" סופי .ג

".נכשל"ייחשב ציונו בקורס כציו" סופי , לרשותו לצור% מעבר קורס
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"בוגר אוניברסיטה"מהל� הלימודי� לקראת התואר 

תכנית הלימודי�
נית� לכלול קורס בתכנית . י התלמיד"תכנית הלימודי� מורכבת מקורסי חובה ומקורסי בחירה שייקבעו ע
עמידה בדרישות המוקדמות פירושה . הלימודי� רק א� התלמיד עמד בדרישות המוקדמות לאותו קורס

. ומעלה60ות בקורסי� הנדרשי� בציו� לימוד ומעבר הבחינ

שעות סמסטריאליות
הספר למדעי המתמטיקה כשעה �לצור� חישוב השעות נחשבת כל שעת הרצאה או שעת תרגיל בבית

חישוב השעות בקורסי� מתכניות הלימודי� בחוגי� אחרי� יהיה לפי תקנות אות� . )ס"ש (סמסטריאלית
).ה אינ� נמני� במני� השעותאנגלית וקורס ההכנה בפיזיק(חוגי� 

קורס הכנה בפיזיקה
 על תלמידי  בביואינפורמטיקהובתכניתחוגי�חוגי ובמתמטיקה דו�בתכניות הלימודי� במתמטיקה חד

הקורס אינו נימנה במניי� שעות הלימוד . ס" ש4השנה הראשונה ללמוד קורס הכנה בפיזיקה בהיק# של 
:טורי� מקורס זהפ". בוגר אוניברסיטה"לקראת התואר 

 יחידות 4י מתכונת של "תלמידי� בעלי תעודת בגרות ישראלית אשר עמדו בבחינת בגרות בפיזיקה עפ
�או שעמדו בבחינת בגרות בפיזיקה של מגמה ביולוגית או של מגמה מתמטית, לימוד לפחות

.פיזיקלית

.א

 יחידות לימוד עיוניות 5תלמידי� בעלי תעודת בגרות ישראלית שנבחנו באלקטרוניקה במתכונת של
). יחידות לימוד מקצועי7(

.ב

. לפחות70הנית� בקי& באוניברסיטה והשיגו בו ציו� , תלמידי� שנבחנו בקורס ההכנה בפיזיקה .ג

בחני�
15%מורה רשאי להתחשב בציו� הבחני� עד . בקורסי� השוני� יתקיימו לעיתי� בחני� במהל� הסמסטר

.מהציו� הסופי בקורס

הגשת תרגילי�
המורה רשאי למנוע מתלמיד אשר לא ימלא אחר .  מהתרגילי�70%תלמיד נדרש להגיש כסדר� לפחות 

 מהציו� הסופי 10%המורה רשאי להתחשב בציוני התרגילי� עד . דרישה זו מלהשתת# בבחינות המעבר
.בקורס

שעות תרגיל
ההשתתפות בשעות התרגיל . יימנה שעות תרגילתתק', וג' ובחלק מקורסי שני� ב, בקורסי השנה הראשונה

ידי מזכירות הפקולטה למספר קבוצות �בקורסי� רבי משתתפי� יחולקו המשתתפי� על. היא חובה
.תרגיל

השתתפות בסמינר
. מפגישות הסמינר ולהרצות בו70%�תלמיד המשתת# בסמינר חייב להיות נוכח לפחות ב

:מידי�הרכבת תכנית לימודי� ויעו& לתל
מפורטי� , ללימודי� בכל אחת מתכניות הלימודי� השונות' הקורסי� אות� מומל& ללמוד בשנה א

.בידיעו�
שמות . עומדי� יועצי� אשר ידריכו אות� בהרכבת תכניות לימודי�' ג' לרשות התלמידי� בשני� ב

.חדריה� ושעות הקבלה שלה� יפורסמו לפני תחילת שנת הלימודי�, היועצי�
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.B.Sc" בוגר אוניברסיטה"חוגית במתמטיקה לתואר �תכנית לימודי
 חד

�התכנית מקנה לתלמיד ידע מתמטי בסיסי והכרת תחומי המתמטיקה השוני� הבאי� לידי ביטוי בבית
חקר ביצועי� , מדעי המחשב, מתמטיקה כללית, מתמטיקה שימושית, מתמטיקה עיונית(הספר 

).וסטטיסטיקה
:תלמיד לימודי התמחות באחת משש מגמותהתכנית מאפשרת ל

מתמטיקה שימושית.1
מתמטיקה עיונית.2
מתמטיקה כללית.3
מדעי המחשב.4
חקר ביצועי�.5
סטטיסטיקה.6

כל תלמיד הלומד בתכנית ישתת% בכל קורסי החובה במתמטיקה . ס" ש128היק% הלימודי� בתכנית הוא 
ילמד את קורסי , אחת לפחות מתו' שש המגמות שלעיליבחר מגמת התמחות , ס" ש81—79בהיק% של 

.החובה במגמה וישלי� את מכסת השעות במידת הצור' בקורסי בחירה בקורסי� כלליי�
). למעט סמינרי�(הספר למדעי המתמטיקה �י בית"במסגרת קורסי בחירה נית) לבחור בכל קורס הנית) ע

כולל הפקולטה למדעי� (י פקולטות אחרות "� ערשאי התלמיד לבחור בקורסי� כלליי� הניתני, כמו כ)
יתר הקורסי� חייבי� להיות מתו' . ס קורסי מבואות" ש�10מתוכ� לא יותר מ, ס" ש24עד ) מדויקי�

.ואיל'' תכנית הלימודי� של שנה ב
תלמיד המשתת% בלימודי� כלליי� יציי) זאת על גבי טופס הרישו� לקורסי� ויפנה לועדת ההוראה כדי 

סדרי הרישו� ללימודי� כלליי� בפקולטות אחרות ה� בהתא� לנהוג בפקולטה בה . ישור לכ'לקבל א
.מעוני) התלמיד ללמוד

תצוי) מגמת הלימוד , ס לפחות כולל הסמינר המתאי�" ש32תלמידי� אשר ילמדו במסגרת אחת המגמות 
טיקה תצויי) מגמת חקר ביצועי� או סטטיס, א� מגמת הלימוד היתה מדעי המחשב. ברשומת לימודיה�

.הלימוד ג� בתעודת הגמר
.להל) פירוט קורסי החובה במתמטיקה והקורסי� הניתני� במסגרת המגמות השונות

�מצוי) על, המועברי� בקבוצות שיעור ותרגול נפרדות, של קורסי�) ס"ש(היק% השעות הסמסטריאליות 
3:  לדוגמה. ס של השיעור ואלה של התרגול"הש, מספרי�2ידי  שעות �2שעות שיעור ו3פרושו 2+

ראה (מפקולטה אחרת חובה על התלמידי
 לקחת קורס כללי אחד , במסגרת קורסי הבחירה. תרגול
'
.הלימודי
�נית� לקחת קורסי
 אלה בכל אחת משנות. )'קורסי בחירה כלליי

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק% 

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

וה� מהווי� את תכנית הלימודי� לשנת הלימודי� " קורסי השנה הראשונה"הקורסי� הבאי� ייקראו 
.הראשונה של כל תלמיד הלומד באופ) סדיר

--- 3 + 2 תברותמבוא להס 0365.1102
--- 4 + 3 1חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.1101
--- 4 + 3 1אלגברה לינארית  0366.1111

,1חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,או במקביל

.או במקביל, 1אלגברה לינארית 

4 + 2 מתמטיקה בדידה 0368.1118

.1חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי  4 + 3 2חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.1102
.מתמטיקה בדידה 4 + 2 או*המחשבלמדעימורחבמבוא 0368.1105
.מתמטיקה בדידה 3 + 1 **מבוא כללי למדעי המחשב 0366.1106
.1אלגברה לינארית  4 + 2 2אלגברה לינארית  0366.1112

חובה

 לתלמידי� הלומדי� לקראת תואר במדעי המחשברקמיועד *    
.המחשב� מיועד לתלמידי� הלומדי� לקראת תואר במדעילא**
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)המש�(' שנה א

דרישות מוקדמות
היק% 

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

,2חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,או במקביל

.או במקביל, 2אלגברה לינארית 

2 + 1 גיאומטריה אנליטית 0366.1115

1חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי  קורס הכנה בפיזיקה 0366.1823

חובה

ס" ש47—45 כ"סה

'ג�'שני
 ב

דרישות מוקדמות
היק% 

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

,1אלגברה לינארית 
.2חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 + 1 1משוואות דיפרנציאליות רגילות  0366.2103

אומבוא מורחב למדעי המחשב 
,מבוא כללי למדעי המחשב

,2אלגברה לינארית 
,2 דיפרנציאלי ואינטגרלי חשבו)

.או במקביל

3 + 1 מבוא לאנליזה נומרית 0366.2105

.2יפרנציאלי ואינטגרלי חשבו) ד 3 + 1 1תורת הפונקציות המרוכבות  0366.2123
,2לי ואינטגרלי חשבו) דיפרנציא

.גיאומטריה אנליטית
4 + 2 3חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.2141

חובה

ס" ש18 כ"סה
 
"שביעיית הבחירה"ארבעה מתו� שבעת הקורסי
 הבאי
 הנקראי

,מבוא להסתברות
.2חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 + 1 הסתברות 0365.2100

.2חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי  3 + 1 פונקציות ממשיות 0366.2106
2אלגברה לינארית  3 + 1 1' אלגברה ב 0366.2132

,2חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 
.2אלגברה לינארית 

3 + 1 תורת המספרי� 0366.2140

,2אלגברה לינארית 
,3חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.או במקביל

3 + 1 גיאומטריה דיפרנציאלית 0366.2219

,3חשבו) דיפרנציאלי ואינטגרלי 
.1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

3 + 1 1משוואות דיפרנציאליות חלקיות  0366.3020

,2אלגברה לינארית 
,1תורת הפונקציות המרוכבות 

,1משוואות דיפרנציאליות רגילות 
.או במקביל

3 + 1 רט ותורת מבוא למרחבי הילב
האופרטורי�

0366.3021

שביעיית

הבחירה

ס" ש16 כ"סה



מתמטיקה 219

מגמת מתמטיקה שימושית

מגמת לימודי� זו מקנה לתלמיד השכלה מתמטית בסיסית וטכניקות הדרושות לפתרו בעיות במדעי� 
כמו כ מקנה מגמה זו ידע ). שיטות אנליטיות, אנליזה נומרית, כגו משוואות דיפרנציאליות(ובטכנולוגיה 

).ות קירובשיט, כגו הידרודינמיקה(בסיסי במכניקה ובמקצוע יישומי 

)ס" ש79797979(קורסי חובה כלליי� 
על התלמיד להשתת! בכל הקורסי� המופיעי� ברשימת קורסי החובה במתמטיקה כאשר הקורסי� 

שביעיית "מתו# , "1משוואות דיפרנציאליות חלקיות "ו" מבוא למרחבי הילברט ותורת האופרטורי�"
.הינ� חובה" הבחירה

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
! היק
ס"בש

דרישות מוקדמות

%במסגרת בית (מכניקה אנליטית0321.2105
)הספר לפיזיקה ואסטרונומיה

,3אינטגרלי חשבו דיפרנציאלי ו4
.1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

1 רגילות משוואות דיפרנציאליות23משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2104
,1משוואות דיפרנציאליות רגילות 4אנליזה נומרית0366.3101

.מבוא לאנליזה נומרית
,1משוואות דיפרנציאליות חלקיות 23משוואות דיפרנציאליות חלקיות 0366.3024

מבוא למרחבי הילברט ותורת 
,האופרטורי�
,2נציאליות רגילות משוואות דיפר

.או במקביל
מתמטיקה בדידה3תורת הקבוצות0366.3126

:וגי�הקורסי� הבאי� שיינתנו לסיר5555מתו� 3333
,2משוואות דיפרנציאליות רגילות 3*1הידרודינמיקה 0366.3003

.1פיזיקה קלאסית 
,פונקציות ממשיות3מבוא לאנליזה הרמונית0366.3025

מבוא למרחבי הילברט ותורת 
האופרטורי�

,1תורת הפונקציות המרוכבות 23תורת הפונקציות המרוכבות 0366.3201
,1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

.או במקביל
,מבוא לאנליזה נומרית3*שיטות קירוב0366.3236

.מבוא לחישוב נומרי: או
,2משוואות דיפרנציאליות רגילות 3מבוא לתופעות לא ליניאריות0366.3362

,1משוואות דיפרנציאליות חלקיות 
.או במקביל

חובה

---2*סמינר במתמטיקה שימושית0366.3312
 8–6קורסי בחירהxxxx.0366בחירה

ס" ש45454545––––43434343כ"סה

.ד"לא יינת בתשס*
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סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק! 

