
המחלקה למתמטיקה

החממה האקדמית לנוער מצטיין במתמטיקה
אדר ב' תשפ״ב

הורים ותלמידים יקרים,

הבגרותבבחינתרבההצלחהלכולכםמאחליםאנובמתמטיקה,מוכשרלנוערהתכניתבמסגרתהלימודיםסיוםלקראת
הקרבה. אנו מקווים שהמאמץ שהשקעתם נושא פרי.

במתמטיקהראשוןלתוארללמודאפשרותבמתמטיקהבבגרותשהצליחולתלמידיםמציעהלנוערהאקדמיתהחממה
ובמקצועות נוספים. בדפי החוברת תקבלו מידע מלא על המסלולים האלה.

לימודיאתתלמידיםוחמישיםממאהיותרשנהמדימסיימיםושתים,העשריםלשנתהכעתהנכנסתהתוכנית,במסגרת
ליחידותמתגייסיםמהםרביםובכימיה.המחשבבמדעיבהנדסה,גםולאחרונהבפיזיקה,במתמטיקה,–הראשוןהתואר

במקבילאקדמילתוארמלאבהיקףלימודיםשני.לתוארלימודיהםאתממשיכיםואףצה"ל,שלהעיליתהטכנולוגיה
ושוקדיםלכך,תומכתסביבהמספקתשהתוכניתמאמיניםאנורצינית;התחייבותהםבתיכוןהאחרונותהלימודיםלשנות

כל העת על עיצובה ושיפורה.

באיחולי בריאות טובה לכם ולמשפחותיכם,

דר' ארז שיינרפרופ' עוזי וישנה         פרופ' נתן קלר

מנהל התוכניתראשי התוכנית



סקירה.1

המסלוליםמביןהתלמידיםיבחרוהקיץקורסילאחרבמתמטיקה.קורסיםשניהקרובבקיץילמדוהתוכניתתלמידיכל
הבאים:

;מתמטיקהתואר ראשון ("חד-חוגי") בא.

;פיזיקה-חישובית-קוונטית("חד-חוגי") באופיזיקה-מתמטיקהתואר ראשון ("דו-חוגי") בב.

;מדעי המחשב-מתמטיקהתואר ראשון ("דו-חוגי") בג.

;הנדסה-מתמטיקהאוהנדסה-פיזיקהאחרי תואר") ב, או ("תואר וחוגהנדסהתואר ראשון ("חד חוגי") בד.

;כימיה-פיזיקהאוכימיה-מתמטיקהתואר ראשון ("דו-חוגי") בה.

Data(הנתוניםומדעיסטטיסטיקהב("חד-חוגי")ראשוןתוארו. Science,(מותניתואפשרות)(הישגים
להמשיך לתואר שני בתחום זה.

וי"ב,י"אבכתותהתיכוןללימודימקבילותהראשונותהשנתייםארבע).–(ובהנדסהשניםשלושנמשכיםהלימודים
בשלהאוניברסיטאות.כלידיעלכמובןמוכרהתוארשנתיים).–(ובהנדסהבשנההגיוסדחייתעלמבוססוההמשך

מלימודיחלקמתקיימיםהשירות,דחייתלפניהלימודיםשלמשמעותיחלקלסייםוהכורחבתיכון,לימודיםעםהשילוב
השנתיים הראשונות לתואר במסגרת של קורסי קיץ.

אנוראשון.לתוארמלאהלתוכניתכעתלהיכנסמעונייניםהםהאםבטוחיםשאינם(והורים)תלמידיםישהדברים,מטבע
ממליצים להתנסות וללמוד את קורסי הקיץ, שלאחריהם מתקבלת תמונה הרבה יותר ברורה של אופי ורמת הלימודים.

מקורסיפטורקבלתבדרך-כללומאפשריםשנלמדו,לאחרשניםעשרעדהאוניברסיטהעל-ידימוכריםאלהקורסים
לאחראובמהלךהתוארלימודילהמשךחזרהאורפואה),אוהמחמדעי(כגוןאחרותבמחלקותהנדרשיםמתמטיקה

השירות הצבאי.



ראשוןלתוארהלימודיםמסלולי.2

א. מסגרת לימודים מיוחדת

ארבע),(ובהנדסה,שניםשלושבמשךלתוארהדרישותכלאתהתלמידיםמסיימיםראשוןלתוארהלימודיםבמסלול
במהלךלרבותלימוד,בשעותמבוטלתלאהשקעההואבהכרח,דבר,שלפירושוהבוגרים.הסטודנטיםשעושיםכפיבדיוק

חופשות הקיץ.

