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 וניהול בכלכלה הלימודים כניתלת םלמועמדי המיועדים םיאקדמי טרום לימודים
 תש"ף הלימודים לשנת מידע מערכותב הלימודים כניתתול

 
 הלימודים כניתלתו וניהול בכלכלה הלימודים כניתתל למועמדים מיועדים םיאקדמי הטרום הלימודים

 .אלה כניותלת הקבלה בחתכי עומדים אינם אשר מידע במערכות

 

 :הבאים הלימוד נושאי את הכוללים אקדמיים טרום בלימודים להשתתף יידרשו אלה מועמדים
  מתמטיקה -

 בעיות בפתרון אסטרטגיות -

 לכלכלה אשנב -

 

 של משוקלל ממוצע והשגת הקורס בסיום מנהשתתקיי( 60 ציון) ותבחינמה אחת בכל בהצלחה עמידה

 20% -ו מתמטיקה 40% ,לכלכלה אשנב 40%) הקורסים למשקל בהתאם, כולו בקורס 70 מינימום

 לעמידה בכפוף וזאת לעיל המוזכרות הלימודים לתוכניות לקבלה תנאי ןהינ (בעיות בפתרון אסטרטגיות

 . הקורס של מעבר תנאי ומהווה חובה הינה בקורס הנוכחות כן כמו .האקדמית של הסף בדרישות
 

 :הקורס פרטי

 לימוד שעות 144: הקורס היקף

 27.07.20-18.9.20: התאריכים בין יתקיים מתמטיקהב קורסה 

 בין' ו וביום, 14:15-16:45: השעות בין 'ה יום ,13:15-15:45 :השעות בין 'ב יום: ושעות ימיםב

 08:15-10:45: השעות

 09:00 בשעה 1.10.20 :תאריךב תתקיים בקורס הסיום בחינת       

 .נוספים מועדים נתנויי ולא בלבד אחד בחינה מועד יתקיים בקורס

 לוי שגיא מר :הקורס המרצ

 

 27.7.20-17.9.20: התאריכים בין יתקיים בעיות בפתרון אסטרטגיותב הקורס 

 12:15-13:45: השעות בין 'ה יוםו 11:15-12:45: השעות בין' ב יום :ושעות ימיםב

 09:00 בשעה 1.10.20 :בתאריך תתקיים בקורס הסיום בחינת       

 .נוספים מועדים נתנויי ולא בלבד אחד בחינה מועד יתקיים בקורס

 לוי שגיא מר :הקורס המרצ

 

 30.7.20-18.9.20 :התאריכים בין יתקיים לכלכלה אשנב הקורס 

 11:15-13:45 השעות בין' ו ביוםו  17:15-19:45 השעות בין 'ה יום: ושעות ימיםב

 09:00 בשעה 25.9.20 :תאריךב תתקיים בקורס הסיום בחינת      

 .נוספים מועדים נתנויי ולא בלבד אחד בחינה מועד יתקיים בקורס      

 גורקוב מיכאל מר :הקורס מרצה

 

 

 הרץ כתב שירית ר"ד: הקורס תמרכז

 

  ח"ש 3770:  הקורס מחיר



 
 

  :הערות

 מוגבל הינו בקורס המקומות מספר. 

 . עבורו בתשלום מותנה לקורס הרישום

 .הנרשמים במספר מותנית הקורס פתיחת

 
 שיש המקורי האבחון את להעביר מתבקשים רפואיים או דידקטיים אבחונים בעלי סטודנטים 

 נגישות ואחראית סטודנטים במנהל רכזת – גלעד– קלי  ללילך בהקדם בידיהם

 student@mta.ac.ilל"בדוא

 

 

 
 ותשלום רישום

 ולא בהקדם ורישום ייעוץ למרכז אותו ויחזירו המצורף הספח את ימלאו לקורס להירשם םהמעונייני

 .בנספח הרשומים במייל או בפקס ,בדואר, החוזר קבלת ממועד משבוע יאוחר

 .הדואר בבנק לבצע יש התשלום את. הקורס עבור לתשלום שובר לנרשם יישלח הספח החזרת עם

 החזר יינתן לא. הקורס פתיחת יום עד השתתפותו ביטול על שיודיע למי רק יינתן תשלום החזר

 .זה מועד לאחר

 

 
  בלסבלג מיטל

   ולימודים מכינות מנהלת
  אקדמים טרום          

 