ס"בש
דרישות מוקדמות

:)לא כל הקורסי� ניתני� בשנה הנוכחית(קורסי בחירה מומלצי� לתלמידי מתמטיקה שימושית 
,2אלגברה לינארית 2 + 3תיאוריה סטטיסטית0365.2103

.הסתברות

,הסתברות3מבוא לתהליכי� סטוכסטיי�0365.2111
.2אלגברה לינארית 

,וא להסתברותמב1 + 13חקר ביצועי� 0365.2302
,1אלגברה לינארית 

.2חשבו דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.מקבילאו ב, 1חקר ביצועי� 3תכנות לינארי0365.3117

,1חשבו דיפרנציאלי ואינטגרלי 3טופולוגיה0366.2115
.מתמטיקה בדידה

,2אלגברה לינארית 1 + 3גיאומטריה דיפרנציאלית0366.2219
,3חשבו דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.או במקביל

2, 1חשבו דיפרנציאלי ואינטגראלי 4תולדות המתמטיקה0659.6056

,פונקציות ממשיות3מבוא לאנליזה פונקציונלית0366.3022
מבוא למרחבי הילברט ותורת 

.האופרטורי�

,פונקציות ממשיות3תורת המידה0366.3023
.טופולוגיה

,3חשבו דיפרנציאלי ואינטגרלי 3חשבו וריאציות ומכניקה קלאסית0366.3360
.2משוואות דיפרנציאליות רגילות 

,2משוואות דיפרנציאליות רגילות 3*תורת האלסטיות0366.3120
,1משוואות דיפרנציאליות חלקיות 

.או במקביל

בחירה

תיכו גיאומטרי בעזרת מחשב 0368.3345
(CAGD)*

אומבוא לאנליזה נומרית 3
,מבוא לחישוב נומרי
,גרפיקה ממוחשבת

.3חשבו דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.במתמטיקה" מוסמ� אוניברסיטה"תכנית הלימודי� לתואר נית� לבחור קורסי בחירה נוספי� מ

.ד"לא יינת בתשס*
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מגמת מתמטיקה עיונית
מרחיבה ומעמיקה את הידע בקורסי� הבסיסיי� והמתקדמי� במתמטיקה , מגמת לימודי� זו מדגישה

.עיונית

)ס" ש79797979(קורסי חובה כלליי� 
בתו� כ� נית� לבחור . על התלמיד להשתת� בכל הקורסי� המופיעי� ברשימת קורסי החובה במתמטיקה

 �".ית הבחירהשביעי"ארבעה קורסי� כלשה� מתו

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

,1יאלי ואינטגרלי חשבו� דיפרנצ3טופולוגיה0366.2115
.מתמטיקה בדידה

.מתמטיקה בדידה3תורת הקבוצות0366.3126

: קורסי� מבי�4444לפחות 

,פונקציות ממשיות4מבוא לאנליזה פונקציונלית0366.3022
מבוא למרחבי הילברט ותורת 

.האופרטורי�

.1' אלגברה ב23' אלגברה ב0366.2133

13משוואות דיפרנציאליות חלקיות0366.3020 +1

,פונקציות ממשיות3תורת המידה0366.3023
.טופולוגיה

,1יפרנציאליות חלקיותמשוואות ד23משוואות דיפרנציאליות חלקיות0366.3024
,מרחבי הילברט

, 2משוואות דפרנציאליות רגילות
במקבילאו

גיאומטריה אנליטית3יתאויקליד#גיאומטריה לא0366.3143

,1אלגברה לינארית3תורת הגרפי�0366.3267
מתמטיקה בדידה

,3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי3חשבו� וריאציות ומכניקה קלאסית0366.3360
2משוואות דיפרנציאליות רגילות

,1' אלגברה ב33' אלגברה ב0366.3292
.או במקביל, 2' אלגברה ב

,1תורת הפונקציות המרוכבות 23תורת הפונקציות המרוכבות 0366.3201
,1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

.או במקביל

,1' אלגברה ב3*מבוא לגיאומטריה אלגברית0366.3291
.במקביל, 2' אלגברה ב

.1' אלגברה ב3*הצגות של חבורות סופיות0366.3117

,2אלגברה לינארית 2 + 3תיאוריה סטטיסטית0365.2103
.הסתברות

,מתמטיקה בדידה3לוגיקה0366.2194
,1 ואינטגרלי חשבו� דיפרנציאלי
.2אלגברה לינארית 

3מבוא לקריפטולוגיה0366.3038

חובה

,טופולוגיה3אנליזה על יריעות0366.3115
.גיאומטריה דיפרנציאלית

.ד" לא יינת� בתשס*
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2סמינר במתמטיקה עיונית0366.3274

12–10קורסי בחירהxxxx.0366בחירה
ס"ש34343434––––32323232כ"סה
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סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

)לא כל הקורסי� ניתני� בשנה הנוכחית(קורסי בחירה מומלצי� לתלמידי מתמטיקה עיונית 
 � שלא נלקחו ,ומתו� רשימת קורסי החובה במגמה" שביעיית הבחירה"מומל& לקחת קורסי� מתו

:קורסי בחירה מומלצי� נוספי� ה�. במסגרת אות� החובות
,מבוא להסתברות1 + 3הסתברות0365.2100

.2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

,הסתברות3מבוא לתהליכי� סטוכסטיי�0365.2111
.2אלגברה לינארית 

.1משוואות דיפרנציאליות רגילות 23משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2104

גיאומטריה אנליטית3*גיאומטריה פרוייקטיבית0366.2165

2, 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגראלי 4תולדות המתמטיקה0659.6056

13משוואות דיפרנציאליות חלקיות0366.3020 +1

,1ות דיפרנציאליות חלקיות משווא23משוואות דיפרנציאליות חלקיות 0366.3024
מבוא למרחבי הילברט ותורת 

,האופרטורי�
,2משוואות דיפרנציאליות רגילות 

.או במקביל

מבוא למדעי , מבוא להסתברות3*מבוא לקריפטולוגיה0366.3038
1' אלגברה ב, המחשב

1' אלגברה ב, טופולוגיה3*טופולוגיה גיאומטרית0366.3042

,3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 3חשבו� וריאציות ומכניקה קלאסית0366.3360
.2ת דיפרנציאליות רגילות משוואו

1'באלגברה3הצגות של חבורות סופיות0366.3117

.גיאומטריה אנליטית3גיאומטריה לא אויקלידית0366.3143

שיטות אנליטיות במתמטיקה 0366.3217
שימושית

,1משוואות דיפרנציאליות רגילות 3
.3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

,1אלגברה לינארית 3תורת הגרפי�0366.3267
.מתמטיקה בדידה

.מתמטיקה בדידה3*קומבינטוריקה0366.3272

,3ו� דיפרנציאלי ואינטגרליחשב3חשבו� וריאציות ומכניקה קלאסית0366.3360
2משוואת דיפרנציאליות רגילות

בחירה

נושאי� בתיאוריה של מדעי 0368.4072
המחשב

3

.במתמטיקה" מוסמ� אוניברסיטה"תכנית הלימודי� לתואר � לבחור קורסי בחירה נוספי� מנית

.ד"לא יינת� בתשס*



מתמטיקה 223

מגמת מתמטיקה כללית

מגמת לימודי	 זו פותחת בפני התלמיד שטחי	 שוני	 במתמטיקה ומיועדת בעיקר למתעתדי	 לעסוק 
�מומל� כי תלמידי	 המשתתפי	 במגמה זו ישתתפו בלימודי	 כלליי	 בבית. בהוראה�ראה . הספר לחינו

.'המיקב� לימודי� בהוראת המתמטיק'ג	 

)ס" ש79797979(קורסי חובה כלליי� 
כמו כ� הקורסי	 . על התלמיד להשתת� בכל הקורסי	 המופיעי	 ברשימת קורסי החובה במתמטיקה

הינ	 " שביעיית הבחירה"מתו� , "1משוואות דיפרנציאליות חלקיות "ו" תורת המספרי	", "1' אלגברה ב"
.חובה במגמה זו

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש	 הקורס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 16פיזיקה קלאסית 0321.1118

מתמטיקה בדידה13תורת הקבוצות 0366.3126

:קורס אחד מבי�

תיאוריה סטטיסטית0365.2103
או

,2אלגברה לינארית 2 + 3
הסתברות

טופולוגיה0366.2115
או

,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 3
מתמטיקה בדידה

1' אלגברה ב23' אלגברה ב0366.2133

:שני קורסי� מבי�

יתגיאומטריה אנליט3גיאומטריה פרוייקטיבית0366.2165

גיאומטריה אנליטית3גיאומטריה לא אויקלידית0366.3143

,2אלגברה לינארית 3*יסודות האנליזה והגיאומטריה0366.2137
.גיאומטריה אנליטית

4תולדות המתמטיקה0659.6056

שני סמינרי�

חובה

0366.xxxxאו סמינר במתמטיקה עיונית 
�שימושית וסמינר נוס

4

קורסי בחירה נוספי	
בחירה

0366.xxxx12–10קורסי בחירה

ס"ש34343434––––32323232כ"סה

.ד"תשסלא יינת� ב*
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סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש	 הקורס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

):לא כל הקורסי	 ניתני	 בשנה הנוכחית (קורסי בחירה מומלצי� לתלמידי מתמטיקה כללית
רסי קו. שלא נלקחו במסגרת קורסי החובה, מומל� לקחת קורסי	 מתו� רשימת קורסי החובה במגמה

:בחירה מומלצי	 נוספי	 ה	
�במסגרת בית (מכניקה אנליטית0321.2105

)הספר לפיזיקה ואסטרונומיה
,3דיפרנציאלי ואינטגרלי חשבו� 4

1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

נושאי	 נבחרי	 במתמטיקה 0321.2128
הספר �יתבמסגרת ב (פיזיקלית

)לפיזיקה ואסטרונומיה

,1תורת הפונקציות המרוכבות 3
1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

,מבוא להסתברות1 + 13עי	 חקר ביצו0365.2302
,1אלגברה לינארית 

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

1משוואות דיפרנציאליות רגילות 23רגילות משוואות דיפרנציאליות 0366.2104

,מתמטיקה בדידה3לוגיקה0366.2194
,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

2אלגברה לינארית 

2, 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 4תולדות המתמטיקה0659.6056

,1אלגברה לינארית 3תורת הגרפי	0366.3267
מתמטיקה בדידה

בחירה

מתמטיקה בדידה3*קומבינטוריקה0366.3272

.במתמטיקה" מוסמ� אוניברסיטה"תכנית הלימודי� לתואר נית� לבחור קורסי בחירה נוספי� מ

.ד"לא יינת� בתשס*
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המחשב�מגמת מדעי
.המחשב�מגמת לימודי� זו מקנה את הידע הבסיסי המינימלי במדעי

.יתקבלו בעלי נתוני הקבלה הגבוהי� ביותר מבי� המועמדי�. מספר המקומות במגמה זו מוגבל

)ס" ש81818181(קורסי חובה כלליי� 
מבוא מורחב  "כולל(על התלמיד להשתת� בכל הקורסי� המופיעי� ברשימת קורסי החובה במתמטיקה 

.הינו קורס חובה" שביעיית הבחירה"מתו" " הסתברות"כאשר הקורס , ")המחשב�למדעי

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

.המחשב�מבוא מורחב למדעי 3 + 1 1תוכנה  0368.2157
,מבוא להסתברות

, המחשב�מבוא מורחב למדעי
.במקביל, 1תוכנה 

3 + 1 מבני נתוני� 0368.2158

.או במקביל, 1תוכנה  3 + 1 מבנה מחשבי� 0368.2159
מבני נתוני� 3 + 1 יעילות של חישובי� 0368.2160

,1תוכנה 
.או במקביל, מבני נתוני�

2 פרוייקט תוכנה 0368.2161

,מבני נתוני�
,מבנה מחשבי�
.או במקביל, פרוייקט תוכנה

3 + 1 מערכות הפעלה 0368.2162

.המחשב�מבוא מורחב למדעי 3 + 1 מודלי� חישוביי� 0368.2200
2 המחשב�סמינר במדעי 0368.xxxx

חובה

6  בחירה מתו" רשימת קורסי קורסי
*המחשב�הבחירה במדעי

0368.xxxx
בחירה

ס" ש34343434 כ"סה

 או מתמטיקהב" מוסמ� אוניברסיטה"נית� לבחור קורסי בחירה נוספי� מתכנית הלימודי� לתואר 
.המחשב�מדעיב

.המחשב�קורסי בחירה במדעי בראה פירוט*
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מגמת חקר ביצועי�
סטטיסטיי� המתארי� מערכות מעשיות -בנייה ופתרו� של מודלי� מתמטיי�, חקר ביצועי� עוסק בניסוח

ובטכניקות , סטטיסטיקה ומחשבי�, המסלול מקנה לתלמידי� השכלה בסיסית במתמטיקה. מורכבות
.הנדסה וניהול, הדרושות לניתוח מערכות בתחומי� כמו כלכלה

)ס" ש79797979(לליי� קורסי חובה כ
על התלמיד להשתת� בכל הקורסי� המופיעי� ברשימת קורסי החובה במתמטיקה כאשר הקורס 

. הינו קורס חובה" שביעיית הבחירה"מתו� " הסתברות"

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

,2אלגברה לינארית 
הסתברות

3 + 2 תיאוריה סטטיסטית 0365.2103

,2אלגברה לינארית 
הסתברות

3 כסטיי�מבוא לתהליכי� סטו 0365.2111

,מבוא להסתברות
,1אלגברה לינארית 

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 + 1 1חקר ביצועי�  0365.2302

,1אלגברה לינארית 
,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

)או במקביל (1חקר ביצועי� 

3 תכנות לינארי 0365.3117

1חקר ביצועי�  3 2חקר ביצועי�  0365.3531
1חקר ביצועי�  2 סמינר בחקר ביצועי�

או
0365.3421

מבוא לתהליכי� סטוכסטיי� 2 סמינר בהסתברות 0365.3211

חובה

12 �קורסי בחירה בחקר ביצועי 0365.xxxx בחירה
ס" ש32323232 כ"סה

.מגמת סטטיסטיקה בפרק עי�קורסי בחירה מומלצי� בסטטיסטיקה וחקר ביצוראה טבלת 

בחקר ביצועי� או " מוסמ� אוניברסיטה"נית� לבחור קורסי בחירה נוספי� מתכנית הלימודי� לתואר 
)."מוסמ� אוניברסיטה"תכנית הלימודי� בסטטיסטיקה לתואר ראה רשימת קורסי� ב(בסטטיסטיקה 
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מגמת סטטיסטיקה

