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 קורסי חובה

 
  210.1115א' ,  חשבון אינפיניטסימלי

 אין קדם:
 

משפטי . פונקציות של משתנה ממשי: רציפות, גזירות, גבולות חלקייםממשיות: חסימות והתכנסות, סדרות  ; המספרים הממשיים
 מסוים. -האינטגרל הלא ערך ביניים, נוסחת טיילור. חקירת פונקציות; 

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר

חשבון  סמסטר א'
 אינפיניטסימלי א'

  16-18+ ד',   14-16א',  5 4 ד"ר נדב ישע שיעור
 18-20', א 2  תרגיל

       
חשבון  סמסטר ב'

 אינפיניטסימלי א'
 14-16+ ד'  14-16א',  5 4 פרופ' קובי פתר )פטרזייל( שיעור
 16-18ד',  2 גב' ספא כיאל תרגיל

 
 
  210.1150ב' ,  שבון אינפיניטסימליח

 (210.1115א' ) אינפי' קדם:
 

 .בלתי מסוימים. המושג של אינטגרל מסוים לפי רימן ותכונותיו. משפחות של פונקציות אינטגרביליות שיטות חישוב אינטגרלים
הקשר בין האינטגרל המסוים והאינטגרל הלא מסוים. אינטגרל לא אמיתי. טורי מספרים. סדרות וטורים של פונקציות. טורי 

 טורי פוריה ושימושיהם. מידה והזמן יאפשר: ב  חזקות . פונקציות של שני משתנים והנגזרות החלקיות שלהן. 
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
חשבון  סמסטר א'

 אינפיניטסימלי ב'
  12-14+ ד',   12-14א',  5 4 ד"ר נדב ישע שיעור
 14-16', א 2  תרגיל

       
חשבון  סמסטר ב'

 אינפיניטסימלי ב'
 16-18+ ה',  16-18ב',  5 4 כפיר-ד"ר יעל אלגום שיעור
 18-20ב',  2 מר דניאל בראונשטיין  תרגיל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עדכון אחרון: 27.02.23
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  210.1215אלגברה ליניארית א' , 

 אין קדם:
 

מערכות משוואות ליניאריות: שיטת גאוס. ווקטורים ומטריצות, הופכי של מטריצה. שדות: מספרים מרוכבים, שדות סופיים. 
: תת מרחב, צירוף לינארי, תלות ליניארית. בסיס ומימד. תמורות ודטרמיננטות. העתקות ליניאריות: גרעין מרחבים וקטוריים

 ותמונה, ייצוג ביחס לבסיס, מטריצות מעבר, דרגה. 
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
  10-12  ',ג+  10-12א',  5 4 פרופ' תאופיק מנסור שיעור אלגברה לינארית א' סמסטר א'

 12-14', ג 2  תרגיל
       

 16-18+ ג',  12-14א',  5 4 אורן בן בסטד"ר  שיעור ברה לינארית א'גאל סמסטר ב'
 18-20ג',  2 גב' ג'ינאן חוג'יראת תרגיל

 
 

  210.1250אלגברה ליניארית ב' , 
 (210.1215אלגברה ליניארית א' ) קדם:

 
ליניאריות. מכפלה פנימית. אופרטורים אורטוגונליים -מיון אופרטורים: ערכים עצמיים, פולינום אופייני. צורת ז'ורדאן. תבניות דו

 ואוניטריים. אופרטורים צמודים לעצמם.
  

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
  10-12',  ד+  12-14 ',ב 5 4 פרופ' אוריה פירסט שיעור אלגברה לינארית ב' סמסטר א'

 10-12', א 2  תרגיל
       

 14-16', ה+  14-16', ב 5 4 פרופ' ולדימיר חיניץ שיעור 'ב ברה לינאריתגאל סמסטר ב'
 18-20', ה 2 גב' סלמא דחלה תרגיל

 
 
  210.1315אומטריה אנליטית , יג

 (210.1215אלגברה ליניארית א' ) קדם:
 

:  שלהן והגיאומטריה טרנספורמציות חבורות .תסקלרי מכפלה, האוקלידי המרחק, וקטורים, האנליטי והמרחב המישור:  חזרה
 מכפלה, אורתוגונאליות מטריצות(.  החלקה, הזזה, שיקוף, סיבוב) ובמרחב במישור קלידיותוא איזומטריות, מטריצות חבורות

ככל ) נוספים נושאים .ומיונן ובמרחב במישור שניוניות.   טיביתקייוהפרו האפינית הגיאומטריה, הדמיון גיאומטריית .וקטורית
 .וההיפרבולית הספירית הגיאומטריה(:  הזמן יאפשרש
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
  12-14+ ה',   12-14א',  5 4 כפיר-ד"ר יעל אלגום שיעור גיאומטריה אנליטית 'בסמסטר 

 10-12', ב 2 גב' סוהא זיאדנה תרגיל
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  210.1515מתמטיקה דיסקרטית , 

 אין קדם:
 

קבוצות: פעולות יסודיות, עוצמה, יחסים: שקילות, סדר, פונקציות. יסודות , שיטות הוכחה, אינדוקציה. מושגים בלוגיקה
 .בתורת הגרפים פרשים, פונקציות יוצרות. מושגי יסודההקומבינטוריקה: תמורות, חליפות וצירופים, משוואות 

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר

  14-16+ ד',   16-18א',  5 4 פרופ' אלק ויינשטיין שיעור מתמטיקה דיסקרטית סמסטר א'
 18-20', ד 2  תרגיל

