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 2021ינואר 

 

  למועמדיםקורס הכנה במתמטיקה 
 במערכות מידע ובכלכלה וניהול יםת הלימודותוכניל

 בפ"לשנת הלימודים תש
 יחידות לימוד 4/5

 
 
 

או לתוכנית  מערכות מידעב לתוכנית הלימודיםקורס הכנה זה נועד למועמדים המבקשים להתקבל 
ת , אך אינם עומדים בדרישתולתוכניהעומדים בחתכי הקבלה , הלימודים בכלכלה וניהול

 המתמטיקה.
 

"מן המניין" תותנה בעמידה  כסטודנטים םעל תנאי" וקבלת"למכללה במעמד  ויתקבל ים אלהמועמד
 .וזאת בכפוף לעמידה בדרישות הסף של המכללה בהצלחה בבחינה שתתקיים בסוף הקורס

 
 ורס. הנוכחות בקורס הינה חובה ומהווה תנאי מעבר של הק ,כמו כן

 
 פרטי הקורס:
 .שעות לימוד 65היקף הקורס 

 12.08.21-14.09.21 הקורס יתקיים בין התאריכים:
 08:15-11:45ימי ה': , 08:15-11:45ימי ד': , 16:15-20:30ימי ב': 

 12.09, 08:15-12:30 בשעות 05.09שימו לב, בתאריכים הבאים יתקיימו שיעורים באופן חד פעמי: 
 .08:15-11:45בשעות  14.09 ,08:15-12:30בשעות 

 
 09:00בשעה  19.09.21 תאריך:בחינת הסיום בקורס תתקיים ב

 בקורס יתקיים מועד בחינה אחד בלבד ולא יינתנו מועדים מיוחדים. 
 לפחות. 60למעבר הקורס נדרש ציון 

 
 פנינה שמואלביץמרצה הקורס: 

 
 ₪  1630 הקורס:עלות 

 

 :רישום ותשלום

ו אותו למרכז ייעוץ ורישום בהקדם ולא להירשם לקורס ימלאו את הספח המצורף ויחזיר םהמעונייני
 בפקס או במייל הרשומים בנספח. יאוחר משבוע ממועד קבלת החוזר, בדואר,

 עם החזרת הספח יישלח לנרשם שובר לתשלום עבור הקורס. את התשלום יש לבצע בבנק הדואר.
נתן החזר החזר תשלום יינתן רק למי שיודיע על ביטול השתתפותו עד יום פתיחת הקורס. לא יי

 לאחר מועד זה.
 פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 
 תנאי בחינה מיוחדים:

סטודנטים בעלי אבחונים דידקטיים או רפואיים מתבקשים להעביר את האבחון המקורי שיש 
 רכזת במנהל סטודנטים ואחראית נגישות בדוא"ל –גלעד –קלי  בידיהם בהקדם ללילך 

student@mta.ac.il 
 
 

 .6802700-03או בטלפון  trom@mta.ac.il פנות עם שאלות/בקשות במייל ניתן ל
 
 

 בברכה, 
 אלכס בוגוסלבסקי

מכינות  אחראית
ולימודים טרום 

 יםיאקדמ
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 -ספח  -
 

 ובכלכלה וניהול מערכות מידעב ת הלימודיםלתוכני למועמדיםהכנה במתמטיקה קורס 
 
 

 מרכז ייעוץ ורישום : אל
 יפו –אביב -המכללה האקדמית של תל

 יפו-, ת"א2רח' רבנו ירוחם 
  8401ת.ד. 

 03-6803360פקס: 
 Mirsham@mta.ac.il מייל:

 
  :ין/ת להירשםיהנני מעונ

 
 מאת:     ________________      _____________         ___________    

                    שם משפחה                        שם פרטי                         מס'  ת.ז.                                      
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 קיץ תשפ"א

 סילבוס לקורס:
 הכנה במתמטיקה למועמדים לתוכניות הלימודים בכלכלה וניהול ובמערכות מידע 

 
 

 הקורס: נושאי

 משוואות:                           משוואות מהמעלה הראשונה

 משוואות ריבועיות ומערכות של משוואות                                           

 משוואת ישר דרך נקודה ושיפוע נתונים                                           

 משוואת ישר דרך שתי נקודות                                           

 יישומים במישור ובכלכלה                                                                                   

 אי שיוויונים:                     ליניאריים
 ריבועיים                                           

 עם ערך מוחלט                                           

       עם שברים     

 חזקות ושורשים:               כללי חזקות ושורשים

 משוואות ואי שיוויונים מעריכים                                           

 לוגריתמים:                       כללי לוגריתמים

 משוואות ואי שיוויונים לוגריתמיים                                          

 הגדרה ותכונות  סדרות הנדסיות

 סדרות אינסופיות    

 שימושים כלכליים   

 הכרה של פונקציות אלמנטריות  פונקציות:

 הרכבת פונקציות    

 חשבון דיפרנציאלי:          כללי גזירה

 משיק משוואת                                         

 משוואת נורמל                                         

 :ספרות עזר מומלצת

 ככלל מתאימים כל ספרי הלימוד ברמה של חמש יחידות.

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

 :מבנה ודרישות הקורס

 שעות הרצאה שבועיות המשלבות הרצאה ותרגיל. 15-הקורס בנוי מ

תרגילי בית. קיימת חובת הגשה של התרגילים במועדם. הגשת התרגילים  15 –הקורס יינתנו כבמהלך 

 היא אישית.

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

 (.90%(, ומציון הבחינה הסופית )10%) מהגשת שיעורי הביתהציון בקורס יהיה מורכב 

 בהצלחה!