מגמת לימודי
 זו פותחת בפני התלמיד אפשרות לשלב את לימודיו העיוניי
 במתמטיקה ע
 כיוו� יישומי 
הסטטיסטיקה עוסקת בתהליכי הסקת מסקנות וקבלת . או מתודולוגי בסטטיסטיקה ובהסתברות

ימוש במודלי
 ובש, בשיטות חיפוש והתאמת מודלי
 לנתוני
 מורכבי
, ודאות-החלטות בתנאי אי
.מתאימי
 לצרכי חיזוי

 
)ס" ש79797979(קורסי חובה כלליי
 
על התלמיד להשתת� בכל הקורסי
 המופיעי
 ברשימת קורסי החובה במתמטיקה כאשר הקורסי

.הינ
 חובה" שביעיית הבחירה"מתו  " פונקציות ממשיות"ו" הסתברות"

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש
 הקורס הקורס' מס

סוג 
סהקור

1 + 3 או באישור המרצהמבוא להסתברות *מבוא לסטטיסטיקה 0365.1813
,הסתברות

2אלגברה לינארית 
3 + 2 תיאוריה סטטיסטית 0365.2103

,הסתברות
2אלגברה לינארית 

3 א לתהליכי
 סטוכסטיי
מבו 0365.2111

,מבוא להסתברות
,1אלגברה לינארית 

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 + 1 1ועי
 חקר ביצ 0365.2302

3 רגרסיה תיאוריה סטטיסטית$' סמסטר א0365.3247
3 מבוא לסטטיסטיקה–' סמסטר ב ניתוח שונות 0365.3502


מבוא לתהליכי
 סטוכיסטיי 2 סמינר בהסתברות
או

0365.3211

תיאוריה סטטיסטית 2 סמינר בסטטיסטיקה 0365.3344

חובה

12 קורסי בחירה בסטטיסטיקה 0365.xxxx בחירה
ס" ש36363636 כ"סה

.טבלת קורסי בחירה מומלצי
 בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
ראה 

בחקר ביצועי
 או " מוסמ� אוניברסיטה"ואר נית� לבחור קורסי בחירה נוספי
 מתכנית הלימודי
 לת
 מסלול סטטיסטיקה –סטטיסטיקה בפרק תכנית הלימודי
 בראה רשימת קורסי
(בסטטיסטיקה 

)."מוסמ� אוניברסיטה"לתואר , והסתברות

.'ר השני של שנה אמומל) ללמוד קורס זה בסמסט*
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חוגית במתמטיקה ובמדעי המחשב ----תכנית לימודי
 דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

הנושאי� הנלמדי� כוללי� הבנת . תכנית לימודי� זו מקנה את הידע הבסיסי במתמטיקה ובמדעי המחשב
ת אלגוריתמי� לפתרו� בעיות שונו, שפות תכנות וטכניקות תכנות מתקדמות, מבנה המחשב ודרכי פעולתו

.הלימודי� דורשי� ג� שעות רבות של עבודה מעשית במעבדה. ומודלי� מתמטיי� למכונות חישוב ושפות
מספר המקומות בתכנית זו מוגבל והקבלה לתכנית מותנית בעמידה בתנאי הקבלה לתכניות הלימודי� 

.במדעי המחשב

חובה במתמטיקה בהיק� מתוכ� ילמד התלמיד את כל קורסי ה, ס" ש128128128128היק� הלימודי� בתכנית הוא 
 בחוג למדעי ס"ש59595959וה� , הינו קורס חובה" שביעיית הבחירה"מ" הסתברות"כאשר הקורס , ס" ש69696969

.המחשב

ציו� גמר
ציו� הגמר מורכב מהציוני� המשוקללי� של כל . ע� סיו� הלימודי� יקבלו המסיימי� שני ציוני גמר

:הקורסי� שנדרש התלמיד ללמוד כמפורט להל�
.ס" ש59במדעי המחשב בהיק� של , ס" ש69טיקה בהק� של במתמ

.ישוקללו בציו� הגמר במדעי המחשב" מבוא מורחב למדעי המחשב"ו" מתמטיקה בדידה"הקורסי� 

תכנית לימודי
 במתמטיקה ובמדעי המחשב

'שנה א

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

סמסטר ראשו�
--- 3 + 2 מבוא להסתברות 0365.1102
--- 4 + 3 1יאלי ואינטרגלי חשבו� דיפרנצ 0366.1101
--- 4 + 3 1אלגברה לינארית  0366.1111

או , 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,במקביל

או במקביל, 1אלגברה לינארית 

4 + 2 מתמטיקה בדידה 0368.1118
חובה

סמסטר שני
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  4 + 3 2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.1102

1אלגברה לינארית  4 + 2 2אלגברה לינארית  0366.1112
או , 2טגרלי חשבו� דיפרנציאלי ואינ

,במקביל
או במקביל, 2אלגברה לינארית 

2 + 1 גיאומטריה אנליטית 0366.1115

מתמטיקה בדידה 4 + 2 המחשב#מבוא מורחב למדעי 0368.1105
1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 4 *קורס הכנה בפיזיקה 0366.1823

חובה

ס"ש47474747 כ"סה

."בוגר אוניברסיטה"מהל� הלימודי
 לקראת התואר ראה פירוט בפרק *
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'שנה ב

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

סמסטר שלישי
,מבוא להסתברות

2יאלי ואינטגרלי חשבו� דיפרנצ
3 + 1 הסתברות 0365.2100

,גיאומטריה אנליטית
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

4 + 2 3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי  0366.2141

.מבוא מורחב למדעי המחשב 3 + 1 1תוכנה  0368.2157
,מבוא להסתברות

, מבוא מורחב למדעי המחשב
.במקביל, 1תוכנה 

3 + 1 מבני נתוני� 0368.2158

.או במקביל, 1תוכנה  3 + 1 מבנה מחשבי� 0368.2159

חובה

סמסטר רביעי
6 + 2 *קורסי� מתמטיי� נוספי�2 0366.xxxx

,מבני נתוני�
,מבנה מחשבי�
.או במקביל, פרוייקט תוכנה

3 + 1 מערכות הפעלה 0368.2162

מבני נתוני� 3 + 1 ות של חישובי�יעיל 0368.2160
מבוא מורחב למדעי  3 + 1 מודלי� חישוביי� 0368.2200

,מתמטיקה בדידה
,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

.2אלגברה לינארית 

3 + 1 לוגיקה למדעי המחשב
נית� לקחת בסמסטר קוד� או (

)'בשנה ג

0368.2170

,1תוכנה 
.או במקביל, מבני נתוני�

2 פרוייקט תוכנה 0368.2161

חובה

ס"ש48484848 כ"סה

'שנה ג

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש� הקורס

' מס
הקורס

סוג 
הקורס

סמסטר חמישי ושישי
,מודלי� חישוביי�

.יעילות של חישובי�
3 + 1 )י בסמסטר החמישירצו (סיבוכיות 0368.3168

3 + 1 �*קורס מתמטי נוס 0366.xxxx

תכנית לימודי� ראה פירוט ב
.חוגית במתמטיקה#חד

12 שביעיית "עוד שלושה קורסי� מ
"הבחירה

0366.xxxx

2 סמינר 0368.xxxx

3 + 2 מעבדה+ סדנה 0368.3500

חובה

6 קורסי בחירה במדעי המחשב 0368.xxxx בחירה
ס"ש33333333 כ"סה

".1תורת הפונקציות המרוכבות", "מבוא לאנליזה נומרית", "1משוואות דיפרנציאליות רגילות : "מתו* הקורסי�*
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חוגית במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 ----תכנית לימודי
 דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

היא מתאימה . הסתברות וחקר ביצועי�, תכנית זו מדגישה את היסודות המתמטיי� של סטטיסטיקה
מ� מוס"במיוחד למעונייני� להמשי� לתואר שני בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי� ובפרט למסלול 

.בחקר ביצועי�" מוסמ� אוניברסיטה"בסטטיסטיקה ו" אוניברסיטה
, ס"ש76מתוכ! ילמד התלמיד את כל קורסי החובה במתמטיקה בהיק  , ס"ש126126126126היק  הלימודי� בתכנית 

פונקציות "ו" הסתברות"הקורסי� כאשר , חוגית במתמטיקה�תכנית לימודי
 חד בפרק המפורטי�
במתמטיקה ) ס"ש2(סמינר מתמטי כמו כ! חייב התלמיד ב. הינ� חובה" שביעיית הבחירה"מ" ממשיות

ובנוס  לכ� ילמד התלמיד את הקורסי� הבאי� מהחוג לסטטיסטיקה , עיונית או במתמטיקה שימושית
.ס"ש45וחקר ביצועי� בהיק  של 

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק  

ס"בש
דרישות מוקדמות

 או באישור המרצהמבוא להסתברות1 + 3*מבוא לסטטיסטיקה0365.1813
,הסתברות2 + 3תיאוריה סטטיסטית0365.2103

2אלגברה לינארית 
,הסתברות3מבוא לתהליכי� סטוכסטיי�0365.2111

2אלגברה לינארית 
,סתברותמבוא לה1 + 13חקר ביצועי� 0365.2302

,1אלגברה לינארית 
2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 

תכנו! ניסויי�0365.2426
או

,מבוא לסטטיסטיקה3
במקביל, ותהסתבר

,מבוא לסטטיסטיקה3דגימה0365.2501
הסתברות במקביל

3רגרסיה0365.3247
3ניתוח שונות0365.3502

תיאוריה סטטיסטית'' סמסטר א
 מבוא לסטטיסטיקה–' סמסטר ב

1חקר ביצועי� 23חקר ביצועי� 0365.3531
סמינר בהסתברות0365.3211

או
מבוא לתהליכי� סטוכסטיי�2

סמינר בסטטיסטיקה0365.3344
או

תיאוריה סטטיסטית2

חובה

1חקר ביצועי� 2סמינר בחקר ביצועי�0365.3421

בחירה
0365.xxxx קורסי בחירה בסטטיסטיקה

**ובחקר ביצועי�
15

ציו� גמר
ציו! הגמר המורכב מהציוני� המשוקללי� של כל , ע� סיו� הלימודי� יקבלו המסיימי� שני ציוני גמר

).ס"ש54(בסטטיסטיקה וחקר ביצועי� , )ס"ש72(במתמטיקה : הקורסי� שנדרש התלמיד ללמוד להל!
.ישוקללו בציו! הגמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועי�" הסתברות"ו" מבוא להסתברות"הקורסי� 

.'מומל* ללמוד קורס זה בסמסטר השני של שנה א*
קורסי בחירה מומלצי
 בפרק  קורסי הבחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועי� ייבחרו מתו� רשימת הקורסי� המוצעי� **

.ושאינ
 קורסי חובה בתכנית לימודי
 זו, ביצועי
�בסטטיסטיקה ובחקר
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תכנית לימודי במתמטיקה ושתי חטיבות מורחבות 
((((0379037903790379))))פסיכולוגיה ופילוסופיה , כלכלה:  מבי�

תאור התכנית ומטרותיה

המעונייני� להרחיב את , תכנית הלימודי� המוצעת מיועדת לתת לתלמידי� בעלי סקרנות אינטלקטואלית
התכנית . ת לימודי� ייחודית ויוקרתיתמסגר, יריעת הלימודי� לתואר ראשו� לקראת לימודי� גבוהי�

�בסיס מוצק ורחב ה� במתמטיקה וה� בשני תחומי� , כדי לימודי התואר הראשו��תאפשר לה� לרכוש תו
כוונת התכנית היא לחזק מגמות מחקריות מתחומי� של מדעי החברה . נוספי� במדעי החברה והרוח

.והרוח בה� יש לרקע המתמטי חשיבות מכרעת

*ית הלימודימבנה תכנ

כאשר , במתמטיקה ע� חוג נוס$ מפקולטה אחרת) הקיימת(חוגית �מסגרת הלימודי� היא התכנית הדו
פסיכולוגיה , כלכלה: ילמד התלמיד שתי חטיבות מורחבות מתו� החוגי�, במקו� לימודי� בחוג הנוס$

.ופילוסופיה

:מה�, ס"ש141141141141תכנית הלימודי� כוללת 

.ס"ש77–במתמטיקה.א
.ס בכל חטיבה"ש32–שתי החטיבותב.ב

.הספר למדעי המתמטיקה� הוא במזכירות תלמידי ביתהטיפול בתלמידי�*
.הרישו� לקורסי� בלימודי החטיבות יתבצע בחוגי� הרלבנטיי�
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פי שנות לימוד�רשימת הקורסי על

מתמטיקה

'שנה א

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק$ 

ס"בש
דרישות מוקדמות

���5מבוא להסתברות0365.1102

���17חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1101

1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 27חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1102

מתמטיקה בדידה4מבוא כללי למדעי המחשב0366.1106

���17אלגברה לינארית 0366.1111

1אלגברה לינארית 26אלגברה לינארית 0366.1112

,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 3גיאומטריה אנליטית0366.1115
,קבילאו במ

או במקביל, 2אלגברה לינארית 

,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 6מתמטיקה בדידה0368.1118
,או במקביל

או במקביל, 1רה לינארית אלגב

חובה

1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 4*קורס הכנה בפיזיקה0366.1823

'ג�'שני ב

סוג 
ורסהק

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק$ 

ס"בש
דרישות מוקדמות

,1אלגברה לינארית 14משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2103
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

,מבוא כללי למדעי המחשב4מבוא לאנליזה נומרית0366.2105
,2ברה לינארית אלג

,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 
או במקביל

2יאלי ואינטגרלי חשבו� דיפרנצ14תורת הפונקציות המרוכבות 0366.2123

,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 36חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.2141
גיאומטריה אנליטית