       
 18-20', ד+  16-18', א 5 4 תאופיק מנסורפרופ'  שיעור מתמטיקה דיסקרטית סמסטר ב'

 18-20', א 2 גב' יסמין גנאין תרגיל
 
 

 210.1721,  210.1720מבוא למדעי המחשב , 
 אין קדם:

 
יסודות התכנות. תכנות בשפת סי. מבנה סכמטי של המחשב, ארגון וייצוג מידע, שפות תכנות. מושגי יסוד בתכנות: קבועים, 

בקרה: הסתעפויות, לולאות. פונקציות, פרמטרים. הנחיות  י. מבנ, פעולות על סיביותמשתנים, ביטויים, פעולות חשבוניות, לוגיות
 למהדר. מחרוזות ומערכים. מצביעים. רשומות. קבצים. רקורסיה.

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר

  8-10+ ג',   8-10א',  4-5* 4 פרופ' אלי ברגר שיעור מבוא למדעי המחשב סמסטר א'
 14-16', ג. 1 2  תרגיל

 
נ"ז במסלול  5  - 210.1721נ"ז במסלול חד חוגי מתמטיקה טהורה. במספר קורס  4 – 210.1720במספר קורס 

 חד חוגי מתמטיקה עם לימודי מחשב.
 

  210.1726,  תכנות מונחה עצמים
 ( 210.1721/210.1720מבוא למדעי המחשב ) קדם:

 
 וציבוריים, מחלקות, ירושה, ממשקים, בנאים.מתודולוגיה של תכנות מונחה עצמים: אובייקטים פרטיים 

 יישום מבני נתונים בסיסיים בעזרת תכנות מונחה עצמים: רשימות, תורים, מחסניות, עצים.
ויילמדו גם הנושאים הבאים: הספרייה הסטנדרטית, עבודה עם קבצים, בקרת שגיאות,  JAVAהקורס יועבר בשפת התכנות 

 ממשקים גרפיים.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 שיעור תכנות מונחה עצמים 'בסמסטר 

 ותרגיל
  10-12+ ה',   12-14ב',  4 4 פרופ' רפי יוסטר
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  210.2100אלגברה מודרנית א' , 

 (210.1215אלגברה ליניארית א' ) קדם:
 (210.1250אלגברה ליניארית ב' ) צמוד:

 
 פעולת חבורה על קבוצה.   .תתי חבורות וחבורות מנה ציקליות,חבורות   לגרנז'., משפט חבורות: תכונות בסיסיות

 ם. חוגיראשיים אידיאלים .חוגים קומוטטיביים. תחומי שלמות ,פולינומים ומטריצות חוגי  ,חוגים ושדות: תכונות בסיסיות
 שדות סופיים. נושאים נוספים. .פיצול שדה .דהחוגי מנה. הרחבה אלגברית של שיחיד לגורמים.  , חוגים ראשיים ופירוקיםיקלידוא
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 14-16', ה+ 14-16', ב 5 4 ד"ר אורן בן בסט שיעור אלגברה מודרנית א' סמסטר א'

 18-20', ה 2  תרגיל
 
 
  210.2115ג' ,  שבון אינפיניטסימליח

 (210.1250אלגברה ליניארית ב' ) ,( 210.1150ב' ) אינפי' קדם:
 

משפט  .בכמה משתנים  רציפות ודיפרנציאביליות של פונקציות של מספר משתנים. נגזרות חלקיות ומכוונות. אקסטרמום
אינטגרציה בכמה משתנים. החלפת  שדות משמרים. אינטגרלים מסילתיים.  שיטת כופלי לגרנז'. הפונקציות הסתומות וההפוכות.

 משפטי גרין, גאוס וסטוקס.  טגרציה. אינטגרציה על משטחים.משתנים באינ
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 16-18', ה+  16-18', ב 5 4 כפיר-ד"ר יעל אלגום שיעור ג' אינפי'  סמסטר א'

 18-20', ב 2  תרגיל

 
 

  210.2125משד''פ , 
 (210.1250אלגברה ליניארית ב' ) ,(210.1150ב' ) אינפי' קדם:
 (210.2115ג' ) אינפי' צמוד:

 
מיון משוואות דיפרנציאליות רגילות, משפטי קיום ויחידות, פתרון משוואות מסדר ראשון, משוואות ומערכות ליניאריות,  פתרון 

 ליוביל. משוואות ומערכות עם מקדמים קבועים, פתרון בעזרת טורים, יציבות הפתרונות, מערכות שטורם 
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
  16-20', ג 5 4 פרופ' תאופיק מנסור שיעור משד''פ 'בסמסטר 

 14-16', ג 2 גב' יסמין גנאים תרגיל
 
 

  210.2130פונקציות מרוכבות , 
 ( .1150210' )ב אינפי' ,(210.1215אלגברה ליניארית א' ) קדם:

 
, פיתוח תכונת הממוצע, רימן, משפט קושי, נוסחאות קושי ושימושיהן, משפט ליוביל-והרמוניות, משואות קושיפונקציות אנליטיות 

לטור טיילור וטור לורן, מיון נקודות סינגולריות מבודדות, משפט השארית, עקרון הארגומנט, משפט רושה, משפט ההעתקה 
 וורץ, מבוא להעתקות קונפורמיות.הפתוחה, עקרון המקסימום, טנספורמציות מביוס, הלמה של ש