 כניתובת וניהול בכלכלה הלימודים תיכנתב למועמדים המיועדים אקדמיים טרום לימודים

  מידע מערכותב הלימודים

 

 

 

 ורישום ייעוץ מרכז:  אל

 יפו – אביב-תל של האקדמית המכללה

 יפו-א"ת, 2 ירוחם רבנו' רח

  8401. ד.ת

 03-6803360: פקס

 Mirsham@mta.ac.il :מייל

 
 

 

 :להירשם ת/ןימעוני הנני
 

 

 :     ________________      _____________         ___________     מאת

 .            ז.ת'  מס                         פרטי שם                        משפחה שם                  
 

 

                                                                                      
 



 

 
 קיץ תשע"ט                                             

      

 סילבוס לקורס:
 מתמטיקה )לימודים טרום אקדמיים(

 מר שגיא לוי מרצה:

 

 :הקורס נושאי

 

 מוחלט ערך עם שוויוניים, רציונאליות אי, משניה גדולה ממעלה, שניה ממעלה, ראשונה ממעלה - משוואות 

 מוחלט ערך עם, במכנה משתנה עם, שניה ממעלה, ראשונה ממעלה - םניישוויו אי 

 מפוצלת פונקציה, מוחלט בערך פונקציות, פרבולה, הישר הקו פונקציית - פונקציות , 

 פונקציה של והזזה שיקוף, פונקציות הרכבת, זוגית ואי זוגית פונקציה                

 חזקות חוקי 

 מעריכיים שיוויונים ואי משוואות 

 לוגריתמים חוקי 

 לוגריתמיים שיוויונים ואי משוואות 

 נגזרות 

 משיק משוואת 

 מתכנסות סדרות 

                                  

 
 ספרות עזר מומלצת 

 .יחידות חמש של ברמה הלימוד ספרי כל מתאימים ככלל

 (חרדל בצבע ספר) גורן בני - אלגברה: הם המומלצים

 

 מבנה ודרישות הקורס 

 .ותרגיל הרצאה המשלבות שבועיות הרצאה שעות 8-מ בנוי הקורס

 . במועדם, התרגילים של הגשה חובת קיימת, שבוע כל בית תרגילי יינתנו הקורס במהלך

 . הסופית לבחינה לגשת זכאי יהיה לא, הבית מתרגילי 80% -מ פחות שיגיש סטודנט

 .בקורס אמצע בוחן יתקיים, בנוסף

 הסופית הבחינה ומציון(, 20%) האמצע בוחן ציון(, 10%) תרגילים מהגשת מורכב יהיה בקורס הציון

(70%.) 

 . 80%קיימת חובת נוכחות בקורס של 



 אי עמידה בחובת הנוכחות תגרור מתן ציון "לא השלים את חובות הקורס".

 

 

 אחד בכל לפחות 60 של ציון לקבל יש, במלואו אקדמי הקדם הקורס את בהצלחה לסיים מנת על: הערה

 של משוקלל ממוצע  והשגת" בעיות פתרוןב אסטרטגיות"-ו" מתמטיקה", "לכלכלה אשנב" מהקורסים

 20% -ו מתמטיקה 40% ,לכלכלה אשנב 40%) הקורסים למשקל בהתאם, כולו בקורס לפחות 70

 (.בעיות בפתרון אסטרטגיות

 

 

 

 קיץ תשע"ט          

 סילבוס לקורס:
 )לימודים טרום אקדמיים(אסטרטגיות בפתרון בעיות 

 מר שגיא לוי מרצה:
 

 מטרת הקורס

 של יכולתו את הבוחנת שאלה הוא" תרגיל" אולם, לימודיהם במהלך רבים תרגילים פותרים תיכון תלמידי

 גם) התרגיל את לפתור יש כיצד מיידי באופן ברור כלל ובדרך, בכתה שנלמדו טכניקות ליישם התלמיד

 (. ומייגע ארוך התהליך לעיתים אם

 את לחקור יש כן ועל, לפתרונה מיידי יתםאלגור עבורה שאין משימה היא" בעיה, "זאת לעומת

 .לפתרונה השונות האסטרטגיות

 המתמטיקה בתחומי ליישומיהן מיומנויות ופיתוח בעיות לפתרון אסטרטגיות למידת היא הקורס מטרת

