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תנאי קדם שנה דשנה גשנה בשנה אש"ששם הקורס 

√1יחס ואחוזים

√1מבוא לתורת הקבוצות

√2יסודות הגיאומטריה האוקלידית

√2מערכות מספרים

√1מאריתמטיקה לאלגברה

√1מבניים אלגברים

√1יסודות האלגברה

מבוא לתורת הקבוצות√1מבוא להסתברות קומבינטוריקה

היבטים פסיכולוגיים והתפתחותיים 

ותפיסת מושגים מתמטיים
1√

יסודות הגיאומטריה האוקלידית√1טרנספורמציות גיאומטריות

√2נושאים נבחרים בחשבון

√1סטטיסטיקה וחקר נתונים

√2פונקציות וגרפים

יסודות הגיאומטריה האוקלידית√√1גיאומטריה מרחבית

√√1ניתוח סיטואציות מתמטיות
יסודות הגיאומטריה האוקלידית, 

גיאומטריה מרחבית, טרנספורמציות 

גיאומטריות, יחס ואחוזים

√√1גיאומטירה בבית הספר היסודי
יסודות הגיאומטריה האוקלידית, 

גיאומטריה מרחבית, טרנספורמציות 

גיאומטריות

√√1תולדות המתמטיקה

√√2סמינריון במתמטיקה
מבוא לתורת הקבוצות, גיאומטריה 

אוקלידית, פונקציות וגרפים, יסודות 

האלגברה,מערכות מספרים

לא ייפתח בתש"ף√√1מתמטיקה והאינסוף

סוגיות מתקדמות במתמטיקה ניתוח 

סיטואציות מתמטיות
2√√

√1מתמטיקה בחיי היום יום

√√1אסטרטגיות לפיתרון בעיות

קורסי חובה 

קורסי בחירה )3 ש"ש(
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הערות תנאי קדם שנה דשנה גשנה בשנה אש"ששם הקורס 

√1תורת הקבוצות א

תורת הקבוצות א√1תורת הקבוצות ב

√1אלגברה לינארית א

אלגברה לינארית א√1אלגברה לינארית ב

√1אלגברה וקטורית

לא ייפתח בתש"ף√2חדו"א א

לא ייפתח בתש"ףחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א√2חדו"א ב

√1גיאומטריה אנליטית

√1יסודות המתמטיקה המתקדמת

√2סטטיסטיקה והסתברות

√1יסודות הגיאומטריה האוקלידית

תורת הקבוצות א√1מתמטיקה בדידה

√1תורת המספרים

√√1משוואות דיפרנציאליות רגילות
תורת הקבוצות א, חדו"א א+ב, 

אלגברה לינארית א+ב

√√1פונקציות מורכבות
תורת הקבוצות א, חדו"א א+ב, 

אלגברה לינארית א+ב

√√1אלגברה מופשטת

√√2סמינריון במתמטיקה
תורת הקבוצות א, חדו"א א+ב, 

אלגברה לינארית א+ב

√1תורת הגרפים

√1יסודות הגיאומטריה הלא אוקלידית

√√1אסטרטגיות לפיתרון בעיות

קורסי חובה 

קורסי בחירה )3 ש"ש(
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סוג שיעורשם משפחהשם פרטיעד שעהמשעהיוםסמסטרשם שעורקבוצהמספר שעור  

שיעורדוראללאה10:1511:45אאאלגברה וקטורית21020700

שיעורדוראללאה12:1513:45דאאלגברה ליניארית - א21010060

שיעורדוראללאה12:1513:45דבאלגברה ליניארית ב21010071

שיעורלבאריה16:1517:45דבאלגברה מופשטת21020350

קורס מתקדםדביריניב12:1513:45דבאסטרטגיות בפתרון בעיות  - על יסודי21020300

שיעורבלעוםהיבה16:1517:45אאאסטרטיגיות לפתרון בעיות - יסודי )מאוגם עם הפקולטה(87324790

שיעוראלמוגנאוה16:1517:45דאגיאומטריה אנליטית21010210

סדנה פדגוגיתשמואלינורית12:1513:45אבגיאומטריה בבית הספר היסודי21320201

סדנה פדגוגיתשמואלינורית12:1513:45דאגיאומטריה מרחבית21320091

סדנה פדגוגיתשמואלינורית10:1511:45אאהיבטים פסיכולוגיים בהוראת המתימטיקה - יסודי21320280

שיעורשמואלינורית12:1513:45דבטרנספורמציות גיאומטריות21320470

שיעורשמואלינורית08:3010:00דאיחס ואחוזים21320060

שיעורדביריניב08:3010:00דאיסודות האלגברה21320572

שיעורדוראללאה08:3010:00אאיסודות האנליזה - א21020430

שיעורדוראללאה14:1515:45אביסודות האנליזה - ב21020600

שיעורשמואלינורית10:1511:45דשיסודות הגיאומטריה האוקלידית יסודי21320190

שיעורשמואלינורית14:1515:45דשיסודות הגיאומטריה האוקלידית יסודי21320190

שיעורדוראללאה08:3010:00דאיסודות הגיאומטריה האוקלידית על יסודי21020290

שיעורלבאריה12:1513:45אאיסודות המתמטיקה המתקדמת21010180

שיעורשמואלינורית10:1511:45דבמאריתמטיקה לאלגברה21320050

שיעורדביריניב14:1515:45דאמבוא לתורת הקבוצות21320021

שיעורדביריניב08:3010:00דבמבנים אלגבריים21320101

שיעוראלמוגנאוהשמערכות מספרים - סמס ב בלמידה מרחוק21320521

שיעוראלמוגנאוה18:1519:45דשמערכות מספרים - סמס ב בלמידה מרחוק21320521

קורס מתקדםדוראללאה08:3010:00דבמשוואות דפרנציאליות רגילות21020750

שיעוררודיטייהודה10:1511:45דבמתמטיקה בדידה21020180

שיעורשחםחיית12:1513:45דבמתמטיקה בחיי יום יום21320640

שיעורשמואלינורית08:3010:00דבמתמטיקה קדם יסודית - לגיל הרך - גישות ושיטות21320270

מתוקשברוזנטלאיריסשנושאים נבחרים בחשבון - בלמידה מרחוק21320220

סדנה פדגוגיתשמואלינורית10:1511:45אבניתוח סיטואציות מתמטיות21320121

מתוקשברוזנטלאיריסשסוגיות מתקדמות במתמטיקה-בלמידה מרחוק21320030

שיעוריוסףאמין16:1517:45אשסטטיסטיקה והסתברות - מאוגם עם הפקולטה לחינוך87422630

שיעוריוסףאמין14:1515:45דבסטטיסטיקה וחקר נתונים - מאוגם עם הפקולטה לחינוך87322280

סמינריוןשמואלינורית14:1515:45אשסמינריון בבית הספר היסודי21320110

שו"תגבורמנאל10:1511:45דשפונקציות וגרפים - מאוגם עם הפקולטה לחינוך87322640

קורס מתקדםדוראללאה14:1515:45דבפונקציות מורכבות21020740

שיעורשחםחיית10:1511:45דאפיתוח חשיבה מתימטית באמצעות משחקי חשבון88010631

שיעורלבאריה14:1515:45אאשיטות אינטגרליות וטורים21020770

שיעוררודיטייהודה12:1513:45דבתורת המספרים21020450

שיעורדוראללאה10:1511:45דאתורת הקבוצות - א21020020

שיעורדוראללאה10:1511:45דבתורת הקבוצות - ב21020000