לתלמידיםלתתרצוןומתוךהלימוד,שעותלגבישוניםאילוציםבשלמלא.בהיקףאקדמייםקורסיםלומדיםהתלמידים
המיועדותמיוחדותבקבוצותהראשונותהשנתייםשלהקורסיםכלאתכמעטמלמדתלמתמטיקההמחלקההמיטב,את

החומרבמחלקה).הסטודנטיםלכלללרישוםפורמליתפתוחותאלהקבוצותמל"ג,הנחיותפי(עלהתוכניתלתלמידי
הנלמד בקורסים אלה שווה בהיקפו לזה הנלמד בקורסים הרגילים.

מקוונים,לימודיםהמשלבתהיברידיתבשיטהיהיוהנראהוככלבר-אילן.אוניברסיטתשלבקמפוסמתקיימיםהלימודים
בהתאם להחלטת האוניברסיטה.

ולסייםאקדמייםלימודיםעםלהתמודדהמסוגליםסגולה,ליחידירקמתאימהזהמסוגשתוכניתנדמהראשוןממבט
ובמיוחדמדויקים,במדעיםאולםשנה.מדיתלמידיםמאתייםכמעטהמונהלקבוצהולא,19בגילכברראשוןתואר

ולעודדלאתריותרקליחסית.צעירבגילדווקאביותרהגבוהיםלהישגיהםרובפיעלמגיעיםמדעניםבמתמטיקה,
לטפחמעונייניםאנווהרוח.החברהלמדעיהשייכיםבתחומיםמאשרבמתמטיקה,צעיריםתלמידיםשלהצטיינות

תלמידים אלה, שהם מוכשרים, תאבי-ידע ומוכנים להתאמץ, ולאפשר להם לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם.

הכשרונותלביטויכרומספקתלתלמידיםמתאימהאכןשהתוכניתמוכיחותהקודמיםהמחזוריםובנותבנישלחוויותיהם
התוכניתתלמידישלוההישגיםבחינות,אותןאתהסטודנטיםושארהתוכניתתלמידיעובריםמהקורסיםבחלקשלהם.
ללמדהזכותעלמתחריםבמחלקהוהמרציםהמצטיינים,רשימותכלאתכמעטמאיישיםהםמובהק.באופןיותרטובים

אותם. אנו רואים מדי שנה כי ניתן ללמוד ולהצליח בלימודי מתמטיקה ברמה גבוהה גם בגיל צעיר.

שהואבתחוםיציברקעלצה"ל,הגיוסלפניעודלקבל,יכוליםהםמקצוע.לרכישתבמירוץהחלוטרםהצעיריםהתלמידים
מנתעלהיתרביןנבחרולתלמידיםמציעיםשאנוהלימודמקצועותטכנולוגי.אומדעיעיסוקבכלוהכרחיהמדעתשתית

להעניק לתלמידים סיכוי גבוה לקבל שיבוץ איכותי בשירות הצבאי (גם אם אין בכוחנו להבטיח שיבוץ כזה לכל תלמיד).

הידעשני.לתוארללמודבכךהמעונייניםיכוליםלפניו),ואףלובמקבילמסוימים,במקרים(או,הצבאיהשירותלאחר
והניסיון מהתוכנית יסייעו ללימודי תואר ראשון גם בכל תחום אחר, ולעיתים לתואר שני במקצוע אחר.



ב. רקע כללי: לימודים אוניברסיטאיים

–(בהנדסהשניםשלושנמשכיםהתוכנית)במסגרתשלאבכלל,סטודנטים(עבורבאוניברסיטהראשוןלתוארלימודים
ארבע) כשבכל שנת לימודים יש שני סמסטרים (ללא לימודי קיץ), ומשלבים שני מרכיבים:

(בשתימקצועותבשנידו-חוגיראשוןלתואראואחת),(ובמחלקהאחדבמקצועחד-חוגיראשוןלתוארלימודים.1
מחלקות).

באנגליתהרמה(לקביעתאנגלית.ולימודיביהדותיסודלימודיהכולליםהמקצועיות,למחלקותמחוץלימודים.2
יש להבחן בשנת הלימודים השנייה במבחן אמי"ר, המקביל לפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי).