 .מהבעיות חלק נכונות של פורמלית הוכחה על דגש יושם, בנוסף. השונים

 הקורס  נושאי

 שרטוט או רשימה, בטבלה שימוש 

 תובנה בעיות 
 לקופסא מחוץ חשיבה 

 בסימטריה שימוש 

 לאחור חשיבה 

 היונים שובך עקרון 

 אינדוקציה 
 

 מבנה ודרישות הקורס 

 דיון ויתקיים לפתרון אסטרטגיות יוצגו, לפתרון בעיות יועלו במהלכן שבועיות שעות 4-מ בנוי הקורס

 .כיתתי



 . במועדם, תרגילים הגשת חובת קיימת. שבוע כל בית תרגילי יינתנו הקורס במהלך

 .הסופית לבחינה לגשת זכאי יהיה לא הבית מתרגילי 80% -מ פחות שיגיש סטודנט

 (.90%) הסופית הבחינה ומציון( 10%) תרגילים מהגשת מורכב יהיה בקורס הציון

 . 80%קיימת חובת נוכחות בקורס של 

 בחובת הנוכחות תגרור מתן ציון "לא השלים את חובות הקורס". אי עמידה

 

 ספרות עזר מומלצת: 

 (. חלקים 2) מתמטיות בעיות לפתרון אסטרטגיות(. 1990) ארבל בנו .1

2. George Polya. How to solve it?  (1988 )בהוצאת Princeton. 

3. George Polya. Mathematical Discovery (1987.) 

4. Arthur Engel. Problem Solving Strategies (1997) 

 

 אחד בכל לפחות 60 של ציון לקבל יש, במלואו אקדמי הקדם הקורס את בהצלחה לסיים מנת על: הערה

 של משוקלל ממוצע  והשגת" בעיות בפתרון אסטרטגיות"-ו" מתמטיקה", "לכלכלה אשנב" מהקורסים

 20% -ו מתמטיקה 40% ,לכלכלה אשנב 40%) הקורסים למשקל בהתאם, כולו בקורס לפחות 70

 (.בעיות בפתרון אסטרטגיות

  



 

 קיץ תשע"ט        

 סילבוס לקורס:
 )לימודים טרום אקדמיים( אשנב לכלכלה
 מיכאל גורקובמר  מרצה:

 

 

 לכלכלה אשנב בעברית הקורס שם

 Introductory Economics באנגלית הקורס שם

 
 שנה

 ז"תשע
 בחירה/חובה קורס אקדמית קדם מכינה

 המרצה שם

 גורקוב מיכאל

 לפרסום טלפון

0544-814-016 

 מייל

michaelg@mta.ac.il 

 קבלה שעת

 בתיאום השיעור לאחר

 מראש

 קבוד/המתרגל שם

 

 לפרסום טלפון

 אופציונלי

 מייל

 
 קבלה שעת

 

 הקורס פרטי

 

 בעברית תקציר

 

 כלכלה מאקרו, כלכלה מיקרו:  הכלכלה מדע של העיקריים התחומים את מציג הקורס

 הכנה לסטודנט לספק מנת על רלוונטים יסוד מושגי יוצגו תחום בכל. המימון ותורת

 .הכלכלה בתחום האקדמאיים לימודיו לקראת

 

 באנגלית תקציר

During the course the student will be introduced to elementary results in 

each of the main fields of the Economics science: Microeconomics, 

Macroeconomics and Finance.   

 הקורס יעדי/מטרות

 

 ההכלכל בתורת בסיסיים ונושאים תחומים של רחבה קשת להציג היא הקורס מטרת

 חשיבה מדפוס, אקדמית קדם ברמה, טעימות וכלכלה ניהול למועמדי לספק מנת על

 .בתחום אקדמיים ללימודים כניסתם בטרם כלכלית



 של תמציתי תיאור

 הקורס

 נושאים  נציג מכן לאחר, ישראל כלכלת תיאור עם נתחיל :נושאים מגוון נציג בקורס

 של השני בחצי. בכללותו המשק של כלכלי בניתוח המתרכז תחום, כלכלה-במאקרו

 להערכת מרכזיים כלים יוצגו בפרט, המימון בתורת לנושאים גם נתייחס הקורס

 וקהש התנהגות את לנתח נלמד בהמשך. מלאה וודאות בתנאי ערך וניירות השקעות

 כלכליות יחידות של התנהגותן בניתוח המתרכז, כלכלה-מיקרו מענף כלים בעזרת

 בחקר העוסק תחום, המשחקים לתורת מבוא נציג, לבסוף(. ויצרנים צרכנים) בסיסיות

 .פרטים בין אסטרטגיות אינטראקציות

 ההוראה שיטת

 
 .במצגות שימוש תוך, פרונטאליות הרצאות ישלב הקורס

 מטלות/הקורס דרישות

 

