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 שלום רב,לתלמידים 
 

אביב, אנו שמחים וגאים שבחרתם ללמוד כאן ומאחלים לכם הצלחה והנאה -ברוכים הבאים לאוניברסיטת תל

מוניטין בינלאומי. את רמתה הגבוהה אביב הינה מוסד מחקרי מוביל בעל -רבה בלימודיכם. אוניברסיטת תל

של האוניברסיטה בכלל ושל הפקולטה למדעים מדויקים בפרט, אפשר להרגיש כבר בשנה הראשונה ללימודי 

התואר הראשון. ההתקדמות בחומר הלימוד מהירה, רעיונות ומושגים מורכבים נלמדים  בזה אחר זה ומן 

הפגין יצירתיות ועצמאות בהתמודדות עם שאלות. המעבר התלמיד מצופה להשלים בעצמו פערי הבנה ורקע ול

 מאופי הלימודים בבית הספר התיכון ללימודים בפקולטה הוא חד ולעיתים קרובות מלווה בקשיים.

 

אביב מאתגרים ומרתקים הרבה יותר מהלימודים התיכוניים. בעוד -לימודי המתמטיקה באוניברסיטת תל

כניקות חישוב כמו פתרון משוואה ריבועית, זהויות טריגונומטריה, שבבית הספר התיכון הודגשו שליטה בט

שבלימודים האקדמיים טכניקות אלו נלקחות כמעט כמובנות  הרי –נוסחאות לסכימת סדרות וחוקי חזקות 

מאליהן. הדגש בלימוד האקדמי הוא על הטמעת מושגים מופשטים ועל מחשבה והסקה לוגית. כבר בשבועות 

ושגים כמו שדה, מרחב וקטורי, חבורה, התכנסות של סדרה ונתאר את תכונותיהם הראשונים נגדיר מ

וכך נדבך  –הראשוניות )אקסיומות(. מן האקסיומות נגזרות מסקנות פשוטות, ומהן מסקנות מורכבות יותר 

אחר נדבך נגיע ונחדור לנבכי המתמטיקה. הקצב המהיר, הנלווה לכך שכל מושג נשען על קודמו, גורמים 

 למידים רבים להתקשות בהתמודדות עם החומר החדש.לת

 

כדי להקל על המעבר מלימודי התיכון ללימודים האקדמיים, ברצוני להזמינכם להשתתף בקורס הכנה 

משום שהקורס התובעני ביותר בסמסטר הראשון הוא קורס החשבון  .שמציע בית הספרבמתמטיקה 

במתמטיקה לקורס ההכנה שני מחזורים מידי שנה, מים ( אנו מקייא'1 הדיפרנציאלי והאינטגרלי )חדו"א

בסוף כל מחזור  ,בנוסף .ור שני יתקיים בחודש אוגוסטמחזהמחזור ראשון יתקיים בחודש יולי והבמהלך הקיץ. 

 יתקיים מבחן סיווג שמועדו מפורסם באתר בית הספר למדעי המתמטיקה בלינק  הבא:

sciences.tau.ac.il/math/classification_tests/?tab=2-https://exact  

 
תלמידים שהתקבלו ללימודי המתמטיקה אין עבורם הקורס החובה אך יחד עם זאת, ניסיון העבר מלמד 

הלימודים האקדמית ועוזרת להתגבר שהשתתפות בקורס ההכנה מקלה על הסטודנטים את המעבר למסגרת 

 על הקשיים המלווים את ראשית הסמסטר ולכן אני מאוד מעודד אתכם להשתתף בקורס זה.

 

 מיועדים?הם למי  – מבחני הסיווג במתמטיקה

  בגרותיחידות ב 4למדו  על סמך ציון התאמה אךמתמטיקה בתואר הללימודי  ושהתקבל ישנם תלמידים

 י״חסר ויקראתלמידים אלו , 80 -יחידות מתמטיקה בציון של פחות מ 5או במתמטיקה בציון כלשהו 

 .להיבחן בבחינת הסיווג יםחייבויהיו , מתמטיקה״

 

 

 

https://exact-sciences.tau.ac.il/math/classification_tests/?tab=2


 

 

 

  

  ( יתקבל 60לא עמד בתנאי של ציון עובר )ציון שנבחן בבחינת הסיווג וסטודנט ״חסר מתמטיקה״