ללימודיםהקבלההבוגרים,הסטודנטיםעבורהסטודנטים.כלכלפיוהוגניםשוויונייםהינםלמחלקותהקבלהתנאי
מותנית בזכאות לתעודת בגרות ובהצגת ציון פסיכומטרי. יש מחלקות שהקבלה אליהן תחרותית יותר מאחרות.

לימודיובמהלךלשלםנדרשלתוארהתלמידבישראל),הגבוההההשכלהשלולתקצובלתכנון(הועדהות"תכלליעל-פי
-הנדסההמשלביםבמסלוליםהתמחורמלא;לימודבשכרשניםשלוש(כלומר,300%שלמצטברבשיעורלימודשכר

חלוקתבארץ.האוניברסיטאותלכלאחידבאופןנקבע)100%במסגרתללימודים(התשלוםהבסיסשיעורכאשרשונה),
התשלומים בין השנים תלויה בקצב הלימודים. חזרה על קורסים מחייבת בתשלום נפרד.

אביבוסמסטר(אוקטובר-ינואר)חורףסמסטרכל-אחד:שבועות13-14בניסמסטרים,שניכוללהאקדמיהזמניםלוח
חופשתשלאורכהמבחנים.בתקופתמסתייםסמסטרכלתשרי.חגילאחרכשבוענפתחהראשוןהסמסטר(מרץ-יוני).

הקיץ הוא כארבעה חודשים, והתוכנית שלנו מקיימת בה סמסטר קיץ.

מלגות

אתלהגיש(מומלץהאוניברסיטהשלהמלגותלוועדתכמקובל,לפנות,מתבקשיםהלימודבשכרלסיועהזקוקיםתלמידים
הבקשה עד חודש יולי, גם אם אינכם בטוחים שתמשיכו את הלימודים לאחר קורסי הקיץ).

https://www1.biu.ac.il/scholarships/BAהמלגות:לאתרקישורמצורףנוספיםלפרטים
(את הבקשה עצמה מגישים דרך האינבר (מידע אישי) - הגשת בקשות - הגשת בקשה למלגה).

בלימודילמצטייניםסמליותעידודמלגותמעניקההתוכניתמלגות.עבורביותרמצומצםסכוםעומדהתוכניתלרשות
בשםנפנהואילך,ב'ומשנהדופן,יוצאיבמקריםכלכלי.בסיסעללזכאיםצנועסכוםהיכולתבמידתומוסיפהמתמטיקה,

מוכשרלנוערהתוכניתאתפינצ'וק)ברנרדפרופ'(עםשהקיםז"ל,ארדצביפרופ'שםעלהמלגותלקרןהתלמיד
במתמטיקה, ופעל לאורך השנים במרץ בלתי נדלה למען הצלחתה ושגשוגה.

התוכניתלכך,בהתאםמתמטיות.בתחרויותמהשתתפותולהשכילליהנותיכוליםמצטייניםשתלמידיםמאמיניםאנו
(תחרותתיכוןלתלמידיבמתמטיקהחזקותבתחרויותהראשוניםלמקומותשיגיעולתלמידיםסמלייםהערכהפרסיתעניק

גיליס, תחרות גרוסמן, תחרות הערים) ובתחרות הארצית במתמטיקה לסטודנטים.

https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA


ג. פרטי התוכנית

קבלה לקורסי הקיץ

מיוחדהסדרלפחות.90בציוןיחידות5ב-במתמטיקהבגרותיותר)מוקדם(אוי'בכתהשסיימולמימיועדתהתוכנית
הרמהלקביעתאמי"רבמבחןהשניהבשנהלהבחןצריכים(התלמידיםהפסיכומטרי.המבחןמחובתהתלמידיםאתפוטר

ומעלה).76שלבגרותציוןעל-ידיעבריתבהבעהמקורספטורולהשיגבאנגלית,

כתהשלפניהקיץבחופשתהמתקיימים(ש"ס),סמסטריאליותשעות12שלכוללבהיקףקיץקורסיבשנינפתחתהתוכנית
24כ-בפועללומדיםולכןשבועות,6רקנמשכיםהקיץלימודיהסמסטר;לאורךבשבועשעההיאסמסטריאלית(שעהי"א.

שעות בשבוע).

