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 ח' בתשרי תשפ"ג
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 2000-1038-2022-0010772סימוכין: 

 

 אקדמיה בתיכון -אוניברסיטת בר אילן 
 טבלת המרה בכימיה

 

 תנאי מקדים )אחד מהתנאים הבאים(

 *(קיץ קורסהכנה בכימיה ) בקורס 80בציון  ומעבר' י או' ט כיתה .1

 פטור מקורס ההכנהיהיה  לפחות 80יח״ל מתמטיקה בציון  5תלמיד שסיים בגרות  .2

 ובתנאי שיעבור מבחן מקדים.

 

וע מקצ

 בגרות

סה"כ 

ידות יח

 בגרות

סמל 

שאלון 

 בגרות

 

 קורסים

הציון % 

לחישוב 

הציון 

 הסופי

מס' 

 קורסים

 

 

 5 כימיה 

037381 

 

קורס  (84601) בכימיהקורס הכנה 

 . הכנה קדם אקדמי ללא קרדיט

ומעלה על מנת  80חובת מעבר בציון 

 להמשיך בתכנית 'אקדמיה בתיכון'.

 ש"ס( 2)

5 

5 

 

 (84101) כללית א' כימיה

 נ"ז 4 
25 

 

 (84103) כללית ב' כימיה

 נ"ז 5 
25 

 

037283 
 (84102) אי אורגנית כימיה

 נ"ז 6 
30 

 

037388 
 ואנליטיתמעבדה בכימיה כללית 

(84109 ) 
15 
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 נ"ז 2

 

 

 

אודיסיאה  לתלמידי –טבלת המרה בפיסיקה 

 ולתלמידי תיכון

   

 

וע מקצ

 בגרות

סה"כ 

ידות יח

 בגרות

 קורסים  סמל שאלון בגרות

הציון % 

לחישוב 

הציון 

 הסופי

 מס' קורסים

 

 

  5 פיזיקה 

 קורס מקדים

קורס הכנה 

מתמטיקה א' 

( קורס 015-88)

הכנה קדם 

אקדמי ללא 

חובת . קרדיט

 80מעבר בציון 

ומעלה על מנת 

להמשיך 

בתכנית 

'אקדמיה 

 בתיכון'.

 ש"ס( 6)

 

0 

5 

 

036361 

מכניקה 

 נ"ז 3 (86115)

 

30 

 

036371 

 חשמל

 ומגנטיות

 נ"ז 3 (86120)

25 

 

036376 

מעבדה 

 בפיזיקה כללית

 נ"ז 1( 86129)

15 
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036283 

מבוא לפיזיקה 

מודרנית 

(86170) 1.5 

 נ"ז

 או

אשנב להנדסה 

-86קוונטית )

 נ"ז 3( 537

30 

 

 הערות:

 
מעבר בקורסי הקיץ  אולפחות,  80יח״ל מתמטיקה בציון  5תלמיד שסיים בגרות  .1

-88ומתמטיקה בדידה  88-112 1הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 
 פטור מקורס ההכנה. - 195

 .קורסים בתוכנית ההמרה 2משיעורי פיסיקה בתיכון עד לסיום תלמיד לא ישוחרר  .2
 

 טבלת המרה במתמטיקה

 לתלמידי אודיסיאה 
 

מקצוע 
 בגרות

 
 

 יחידותסה"כ 
 בגרות

לציון הציון  % קורסים סמל שאלון
 הסופי

 מס קורסים

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מתמטיקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 
035581 

קורס הכנה 
מתמטיקה א' 

(501-88 )
קורס הכנה 
קדם אקדמי 
 ללא קרדיט

 ש"ס( 6)
חובת מעבר 

 80בציון 
ומעלה על 

מנת להמשיך 
בתכנית 

'אקדמיה 
 בתיכון'

30%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

קורס הכנה 
מתמטיקה ב' 

(601-88) 

30% 
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 ש"ס( 6)

 
 

035582 

מתמטיקה 
 1 לפיזיקאים

(86-147( )6 
 ש"ס(

15% 

מתמטיקה 
 2 לפיזיקאים

(86-148) 
 ש"ס( 6)

15% 

אלגברה 
  לינארית

 (86-153( )6 
 ש"ס(

10% 

 

 

מדעי המחשבטבלת המרה ב  
 בפקולטה להנדסה .1

 

 ואחד מהתנאים הבאים: 90יחידות בציון  5כיתה י'.  בגרות במתמטיקה : מקדיםתנאי 

 88-112 1מעבר בקורסי הקיץ הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית  .א

 . 88-195ומתמטיקה בדידה 

 או

 .83-108 מעבר בקורס קומבינטוריקה .ב

 או

. במקרה 80מעבר בקורס ההמרה הראשון מבוא להנדסת תוכנה ומחשבים בציון  .ג

  83-108זה יש לבצע לאחר מכן גם את הקורס בקומבינטוריקה 

מקצוע 

 בגרות 
סה"כ 

יחידות 

 בגרות

סמל 

שאלון 

 בגרות

 קורסים

 %

הציון 

לחישוב 

הציון 

 הסופי

מס' 

  קורסים

 

מדעי 

 המחשב
5 899381 

מבוא להנדסת  83120

  תוכנה ומחשבים
35% 3 
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 נ"ז( 4) 

קורס מקדים חובת מעבר 

 ומעלה 80בציון של 

 

מבני נתונים  83119

  1ואלגוריתמים 

 (נ"ז 4)

 

35% 

899283 

 עצמים תכנות מונחה 83223

 נ"ז(  4)

 

30% 

  הערה: יש להתעדכן בתנאי הקדם של הקורסים
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 מדעי המחשבמחלקה לב .2
 לתלמידי החממה האקדמית בלבד