חובה

0366.xxxx2סמינר

12**"שביעיית הבחירה"קורסי� מ3בחירה

ס"ש77777777כ"סה

.במתמטיקה" בוגר אוניברסיטה"מהל� הלימודי לקראת התואר ראה בפרק*
מבוא למרחבי הילברט ותורת , 1משוואות דיפרנציאליות חלקיות , הסתברות: כוללת את הקורסי�" שביעיית הבחירה"**

אחד מהקורסי� הוא בהיק$ �כל. 1' תורת המספרי� ואלגברה ב, פונקציות ממשיות, גיאומטריה דיפרנציאלית, האופרטורי�
).'ג�' שני ב–חוגית במתמטיקה�תכנית לימודי חדה רא(ס " ש4
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כלכלה

'ב�'שני א

סוג 
ורסהק

ס"היק$ בשש� הקורס

3'כלכלה א�מיקרו

4'כלכלה ב�מיקרו

3'מיקרו כלכלה ג

3'מאקרו כלכלה א

חובה

3'מאקרו כלכלה ב

'שנה ג

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

16קורסי בחירהבחירה

ס"ש32323232כ"סה
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פילוסופיה

'שנה א

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

2מבוא לתולדות הפילוסופיה החדשה

2)דקרט(קריאה מודרכת בטקסטי� פילוסופיי� 

2מבוא כללי ללוגיקה
חובה

2תרגיל צמוד למבוא כללי ללוגיקה

'או שנה ב/ו' שנה א

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

:מתו�, אחד�ס כל"ש2, שלושה מבואות מדוריי�
מבוא ללוגיקה פילוסופית

מבוא לפילוסופיה של הלשו�
מבוא למטאפיזיקה ותורת ההכרה

חובה

מבוא לפילוסופיה של המדע

6

'שנה ב

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

2שעור המש� באחד ממדורי הלימוד

�2תרגיל צמוד לשעור ההמש

4'קריאה מודרכת בטקסטי� פילוסופיי� ב
חובה

2שעור בחירה

'שנה ג

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

4סמינר בתחו� ההתמחות
חובה

4שיעורי בחירה2

ס"ש32323232כ"סה
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פסיכולוגיה

'שנה א

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

4*מבוא לפסיכולוגיה

4פסיכולוגיה פיזיולוגית חובה

2'אישיות א

'שנה ב

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

2שיטות מחקר

2ניתוח שונות ויישומי מחשב

2)'או ב' חלק א(פסיכולוגיה קוגנטיבית 

4' ב+'תפיסה א

חובה

2למידה

'שנה ג

סוג 
הקורס

ס"היק$ בשש� הקורס

2'מבחני� והערכה א

4' ב+'פסיכולוגיה חברתית א חובה

4שעורי בחירה

ס"ש32323232כ"סה

. שעות ניסוי5�חובה להשתת$ ב*
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חוגית במתמטיקה ובחוג נוס� מפקולטה אחרת -תכנית לימודי
 דו
.B.Sc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

התכנית מתבססת על קורסי החובה במתמטיקה בתוספת שני קורסי� נוספי� מתו� אחת ממגמות 
קורסי החובהס מבי� "ש75היא כוללת . ס"ש83התכנית היא בהיק� של . הספר�ההתמחות בבית

בוגר "חוגית במתמטיקה לתואר �תכנית לימודי
 חדבפרק במתמטיקה המפורטי� בעמודי� 
כמו כ� על התלמיד . יש לקחת שלושה קורסי� בלבד" שביעית הבחירה"כאשר מתו� , "אוניברסיטה

, שני קורסי� נוספי�, באישור ועדת ההוראה, להשתת� בסמינר במתמטיקה שימושית או עיונית ולבחור
 �מתמטיקה : הספר למדעי המתמטיקה שה��מתו� אחת משש מגמות ההתמחות בבית, ס"ש6בהיק

.חקר ביצועי� וסטטיסטיקה, מדעי המחשב, מתמטיקה כללית, מתמטיקה עיונית, שיתשימו

ושני , הינו קורס חובה" שביעיית הבחירה"מ" הסתברות" הקורס במתמטיקה ובכלכלהבתכנית הלימודי� 
.ס" ש6בהיק� " 'כלכלה מתמטית א"ו" שיתופיי��משחקי� לֹא"הקורסי� הנוספי� יהיו 

, הינו קורס חובה" שביעיית הבחירה"מ" הסתברות" הקורס במתמטיקה ובחשבונאותבתכנית הלימודי� 
חקר "ס יהיו ממגמות חקר ביצועי� וסטטיסטיקה כאשר "ש6ושני הקורסי� הנוספי� בהיק� של 

.הוא קורס חובה" 1ביצועי�

.על התלמיד להשתת� בתכנית לימודי� מלאה בחוג אחד מפקולטה אחרת, להשלמת לימודיו

ייתכ� ולא נית� יהיה לסיי� את הלימודי� תו� שלוש שני� , חוגית ע� פקולטה אחרת-תכנית לימודי� דוב
.בשל אילוצי� של מערכת השעות ולוח בחינות המעבר

ציו� גמר , חוגיות ישוקללו בכל חוג בנפרד ויינתנו שני ציוני גמר-ציוני הקורסי� בתכניות הלימודי� הדו
.ג הנוס�במתמטיקה וציו� גמר בחו

" מוסמ� אוניברסיטה"י תכנית לימודי� זו וירצה להמשי� את לימודיו לתואר "תלמיד שסיי� לימודיו עפ
.י מסלול הלימודי� בו יבחר ללימודי תואר שני"יחוייב בלימודי השלמה עפ, במתמטיקה
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פיזיקה �תכנית לימודי במסלול משולב מתמטיקה
.B.Sc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

)  יחידות5(מסלול לימודי� זה מיועד לבוגרי תיכו� שלמדו מתמטיקה ופיזיקה במתכונת מורחבת 
.ומעונייני� לרכוש השכלה גבוהה בשני התחומי�

ר מאחר והיא ממלאת את הדרישות תכנית הלימודי� במסלול המשולב דורשת מהתלמיד מאמ� ניכ
תואר ראשו� . מאותה סיבה אי� כמעט חופש בחירה לתלמיד במסלול המשולב. העיקריות של שני החוגי�

מקנה לתלמיד זכות להמשי" לתואר שני בכל אחד משני , במסלול המשולב ע� ממוצע ציוני� מתאי�
.החוגי�

 שני� בשל אילוצי� של 3לסיי� את הלימודי� תו" בתכניות הלימודי� המשולבות ייתכ� שלא נית� יהיה 
תכנית הלימודי� תיקבע ע� כל תלמיד בנפרד בתיאו� ע� היוע� על מנת לאפשר סיו� . מערכת השעות

.לימודי� בזמ� קצר ככל האפשר

קבלת תלמידי
� שציוניה) או תעודה מקבילה(למסלול זה יתקבלו תלמידי� מצטייני� בעלי תעודת בגרות ישראלית 

. לפחות(80)ה� טוב )  יחידות5(ופיזיקה מורחבת )  יחידות5(במתמטיקה מורחבת 

תנאי המעבר
.'חייב התלמיד להיבח� במועד א' בקורסי סמסטר א. על התלמיד להיבח� בכל הקורסי� הנלמדי�.א

 לפחות במש" כל שנות לימודיו 75על התלמיד במסלול המשולב לשמור על ממוצע ציוני� של .ב
תלמיד שלא יעמוד . ממוצע זה חייב להיות מאוז� בי� קורסי הפיזיקה וקורסי המתמטיקה. לתואר

א" בתנאי שהוא עומד , בדרישה זו ייאל� לבחור בהמש" לימודיו בחוג אחד בלבד לפי בחירתו
להפסיק את לימודיו בסו$ כל סמסטר יוכל התלמיד לבקש מוועדת ההוראה . בדרישות אותו חוג

ובתנאי שעמד בדרישות , במסלול המשולב ולהמשי" בלימודי� באחד החוגי� בלבד לפי בחירתו
.אותו חוג

.ואסטרונומיההספר לפיזיקה �תכניות הלימודי של ביתתכנית הלימודי המפורטת מופיעה במסגרת 
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 חוג משני � חוג ראשי ובפיזיקה �חוגית במתמטיקה �תכנית לימודי
 חד
BBBB....ScScScSc....((((0376037603760376))))" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

הספר למדעי המתמטיקה -תנאי המעבר ה� של בית. תכנית זו משלבת לימודי� במתמטיקה ובפיזיקה
).י�בקורסי� הפיזיקלי(הספר לפיזיקה ואסטרונומיה �ושל בית) בקורסי� המתמטיי�(

 � שני� בגלל אילוצי� של 3בתכניות הלימודי� המשולבות יתכ� ולא נית� יהיה לסיי� את הלימודי� תו
תכנית הלימודי� תיקבע ע� כל תלמיד בנפרד בתאו� ע� היוע! על מנת לאפשר סיו� . מערכת השעות

.לימודי� בזמ� קצר ככל האפשר
.רטת להל� כולל חלוקה שנתית מוצעתמפו) ס ללא קרדיט" ש4(+ ס " ש140140140140התכנית בהיק" של 

'שנה א
סוג 

הקורס
' מס

הקורס
ש� הקורס

היק" 
ס"בש

דרישות מוקדמות

'סמסטר א
14מבוא מתמטי לפיזיקאי� 0321.1838 ,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 +

אלגברה לינארית במקביל, במקביל

, 1מבוא מתמטי לפיזיקאי� 2 + 14פיזיקה קלאסית 0321.1118
במקביל

במקביל, 1סית פיזיקה קלא4*פרקי� בפיזיקה קלאסית0321.1104

14חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1101 + 3���

14אלגברה לינארית 0366.1111 + 3���

חובה

במקביל, 1פיזיקה קלאסית 13' מעבדה בפיזיקה א0321.1111
במקביל,פרקי� בפיזיקה קלאסית 

'סמסטר ב
,1פיזיקה קלאסית , 1' מעבדה א23' מעבדה בפיזיקה א0321.1112

,פרקי� בפיזיקה קלאסית 
במקביל, 2פיזיקה קלאסית 

1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 
,1פיזיקה קלאסית 2 + 24פיזיקה קלאסית 0321.1119

פרקי� בפיזיקה קלאסית
24חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1102 + 1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 3
24אלגברה לינארית 0366.1112 + 1אלגברה לינארית 2

חובה

2גיאומטריה אנליטית0366.1115 + 2גרלי חשבו� דיפרנציאלי ואינט1
,או במקביל

 או במקביל2אלגברה לינארית 
ס" ש58585858כ"סה

'שנה ב
סוג 

הקורס
' מס

הקורס
ש� הקורס

היק" 
ס"בש

דרישות מוקדמות

,2, 1פיזיקה קלאסית 1 + 3מבוא לפיזיקה מודרנית0321.1804
פרקי� בפיזיקה קלאסית

2, 1פיזיקה קלאסית 1 + 3אור ואופטיקה, גלי�0321.2102

2, 1פיזיקה קלאסית 2 + 3פיזיקה תרמית0321.2111
חובה

4מתמטיקה בדידה0368.1118 ,1חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 +
1אלגברה לינארית 

. התלמידי� ישתתפו בקורס זה ואינ� חייבי� בבחינה*
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)המש� ('שנה ב
סוג 

הקורס
' מס

הקורס
ש� הקורס

היק" 
ס"בש

דרישות מוקדמות

�2 + 3מבוא להסתברות0365.1102��

,1אלגברה לינארית 1 + 13משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2103
2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 

1משוואות דיפרנציאליות רגילות 23משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2104
חשבו� , 2אלגברה לינארית 1 + 3מבוא לאנליזה נומרית0366.2105

או , 2דיפרנציאלי ואינטגרלי 
במקביל

,3חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 + 13משוואות דיפרנציאליות חלקיות 0366.3020
1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 + 13תורת הפונקציות המרוכבות 0366.2123

חובה

,2חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 + 34חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.2141
גיאומטריה אנליטית

ס" ש44444444כ"סה

'שנה ג

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק" 

ס"בש
דרישות מוקדמות

,מבוא לפיזיקה מודרנית2 + 13קוונטי� 0321.2103
1משוואות דיפרנציאליות רגילות 

,1 שיטות בפיזיקה עיונית או
,2משוואות דיפרנציאליות רגילות 

גלי�,  אנליטיתמכניקה, במקביל
מבוא מתמטי , 1פיזיקה קלאסית 1 + 3מכניקה אנליטית0321.2105

אלגברה לינארית, 1לפיזיקאי� 
אלגברה ', מעבדה בפיזיקה א14' מעבדה בפיזיקה ב0321.2121

,1,2פיזיקה קלאסית , לינארית
, מבוא לפיזיקה מודרנית

גלי� במקביל
פיזיקה ', מעבדה בפיזיקה א24' מעבדה בפיזיקה ב0321.2122

, 2, 1קלאסית 
לי�ג, מבוא לפיזיקה מודרנית

, 2פיזיקה קלאסית 1 + 3אלקטרומגנטיות אנליטית0321.3109
,גלי�, מבוא לפיזיקה מודרנית

,2, 1נית שיטות בפיזיקה עיו
 משוואות דיפרנציאליות רגילותאו

מתמטיקה בדידה1 + 3מבוא כללי למדעי המחשב0366.1106
,1משוואות דיפרנציליות חלקיות 23משוואות דיפרנציאליות חלקיות 0366.3024

2משוואות דיפרנציאליות רגילות 
או במקביל

2אלגברה לינארית 1 + 13' אלגברה ב0366.2132
3לינאריות�מבוא לתופעות לא0366.3362

חובה

0366.xxxx2סמינר מתמטי

ס"ש42424242כ"סה
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חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 ----תכנית לימודי
 חד
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