עםלסטודנטים.עדייןנחשביםאינםוהתלמידיםחופשית","שמיעהשלבמסגרתאלהקורסיםשנינלמדיםרשמי,באופן
הסדרעל-פילתואר.מהלימודיםכחלקהקורסיםמוכריםהקיץ,חופשתלאחרהתוכנית,במסגרתלאוניברסיטההרישום

הכוללת.הלימודיםמעלותלתוארהלימודיםבסוףמקוזזהקיץקורסישניעלהתשלוםהאוניברסיטה,הנהלתעםמיוחד
שבגינהראשונות),ש"ס12(עללהנחהזוכיםהתוכניתתלמידי.6900₪כ-היאהכלליהתעריףלפיהקיץקורסיעלות

.3500₪כ-עלבפועלהעלותעומדת

הבגרותלקראתתגבורלקבלשרוציםאלו(אוהנדסהאופיזיקההמשלביםבמסלוליםלהמשיךשחושביםתלמידים
הכרוכהבפיזיקה,ההכנהסדנתאתבנוסףבקיץלקחתנדרשיםבתחום)אקדמייםלימודיםעללהתחייבבליבפיזיקה,

בתשלום נפרד.

בדומה לזה, תלמידים שחושבים להמשיך במסלול המשלב כימיה מוזמנים לקחת בנוסף את הקורס כימיה כללית א'.

הלימודיםתחילתעםיפנווכד',וריכוזקשבהפרעותשלאבחוןסמךעלבבחינותהתאמותלקבלהמבקשיםתלמידים
פניות-האינברדרךתיקלפתיחתלסטודנטוהנגשהתמיכהלמדורסמסטר)אמצעלמבחנילהמתיןכדאי(לאבקיץ

והנגשהתמיכהמדורמתאימים.מסמכיםולצרףוהנגשהתמיכהמדורלבחורישבקטגוריה-בקשההגשת-מינהליות
.negishut.student@biu.ac.ilדוא"ל:.03-5317459טל'ראשונה,קומה407בבנייןנמצאלסטודנט

קבלה לתוכנית

לעבורישהתוכניתאתלהתחילכדיהקיץ:בקורסיבהישגיםתלויהבתוכה,השוניםולמסלוליםעצמה,לתוכניתהקבלה
רגיליםשהתלמידיםלמרותהקורסים.משניאחדבלפחותיותראו80שלציוןלקבלאו,60בציוןהקורסיםשניאת

להצטיין, בפרט במתמטיקה, זו אינה משימה קלה. מידע לגבי הדרישות הספציפיות של המסלולים השונים מופיע בהמשך.

יאלץמסויםבקורסהמועדיםבשנישייכשלמיקורס.בכלבחינהמועדילשנילגשתתלמידלכלמאפשרתהאוניברסיטה
תלמידיםיוזמנוהצורךבמקרההסמסטר.בסוףלהבחןויוכלנפרד)(בתשלוםהראשוןבסמסטרזהלקורסשובלהרשם

אלה לקבל ייעוץ פרטני.

mailto:negishut.student@biu.ac.il


מסלולי הלימוד

כפי שצוין בסעיף הסקירה, אנו מציעים שישה מסלולי לימוד לתואר ראשון במסגרת התוכנית האקדמית לנוער:

א.      תואר חד-חוגי במתמטיקה (עיונית או שימושית).
ב.      תואר דו-חוגי במסלול פיזיקה-מתמטיקה (בשיתוף המחלקה לפיזיקה) או תואר חד-חוגי בפיזיקה-חישובית-קוונטית

(בשיתוף המחלקה לפיזיקה והמחלקה למדעי המחשב).
ג.       תואר דו-חוגי במסלול מדעי המחשב-מתמטיקה (בשיתוף המחלקה למדעי המחשב).

ד.      תואר חד-חוגי בהנדסה, משולב הנדסה-פיזיקה, או משולב הנדסה-מתמטיקה (בשיתוף הפקולטה להנדסה).
ה.     תואר דו-חוגי בכימיה-מתמטיקה או בכימיה-פיזיקה (בשיתוף המחלקה לכימיה).

ו.       תואר חד-חוגי בססטיסטיקה ומדעי הנתונים, ואפשרות להמשיך לתואר שני במתמטיקה או במדעי הנתונים.