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 08-11', ד 4 3 קובי פתר )פטרזייל(פרופ'  שיעור פונקציות מרוכבות 'בסמסטר 

 12-14', ד 2 מר דניאל בראונשטיין תרגיל
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  210.2135הסתברות וסטטיסטיקה , 

 (210.1515מתמטיקה דיסקרטית ) ,(210.1215אלגברה ליניארית א' ) ,(210.1150ב' ) אינפי' קדם:
 

צירופים ותמורות הבינום. הסתברות מותנית   מושגים בסיסיים: הסתברות ושכיחות  מרחב הסתברות. קומבינטוריקה: חלוקות
צ'בישב   שויון-ושונות  איהסתברות כלליות. משתנים מקריים: התפלגות וצפיפות  תוחלת  אלגבראות ומידות-תלות. סיגמה-אי

קנטלי. חוקי המספרים הגדולים  משפט הגבול המרכזי. -בורל ההתפלגות הבינומית. התפלגות פואסון  ההתפלגות הנורמאלית. למות
 סטטיסטיקה מתמטית.

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר

 16-19', ה 4 3 פרופ'  רפי יוסטר שיעור הסתברות וסטטיסטיקה סמסטר ב'
 8-10', ג 2 מר היתאם חמוד תרגיל

 
 

  210.2520מבוא לתורת הקבוצות האינסופיות , 
 (210.1515מתמטיקה דיסקרטית ) קדם:

 
 מושיה. קבוצותיצורן  וש הלמה של .סיומת הבחירהקא  .חשבון עצמות ,משפט קנטור ברנשטיין, עצמההשוואת עצמות: שקילות 

 .אורדינלים.  טבהיסדורות 
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
מבוא לתורת הקבוצות  סמסטר א'

 האינסופיות
 16-18', ד 3 2 פרופ' אלק וינשטיין שיעור
 18-20', ד 2 מר טאהר עודה תרגיל

 
 

 210.2625,  210.2525טופולוגיה , 
 (210.2520מבוא לתורת הקבוצות האינסופיות ) ,(210.1150ב' ) אינפי' קדם:

 
מרחבים מטריים: קבוצות פתוחות וסגורות במרחב מטרי, סדרות, פונקציות רציפות, שקילות מטריקות. מרחבים טופולוגיים: 

ם, מרחב, בסיסים ותתי בסיסי-קבוצה, השוואת טופולגיות, תת-התכנסות, רציפות, הומיאומורפיזם, פנים, סגור ושפה של תת
אקסיומות מניה, תכונות הפרדה, קשירות. רשתות. בניות טופולוגיות: מרחבי מכפלה ומנה. קומפקטיות: קומפקטיות סדרתית, 

 מרחבים מטריים קומפקטיים, משפט היינה בורל, משפט טיכונוף, מרחבים קומפקטיים מקומית.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 16-18', ד+  14-16', ב 4-5 4 פרופ' אוריה פירסט שיעור טופולוגיה ב' סמסטר

 18-20', ד 2 גב' סלמא דחלה תרגיל
 
 נ"ז )כקורס בחירה(. 4 - 210.2625במספר קורס נ"ז )כקורס חובה(.  5 – 210.2525במספר קורס *
 

  210.2750אנליזה נומרית , 
 (210.1720מבוא למדעי המחשב ) ,(210.1215אלגברה ליניארית א' ) ,(210.1150ב' ) אינפי' קדם:

 
שיטת  :פתרון משוואותמבוא: שימושים שונים של חישוב נומרי. ייצוג מספרים במחשב, יציבות נומרית ושגיאות חישוב.  שיטות ל

על ידי פולינומים, שיטת . אינטרפולציה , שיטות גיאומטריות.  סדר התכנסות של שיטהשיטת ניוטון ,שבתהנקודת שיטת  החציה,
 אלגברה נומרית: נומרית. גזירה ואינטגרציהלגרנז', ניוטון והרמיט. חסימת שגיאות. פונקציות ספליין והפולינומים של ברנשטיין. 

 .זיידל –שיטת גאוס ו מציאת ערכים עצמיים, פתרון מערכת משוואות בשיטת יעקובי
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 9-12', ד 3 3 פרופ' לאה אפשטיין שיעור אנליזה נומרית סמסטר א'
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   210.2770מבני נתונים , 

 (6210.172) תכנות מונחה עצמים ,(210.1515מתמטיקה דיסקרטית ) קדם:
 
;   עצי חיפוש בינאריים  ועצים Hashing, מיון בזמן לינארי;  QUICKSORTלגוריתמי מיון: ערימות בינאריות, תורי עדיפויות , א

 .ערימות בינומיות ;B-treesשחור ,-מאוזנים: עץ אדום
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
  16-20א',  5 4 פרופ' רפי יוסטר שיעור מבני נתונים סמסטר א'

 14-16', ד 2  תרגיל
 
 

  210.2790תכנון וניתוח אלגוריתמים , 
 ( 210.2770מבני נתונים ) קדם:

 
מרחקים   ,עצים פורשים מינימליים  ,קשירות חזקה רכיבי  ,מיון טופולוגי  ,חיפוש לעומק  ,אלגוריתמים בגרפים: חיפוש לרוחב

 לסיבוכיות. זרימה ברשתות ושימושיה. אלגוריתמים אלגבריים. מבוא  (,ממקור יחיד ובין כל בזוגות)קצרים ביותר 
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
תכנון וניתוח  'בסמסטר 

 אלגוריתמים
  16-20ב',  5 4 פרופ' לאה אפשטיין שיעור
 14-16', ד 2 מר דניאל בראונשטיין תרגיל

 
 

  210.3005מבוא לאנליזה פונקציונלית , 
 (210.2525טופולוגיה ) ,(210.2115ג' ) אינפי' קדם:

 
 מידת לבג בישר, אינטגרל לבג, פונקציות מדידות ואינטגרביליות ומשפטי התכנסות.