. סטטיסטיקה וחקר ביצועי, התכנית מפתחת ומבססת את הכלי המתמטיי הבסיסיי של הסתברות
ס לימודי חובה במתמטיקה ובסטטיסטיקה וחקר " ש88מה , ס" ש126126126126היק� הלימודי בתכנית הוא 

.ס לימודי כלליי" ש17-ס לימודי בחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועי ו" ש21,ביצועי

בתנאי שלפחות מחצית השעות , במסגרת הלימודי הכלליי יוכל התלמיד לבחור כל קורס באוניברסיטה
.או קורסי המבוססי על קורס קוד, ומעלה' תהיינה מקורסי שנה ב

נית� לקחת קורסי
 . )קורסי בחירה כלליי
ראה (לטה אחרת על התלמיד לבחור קורס כללי אחד מפקו
�אלה בכל אחת משנות
.הלימודי

התלמיד יציי! את הקורסי אות בחר כלימודי כלליי על גבי טופס הרישו לקורסי ויפנה ליוע  
.שור לכ"החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי כדי לקבל אי

)למעט הלימודי הכלליי, ס" ש109בהיק� (פירוט התכנית 

'שנה א

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' מס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

---2 + 3מבוא להסתברות0365.1102
---3 + 14חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1101
---3 + 14אלגברה לינארית 0366.1111
1חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 + 4מתמטיקה בדידה0368.1118

,או במקביל
 או במקביל1אלגברה לינארית 

בוא להסתברות או באישור המרצהמ1 + 3מבוא לסטטיסטיקה0365.1813
1חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 3 + 24חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.1102
מתמטיקה בדידה1 + 3מבוא כללי למדעי המחשב0366.1106
1אלגברה לינארית 2 + 24אלגברה לינארית 0366.1112

חובה

2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 + 2*גיאומטריה אנליטית0366.1115
,או במקביל

 או במקביל2אלגברה לינארית 
ס" ש49494949כ"סה

.' מומל  לקחתו בשנה ב*
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'ג----'שני
 ב

סוג 
הקורס

ש הקורסהקורס' מס
 �היק

ס"בש
דרישות מוקדמות

ייתכנו! ניסו0365.2426
או

,מבוא לסטטיסטיקה3
במקביל, הסתברות

,מבוא לסטטיסטיקה3דגימה0365.2501
.במקביל, הסתברות

,2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 + 34חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 0366.2141
גיאומטריה אנליטית

,מבוא להסתברות1 + 3הסתברות0365.2100
2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 

,2אלגברה לינארית 2 + 3תיאוריה סטטיסטית0365.2103
הסתברות

0365.2302 ,מבוא להסתברות1 + 13חקר ביצועי
,1אלגברה לינארית 

2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 
0365.2111,2אלגברה לינארית 3מבוא לתהליכי סטוכסטיי

הסתברות
3רגרסיה0365.3247
3ניתוח שונות0365.3502

 תיאוריה סטטיסטית)' סמסטר א
 מבוא לסטטיסטיקה–' סמסטר ב

0365.3531 1חקר ביצועי 23חקר ביצועי
סמינר בסטטיסטיקה0365.3344

או
תיאוריה סטטיסטית2

סמינר בהסתברות0365.3211
או

2מבוא לתהליכי סטוכסטיי

חובה

0365.34211יצועי חקר ב2סמינר בחקר ביצועי

בחירה
0365.xxxx קורסי בחירה בסטטיסטיקה

ביצועי)ובחקר
24

ס" ש60606060כ"סה

. מוצעי
 לתלמידי סטטיסטיקה וחקר ביצועי
קורסי בחירהראה רשימת 

בחקר ביצועי
 או " מוסמ� אוניברסיטה" מתכנית הלימודי
 לתואר קורסי בחירה נוספי
נית� לבחור 
.בסטטיסטיקה
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�בסטטיסטיקה וחקר' ג�ו' קורסי
 לשני
 ב
ביצועי


.חלק מהקורסי
 האלה הינ
 קורסי חובה במסלולי הלימודי
 השוני
, ביצועי חקר–1: מסמני את מגמת הלימוד, אחרי הקורסי, המספר או המספרי בסוגריי

).לא כל הקורסי ניתני בשנה הנוכחית(סטטיסטיקה –2

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

,מבוא להסתברות
2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי

3 +1 הסתברות 0365.2100

,2ריתאלגברה לינא
הסתברות

3 +2 תיאוריה סטטיסטית 0365.2103

,2אלגברה לינארית
הסתברות

3 מבוא לתהליכי סטוכסטיי 0365.2111

,מבוא להסתברות
,1אלגברה לינארית

2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי

3 +1 1ביצועי)חקר 0365.2302

אומבוא להסתברות 
מבוא להסתברות 
,לסטטיסטיקאי

מבוא לסטטיסטיקה

3 )2, 1 (פרמטריות)שיטות א 0365.2424

,מבוא לסטטיסטיקה
הסתברות במקביל

3 )2 (תכנו! ניסויי 0365.2426

,מבוא לסטטיסטיקה
הסתברות במקביל

3 )2 (דגימה 0365.2501

,מבוא להסתברות
2חשבו! אינפיניטסימלי

3 חוגי סטטיסטיקה)הסתברות לדו 0365.2816

,הסתברות
,מבוא לתהליכי סטוכסטיי

או במקביל

3 )2, 1 (סוגיות נבחרות בהסתברות 0365.3001

,סטטיסטיתתיאוריה 
ניתוח שונות

או
רגרסיה

3 )2, 1 (ניתוח לוחות שכיחות 0365.3103

 3 או במקביל1חקר ביצועי )1 (תכנות לינארי 0365.3117

,2חשבו! אינפיניטסימלי 
2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 )2, 1 (שיתופיי)משחקי לֹא 0365.3118

,מבוא להסתברות
,2אלגברה לינארית 

2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 )2, 1 ('כלכלה מתמטית א 0365.3120

תיאוריה סטטיסטית 3 )2 (רגרסיה 0365.3247

,מבוא להסתברות
,2אלגברה לינארית 

2חשבו! דיפרנציאלי ואינטגרלי 

3 )2, 1 (משחקי שיתופיי 0365.3308

בחירה
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�בסטטיסטיקה וחקר' ג�ו' קורסי
 לשני
 ב
)המש" (ביצועי

דרישות מוקדמות
 �היק

ס"בש
ש הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

2 ת לתואר ראשו!סמינר בהסתברו 0365.3320

2 סמינר בסטטיסטיקה לתואר 
ראשו!

0365.3344

2 ביצועי)סמינר בחקר 0365.3432

 תיאוריה סטטיסטית)' סמסטר א
 מבוא לסטטיסטיקה–' סמסטר ב

3 )2 (ניתוח שונות 0365.3502

,הסתברות
,2אלגברה לינארית 

2 דיפרנציאלי ואינטגרלי חשבו!

3 )2, 1 ('גנטיקה מתמטית א 0365.3512

'גנטיקה מתמטית א
)באישור המרצה: או(

3 )2, 1 ('גנטיקה מתמטית ב 0365.3513

 1חקר ביצועי 3 )1 (2עי חקר ביצו 0365.3531

בחירה

בחקר ביצועי
 או " מוסמ� אוניברסיטה"נית� לבחור קורסי בחירה נוספי
 מתכנית הלימודי
 לתואר 
מוסמ� "לתואר ,  מסלול סטטיסטיקה והסתברות–סטטיסטיקהראה רשימת קורסי ב (בסטטיסטיקה
)."אוניברסיטה
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חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 ובמדעי המחשב ----תכנית לימודי
 דו
....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

וכלולי
 בה , במתמטיקה ובמדעי המחשב, בחקר ביצועי
, התכנית משלבת לימודי
 בסטטיסטיקה

וכמו כ� התכנית מהווה הכנה טובה ביותר לקראת השתלבות בעבודה מעשית . קורסי
 עיוניי
 ומעשיי

בסטטיסטיקה , במדעי המחשב" מוסמ� אוניברסיטה"מאפשרת לבוגריה להמשי� בלימודי
 לתואר 

.ובחקר ביצועי

.ס"ש128128128128היק� הלימודי
 בתכנית הוא 

ציו� גמר
ציו� גמר בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 וציו� גמר , ע
 סיו
 הלימודי
 יקבלו המסיימי
 שני ציוני גמר

ציו� סופי במדעי , ציו� סופי במתמטיקה.  יחושבו לתלמיד שלושה ציוני
 סופיי
לש
 כ�. במדעי המחשב

במדעי המחשב או (כל אחד משני ציוני הגמר . המחשב וציו� סופי בסטטיסטיקה וחקר ביצועי


 והציו� 25%יהיה ממוצע משוקלל של הציו� הסופי במתמטיקה במשקל ) בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 
.75%במשקל )  המחשב או בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
במדעי(הסופי המתאי

תכנית לימודי
 בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 ובמדעי המחשב

'שנה א

סוג 
הקורס

ש
 הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

סמסטר ראשו�
---2 + 3מבוא להסתברות0365.1102
---2 + 14חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1121
---1 + 13מבוא לאלגברה 0366.1119 חובה

, או במקביל1חשבו� אינפיניטסימלי 2 + 4מתמטיקה בדידה0368.1118
 או במקביל1מבוא לאלגברה 

סמסטר שני
1חשבו� אינפיניטסימלי 2 + 24חשבו� אינפיניטסימלי 0366.1122
1מבוא לאלגברה 1 + 23מבוא לאלגברה 0366.1120
מתמטיקה בדידה2 + 4המחשב$מבוא מורחב למדעי0368.1105

חובה

מבוא להסתברות או באישור המרצה1 + 3מבוא לסטטיסטיקה0365.1813
ס"ש41414141כ"סה
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'שנה ב

סוג 
הקורס

ש
 הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

סמסטר שלישי
הסתברות0365.2100

או
,מבוא להסתברות1 + 3

2חשבו� אינפיניטסימלי 
3*חוגי$דוהסתברות ל0365.2816 + ,מבוא להסתברות2

.2חשבו� אינפיניטסימלי 
מבוא מורחב למדעי המחשב1 + 13תוכנה 0368.2157
0368.2158
,מבוא מורחב למדעי המחשב1 + 3מבני נתוני

,או במקביל, 1תוכנה 
מבוא להסתברות

חובה

0368.2159
מבוא מורחב למדעי המחשב 1 + 3מבנה מחשבי
,Schemeבשפת 
או במקביל, 1תוכנה 

סמסטר רביעי
הסתברות2 + 3תיאוריה סטטיסטית0365.2103

או
,חוגי-הסתברות לדו

2מבוא לאלגברה 
0365.2111
,הסתברות3מבוא לתהליכי
 סטוכסטיי

2מבוא לאלגברה 
0365.2302 
,1מבוא לאלגברה 1 + 13חקר ביצועי

,מבוא להסתברות
2חשבו� אינפיניטסימלי 

0368.2160
מבני נתוני
1 + 3יעילות של חישובי
,1תוכנה2פרוייקט תוכנה0368.2161


או במקביל, מבני נתוני
,מבנה מחשבי
1 + 3מערכות הפעלה0368.2162


,מבני נתוני
לאו במקבי, פרוייקט תוכנה

חובה

0368.2200
מבוא מורחב למדעי המחשב1 + 3מודלי
 חישוביי
ס"ש42424242כ"סה

.ס"ש4 הקורס ייחשב כקורס של *
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'שנה ג

סוג 
הקורס

 הקורסש
הקורס' מס
היק� 

ס"בש
דרישות מוקדמות

סמסטר חמישי ושישי
 תיאוריה סטטיסטית$' סמסטר א3רגרסיה0365.3247

 מבוא לסטטיסטיקה–' טר בסמס
0365.3531 
1חקר ביצועי
 23חקר ביצועי
0365.3216
סדנה בחקר ביצועי

או
3 
1חקר ביצועי

אורגרסיה 3סדנה בסטטיסטיקה0365.3216
ניתוח שונות

סמינר בהסתברות0365.3211
או

2
מבוא לתהליכי
 סטוכיסטיי

סמינר בסטטיסטיקה0365.3344
או

תיאוריה סטטיסטית2

0365.3421
1חקר ביצועי
 2סמינר בחקר ביצועי

חובה

2סדנה במדעי המחשב0368.3500

0365.xxxx קורסי בחירה בסטטיסטיקה

*וחקר ביצועי

15
בחירה

0365.xxxx9**קורסי בחירה במדעי המחשב


:שניי
 מבי� הקורסי
 המתמטיי
 הבאי
משוואות דיפרנציאליות רגילות 0366.2003

חוגי$לדו
3 + ,1ברה מבוא לאלג1

2חשבו� אינפיניטסימלי 
3מבוא לחישוב נומרי0366.2008 + ,מבוא מורחב למדעי המחשב1

,2מבוא לאלגברה 
,2בו� אינפיניטסימלי חש

או במקביל

חובה

13תורת הפונקציות המרוכבות 0366.2123 + 2חשבו� אינפיניטסימלי 1
ס"ש45454545כ"סה

.ביצועי
�בסטטיסטיקה וחקר' ג�'רשימת קורסי
 שני
 בראה *
.המחשב�קורסי בחירה במדעיראה פירוט בפרק ** 
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חוגית בסטטיסטיקה וחקר ביצועי
 ובחוג נוס� מפקולטה אחרת �תכנית לימודי
 דו
)ד"לסטודנטי
 המתחילי
 בשנת תשס (....BBBB....ScScScSc" בוגר אוניברסיטה"לתואר 