הערות לגבי המסלולים:

להצטייןצריכים)(ולכןיכוליםהתוכניתשתלמידיאותנומלמדהניסיון:ציוניםממוצע-המסלוליםכלללגביהערה
יוכלוזובדרישהיעמדושלאתלמידיםלפחות.75ממוצעדורשיםאנולתוארהראשונההשנהבתוםלכןבלימודיהם.

אתולסייםללמודעדיףהצבאי).השירותלאחרלימודיםאועתודה(לימודישונהובמסגרתאחר,בזמןללימודיםלחזור
התואר בהצלחה בעתיד, מאשר להגיע להישגים בינוניים בגיל צעיר.

מתמטיקהבלימודיזהבשלבלהתמקדביותרהמבריקיםלתלמידיםדווקאונמליץנאפשראנו:מתמטיקהא',במסלול
מקיימתהמחלקההאחרים.המסלוליםאחדשלהמוגברבעומסמעונייניםשאינםלאלוגםמתאימהזואפשרותטהורה.

גם תוכנית תואר שני למצטיינים, המציעה מלגות מוגדלות ופעילות קבוצתית ייחודית.

עיוניתמתמטיקהמסלוליביןהבדלאיןהראשונההלימודיםבשנת:א'במסלולושימושיתעיוניתמתמטיקהביןבחירה
אתלשנותלבקשתלמידכליכולהראשונההשנהבסוףפורמלי.ענייןבעיקרהיאזהבשלבהבחירהולכןושימושית,

קורסים15כ-לומדיםו"שימושית")("עיונית"המסלוליםבשנישלו.הלבונטיותההישגיםעל-פיאישי,בסיסעלהמסלול,
בהתאםג'),בשנהכלל(בדרךבחירהקורסיללמודישלזהבנוסףמסלול.לכלמיוחדיםקורסים5כ-ועודמשותפים,

וקורסיחובהקורסיהכולליםקורסים,אשכולותארבעהמביןבוחריםשימושיתמתמטיקהתלמידיהמחלקתי.לידיעון
בחירה נוספים. המחלקה למתמטיקה מציעה בין השאר כחמישה קורסים בתכנות ואלגוריתמים.

(למעטהקיץלקורסיבמקבילשתתקייםבפיזיקה,מכינהמעברמחייביםהללוהמסלולים:ה'ד',ב',מסלוליםלגביהערות
תלמידי מסלול ה' המתכננים להמשיך בתואר בכימיה-מתמטיקה).

שנתבתוםהקיץ.קורסיבשנילפחות70שלציוניםממוצעלהשיגישג'במסלוללבחורמנתעל:ג'מסלוללגביהערות
שממוצעתלמידיםדו-חוגי.תוארללימודילהמשיךמנתעללפחות85שלציוניםממוצעלהשיגישהראשונההלימודים

ו'.אוא'במסלולללמודלהמשיךיוכלו,75מ-נמוךלאאךיותר,נמוךציוניהם

בשנתייםהשירותדחייתעלמבוססוהואשנים,4הואהלימודיםמשךהנדסה,הכולליםבמסלולים:ד'מסלוללגביהערות
או בקבלה לעתודה האקדמית.

כימיה כללית א', שיתקיים במהלך חודש ספטמבר.המסלול הזה מחייב מעבר קורס הקיץ:הערות לגבי מסלול ה'



רחברקעלתלמידיםהנותניםתכנותייםוכליםסטטיסטיקהבמתמטיקה,הכשרהכוללתהתוכניתו':מסלוללגביהערות
Dataהבתחוםלעיסוקאותםומכשיריםומעמיק Science.בלימודיםבתוכניתממשיכיםרביםתלמידיםצה"לעםבשיתוף

לתואר שני בתחום זה במסגרת תוכנית ברקת.

תוכנית הלימודים לתואר

התוכנית כוללת תשעה פרקי זמן (בהנדסה – אחד-עשר):

(במהלך י"א).: סמסטר קיץ (לפני י"א), סמסטר חורף, סמסטר אביבשנה א'

(במהלך י"ב).: סמסטר קיץ (לפני י"ב), סמסטר חורף, סמסטר אביבשנה ב'

: סמסטר קיץ (אחרי י"ב), סמסטר חורף, וסמסטר אביב.שנה ג'

ו',וכןא'במסלוליםבשבועיומייםבהלימודיםמרוכזיםולכןובבגרויות,התיכוןבלימודיעסוקיםהתלמידיםוב'א'בשנים
החובותכלאתכוללתעצמההלימודיםתוכניתוהערב.אחר-הצהרייםבשעותהמסלולים,בשארבשבועימיםשלושהו

האקדמיים המוטלים על כל סטודנט, לרבות לימודי יסוד ביהדות ולימודי אנגלית.