בסיסים אורתונורמלים. העתקות ופונקציונאלים לינארים  .ושלמותם Lpמרחבים נורמיים, מרחבי בנך ומרחבי הילברט. מרחבי 
 L^2גונומטריות., קונבולוציה, התכנסות ב חסומים, המרחב הדואלי, המשפט הקטן של ריס, אנליזת פוריה על המעגל: מערכות טר

 והתכנסות נקודתית. עקרון החסימות במידה שווה.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
מבוא לאנליזה  סמסטר א'

 פונקציונלית
 16-20ג',  5 4 אדם דור אוןד"ר  שיעור
 14-16', א 2  תרגיל

 
 

  210.3010אלגברה מודרנית ב' , 
 (210.2100אלגברה מודרנית א' ) קדם:

 
הרחבות אלגבריות  . Sylowהשלמות בתורת החבורות: חבורות פתירות ונילפוטנטיות, סדרה מרכזית ונגזרת; משפטי

פריקות פולינומים: קריטריון אייזנשטיין; שדות פיצול; סגור אלגברי; הרחבות נורמליות -וטרנסצנדנטיות של שדות; אי
בה; אוטומורפיזמים ושדות שבת; חבורות גלואה והמשפט היסודי של תורת גלואה; פתרון משוואות וספרביליות; נורמה ועק

אלגבריות על ידי הוצאת שורשים; בניות בסרגל ומחוגה; שורשי יחידה ופולינומים ציקלוטומיים; פונקציות סימטריות; שדות 
 סופיים ושימושים.

 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
אלגברה  סמסטר ב'

 מודרנית ב'
 12-14', ג+  14-16 ',א 5 4 אורן בן בסטד"ר  שיעור
 8-10', א 2 גב' סוהא זיאדנה תרגיל
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  210.3015נושאים נבחרים בגיאומטריה , 

 (210.2525(, טופולוגיה )210.2115ג' ) אינפי' קדם:
 

גיאומטריה גיאומטריה היפרבולית וספירית. פרוייקטיביים. ואפיניים איקלידיים, מרחבים . טרנספורמציות גיאומטריות
 ים חלקים: אורך מסילה, משיק, מישור ומעגל נושק, עקמומיות, פיתול, מערכת פרנה, משפט פרנה.של עקומ דיפרנציאלית

, מישור משיק, ניצב, התבניות היסודיות, משוכנים במרחב: פרמטריזציות משטחיםגיאומטריה דיפרנציאלית קלאסית של 

 .בונה -, משפט גאוסTheorema Egregium-קמומיות גיאודסית, נורמאלית, וגאוסיאנית. עקומים במשטח, גיאודסים. הע
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
נושאים נבחרים  סמסטר ב'

 בגיאומטריה
 14-16', ה+  14-16', ב 4 4 פרופ' יובל גנוסר שיעור

 

 

 קורסי בחירה

 סמסטר א'
  210.3144נים ומקורבים, מקוואלגוריתמים 

  (07210.27) מבני נתונים  קדם:
 

הקורס עוסק בבעיות אופטימיזציה. אלגוריתמים מקורבים מטרתם היא למצוא פתרון קרוב בערכו לפתרון הטוב יותר. 
מקורב תחת מצב של מידע חלקי. בקורס נכיר מספר בעיות )לדוגמה אלגוריתמים מקוונים הם אלגוריתמים אשר מוצאים פתרון 

 בעיות בגרפים, אריזה, תזמון ואיזון עומסים( נציג להן מודלים מתמטיים ונראה שיטות שונות למציאת פתרון
 היתכנות.-מקורב והוכחות אי

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
אלגוריתמים  'אסמסטר 

 ומקורביםמקוונים 
פרופ' לאה  שיעור

 אפשטיין
  16-20', א  4 4

 
 

 210.3316, קורס בסיס באלגברה
 (210.2100אלגברה מודרנית א' )  קדם:
 .תלמידי תואר ראשון יכולים להירשם לקורס )כקורס בחירה( רק באישור המרצה הערה:

 
ומכפלה טנזורית. מודולים מעל חוגים ראשיים ומודולים  Homחוגים ומודולים: פשטות למחצה, סדרות מדויקות, פונקטורים  .1

יסודות של אלגברה קומוטטיבית: . 3 יסודות של תורת ההצגות של חבורות סופיות כולל תורת הקראקטרים..2 בעלי אורך סופי.
פט האפסים של משפט על נורמליזציה של נתר, מש ,אידיאלים ראשוניים, משפט הבסיס של הילברט, חוגי מנות, הרחבות שלמות

 הילברט, משפט קרול.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 16-18', ה+  16-18', ב 4 4 ד"ר אורן בן בסט שיעור באלגברה בסיסקורס  'אסמסטר 
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  210.3318מבוא לטופולוגיה אלגברית, 

 (210.2525(, טופולוגיה )210.2115ג' ) אינפי'(, 210.2100אלגברה מודרנית א' ) קדם:
 

תיאור הקורס: הומוטופיה, תורת הקטגוריות, קומפלקסי שרשראות, קומפלקסים סימפליציאליים, הומולוגיה סינגולארית, 
 אלגברה הומולוגית, הקוהומולוגיה, שימושי הומולוגיה.