תינת  אפשרות להצטר� למסלול לימודי
 זה ג
 לאחר שנת . תכנית זו עברה שינויי
 מהותיי
:  שי
 לב
וזאת תו# התאמה אישית ', מינהל וכד, פסיכולוגיה, ביולוגיה, כלכלה: הלימודי
 הראשונה בחוגי
 כגו 

.של הכרה בקורסי
 שנלמדו בחוג הנוס�

.תכנית זו מקנה לתלמיד המעוניי� בחוג נוס� את הידע הבסיסי בסטטיסטיקה ובחקר ביצועי�
ס קורסי " ש9  וס קורסי חובה" ש55: ס לימודי� בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי�" ש64646464התכנית כוללת 

.בחירה
.כמו כ� על התלמיד להשתת� בתכנית לימודי� מלאה בחוג אחד מפקולטה אחרת

חוגיות ישוקללו בכל חוג בנפרד לציו� גמר אחד בסטטיסטיקה  ציוני הקורסי� בתכניות הלימודי� הדו
.וחקר ביצועי� ולציו� גמר אחר בחוג הנוס�

 אחרת יתכ� ולא נית� יהיה לסיי� את הלימודי� תו" שלוש חוגיות ע� פקולטה בתכניות הלימודי� הדו
.שני� בגלל אילוצי� של מערכת השעות ולוח בחינות המעבר

:כולל חלוקה סמסטריאלית, ס"ש64להל� פירוט התכנית בהיק�

'שנה א

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

סמסטר ראשו�
   3 + 1 מבוא להסתברות 

1,2בסטטיסטיקה
0365.1101

   4 � מבוא למחשבי
לסטטיסטיקאי�

0365.1800

   3 + 1 13מבוא לאלגברה  0366.1119
   4 + 2 1חשבו� אינפיניטסימלי  0366.1121

חובה

סמסטר שני
מבוא להסתברות או באישור המרצה 3 + 1 מבוא לסטטיסטיקה 0365.1813

1חשבו� אינפיניטסימלי  4 + 2 2חשבו� אינפיניטסימלי  0366.1122
חובה

ס" ש28282828 כ"סה

1
.'מבוא להסתברות'קורס זה מחלי� את הקורס הקוד� 

2
.'לכלכלני�' אמבוא לסטטיסטיקה' ומעלה בקורס 75מקורס זה לסטודנטי� שקיבלו ציו�יינת� פטור 

3
.בוטל כקורס חובה, שהיה קורס חובה בשני� הקודמות', 2מבוא לאלגברה'הקורס 



248מתמטיקה

'שנה ב

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

טר שלישיסמס
,מבוא להסתברות

,2חשבו� אינפיניטסימלי 
1מבוא לאלגברה 

3 + 1 1חקר ביצועי�  0365.2302

,טיסטיקהמבוא לסט
חוגי במקביל הסתברות לדו

4 4תכנו� ניסויי� וניתוח שונות
0365.2112

,מבוא להסתברות
2חשבו� אינפיניטסימלי 

3 + 2 חוגי הסתברות לדו 0365.2816

חובה

סמסטר רביעי
,מבוא לסטטיסטיקה

מבוא למחשבי�
3 + 1 5חישוב סטטיסטי

0365.2101

,2מבוא לאלגברה 
חוגי הסתברות לדו

3 + 2 תיאוריה סטטיסטית 0365.2103
חובה

ס"ש22222222 כ"סה

'שנה ג

דרישות מוקדמות
היק� 

ס"בש
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

סמסטר חמישי
טית תיאוריה סטטיס ' סמסטר א
 מבוא לסטטיסטיקה–' סמסטר ב

3 רגרסיה 0365.3247

מבוא לתהליכי� סטוכסטיי� 2 סמינר בהסתברות
או

0365.3211

תיאוריה סטטיסטית 2 סמינר בסטטיסטיקה
או

0365.3344

1חקר ביצועי�  2 6סמינר בחקר ביצועי�
0365.3421

חובה

סמסטר שישי
9 קורסי בחירה בחוג 

לסטטיסטיקה וחקר ביצועי�
0365.xxxx

בחירה

ס" ש14141414 כ"סה


.קורסי הבחירה ייבחרו מתו# רשימת קורסי הבחירה בסטטיסטיקה וחקר ביצועי

4
.'ניתוח שונות'ו' תכנו� ניסויי�'יחלי� את שני הקורסי� ' תכנו� ניסויי� וניתוח שונות'הקורס החדש 

5
.הינו קורס חדש' שוב סטטיסטיחי'הקורס 

6
.ביצועי� מבוטלות כקורס חובה הסדנאות בסטטיסטיקה וחקר
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מתמטיקה 249

מקב� לימודי� בהוראת המתמטיקה לתלמידי תואר ראשו	 במתמטיקה

מציע לתלמידי תואר ראשו� במתמטיקה מקב� לימודי� , בבית הספר לחינו�, החוג להוראת המדעי�
.בהוראת המתמטיקה

יוכלו לסיי� לימודיה� , כחלק מהלימודי� לתואר ראשו�', או ג' תלמידי� שילמדו מקב� זה בשנה ב
.הספר לחינו�-ליתר פירוט עיי� בידיעו� בית. ודת הוראה בשנה אחתלקראת תע

.מספר המקומות מוגבל

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק" 

ס"בש

2מתודיקה של הוראת המתמטיקה0761.4578
2התנסות בהוראת עמיתי�0761.1906
2הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניי�0735.4331

בחירה

2תכניות לימודי� במתמטיקה0761.4659
ס"ש8כ"סה
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252מתמטיקה

....MMMM....ScScScSc" מוסמ� אוניברסיטה"תכנית לימודי� במתמטיקה שימושית לתואר 

או לחילופי� (על התלמיד להשתת� בשמונה קורסי� סמסטריאליי� מתקדמי� וכ� בשני סמינרי� 
.מתקדמי� בשתי שנות הלימודי� הראשונות) סדנאות

:הרכב שמונת הקורסי� המתקדמי� יהיה כדלקמ�

 סמסטריאליי� מתכנית הלימודי� לתלמידי תואר שני במתמטיקה  חמישה קורסי�לפחות.א
ושיטות , 2, 1יסודות האנליזה המודרנית : התלמיד חייב ללמוד את הקורסי�, במסגרת זו. שימושית

.וכ� קורס חישובי אחד וקורס יישומי אחד לפחות, 2, 1במתמטיקה שימושית 
יוכלו לקבל פטור מחלק מה� , החובהתלמידי� שלמדו בתואר ראשו� נושאי� מקורסי :  הערה

. וללמוד במקומ� קורסי� אחרי�, באישור ועדת ההוראה לתואר שני של החוג למתמטיקה שימושית

 שלושה קורסי� סמסטריאליי� מתו" רשימת הקורסי� המתקדמי� במדעי המחשב לכל היותר.ב
.הרצופה בזאת

:מבי�, באישור היוע$, חרי� נית� לבחור שני קורסי� סמסטריאליי� מתקדמי� אלכל היותר.ג

;הספר למדעי המתמטיקה%רשימת הקורסי� לתלמידי תואר שני בבית.1
.רשימת הקורסי� המתקדמי� לתלמידי תואר שני בפקולטות למדעי� מדויקי� והנדסה.2

.כימיה והנדסה, גיאופיזיקה,  הכוונה היא לקורסי התמחות בפיזיקה:הערה
 נית� להמיר בשני קורסי� סמסטריאליי� של לימודי תואר ראשו� אחד בלבדקורס מתקד� .3

.במתמטיקה שימושית

:טק-הצעה להרכבת תכנית לימודי� ע� התמחות במקצועות היי

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש

13יסודות האנליזה המודרנית 0366.4821

23יסודות האנליזה המודרנית 0366.4822

13שיטות במתמטיקה שימושית 0366.4553
חובה

23שיטות במתמטיקה שימושית 0366.4554

קורסי� מבי� הקורסי� 3333בכפו� לדרישות הכלליות המפורטות לעיל מוצע לבחור לפחות 
:הבאי�

3מבוא לתופעות לא לינאריות0366.3362

3גלוני� ועיבוד אותות0366.4337

3שיטות אנליטיות מתקדמות במתמטיקה שימושית0366.4437

3*1תהליכי� אקראיי� ויישומיה� 0366.4480

3*2תהליכי� אקראיי� ויישומיה� 0366.4481

13שיטות מתמטיות לעיבוד וניתוח תמונות0366.4520

3*גלי� לא לינאריי�0366.4530

3*אריתלינ%מערכות עקיבה ובקרה לא0366.4545

23שיטות מתמטיות לעיבוד וניתוח תמונות0366.4660

2 סדנא ברובוטיקה וראיה–סמינר 0366.4818

בחירה

3ח"אנליזה נומרית במד0366.4819

.ד"לא יינת� בתשס*
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3 מחשבתיכו� גיאומטרי בעזרת0368.3345

*:קורסי� מתקדמי� במדעי המחשב

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש

0368.4003wavelets3תמונה/שימושיה� בעיבוד אות ו

3ביואינפורמטיקה מבנית0368.4007

3אלגוריתמי� מקבילי�0368.4012

3מבוא לראייה ממוחשבת0368.4014

3זיהוי תבניות0368.4016

3אלגוריתמי� לביולוגיה מולקולרית0368.4020

3עיבוד תמונות0368.4054

3קורס מתקד� בחישוב מקבילי0368.4076

פירוק פונקציות לרמות רזולוציה ותורת הגלי� 0368.4080
הזעירי�

3

3גיאומטריה חישובית0368.4211

3מבוא לעיבוד אותות0368.4276

בחירה

3לגוריתמי� מקבילי� מתקדמי�א0368.4300

.במדעי המחשב" מוסמ" אוניברסיטה"ל נמצאי� בתכנית הלימודי� לתואר "תכני הקורסי� הנ

קורסי תואר ראשו� ושני במתמטיקה שימושית

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש

3*1הידרודינמיקה 0366.3003
בחירה

3*2הידרודינמיקה 0366.3004

 חישוביי� ויישומיי�–קורסי� נומריי� 

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש

3אנליזה נומרית0366.3101

2*סדנה בחישוב מדעי0366.3276

13שיטות מתמטיות לעיבוד וניתוח תמונות0366.4520

23שיטות מתמטיות לעיבוד וניתוח תמונות0366.4661

2סדנה ברובוטיקה וראיה0366.4818

בחירה

3אנליזה נומרית במשוואות דיפרנציאליות חלקיות0366.4819

.ד"לא יינת� בתשס*



254מתמטיקה

ורסי� אנליטיי�ק

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש

3*משוואות אינטגרליות0366.3108

3*שיטות קירוב0366.3236

3מבוא לתופעות לא לינאריות0366.3362

3לוני� ועיבוד אותותג0366.4337

13שיטות אנליטיות מתקדמות במתמטיקה שימושית0366.4437

23שיטות אנליטיות מתקדמות במתמטיקה שימושית0366.4551

13שיטות במתמטיקה שימושית0366.4553

23שיטות במתמטיקה שימושית0366.4554

13יסודות האנליזה מודרנית0366.4821

בחירה

23יסודות האנליזה המודרנית0366.4822

סמינרי�

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש

2סמינר במתמטיקה שימושית0366.4313

2תפישה חזותית מתמטית0366.4564 בחירה

2ולוגיהטכנ%בעיות מתמטיות בננו0366.4579

.ד"לא יינת� בתשס*
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קורסי בחירה נוספי� מלימודי התואר הראשו�

סוג 
הקורס

ש� הקורסהקורס' מס
היק� 

ס"בש

1 + 3הסתברות0365.2100

תיאוריה סטטיסטית0365.2103
או

3 + 2

3מבוא לתהליכי� סטוכסטיי�0365.2111

1 + 13חקר ביצועי� 0365.2302

3שיתופיי�% משחקי� לֹא0365.3118

3משחקי� שיתופיי�0365.3308

3'גנטיקה מתמטית א0365.3512

3'קה מתמטית בגנטי0365.3513

23חקר ביצועי� 0365.3531

1 + 3פונקציות ממשיות0366.2106

4אנליזה נומרית0366.3101

13משוואות דיפרנציאליות חלקיות0366.3020 +1

3מבוא למרחבי הילברט0366.3021 +1

3מבוא לאנליזה פונקציונלית0366.3022

3תורת המידה0366.3023

13משוואות דיפרנציאליות רגילות0366.2104 +1

13מרוכבות 0366.2123 +1

23מרוכבות 0366.3201

34חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי0366.2141 +2

בחירה

1 + 3גיאומטריה דיפרנציאלית0366.2219
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)במסלול מתמטיקה עיונית" (מוסמ� אוניברסיטה"תכנית לימודי במתמטיקה לתואר 

ס "ש28כ "סה( קורסי סמסטריאליי ובשני סמינרי מתקדמי �8על התלמידי להשתת� ב.1
. הספר למדעי המתמטיקה ולמדעי המחשב�יבוא בחשבו! כל קורס מתמטי המוצע בבתי). לפחות

 תו" השנתיי הראשונות ללימודיוהתלמיד ישתת� בשני סמינרי.
2.:כל תלמיד יקח קורס סמטריאלי אחד לפחות בשניי מארבעת התחומי הבאי

אלגברה.א
אנליזה.ב
טופולוגיה/ גיאומטריה.ג
לוגיקה ותורת הקבוצות/ המחשב�תיאוריה של מדעי/ מתמטיקה בדידה.ד

.ח בתחו אחדקורסי מתו" הקורסי יוכלו להילק4לכל היותר , לש יצירת איזו!
באישור היוע( לתלמידי , קורסי של תואר ראשו!2נית! להחשיב במכסת הקורסי לכל היותר .3