המבחן).כולל(לאשבועות6כ-הואקיץבסמסטרהלימודיםמשך

תוכנית מפורטת, הכוללת את הקורסים הנלמדים בכל סמסטר, תימסר לתלמידים בנפרד.

נדרשהמועדיםבשניהקורסאתעוברשאינומי.60הואהמעברציוןמועדים.בשנימבחניםמתקיימיםקורסכלבסיום
להירשם אליו וללמוד אותו שוב בשנה הבאה.

מןשלא"סטודנטשלבמעמדהםהראשונותבשנתייםהלימודיםהבגרות,תעודתאתהשלימוטרםשהתלמידיםמכיוון
בתוםהתואראתלקבלויוכלהמניין",מןכ"סטודנטהתלמידמתקבללתעודה,הזכאותאישורהצגתלאחרהמניין".
לימודיו.

הצבאמוכןבמסגרתה"אקדמיזציה",תוכניתקיימתבצבאלצה"ל.הגיוסלגילהתלמידיםרובמגיעיםהשנייההשנהבסוף
זודרישההמיועד.הגיוסתאריךלפנישלהםהאקדמייםהחובותמן50%שסיימולצעיריםשנהשלשירותדחייתלהעניק

לתאריךעדהנדרשתהשעותלמכסתלהגיעניתןלאשבלעדיהםהקיץ,קורסישללקיומםהעיקריותהסיבותאחתהיא
הגיוס המתוכנן.

שלאממימונעתהאוניברסיטהאמי"ר).(מבחןהשניההשנהלסוףעדבאנגליתהפטורלרמתלהגיעהתלמידיםכלעל
ייבחן להתחיל את השנה השלישית.



סיכום מסלולי הלימוד

נציג בקצרה את נקודות ההחלטה של תלמידי התוכנית.

את הסדנה בפיזיקה או את הקורס בכימיה.: האם ללמוד (בנוסף לקורסי המתמטיקה)לפני תחילת הקיץ הראשון.1
: יש לבחור בין –לקראת תחילת שנת הלימודים הראשונה.2

א. [מסלול א' או ו'] תואר מורחב במתמטיקה או בסטטיסטיקה ומדעי הנתונים (יומיים בשבוע),

בפיזיקה-חישובית-קוונטיתחד-חוגיתואראובפיזיקה-מתמטיקהדו-חוגיתוארלקראתב'][מסלולב.
(שלושה ימים בשבוע),

ג. [מסלול ד'] לקראת תואר המשלב הנדסה (שלושה ימים בשבוע),

ממוצעלבעליבשבוע),ימיםארבעהעד(שלושהומתמטיקההמחשבבמדעידו-חוגיתוארג'][מסלולד.
הקיץ,בקורסילפחות70שלציונים

ופיזיקה (שלושה ימים בשבוע).[מסלול ה'] תואר דו-ראשי בכימיה ומתמטיקה או בכימיהה.

(לפני סמסטר הקיץ השני) –בסוף השנה הראשונה.3

תלמידי מסלול א' יבחרו בין מתמטיקה עיונית ושימושית.א.

האחריםוהתלמידיםדו-חוגי,בתוארלהמשיךאםיבחרולפחות85ציוניהםשממוצעג'מסלולתלמידיב.
ימשיכו במסלול לתואר חד-חוגי במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי הנתונים, או מדעי המחשב.

–השני)הקיץסמסטר(לאחרהשניההשנהלקראת.4

פיזיקה-חישובית-קוונטית;תלמידי מסלול ב' יבחרו בין פיזיקה-מתמטיקה לביןא.

הנדסה,ביןיבחרוהקורסים,בכלעוברציוןוקיבלולפחות80ציונהםשממוצעד',מסלולתלמידיב.
הנדסה-פיזיקה או הנדסה-מתמטיקה. התלמידים האחרים ימשיכו במסלולים א', ב' או ו'.