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 טופולוגיהמבוא ל 'אסמסטר 

 אלגברית
 12-14', ה+  18-20 ',ב  4 4 כפיר-יעל אלגוםד"ר  שיעור

 
 

  210.3361, קורס בסיס בגיאומטריה וטופולוגיה
 (210.3015נושאים נבחרים בגיאומטריה ), (210.2525(, טופולוגיה )210.2115ג' ) ינפי'א קדם:
 .תלמידי תואר ראשון יכולים להירשם לקורס )כקורס בחירה( רק באישור המרצה הערה:

 
 יריעות מופשטות ומשוכנות, חבורות מטריצות כדוגמאות ליריעה, המרחב המשיק והאגד המשיק, תבניות חלקות.   יריעות:

 משטחים: משטחים סימפליציאליים, טופולוגיים וחלקים. מציין אוילר, מיון המשטחים.
ברסאליים בעלי עקמומיות קבועה )ספירות, מרחבים אוקלידיים והיפרבוליים(,  ינויריעות רימאניות. מרחבים א  גאומטריה:

 יריעות מנה. גאומטריה של משטחים.  איזומטריות ופעולות של חבורות.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 בסיסקורס  'אסמסטר 

 בגיאומטריה וטופולוגיה
 14-16', ה+  14-16', ב 4 4 פרופ' דוד בלנק שיעור

               
 

  210.3392,  לוגיקה ותורת המודלים
 (210.2520תורת הקבוצות האינסופיות )מבוא ל(, 210.2100אלגברה מודרנית א' ) קדם:

 
סיגנטורה, מבנה ותת מבנה. מבנה   בהתאם להספק: זהו קורס יסוד בלוגיקה עם דגש על תורת המודלים. הקורס יכסה בין השאר,

מבנה מספק נוסחה,  הגדרת שפה: שמות עצם ונוסחאות.  .נוצר סופית, איזומורפיזם של מבנים, צמצום )רדוקט( והעשרה של מבנים
מסנן )פילטר( ועל מסנן )אולטרה  קבוצות גדירות. משפט על איזומורפיזם של מבנים, שקילות אלמנטרית והרחבות אלמנטריות.

כמתים: משפטים כלליים ודוגמאות של חילוץ כמתים  .טר(, משפט לוש. משפט הקומפקטיות ומסקנות. תורות שלמות, חילוץפיל
 . לפי ההספק, הקורס יכסה גם נושאים נוספים. במתמטיקה

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
לוגיקה ותורת  'אסמסטר 

 המודלים
קובי פתר פרופ'  שיעור

 )פטרזייל(
 8-10', ה+  10-12', ב  4 4

 
 

  210.3397,  שדות עם הערכה
 (210.2525טופולוגיה )(, 210.2100אלגברה מודרנית א' ) קדם:

 
מוחלט על שדה, הערכה ארכימדית ולא  הקורס יכסה מושגי יסוד של הערכות על שדות, עם דגש על השדות הפיאדיים: ערך

 שדה הרציונלים, השלמות של שדות. השדות הפיאדיים ותכונות יסוד שלהם. הלמה של שריות עלפארכימדית על שדה. ההערכות הא
 הזמן. הנסל ותוצאותיה. איפיונים טופולוגיים של שדות הערכה, ועוד נושאים כפי שיתיר

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
פרופ' קובי פתר  שיעור שדות עם הערכה 'אסמסטר 

 )פטרזייל(
 10-12', ה+  12-14', ב 4 4
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  210.3414, חשבון קומבינטורי

 (210.1150ב' ) אינפי'(, 210.1515מתמטיקה דיסקרטית )  קדם:
  

פונקציה היו ומדדים סטטיסטים. נוסחת לגרנז'.  חשבון בטורים פורמאליים, פונקציה יוצרת רגילה ומערכית, ופונקצית דריכלה.
מבנים קומבינאטורים  בינום, qאלגברה של מקדמי  -בינום,  q -טורים פורמאליים, משפט  . qהקומבינטוריקה דוגמאות שונות בענף 

איטרציות.  q -חשבון ושיטת  q -שיטת ההפרש הסופי של  חשבון qקומבינאטורים ו  -בינום. סטטיסטיקות בבעיות  q -שונים על 
 יות שונות, כגון בקבוצת התמורות, המלים, והחלוקות.פורמאליים בבעיות קומבינאטור -טורים  q -שימושי 

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 8-10', ג+  8-10', א 4 4 פרופ' תאופיק מנסור שיעור חשבון קומבינטורי 'אסמסטר 

 
 

  210.3529, מבוא לתורת הקודים
 (210.2100)אלגברה מודרנית א' (, 210.1515מתמטיקה דיסקרטית )  קדם:

  
הקוד הדואלי, מטריצת בדיקת זוגיות, הקודים  מבוא לקודים מתקני שגיאות, חסמים על גודל הקוד האפשרי, קודים לינאריים,

 .Reed-Solomonקודים ציקליים, קודי  BCH, קודים מושלמים, קודי , Hammingשל
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
  12-16', ד 4 4 פרופ' רפי יוסטר שיעור הקודיםמבוא לתורת  'אסמסטר 