.זאת מתו" מטרה להשלי חומר רקע נדרש. מוסמ"

היק� 
ס"בש

ש הקורס
' מס

הקורס
סוג 
הקורס

3 1תורת הקבוצות המתקדמת 0366.4000

2 סמינר בגיאומטריה ובדינמיקה 0366.4093

3 מבוא לטופולוגיה אלגברית 0366.4164

3 קוהומולוגיה של חבורות 0366.4301

2 אוטומורפיותסמינר מתקד בתבניות 0366.4394

2 1סמינר באנליזה תואר שני 0366.4426

2 סמינר מתקד בקומבינטוריקה 0366.4538

3 קורס מתקד בתורת ההצגות 0366.4547

2 סמינר באנליזה קמורה 0366.4558

2 סמינר מתקד ביישומי חדשי 0366.4561

3 אנליזת פורייה 0366.4565

2 ורת החבורות הגיאומטריתסמינר בת 0366.4566

3 חבורות לי וצפידות 0366.4567

3 אלגברות בנ" ואלגברות סי כוכב 0366.4569

2 סמינר בנושאי בקומבינטוריקה ובתורת הגרפי 0366.4571

3 רות על גרפיהסתב 0366.4574

3 חבורות סופיות מטיפוס לי 0366.4575

3 שחזור מקור 0366.4576

3 אנליזה מרוכבת מתקדמת 0366.4577

3 תורת המספרי מתקדמת 0366.4578

3 אריתמטיקת שדות 0366.4581

3 תורת הקמירות האסימפטוטית 0366.4810

בחירה
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.M.Sc" מוסמ� אוניברסיטה"תכנית לימודי� במתמטיקה כללית לתואר 

על התלמיד להשתת� בקורס שנתי אחד , דרישות הכלליות של לימודי התואר השני במתמטיקהבכפו� ל
 מבי� קורסי החובה בתוכניות הלימודי� במתמטיקה ושני קורסי� סמסטריאליי�, )שני סמסטרי�(

.שימושית ובמתמטיקה עיונית

כמו כ� על התלמיד להשתת� בשני סמינרי� סמסטריאליי� מבי� הסמינרי� המתקדמי� הניתני� 
בתוכניות הלימודי� במתמטיקה שימושית ובמתמטיקה עיונית או במסגרת לימודי תואר שני 

.בסטטיסטיקה וחקר ביצועי�
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מהל� הלימודי� בסטטיסטיקה וחקר ביצועי� 
)ד"הלימודי� תשסהחל משנת (.M.Sc" מוסמ� אוניברסיטה"לתואר 

.שי� לב לשינויי� לעומת התכנית של השני� הקודמות

לימודי תואר שני בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי� מכשירי� את התלמיד לעבודה עצמאית בתחו� 
.י� את הידע שרכש בלימודי תואר ראשו�התמחותו וה� מרחיבי� ומעמיק

:קיימות שלוש תכניות לימוד בשלושה מסלולי�

.בחקר ביצועי�" מוסמ� אוניברסיטה"תכנית לימודי� לתואר .1

מסלול (בסטטיסטיקה " מוסמ� אוניברסיטה"תכנית לימודי� בסטטיסטיקה ישומית לתואר .2
).סטטיסטיקה יישומית

�וח את התכנית לביוהחוג לסטטיסטיקה מתעתד לפת.3 �סטטיסטיקה שפרטיה מוצגי� להל
במועד פרסו� הידיעו� טר� התקבלו כל האישורי� ). 'תואר שני בביוסטטיסטיקה'ראה סעי� (

יוכרו הקורסי� במסגרת לימודי תואר , או שאישורה יתעכב, א� התכנית לא תיפתח. הדרושי�
.ישומיתשני בסטטיסטיקה 

מסלול (בסטטיסטיקה " מוסמ� אוניברסיטה"תכנית לימודי� בסטטיסטיקה והסתברות לתואר .4
).סטטיסטיקה והסתברות

בנוס% . אחד מתחומי המחקר של חברי סגל החוג$במסגרת תכניות אלה התלמיד יכול להתמחות בכל
הסתברות קיימת אפשרות סטטיסטיקה יישומית ו, לתחומי המחקר המקובלי� הנכללי� בחקר ביצועי�

.תורת המשחקי� וכלכלה מתמטית, להתמחות בביולוגיה מתמטית

חובות התלמיד
מוסמ� "ס לפחות ולהגיש עבודת גמר לתואר " ש30התלמיד חייב להשתת% בשעורי� וסמינרי� בהיק% 

".אוניברסיטה
היוע) לתואר . ספי� בחוגשעורי בחירה במסלול ושעורי בחירה נו, אחד מ� המסלולי� יש שעורי חובה$בכל

לימודי חקר ביצועי� בפקולטה אחרת או , לדוגמא. שני עשוי לאשר ולפעמי� א% לחייב לימודי� שלא בחוג
לצור� חישוב חובות התלמיד . הדרושה לתלמיד לצור� התמחותו, השלמה במתמטיקה או בחוג אחר

. ס שלה�"ני שליש ממספר השכש, לפי החלטת היוע), עשויי� שעורי תואר ראשו� להחשב) ס"ש30(
ושלא נמנו במני� חובותיו , ששמע התלמיד במסגרת לימודיו לתואר ראשו� בחוג, שעורי� לתואר שני

.יכולי� להחשב במני� השעות לתואר שני, לתואר ראשו�
. לא יוכרו בהכרח במני� השעות לתואר השני, בי� חובה ובי� בחירה, דרישות מוקדמות של שעורי תואר שני

.מסגרת שעורי בחירה מחו) למסלול נכללי� ג� שעורי חובה וסמינרי� של המסלולי� האחרי�ב

מש� הלימודי�
. הוא ארבעה סמסטרי� ולכל היותר ששה סמסטרי�" מוסמ� אוניברסיטה"מש� הלימודי� לתואר 

ת ס לסמסטר ולהגיש א"תלמיד יכול לסיי� את שמיעת הקורסי� בשלושה סמסטרי� בקצב של כעשרה ש
.עבודת הגמר בסמסטר רביעי

עבודת גמר
ישור המנחה וועדת ההוראה עד תו� הסמסטר השני על התלמיד לבחור נושא לעבודת גמר ולקבל את א

. החוג ימצא מדרי� לכל תלמיד תואר שני וקביעת נושא עבודת הגמר היא בסמכות המדרי�. ללימודיו
המודיע על הסכמה להדרכת התלמיד , תחילת עבודת הגמר תיחשב ע� קבלת מכתב מחבר סגל ליוע)

.  בהדרכת חבר סגל בכיר במסלול הרגיל בחוגהעבודה תעשה. ומעיד שהתלמיד החל בקריאת הספרות
התלמיד רשאי . או חבר סגל בחוג אחר) ר"בעל תואר ד(באישור מיוחד יוכל המדרי� להיות מורה מ� החו) 

המדרי� רשאי להמלי) ליוע) שירשה או שיחייב תלמיד . להחלי% את נושא עבודת הגמר ואת המדרי�
דר� מחשבה עצמאית וכושר , ו� ביצוע עבודת הגמרת, על התלמיד להוכיח. להשתת% בשעור מסוי�

.בעיבודו של החומר המדעי ובסיכומו
.היק% העבודה יהיה כ� שעבודה תוכל להסתיי� תו� שנה אחת ממועד התחלתה
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בחינת הגמר
י התלמיד ותיעשה בנוכחות המדרי� ושני אנשי מקצוע נוספי� "בחינת הגמר תכלול הצגת העבודה ע

.תואר שני או בפגישה מיוחדתבמסגרת סמינר 
.י המנחה ושני הבוחני�"ציוני עבודת הגמר ובחינת הגמר ייקבעו ע

ציו� סופי לתואר
:מורכב כדלקמ�" מוסמ� אוניברסיטה"הציו� הסופי לתואר 

67%—משקל הציוני� בקורסי� ובסמינרי� 
33%—משקל ציו� עבודת הגמר 

) דלעיל3עי� סראה (סטטיסטיקה �תואר שני בביו
מטרת תכנית הלימודי� היא להכשיר תלמידי� לפעול כשותפי� סטטיסטיי� בחקר הרפואי והביולוגי וג� 

התכנית תכלול ליבה של קורסי� בסטטיסטיקה יחד ע� קורסי� באפידמיולוגיה . להכינ� ללימודי המש�
תהיינה ) $30מבי� ה(ס "ש10לפחות ). מעבר להשלמות(ס "ש30היק% של ב, החיי� והרפואה$ומדעי

$ס מ� החוג לסטטיסטיקה וחקר"ש18ולפחות ) קורסי החובה2כולל (בקורסי� מ� הפקולטה לרפואה 
הצור� בהשלמות ייקבע . קורסי בחירה המיועדי� לתלמידי תואר שני בחוג2כולל לפחות , ביצועי�

.או בקורסי יסוד במדעי הרפואה/ברקע המתמטי ו, �בהתא� ללימודי� הקודמי
ניתוח לוחות , ניתוח שונות, רגרסיה, תיאוריה סטטיסטית: רשימת קורסי החובה במסלול תכלול את

בחוג לסטטיסטיקה (סמינר המעבדה לסטטיסטיקה , סמינר לתואר שני, ניתוח השרדות, שכיחות
כמה ). בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת(קר וסקרי� שיטות מח, מבוא לאפידמיולוגיה, )ביצועי�$וחקר

התלמידי� , עב+ר קורסי� אלו. מ� הקורסי� דלעיל ניתני� במסגרת לימודי התואר הראשו� בסטטיסטיקה
תלמיד שלמד קורסי� אלו במהל� התואר הראשו� . ס הדרושות לתואר" הש30יקבלו זיכוי חלקי במניי� 

.� שיעורי הבחירהיוכל למלא את השעות החסרות מתו
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....MMMM....ScScScSc" מוסמ� אוניברסיטה"תכנית לימודי� בחקר ביצועי� לתואר 

קורסי השלמה
מתכנית ) או קורסי� אחרי� באישור היוע�(במידת הצור� יידרש התלמיד להשלי� את הקורסי� הבאי� 

מבוא לתהליכי� ; תיאוריה סטטיסטית; הסתברות: התואר הראשו� של החוג לסטטיסטיקה
.ריתכנות לינא; סטוכסטיי�

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק# 

ס"בש
דרישות מוקדמות

3זרימה ברשתות0365.4125

3אנליזה קמורה ואופטימיזציה0365.4409

3תורת התורי�0365.4436
חובה

xxxx.xxxx2*סמינר לתואר שני

:אחד משלושת הקורסי�
3תכנות דינמי0365.4432

3תכנות בשלמי�0365.4542 חובה

�3תורת המיקו0365.4439

ס" ש14141414כ"סה

*.ס מתו� רשימת קורסי הבחירה במסלול" ש10ס בחירה מה� לפחות " שxxxx16.0365בחירה

)מסלול לימודי� בסטטיסטיקה ישומית(תכנית לימודי� בסטטיסטיקה 
....MMMM....ScScScSc" מוסמ� אוניברסיטה"לתואר 

מתכנית ) או קורסי� אחרי� באישור היוע�(במידת הצור� יידרש התלמיד ללמוד את הקורסי� הבאי� 
בוא מ; **רגרסיה; **ניתוח שונות; תיאוריה סטטיסטית: התואר הראשו� של החוג לסטטיסטיקה

**.לתהליכי� סטוכסטיי�

סוג 
הקורס

' מס
הקורס

ש� הקורס
היק# 

ס"בש
דרישות מוקדמות

3יסטית מתקדמתתיאוריה סטט0365.4133

2סמינר המעבדה בסטטיסטיקה0365.4146

2סמינר בסטטיסטיקה לתואר שני0365.4000 חובה

נושאי� מתקדמי� במתמטיקה 0365.4026
לסטטיסטיקאי�

2

ס" ש7777כ"סה

0365.xxxx16ס קורסי בחירה במסלול" ש.
בחירה

036x.xxxx7ס קורסי בחירה מתו� רשימת הקורסי� במסלולי� האחרי�" ש.*

.ביצועי��קורסי הבחירה והסמינרי� לתואר שני בחוג לסטטיסטיקה וחקרראה רשימת *
.ס" ש9)קורסי� אלה ייחשבו בשקלול כ**
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הקורס

סוג 
הקורס

3 תיאוריה סטטיסטית מתקדמת 0365.4133

3 הסתברות מתקדמת 0365.4212

4  סמינרי� לתואר שני מתו� 2
רשימת הסמינרי� במסלול

0365.xxxx
חובה

ס" ש10101010 כ"סה

.רה במסלולס קורסי בחי" ש10 0365.xxxx

.ס קורסי בחירה במסלולי� האחרי� ובמתמטיקה" ש10 036x.xxxx
בחירה
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ביצועי
�רשימת קורסי הבחירה והסמינרי
 לתואר שני בסטטיסטיקה וחקר

דרישות 
מוקדמות

היק# 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 

הקורס
המספר או המספרי� בסוגריי� אחרי הקורס מסמני� את המסלול שבו הקורס הוא קורס בחירה

.סטטיסטיקה והסתברות) 3(, תסטטיסטיקה יישומי) 2(, חקר ביצועי�) 1(
3 )2/3זיכוי ) (3, 1 (שיתופיי�)משחקי� לֹא 0365.3118