שלהאחרונהבשנהכברלהתחיליוכלוהמצטייניםוכשרונותיו.העדפותיופיעלבחירהקורסיסטודנטכלילמדבהמשך
לימודי התואר הראשון ללמוד לקראת תואר שני.

שיבוץ במקצוע והתיאום עם צה"ל

להתאיםבמטרהנבחרולנוערהאקדמיתבחממההלימודמסלולילעת.מעתמשתניםטכנולוגיאדםבכחהצבאצרכי
לצרכים אלו, ולאפשר לרוב הגדול של הסטודנטים שיבוץ במקצוע.

מוגשתהבקשהאחת.בשנההגיוסלדחייתבקשההגיוסלמנהללהגישהתלמידיםעלהמיועד,הגיוסתאריךלקראת
הנדרשיםהקורסיםמן50%ב-הלימודיםאתיסייםשהתלמידבכךכאמור,מותנה,האישורהמחלקה.על-ידימרוכזבאופן



סוףעדללמודישלהזכאיםלהיותוכדישנתיים,שלשירותדחייתנדרשתבהנדסהכאן:(גםי"ב.כיתהסוףעדלתואר
מהקורסים).30%התיכון

היתרוןאתלמצותיוכללאחלשיםהישגיםבעלתלמידלכך.המוכשריםלתלמידיםלהצלחהכליםלספקנועדההתוכנית
לדחייתהבקשהעלתחתוםלמתמטיקההמחלקהלכן,הצבא.במסגרתבמקצועשיבוץלמצואויתקשהלתואר,שבזכאות

עומדיםטיפוסית(בשנהלפחות75יהיהא'בשנהשלהםהציוניםשממוצעלתלמידיםרקב')א',(במסלוליםשירות
אתולהשליםלהתגייסיוכלוב'שנהאמצעעדזהלרףהגיעושלאתלמידיםמהסטודנטים).90%ל-מעלזובדרישה

התואר במועד מאוחר יותר.

שיהיותלמידיםשיקוליו.פיעלוכדומה),(תלפיותצה"לשלמיוחדותלתוכניותמיוןלמבחניהתלמידיםאתמזמןהצבא
העתודהאללפנותיצטרכו,אחרבמקצועראשוןלתואראובמתמטיקה,שנילתוארללמודזהבשלבמעוניינים

הגורמיםעםקשרצרואנא–אחריהםלעקובאפילואואלה,בתהליכיםלהתערבאפשרותכללנואיןהאקדמית.
המתאימים בלשכת הגיוס בכל הנוגע לשיבוץ בצה"ל.

שהמחלקהואלגוריתמיםבתכנותהקורסיםלימוד(ע"יהטכנולוגיותיכולותיהםאתלחזקהתכניתלתלמידיממליציםאנו
במבחנילהצליחסיכוייהםאתלהגדילמנתעלבתיכון)מחשביםמגמתבלימודיכגוןהתוכנית,למסגרתמחוץוכןמציעה

המיון ליחידות טכנולוגיות בצה"ל.

"אלומה",(עמותתלייעוץהמתאימיםהגופיםאלפנוהסדר,בישיבתלימודיםאודת,מטעמיבהצהרההקשוריםבנושאים
נוספתשרותדחייתלקבליוכללאגבוהה,בישיבהלימודיםעבורשרותדחייתשמקבלתלמידההסדר).ישיבותאיגודאו

עבור לימודים אקדמיים.

צבירהקורסי.3

א. רקע

הנוחבקצבבודדים,קורסיםללמודאפשרותמציעהלמתמטיקההמחלקהלתואר,המלאההלימודיםתוכניתלצד
ומבחנים,תרגיליםלרבותמלא,באופןבקורסיםמשתתףהואחופשי".כ"שומענחשבזובמסגרתסטודנטלתלמיד.

וקבלת ציון גמר, אבל אינו לומד לתואר.

אתלפטורגםיכוליםהקורסיםבמחלקה.ראשוןלתוארבעתידוירשםיתקבלאםלתלמידיוכרוא'בשנההמבואקורסי
ללמודניתןלאהנהלים,על-פילימודיו.אתשםלהמשיךירצהאםאחרות,במחלקותמקביליםמקורסיםהסטודנט
ש"ש).13(כלומרסמסטריאליותשעות26ל-מעברצבירהקורסישלבמסגרת



ב. פרטי תוכנית הצבירה

מספר הסטודנטים בתוכנית צבירה בכל קורס מוגבל בהתאם לעומס על הקורסים השונים במחלקה למתמטיקה.