 
 

  210.3614 ,תורת המידה
 (210.2520(, מבוא לתורת הקבוצות האינסופיות )210.1150אינפי ב' )  קדם:

 
, קבוצות מדידות לבג ומידת לבג על הישר, מרחבי מידה, מידות רגולריות, אלגבראות של קבוצות, קבוצות בורל-אלגבראות וסיגמא

פונקציות מדידות, אינטגרל לבג והקשר לאינטגרל רימן, מרחבי מכפלה ומשפט פוביני, מידות מסומנות ומידות מרוכבות, סדרות של 
 רדון ניקודים. פונקציות מדידות וסוגי התכנסות, משפט ההצגה של ריס, משפט רדון ניקודים ונגזרת

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 10-12', ג+  10-12', א 4 4 פרופ' אלי ברגר שיעור תורת המידה 'אסמסטר 

 

 
 סמסטר ב'

 210.3169מימוש אלגוריתמים בתוכנה, 
 (210.2770מבני נתונים ) ,(210.1726תכנת מונחה עצמים ) קדם:

 
מטרת הקורס היא להמחיש את הפן המעשי של תכנון אלגוריתמים ומימושם. כל סטודנט יקבל בעיית אופטימיזציה קומבינטורית 
)למשל בעית תזמון, בעית אריזה או בעיה בגרפים( ויממש מספר יוריסטיקות לפתרונה. המימוש כולל תכנון אלגוריתמים, תכנותם 

טים שונים והשוואת ביצועי האלגוריתמים השונים לאותה בעיה. הקורס יכלול מספר ידי קל-בשפה עילית, בדיקת התוכנה על
  .פגשים קבוצתיים בתחילת הסמסטר ופגישות מעקב פרטניות בהמשךמ
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
מימוש אלגוריתמים  'בסמסטר 

 בתוכנה
 16-20', ד 4 4 לאה אפשטיין פרופ'  שיעור

 
 
 
 
 
 



 

 הפקולטה למדעי הטבע
Faculty of Natural Sciences 

 كلية علوم الطبيعة
 

 החוג למתמטיקה
Department of Mathematics 

الرياضياتقسم   

 
BASIC REPRESENTATION THEORY, 210.3230 , תיתורת ההצגות הבסיס 

 (00210.21) אלגברה מודרנית א' (, 210.1250אלגברה ליניארית ב' )  קדם:
 

לחקירת חבורות  תורת ההצגות חוקרת פעולה של חבורות על מרחבים וקטוריים. תאוריה זו היא כלי בסיסי. הקורס יועבר באנגלית
בימינו תורת  והן מושגי יסוד של תורת הקטגוריות. אלגברה לינארית. לימוד תורת ההצגות יכלול הן נושאים מתקדמיםבשיטות של 

 מטרת הקורס היא להציג מושגי יסוד  ההצגות היא אחד הכלים המרכזיים בהתפתחויות ובחישובים רבים במתמטיקה ובפי
כן לתת דוגמאות פשוטות של הצגות של חבורות לי ואלגבראות לי. ו ותוצאות בסיסיות בתורת ההצגות המרוכבות של חבורות

 מה שייקל באופן ניכר את התאוריה הכללית. הקורס מכיל מספר רב של
 

Representation Theory studies how a group may act in vector spaces. It is a fundamental tool for studying groups 
using linear algebra and will help you to learn more advanced linear algebra as well as the basic concepts of category 
theory. Nowadays Representation Theory is one of the key tools in many recent developments and computations in 
mathematics and theoretical physics. The course aims to introduce basic concepts and results of the classical theory of 
complex representations of finite groups and simple examples of representations of Lie groups and Lie algebras. The 
course is filled with lots of concrete examples, that simplifies the study of the general theory. 
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 BASIC 'בסמסטר 

REPRESENTATION 
THEORY 

תורת ההצגות 
 הבסיסית 

 8-10+ ה',  9-11', ג 4 4 אנטון חורושקין פרופ'  שיעור

 
 

210.3248,,,  נושאים בפיזיקה למתמטיקאים  TOPICS IN PHYSICS FOR MATHEMATICIANS 
 (210.2125(, משד"פ )210.1250, אלגברה ליניארית ב' )(.0115210) אינפי ב'  קדם:

 
הקורס יעסוק בנושאים נבחרים במכניקה, חשמל וגלים, ובפיזיקה המודרנית, ובמיוחד כיצד כלים הנלמדים . הקורס יועבר באנגלית

בתואר ראשון למתמטיקה משמשים בהם. בקורס נלמד ונתרגל איך פונקציות וגרפים, סקלרים ווקטורים, נגזרות ואינטגרלים, 
חוקי טבע ותופעות פיזיקאליות. נעסוק, למשל, בכוחות ומסלולי  ומשוואות דיפרנציאליות ובעיות ערכים עצמיים משמשים לתיאור

 לא נדרשים קורסי קדם בפיזיקה.תנועה קלאסיים, בתהליכי גידול ודעיכה רדיואקטיביים, וברמות אנרגיה בדידות בעולם הקוונטי. 
 