3 )3, 1 ('כלכלה מתמטית ב 0365.3120

3 )2/3זיכוי ) (3, 1 ('כלכלה מתמטית א 0365.3125

3 )3, 1 (משחקי� שיתופיי� 0365.3308

3 )2/3זיכוי ) (3 ('גנטיקה מתמטית א 0365.3512

3 )3 ('גנטיקה מתמטית ב 0365.3513

2 סמינר בסטטיסטיקה לתואר שני 0365.4000

3 )3, 2 (שיטות עמידות ויציבות 0365.4001

3 )3, 2 (מודלי� לינאריי� 0365.4004

3 )3, 2 (מודלי� לינאריי� מוכללי� 0365.4006

3 )2 (יישומי סטטיסטיקה במדעי ההתנהגות 0365.4031

3 ניתוח הישרדות 0365.4032

3 )2 (תכנו� ניסויי� מתקד� 0365.4033

3 )3 (תהליכי� סטוכסטיי� 0365.4035

3 אלגוריתמי� מקרבי� לאופטימיזציה קומבינטורית 0365.4042

3 תנועה בראונית וזרימות סטוכסטיות 0365.4050

3 שיטות גיאוסיות ותהליכי� גיאוסיוניי� 0365.4051

3 שיטות מודרניות באופטימיזציה רציפה 0365.4052

2 י� בתורת המשחקי�סמינר בנושאי� נבחר 0365.4053

3 סדנה במשחקי� ובהחלטות 0365.4063

2 סמינר מחקר בסטטיסטיקה 0365.4122

3 )1 (זרימה ברשתות 0365.4125

2 סמינר בתורת התורי� 0365.4129

2 סמינר מחקר בתורת המשחקי� 0365.4139

2 סמינר הורובי� בהסתברות 0365.4140

3 )3, 1 (הסתברות ומשחקי�, אינפורמציה 0365.4142

2 ביצועי�)סמינר מחקר בחקר 0365.4144

2 סמינר המעבדה לסטטיסטיקה 0365.4146

3 בעיות נבחרות ברגרסיה 0365.4147

3 )1 (אלגוריתמי� מקורבי� באופטימיזציה קומבינטורית 0365.4150

3 שיטות סטטיסטיות במחקר תרופתי 0365.4167

3 כריית מידע 0365.4200

3 הסתברות מתקדמת 0365.4212

3 )3, 2, 1 (ותאמינ 0365.4221

3 )1 (אנליזה קמורה ואופטימיזציה 0365.4409

3 )1 (אלגוריתמי� באופטימיזציה רציפה 0365.4414

3 )3, 2, 1 (סדרות עתיות 0365.4420

3 משחקי� וסוציוביולוגיה, גנטיקה מתמטית 0365.4421

3 )3, 2 (ניתוח רב משתני 0365.4423

בחירה
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3 תורת התורי� 0365.4436

3 )1 (תכנות בשלמי� 0365.4542

3 )3, 2 (נושאי� בביוסטטיסטיקה 0365.4808
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)המש� (ביצועי
�רשימת קורסי הבחירה והסמינרי
 לתואר שני בסטטיסטיקה וחקר

דרישות 
מוקדמות

היק# 
ס"בש

ש� הקורס
' מס

הקורס
סוג 

הקורס
 הקורס מסמני� את המסלול שבו הקורס הוא קורס בחירההמספר או המספרי� בסוגריי� אחרי

.סטטיסטיקה והסתברות) 3(, סטטיסטיקה יישומית) 2(, חקר ביצועי�) 1(
:רשימת סמינרי� שניתני� מפע� לפע�

2 )2 (סמינר לתואר שני בסטטיסטיקה 0365.4000

2 )3 (סמינר הורובי� בהסתברות ותורה ארגודית 0365.4028

2 )1 (סמינר בתורת התורי� 0365.4129

2 )3, 1 (סמינר מחקר בתורת המשחקי� וכלכלה מתמטית 0365.4139

2 )1 (יצועי�סמינר מחקר בחקר ב 0365.4144

2 )1 (סמינר באופטימיזציה דיסקרטית 0365.4151

2 )3, 2 (משחקי� וסוציוביולוגיה, סמינר בגנטיקה מתמטית 0365.4157

2 )1 (סמינר באופטימיזציה רציפה 0365.4162

2 )3, 2, 1 (סמינר בתורת ההחלטות 0365.4163

בחירה
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 חקר ביצועי� והחלטות––––הניהול �תכנית מוסמ� אוניברסיטה במדעי
)ידי הפקולטה לניהול�נית� על(

שושנה אנילי'  פרופ––––ראש התכנית 

מבוא
ולקראת המש� , למחקר, מטרת התכנית להכשיר אנשי חקר ביצועי� וקבלת החלטות לעבודה מעשית

בתורת המשחקי� ובחקר , רסי� בקבלת החלטותבתכנית משולבי� קו. הלימודי� לתארי� גבוהי� יותר
התוכנית מציעה בסיס ידע רחב בחקר . הניהול וניתוח המערכות, ביצועי� וקורסי� בתחומי הכלכלה

.בתורת ההחלטות ובתורת המשחקי� ומאפשרת העמקה בתחומי� תיאורטיי� ויישומיי�, ביצועי�

הנבדלי� בהרכב הקורסי� המתקדמי� , עיוני ויישומי: במסגרת התכנית מוצעי� שני מסלולי�
.והסמינריוניי�

מבנה תכנית הלימודי�

*לימודי השלמה.1111
תלמידי� אשר הרקע האקדמי שלה� אינו מספק חייבי� בלימודי� משלימי� בנושאי� השייכי� 

סיו� . לימודי� אלה אינ� נכללי� במניי� היחידות הסמסטריאליות. באופיי� ללימודי תואר ראשו�
.י ההשלמה הוא תנאי להתקדמות בלימודי� ולהשתפות בקורסי החובה ובקורסי� מתקדמי�לימוד

. ביותר מקורס אחד בו חוייב70 תלמיד יורשה להמשי� בלימודיו בתנאי שלא השיג ציו� נמו� מ

)ס" י22222222(לימודי חקר ביצועי� .2222

:קורסי� בסיסיי�.א

דרישות מוקדמות
היק! 

)ס"י(
ש� הקורס ורסהק' מס

סוג 
הקורס

7 נושאי חקר ביצועי�

3 קורסי� במינהל עסקי�
חובה

ס"י10101010 כ"סה

 סמינריוני��2222קורסי� מתקדמי� ו.ב
:על התלמיד לבחור באחד משני מסלולי הלימוד שלהל�

דרישות מוקדמות
היק! 

)ס"י(
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

מסלול עיוני
8 �נושאי חקר ביצועי

2 תחומי� פונקציונליי�
בחירה

מסלול יישומי
3 נושאי חקר ביצועי�

1 **שיטות מחקר סטטיסטיות

3 מערכות מחשב

3 אחד מהתחומי� הפונקציונליי�

בחירה

ס"י10101010 כ"סה

.בידיעו� הפקולטה לניהול', סעי! ב' ראה פרק ה, להבדיל מלמודי הכנה*
. פע� בשנתיי�הנית�" 'ביצועי� א עסקי� ובחקר מודלי� סטטיסטיי� במינהל"הכוונה לקורס **
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.ס קורסי� נוספי� בתכנית מוסמ� בפקולטה או מחוצה לה" י2.ג
:הערה

 א� בחר התלמיד במסלול העיוני או במסלול היישומי עליו להשתת! במודגש כי בי� 
תלמידי המסלול העיוני חייבי� להשתת! בשני הסמינרי� במסגרת נושאי . סמינריוני� לפחות2

תלמידי המסלול היישומי רשאי� להשתת! בסמינר אחד בתחו� הפונקציונלי בו . חקר ביצועי�
.ה� מתמקדי�

)ֵתיזה(עבודת גמר .3333
פירוט תכנית הלימודי�

לימודי השלמה.1111

דרישות מוקדמות
היק! 

)ס"י(
ש� הקורס הקורס' מס

סוג 
הקורס

2 יסודות הכלכלה 1231.1112

1 1231.1135 הסתברות יסודות הסטטיסטיקה 
1 1231.1136 הסקה יסודות הסטטיסטיקה 
1 מיקרו כלכלה 1231.2109
1 מאקרו כלכלה 1231.2110
1 קהמודלי� לינאריי� בסטטיסטי 1231.2113

חובה

ס " י4בהיק! , במכלול הקורסי� בכלכלה, תלמיד אשר ישתת! במסגרת תכנית זו בפקולטה
.זיכוי זה ייכלל במסגרת קורסי הבחירה בתכנית. ס" י1יקבל זיכוי של 

)ס"י22222222(ימודי חקר ביצועי� ל.2
)ס" י10101010(קורסי� בסיסיי� .א

דרישות 
מוקדמות

היק! 
)ס"י(

ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

נושאי חקר ביצועי�
1 תורת ההחלטות 1241.2100
1 מודלי� של קונפליקט 1241.2105
1 מודלי� כלכליי� של קונפליקט ע� 

אינפורמציה לא שלמה
1241.3125

2 אופטימיזציה 1241.2106
2 תהליכי� סטוכסטיי� 1241.2107

חובה

ס"י7777 כ"סה

קורסי� במינהל עסקי�
:ס מתו� הרשימה הבאה" י3על התלמיד להשתת! בקורסי� בהיק! 

1 יסודות החשבונאות הפיננסית 1231.2119
1 יסודות החשבונאות הניהולית 1231.2201
1 'יסודות המימו� א

או
1231.2204

2 'ב+ ' יסודות המימו� א 1231.2205
1 יסודות ניהול השיווק 1231.2206
1 יסודות מערכות מידע 1231.2209
1 ניהול מערכת תפעולית 1231.2308
1 מבוא לניהול בינלאומי 1231.3700
1 מבוא לניהול סיכוני� ולביטוח 1231.3801
1 מבוא למערכות בריאות 1233.2110
1 1242.2301 ניהול יסודות מינהל עסקי� 

חובה
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 סמינרי��2222קורסי� מתקדמי� ו.ב

דרישות 
מוקדמות

היק! 
)ס"י(

ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

נושאי חקר ביצועי�
3 במסגרת החוג  (תורת התורי�

)לסטיסטיקה וחקר ביצועי�
0365.4436

1 שיווק מבסיסי נתוני� 1231.3432
1 מודלי� סטטיסטיי� במינהל עסקי� 

'צ א"וחקב
1241.3119

1 מודלי� סטטיסטיי� במינהל עסקי� 
'צ ב"וחקב

1241.3122

1  בעיות נבחרות בתורת ההחלטות 
החלטות קבוצתיות וכללי הצבעה

1241.3229

1 צ"י� בחקבסמינר בשיטות ושימוש 1241.4621
1 סדנת תיזה 1241.4627
1 ל ידיעה מודלי� ש סמינר  1241.4630

חובה

ס"י10101010 כ"סה

)במסגרת התכנית במערכות מידע(מערכות מחשב 
1 סימולציה 1242.2112
1 יסודות מדעי המחשב 1242.2213
1 ניתוח ותיכו� מערכות מידע 1242.2201

חובה

)הקורסי� ניתני� במסגרת ההתמחויות השונות(תחומי� פונקציונליי� 
1 מחקרי שיווק 1231.3401
1 נתוח נתוני� בשיווק 1231.3425
1 שיווק מבסיסי נתוני� 1231.3432
1  בשיווק  שיטות כמותיות סמינר 

מבסיסי נתוני�
1231.4426

חובה

קורסי� נוספי� מתו� קורסי הבחירה 
בתחו�

xxxx.xxxx
בחירה

מימו�
1 בעיות נבחרות בניהול פיננסי 1231.3340
2 תורת ההשקעות 1231.3341
1 אופציות ומכשירי� עתידיי� 1231.3344
1 1231.4309 בעיות נבחרות בניהול פיננסי סמינר 
1 סדנת מחקר במימו� 1231.3345
1 נושאי� מתקדמי� בניהול פיננסי 1231.3346
1 סמינר בשוקי הו� 1231.4313

חובה

קורסי� נוספי� מתו� קורסי הבחירה 
בתחו�

xxxx.xxxx
בחירה

ניהול טכנולוגיות ותפעול מערכות
1 ניהול איכות 1231.3502
1 ניהול פרוייקטי� 1231.3516
1 ניתוח וניהול סיכוני� טכנולוגיי� 1231.3536

חובה

קורסי� נוספי� מתו� קורסי הבחירה 
בתחו�

xxxx.xxxx
בחירה
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 סמינרי��2222קורסי� מתקדמי� ו המש�

דרישות 
מוקדמות

היק! 
)ס"י(

ש� הקורס הקורס' מס
סוג 

הקורס

מערכות מידע
1 כלכלת מערכות מידע 1242.2219
1 עיצוב מסדי נתוני� 1242.2220
1 תקשורת נתוני� 1242.2221

חובה

קורסי� נוספי� מתו� קורסי הבחירה 
בתחו�

xxxx.xxxx
בחירה

.ס" י2 קורסי� נוספי� מתו� תכניות מוסמ� בפקולטה לניהול או מחוצה לה.ג

)ֵתיזה(סדנת תיזה ועבודת גמר .3
רק אחרי שהשתת! , תלמיד בתכנית חקר ביצועי� יורשה להגיש הצעה לאישור עבודת גמר

פרטי� על תקנות .  הינה חובה והיא לא תקנה נקודות זכותההשתתפות בסדנה. בסדנת ֵתיזה
.ראה בפרק המתאי� בידיעו� הפקולטה לניהול, ונוהלי� לכתיבת עבודת גמר
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.Ph.Dלימודי� לקראת תואר 

מסלול רגיל : .Ph.Dמסלולי לימודי� לקראת התואר 2המתמטיקה קיימי� הספר למדעי�בבית
.ישירומסלול

בתקנו� , הספר�פרטי� על הדרישות ומהל� הלימודי� במסלולי� אלה נית� לקבל במזכירות בית
http://www.tau.ac.il/tau-rules/main.html:ובאתר האוניברסיטה) הדפי� הצהובי�(האוניברסיטה הכללי 