הלימודים בכל הקורסים מתקיימים בזמני מערכת השעות הרגילה, הנקבעת משנה לשנה.

לקבלכדיהקרוב,בקיץכברהאפשר,במידתהלימודים,אתלהתחילהמסלוליםביןהמתלבטיםלתלמידיםממליציםאנו
תמונה מלאה יותר לגבי אופי הלימודים האקדמיים.

לפרטים לגבי הקורסים שינתנו בסמסטר החורף ניתן לפנות למזכירות מתמטיקה בתחילת חודש ספטמבר.

תאריכים.4
23ה-ב'ביוםאישיתבנוכחותמפגשנקייםבמתמטיקה.הבגרותבחינותשאחריבשבועהיכרותמפגשילקייםבכוונתנו

.18-20בשעהלמאי,24ה-למחרת,(בזום)וירטואליומפגש,17:30-20:00בשעותלמאי,
אילן.בראוניברסיטתמולוואהלבמרכזיתקיים23.05.22בתאריךאישיתבנוכחותהמפגש
.https://erez.math-wiki.comהבא:בקישורבזוםיתקיים24.05.22בתאריךהוירטואליהמפגש

הרשמה

.29/6/2022ה-הואהשנההקיץלקורסילהרשמההאחרוןוהתאריך,1/6/2022בתאריךתחלההרשמה

הרישום נעשה בשני שלבים:
זכאילהיותכדיתיכון""תלמידלבחורצריךהשלישי(בחלקאישיים.פרטיםהזנתלצורךהבאהקישורדרך,ראשוןבשלב*

.https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=417הלימוד):בשכרלהנחה
להכנס למערכת אינ-בר,(כדי לאפשר למערכת הרישום להסתנכרן), ישכחלוף יממה*

https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx.סיסמא.איפוסולבצעזהותתעודתמספרלהכניסישראשונהבכניסה
השתמשו לצורך זה במספר הטלפון ובכתובת המייל שהזנתם בשלב הראשון.

לאחר מכן לרישום ובחירת הקורסים דרך האינבר – יעוץ וירטואלי
לשני הקורסיםתרגילוהרצאהיש לבחור קבוצות

)88-112(1לינאריתאלגברה●
)88-195(בדידהמתמטיקה●

מתמטיקהבקורס88-195-19,88-195-20וקבוצות1לינאריתאלגברהבקורס88-112-13,88-112-14קבוצות:לבשימו
ללא הגעה לקמפוסההוראה בקבוצות אלה תהיה בזום,בלבד.עבור תלמידים הגרים רחוק מן האוניברסיטהבדידה הן

פרט לימים מסויים (בחנים, מבחנים, וכדומה).
.פתיחה הקבוצות הללו מותנית בכמות נרשמים

https://erez.math-wiki.com
https://inbar.biu.ac.il/Register/EditUser.aspx?formid=417
https://inbar.biu.ac.il/Live/Login.aspx


עד,9:00-15:00השעותביןא'-ד',בימיםיימשכוהלימודים.05/07/22הואהקיץבסמסטרללימודיםהראשוןהיום
.11/8/22חמישיביוםהשלמהתהיהשבועבאותולימודים.יתקיימולאצוםיום7/8/22באבט'ראשוןביום.17/08/22ל-

בצורהפוגעותהעדרויותהקיץ.בסמסטרהלימודיםבתקופתלהעדרשלאכדימאמץכללעשותמתבקשיםאתם
משמעותית בסיכויי ההצלחה של התלמידים.

תאריכי הבחינות

11/9/22במועד,24/8/22אמועד:1לינאריתאלגברה
18/9/22במועד,31/8/22אמועדבדידה:מתמטיקה

.16:00בשעהיתקיימוהבחינותכל

שנת הלימודים האקדמית
.23/10/22בתאריךתפתחתשפ"גהאקדמיתהלימודיםשנת

קשריצירת.5

https://t.me/joinchat/SivSkJaRnqk5ZDdk-הטלגרםקבוצת

לנוער.האקדמיתהתוכנית-לימודיםתוכניות-https://math.biu.ac.il/index.php/node/31המחלקה:אתר

malka.bachar@biu.ac.ilבכר:מליגב'התוכנית,ומרכזתהמחלקהלראשמנהליתעוזרת
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