The course deals with selected basic topics in mechanics, electricity and waves, and modern physics, and in particular 
demonstrates how to use tools taught during math undergraduate studies in these topics. We shall 
learn and exercise how functions and graphs, scalars and vectors, derivatives and integrals, and differential 
equations and eigenvalue problems can lend themselves to describing laws of nature and physical phenomena. We 
would for instance deal with forces and trajectories in classical mechanics, radioactive decay and growth processes in 
modern physics, and discrete energy levels in the quantum world. No prior preparatory courses in physics are 
required. 

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 Topics in physics for 'בסמסטר 

mathematicians 
נושאים בפיזיקה 

 למתמטיקאים

 16-20', א 4 4 אופיר אלון פרופ'  שיעור
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  210.3305מודרנית ב' , לגברה א

 (210.2100אלגברה מודרנית א' ) קדם:
 

הרחבות אלגבריות  . Sylowהשלמות בתורת החבורות: חבורות פתירות ונילפוטנטיות, סדרה מרכזית ונגזרת; משפטי
פריקות פולינומים: קריטריון אייזנשטיין; שדות פיצול; סגור אלגברי; הרחבות נורמליות -וטרנסצנדנטיות של שדות; אי

וספרביליות; נורמה ועקבה; אוטומורפיזמים ושדות שבת; חבורות גלואה והמשפט היסודי של תורת גלואה; פתרון משוואות 
; בניות בסרגל ומחוגה; שורשי יחידה ופולינומים ציקלוטומיים; פונקציות סימטריות; שדות אלגבריות על ידי הוצאת שורשים

 סופיים ושימושים.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
אלגברה  סמסטר ב'

 מודרנית ב'
 12-14', ג+  14-16 ',א 4 4 אורן בן בסטד"ר  שיעור
 8-10', א 2  תרגיל

 
 

   210.3308תורת המספרים, 
 (210.1515(, מתמטיקה דיסקרטית )210.1215(, אלגברה ליניארית א' )210.1115א' ) אינפי' קדם:

 
ווילסון. משפט השאריות הסיני. שורשים פרימיטיביים. שאריות  ם. קונגרואנציות. משפטי פרמה, אוילרימספרים ראשוני .חליקות

 התפלגות ראשוניים. ריבועיות. חוק ההדדיות של גאוס. תבניות ריבועיות. משוואות דיאופנטיות. שברים משולבים.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 10-12', ג+  12-14', א  4 4 ד"ר  נדב ישע שיעור תורת המספרים 'בסמסטר 

 
 

  210.3329חבורות לי , 
 (210.2115(, אינפי' ג' )210.2100אלגברה מודרנית א' ) קדם:

 
המישור המשיק, שדות  : הגדרות ותכונות בסיסיות.חבורות לי. יריעות חלקות.  חבורות טופולוגיות חבורות מטריצות קלאסיות.

 של לי. םייהיסוד יםהמשפט  ,אלגבראות-חבורות ותת -תת .  ההעתקה המעריכית.אלגבראות ליווקטוריים, ו
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 12-14', ה+  10-12', ב 4 4 פרופ' ולדימיר חיניץ שיעור לי חבורות 'בסמסטר 

 
 

  210.3400משוואות דיפרנציאליות חלקיות, 
 (210.2125(, משד''פ )210.2115אינפי' ג' ) קדם:

 
מימדית. משוואת הגלים במימדים -מסדר ראשון. המיון והצורה הקנונית של משוואות מסדר שני. משוואת הגלים החדמשוואות 

גבוהים. שיטות אנרגיה. משוואת החום. משוואת לפלס ופואסון. פונקציות הרמוניות. עקרון המקסימום. הפרדת משתנים ופיתוח 
 לפי פונקציות עצמיות. פונקציית גרין.

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג הקורס שם סמסטר
משוואות דיפרנציאליות  'בסמסטר 

 חלקיות
 16-18, 'ג+  10-12', א 4 4 ד"ר נדב ישע שיעור
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 210.3593, קורס בסיס באנליזה
 (210.3005מבוא לאנליזה פונקציונלית )(, 210.2130פונקציות מרוכבות )  קדם:
 .תלמידי תואר ראשון יכולים להירשם לקורס )כקורס בחירה( רק באישור המרצה הערה:

 
ודוגמאות; מרחבי מנה; משפטים על  בנך וההעתקה הפתוחה ומסקנותיהם, כולל רפלקסיביות ומשפט הגרף הסגור-משפטי הן

 נושאים נוספים לבחירת המרצה. אסקולי;-ויירשטרס וארצלה-רחבי פונקציות: סטוןמ
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 18-20', ג+ 16-18', א 4 4 אדם דור אוןד"ר  שיעור באנליזה בסיסקורס  'ב סמסטר

 
 

  210.3415,  שיטות טופולוגיות בקומבינטוריקה
 (210.2115חדו"א ג' ) קדם:

 
טריאנגולציות והלמה של שפרנר, משפט קומפלקסים סימפלקסיאליים והומוטופיה, קשירות טופולוגית,  משפט נקודת השבת, 

קטעים, משפט הכריך -dאולם, הלמה של טאקר, שיפוד משפחות -מזורקיביץ' והרחבתו לעצים, משפט בורסוק-קורטובסקי-קנסטר
(Ham Sandwich ,חלוקת הוגנת של שרשראות אבני חן, בעיית קנסר והפתרון של לובס, תורת הנציגים הבלתי תלויים של אהרוני ,)

 פים ובמטרואידים, משפט אדמונדס הטופולוגי.רונות טופולוגיות של קומפלקס הקבוצות הבלתי תלויות בגתכ
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 טופולוגיותשיטות  'בסמסטר 