 .בשעורים השתתפות .1

 .במועד והגשתם תרגילים הכנת .2

 סטודנט, סבירה ברמה הוכן תרגיל כשכל מהתרגילים 80% להגיש יש

 שלא תרגיל כל על נקודות 2 בהורדת יקנס ההגשה בחובת יעמוד שלא

 .הוגש

 .סופית בחינה .3

 הציון הרכב

 

  . 100% – סמסטר סוף בחינת .1

 לקבלת תנאי הינה הסמסטר סוף בבחינת( ומעלה 60) עובר ציון קבלת

 בקורס עובר ציון

 נוכחות

 

 חובה נוכחות .1

 בחובת יעמוד שלא סטודנט ,מהשיעורים 80% ב נוכח להיות חייב סטודנט

 .שהחסיר שיעור כל על נקודה בהורדת יקנס הנוכחות

 

 

 שבועות לפי הלימוד נושאי - הקורס תכנית

 

 שבוע
 ההרצאה נושא

 
 תרגילים/  קריאה פרקי

 " ריאלית"ה המערכת הצגת - ישראל כלכלת 1 שבוע
 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו



 2 שבוע
 הגולמי הלאומי התוצר – לאומית חשבונאות

 .התוצר ומרכיבי

 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

 " פיננסית"ה המערכת הצגת - ישראל כלכלת 3 שבוע
 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

 4 שבוע
, ההיסטורית והתפתחותו הכסף תפקידי

 ההון ושוק הבנקים מערכת

 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

 הכסף של הזמן ערך חישובי 5 שבוע
 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

  השקעות כדאיות בדיקת 6 שבוע
 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

 תחרותי משקל שיוויו השוק כוחות הצגת 7 שבוע
 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

 8 שבוע
, שולטת האסטרטגי, מנצחת אסטרטגיה

 ,נשלטות אסטרטגיות של חוזרת מחיקה

 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

 ..הזמן שיתיר ככל נוספים נושאים 9 שבוע
 בשיעור יוצגו הרלוונטי החומר עם מצגות

 הקורס לאתר ויועלו

 

 

 : חובה נוספים ומקורות קריאה רשימת

 '.א למתחילים כלכלה – סימנובסקי שלמה

 

 המבחן לגבי פירוט –' א נספח

 אמריקאי מבחן :המבחן סוג

 וחצי שעתיים :המבחן משך

 נוסחאות דף ?:ואיזה, עזר חומר מותר האם

 (ידוע אם -אופציונאלי) '.א מועד -המבחן מועד

 (ידוע אם -אופציונאלי) '.ב מועד -המבחן מועד

 

 

 



 

 הקורס ודרישות חובות

 הבית תרגילי .במועדם הבית תרגילי את שוטף באופן להגיש נדרשים הסטודנטים: תרגילים הגשת חובת

, הסופי לציון נקודה  של בתוספת יזכה A שיקבל תרגיל. F או A,B,C,D ציון יקבל תרגיל וכל ייבדקו

 ייפתרו התרגילים מרבית. להיבחן זכאות קבלת לשם הנדרש התרגילים במניין ייחשב לא F שיקבל תרגיל

 תרגילים ניש להגיש לא ניתן. מראש ובתאום חריגים במקרים אלא באיחור הגשה תתאפשר לא ולכן בכיתה

 .הסופית לבחינה  לגשת זכאי יהיה לא לפחות תרגילים שלושה הגיש שלא סטודנט .היותר לכל

 . 80%קיימת חובת נוכחות בקורס של 

 ים את חובות הקורס".אי עמידה בחובת הנוכחות תגרור מתן ציון "לא השל

 

 . 60 הוא" לכלכלה אשנב" בקורס עובר ציון. סופית בחינה תיערך הקורס בתום: בחינה

 

 אחד בכל לפחות 60 של ציון לקבל יש, במלואו אקדמי הקדם הקורס את בהצלחה לסיים מנת על: הערה

 70 של משוקלל ממוצע  והשגת" בעיות בפתרון אסטרטגיות" "מתמטיקה", "לכלכלה אשנב" מהקורסים

 20% -ו מתמטיקה 40% ,לכלכלה אשנב 40%) הקורסים למשקל בהתאם, כולו בקורס לפחות

 (.בעיות בפתרון אסטרטגיות

 

 

 

 

 

 

 


