
:לימודי חינוך. א

שנת לימוד הקורסשם הקורסאשכול 

במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשיתשעת מחנך

במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשיתסדנא- התמודדות עם בעיות משמעת 

במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשיתחינוך תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

אסכולות חינוכיות ומשמעויותיהן בשדה 

ההוראה
במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשית

שנייה/ שנה ראשונה פסיכולוגיה של גיל הנעורים

שנייה/ שנה ראשונה פילוסופיה וסוציולוגיה של החינוך

שיבוץ עצמאי  -וירטואלי - סוגיות בהוראה

י הסטודנט"ע
במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשית

שיבוץ - ב+אהוראת האלגברה והפונקציות 

י הסטודנט"עצמאי ע
במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשית

הוראת הגיאומטריה - הוראת הדיסציפלינה 

י הסטודנט"שיבוץ עצמאי ע- ב/א
במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשית

י "ישובצו במערכת ע- קורסי פדגוגיה 

.מינהל סטודנטים

בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה

הדיסציפלינה

                           עבודה מעשית 

ל בבתי הספר "לקראת פתיחת שנה*

יתקיימו ימי הסתגלות ,  וכשבוע לאחר מכן

ישובצו -  תידרש הגשת עבודה . והיערכות

.י מינהל סטודנטים"במערכת ע

בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה 

הדיסציפלינה

שנייה/ שנה ראשונה (קורס חובה)הבעה בעל פה 

יסודות                 :קורס מתוך אשכול לשון

        מושגי ייסוד אוהסמנטיקה והלקסיקון 

                    קורס נוסף אובבלשנות 

המוצע באשכול בשנת הלימודים

שנייה/ שנה ראשונה 

אשכול מורשת
מורשת / קורס מתוך אשכול לימודי תרבות

עם וחינוך לאזרחות
שנייה/ שנה ראשונה 

שנה שנייה ואילךשילוב מחשב בהוראת המתמטיקהאשכול מחשב

במקביל לפדגוגיה ועבודה מעשיתעזרה ראשונה

שנייה/ שנה ראשונה מקוון- זהירות בדרכים 

שנייה/ שנה ראשונה מקוון- בטיחות וביטחון 

שנייה/ שנה ראשונה (חובה אחד מתוכם ליד ושם) ימי סיור 3

כ"סה

ז"תכנית לימודים להסבת אקדמאים להוראה בשנת הלימודים תשע

מתמטיקה-  בהתמחות על יסודי -מסלול 

לימודי חינוך

אשכול חינוך הכשרה

אשכול פדגוגיה 

הקורסים - ודידקטיקה 

יילמדו בשנה השנייה 

במקביל לעבודה 

כולל פרויקט , המעשית

יישומי

לימודי יסוד 

שפת ההוראה



: מתמטיקה- לימודי התמחות . ב

דרישות קדםשנת לימוד הקורסשם הקורסהערות 

שנה ראשונה תורת הקבוצות

שנה ראשונהא"תורת הפונקציות ומבוא לחדו

שנה ראשונהיסודות הגיאומטרית המישור

שנה ראשונהיסודות האלגברה

'סמסטר א, שנה ראשונהחזקות ושורשים

'סמסטר ב, שנה ראשונהלוגריתמים

'סמסטר א, שנה ראשונהסדרות ומבוא לאינדוקציה מתמטית

'סמסטר ב, שנה ראשונהאינדוקציה מתמטית

שנה ראשונה1גיאומטריה אנליטית 

שנה ראשונהטריגונומטריה

שנה ראשונה1אלגברה לינארית 

העשרה מתמטית
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך 

הקדם

יסודות , יסודות האלגברה

הגיאומטריה

מחליף )פולינומים מעל ממשיים ומרוכבים 

משוואות "ש בשם " ש1את הקורס של 

המבוא "ש " ש1ואת הקורס של " ומערכות

"למישור המרוכב

בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

, טריגונומטריה, יסודות האלגברה

1גיאומטריה אנליטית 

2- פתרון בעיות 
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

, טריגונומטריה, יסודות האלגברה

פונקציות ומבוא , גאומטריה

א"לחדו

קומבינטוריקה
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
יסודות האלגברה

מבוא להסתברות
בכפוף לעמידה בדרישות -שנה שנייה ואילך

הקדם
קומבינטוריקה

פיסיקה למתמטיקאים
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
יסודות האלגברה

טריגונומטריה, יסודות הגאומטריהבמידה ועמדו בדרישות הקדם-שנה שנייה ואילךהנדסת המרחב

מושגי יסודי בלוגיקה מתמטית
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

תורת , יסודות הגיאומטריה

הקבוצות

1א "חדו
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

, א"פונקציות ומבוא לחדו

יסודות , סדרות וטורים, אינדוקציה

האלגברה

טרנספורמציות במישור בראייה 

- כולל המישור המורכב)אינטגרטיבית 

(טרנספורמציות

בכפוף לעמידה בדרישות -שנה שנייה ואילך

הקדם

, יסודות הגיאומטריה, פולינומים

, 1אלגברה לינארית 

גאומטריה , טריגונומטריה

1אנליטית 

2א "חדו
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
1א "חדו

2אלגברה לינארית 
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
1אלגברה לינארית 

2גאומטריה אנליטית 
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
1גאומטריה אנליטית 

מערכות אקסיומות ומערכות מספרים
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

יסודות , יסודות הגאומטריה

לוגיקה, האריתמטיקה

מבנים אלגבריים
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
טרנספורמציות, פולינומים, לוגיקה

תורת המספרים האלמנטרית
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

יסודות , יסודות האריתמטיקה

האלגברה

3א "חדו
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
2א "חדו

תולדות המתמטיקה
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

, מבנים אלגבריים, 2א "חדו

הסתברות, יסודות הגאומטריה

מבוא למודלים מתמטיים
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

, א"פונקציות ומבוא לחדו

, אלגברה ליניארית, לוגריתמים

מבוא להסתברות

מבט אינטגרטיבי על ידע מתמטי
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

, 2א "חדו, 1+2אלגברה לינארית 

שורשים ולוגריתמים, חזקות

המתמטיקה של מדעי החברה
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

פונקציות , 1אלגברה לינארית 

א"ומבוא לחדו

מתמטיקה של הטכנולוגיה המודרנית
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם
2א "חדו, 1+2אלגברה לינארית 

מתמטיקה מאחורי מדעי המחשב
בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

, אלגברה לינארית, 2א "חדו

פולינומים

אי שיוויונים קלאסיים ויישומם בתחמי 

מתמטיקה שונים

בכפוף לעמידה בדרישות - שנה שנייה ואילך

הקדם

פונקציות , יסודות האלגברה

א"ומבוא לחדו

ש"כ ש"סה

לימודי התמחות

יש לשים - אשכול חובה 

לב לקורסים בהם יש 

אין . דרישות קדם

להירשם לקורסים אלו 

ללא עמידה בדרישות 

.הקדם

יש לבחור )אשכול בחירה 

אחד מהקורסים 

המוצעים לשנת 

(הלימודים