 בקומבינטוריקה
 12-14+ ה',  10-12', ב 4 4 אלי ברגרפרופ'  שיעור

 
 

  210.3516,  מודלים חישוביים
 (210.1515מתמטיקה דיסקרטית ) קדם:

 
 ימינימיזציה של אוטומטים; דקדוקים חסר ,כריעות תכונות סגור ובעיות ,למת הניפוח ,אוטומטים סופיים: ביטויים רגולריים

 וניתנות שפות רקורסיביות ,תכונות סגור; מכונות טיורינג: פונקציות ושפות ניתנות לחישוב ,למת הניפוח, אוטומט מחסנית הקשר:
 ות ובעיות לא כריעות.ימכונות אוניברסל ,למניה רקורסיביות

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 10-12+ ה',  12-14', ב 4 4 יובל גנוסרפרופ'  שיעור מודלים חישוביים 'בסמסטר 
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 דנאותס
 210.2843, תורת הגרפיםסדנא ב –סדנא 

 (210.1515)מתמטיקה דיסקרטית   קדם:
 

 בסדנא נעלה מספר משפטים בתורת הגרפים ונתרגל את הדרכים למצוא להם הוכחות, מסקנות, חיזוקים וניסוחים שקולים.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 08-10', ה 2 2 פרופ' אלי ברגר סדנא  תורת הגרפיםב סדנא  'בסמסטר 

 

 

 סמינרים
 210.3980סמינר במתמטיקה, 

 (210.2130פונקציות מרוכבות ) ,(210.2100אלגברה מודרנית א' )  קדם:
 

, רזולטנטות ודיסקרימיננטות, הפרדת נגזרת של שורשים, שויונים-אי, הסמינר יעסוק בנושאים הבאים: שורשים של פולינומים
הילברט, אלגוריתמי פירוק. תורת גלואה: פריקות, משפט -פריקים: תכונות, קריטריונים של אי-שורשים, טור לגרנז'. פולינומים אי

 משפט לגרנאז', רזולוונטת גלואה, יסודות תורת גלואה, פתירת משוואות ברדיקלים, חישוב חבורת גלואה.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
סמינר  סמסטר א'

 במתמטיקה
  12-14, א' 2 2 פרופ' אלק וינשטיין סמינר

 
 

 210.3850, תמטיקהסמינר במ
 (210.2525טופולוגיה )(, 210.1250אלגברה ליניארית ב' ) : קדם

 
 סמינר למידה על דינמיקה סימבולית וקידוד, בהתבסס על הספר

  "Introduction to symbolic dynamics and coding" by Lind and Marcus 7-ו 6, 1,2, ספציפית מפרקים. 
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
סמינר  סמסטר ב'

 במתמטיקה
  18-20', א 2 2  ד"ר אדם דור און סמינר

 
 

  210.3851סמינר במתמטיקה, 
 ( 210.2100(, אלגברה מודרנית א' )210.1250אלגברה ליניארית ב' )  קדם:

 
הסמינר ידון במספר משפטים בתורת הגרפים תוך מתן דגש לשימושים בהם בפתרון בעיות חישוביות. חלק מהדיונים יעשו בהנחייה 

 של הסטודנטים.
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
סמינר  'בסמסטר 

 במתמטיקה
  8-10, 'ב 2 2 פרופ' אלי ברגר סמינר
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 קורסים ייעודיים לתכנית למצוינות 
 

  210.2626, פתרון בעיות במתמטיקה
 (210.1515, מתמטיקה דיסקרטית )(.1250210) אלגברה לינארית ב'(, .1150210' )באינפי'  קדם:

 
, ראשוןתלמידי תואר . נועד לסטודנטים בתוכנית למצוינותהקוס הקורס יעסוק בפתרון בעיות מתחומים שונים של המתמטיקה.  

לפחות, יוכלו להגיש בקשה להירשם לקורס )פרטים על  80א שאינם תלמידים בתכנית למצוינות, אשר ממוצע ציוניהם בתואר הו
 אופן הגשת הבקשה יפורסמו בקובץ המידע(. 

 
 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
פתרון בעיות  'אסמסטר 

 במתמטיקה
)ייתכן שהשעה  8-10ב'  2 2 פרופ' דוד בלנק שיעור

 תשתנה(
 
 

  210.2726, נושאים מתקדמים במתמטיקה
 (210.1250)מודרנית א' אלגברה  קדם:

 
הרצאות. רשימה זמנית של נושאים: שריגים ומשפט מינקובסקי,  2-3נושאים מתקדמים במתמטיקה. לכל נושא יוקדשו  5-6נסקור 

שיטת הערכה: שיעורי בית,  .וגרפים מישוריים, מספרים פיאדיים והלמה של הנזל, תורת הקטגוריות גרפים מרחיבים, מאפיין אוילר
לפחות, יוכלו  80, שאינם תלמידים בתכנית למצוינות, אשר ממוצע ציוניהם בתואר הוא תלמידי תואר ראשון. עבודה בסיום הקורס

 מו בקובץ המידע(. להגיש בקשה להירשם לקורס )פרטים על אופן הגשת הבקשה יפורס
 

 זמנים נ''ז שעות מרצה סוג שם הקורס סמסטר
 נושאים מתקדמים 'בסמסטר 

 במתמטיקה
 טרם נקבע 2 2 אוריה פירסטפרופ'  שיעור

 
 
 
 
 
 
 

 