טודנט שהתקבל על תנאי ס במתמטיקה/סטטיסטיקה.ללימודי השנה הראשונה כסטודנט על תנאי 

 בסמסטר הראשון ללימודיו. 1לא יוכל לקחת את הקורס חדו״אעקב אי מעבר בחינת הסיווג 

  

  עם סיום הסמסטר ( 60)ציון  על תנאי יצטרך לעבור את בחינת הסיווג בציון עוברסטודנט שהתקבל

ומעלה  80טור מבחינת הסיווג אם הוא יקבל ציון סטודנט על תנאי יהיה פלחילופין   הראשון ללימודיו.

 וציון עובר בכל שאר קורסי החובה בסמסטר הראשון ללימודים. 1בקורס אלגברה לינארית

  

 יופסקו לימודיו. האלוט על תנאי שלא עמד באחד מהתנאים סטודנ 

 ם קורס הראשונות יתקיימו בתחילת חודש אוגוסט ובתחילת חודש ספטמבר וקודם לה שתי הבחינות

לקראת פתיחת שנת הכנה שהוא רשות )פרטים למטה(. בחינה נוספת תתקיים באוקטובר 

  ועוד בחינה תתקיים בסוף סמסטר א'.הלימודים האקדמית 

 .אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן לגשת לבחינת הסיווג  

  שנים. 5תוצאות מבחן הסיווג האחרון שנעשה יהיו תקפות ל 

  

 דרך מבחן הסיווג קבלה ללא פסיכומטרי

  בבגרות יכולים לגשת  100יחידות מתמטיקה בכל ציון ויש להם ממוצע  5או  4מועמדים אשר סיימו

  למבחן הסיווג לצורך קבלה ללא פסיכומטרי.

  ללא פסיכומטרי.ומעלה במבחן הסיווג מקנה קבלה אוטומטית למתמטיקה/סטטיסטיקה  85ציון  

 עדת קבלהויועלו לדיון בו 75-84בין  מועמדים שיקבלו במבחן הסיווג ציון 

 

 

 קורס ההכנה במתמטיקה

 בשעות בשבוע פעמיים יתקיימו השיעורים, שבועות 4 פני על ומתפרש לימוד שעות 36 מכילהקורס הכנה 

ההשתתפות בקורס ההכנה הינה רשות וכרוכה בתשלום של  .סיווג בחינת תתקיים הקורס בסוף, צ"אחה

 .בנוסף על שכר הלימוד השנתי( את מחיר מבחן הסיווגמחיר הקורס כולל )₪ 795

 

 עבורו יש להיכנס ללינק הבא: רישום לקורס ותשלום

 sciences.tau.ac.il/math/classification_tests/?tab=1-https://exact  

 

 הקורס:מיקום 

 מפה של הקמפוס ניתן למצוא בלינק הבא:

https://www30.tau.ac.il/map/unimapl1.asp  
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 סילבוס לקורס:

מקצת מקורס ההכנה יוקדש לריענון הידיעות שנרכשו בתיכון ומרביתו יוקדש להצגה ופיתוח של מושגים 

נכיר מושגים כמו הסקה בנוסף, אבני היסוד של כל קורסי המתמטיקה בתואר הראשון.  –לים בלוגיקה וכ

 . להלן הנושאים שילמדו בקורס:לוגית, טבלאות אמת, הצרנה והוכחה

 

 מבוא לתורת הקבוצות

 לוגיקה בסיסית

 אינדוקציה

 טריגו, לוגריתמים וחזקות

 שוויונייםאי 

 מספרים מרוכבים

 קבוצות סופיותפונקציות על 

 קומבינטוריקה

 שאלות מסכמות על הבחינה

 

 

 

 

ניתן להתקשר ליעל מושל, רכזת קורסי ההכנה בבית הספר למדעי על קורס ההכנה, פרטים נוספים ל

 Youngmath@tauex.tau.ac.il או בדוא"ל:  6405377-03בטל'  המתמטיקה,

 

 יבת דעת. נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין הקשור ללימודים.חלים לכם שנת לימודים פורייה ומרחמא אנו

 

 

 בברכה,

 
 פרופ' ניר סוכן

 ראש בית הספר למדעי המתמטיקה
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