 

+ מעבר בקורסי הקיץ  90יחידות בציון  5בגרות במתמטיקה    : כיתה י': תנאי מקדים

 88-195ומתמטיקה בדידה  88-112 1הנלמדים במחלקה למתמטיקה: אלגברה לינארית 

 לפחות. 85בממוצע 

מקצוע 

 בגרות 
סה"כ 

יחידות 

 בגרות

סמל 

שאלון 

 בגרות

 קורסים

 %

הציון 

לחישוב 

הציון 

 הסופי

מס' 

  קורסים

 

מדעי 

 המחשב

 

5 

899381 

מבוא למדעי  89110 

 נ"ז( 5)  המחשב
35% 

3 
 35%  נ"ז( 4) מבני נתונים 089120

899283 

 מבוא לתכנות 189111 

  (נ"ז 4מונחה עצמים )

 

30% 

 

 הערה: יש להתעדכן בתנאי הקדם של הקורסים
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 1נספח 

 תשפ"ב –קורס הכנה בכימיה 

 ד"ר מרדכי ליבנה

 מקורות:

 

1. General Chemistry, R. Petrucci 

 עקרונות הכימיה, חלקים א + ב, ע. מנזורולה. .2

 שנובסקי'כימיה, עולם החומר ד"ר דליה צ .3

 

 נושאים

 

: תכונות ומדידות, תכונות פיזיקליות וכימיות, סיווג חומרים, חומר .1

מצבי צבירה, שיטות מדידה, מסה, נפח, צפיפות, טמפרטורה, מצבי 

יחידות, ספרות מציינות, השיטה המדעית, חוק שימור המסה, צבירה, 

 חוק ההרכב הקבוע.

 

: מבנה האטום, חלקיקים בסיסיים )אלקטרונים, התורה האטומית .2

פרוטונים, ניטרונים(, יונים, איזוטופים, רדיואקטיביות, יסודות, 

תרכובות, מספר אטומי, מושג ה"מול" , מסה מולרית,חישובים 

 (, הכרה ראשונית של המערכה המחזורית.n-m/Mwבסיסיים )

http://www.education.gov.il/gifted
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: נוסחאות כימיות: )אמפירית ומולקולרית(, מסה תרכובות כימיות .3

 מתכות, תרכובות יוניות וקוולנטיות.-מולרית,  מתכות ואל

 

: המשוואה הכימית, סוגי משוואות, כתיבה ואיזון של תגובות כימיות .4

וזנת, משוואות, המשמעות הכמותית של המשוואה הכימית המא

תמיסות, ריכוזים, חישובים סטוכיומטריים בסיסיים, ריאגנט מגביל 

 )עודפים(, תגובות בתמיסה.

 

לאורי, ולואיס(, -: הגדרות, )ע"פ ארהניוס, ברונסטדחומצות ובסיסים .5

קבועי חומציות ובסיסיות, שיווי משקל, חוזק של חומצות ובסיסים, 

 בסיס, חישובים פשוטים.-המים כחומצה

 

: דרגות חימצון, הגדרות לחימצון וחיזור , איזון חיזור חימצון .6

 משוואות.

 

גל, אור וחומר, התורה -: תכונות חלקיקהאלקטרונים באטום  .7

הקוונטית, אורביטלים ומספרים קוונטיים, ספין אלקטרוני, 

 קונפיגורציה אלקטרונית באטומים.

 

http://www.education.gov.il/gifted
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 : הטבלה המחזורית המודרנית,תכונות אטומיות והטבלה המחזורית .8

הקשר בין מבנה הטבלה למערך האלקטרוני של היסודות, מתכות 

 מתכות, אנרגית ינון, זיקה אלקטרונית, אלקטרושליליות. -ואל

 

תפיסות בסיסיות, קשר יוני, קשר שיתופי, נוסחאות הקשר הכימי:  .9

ייצוג )מבני לואיס(, , כלל האוקטט והיוצאים ממנו, אנרגיות קשר, 

קשר(, מבנים מרחביים, קוטביות )מומנט מרחקים בין אטומים )אורכי 

 דיפול(.

ולס, -דר-השוואה בין מצבי צבירה,  כוחות ון כוחות בינמולקולריים: .10

 קשרי מימן,  הידרופיליות והידרופוביות.

 

 

  

http://www.education.gov.il/gifted
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 2נספח 

 'אשנב להנדסה קוונטית' 

 יוני טוקר פרופ' 

 

 א. מטרות הקורס ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(:

 –תוצרי למידה 

התלמיד יכיר את מושגי היסוד החשובים בתורת הקוונטים הרלוונטיים  -

 הרלוונטים להנדסה קוונטית.

 התלמיד ידע להפעיל שערי לוגיים קוונטיים בסיסיים. -

, ולהריץ אלגוריתמים קוונטיים qis-kitהתלמיד ידע לכתוב קוד בשפת  -

 בסיסיים.

 

 ב. תוכן הקורס:

ושליטה במושגי יסוד בתחום הנדסה קוונטית הכוללים: מושג ה  הכרה רציונל, נושאים:

q-bit  ,קוהרנציה, תקשורת קוונטית, -שזירה קוונטית, שערים לוגיים קוונטיים, דה

וחישובים קוונטיים. בנוסף הקורס יספק מבוא לתורת הקוונטים עם דגש הוא על המושגים 

 במערכות פיזיקאליות.הנדרשים להבנה לשם יישום של טכנולוגיות קוונטיות 

 

 

ההרצאות יהיו פרונטליות. לקורס יהיה רכז אחד אשר גם יעביר חלק  מהלך השיעורים:

מהתכנים בקורס, אבל חלקים שונים של הקורס יועברו על ידי מומחים מהתחומים 

הרלוונטיים. השבועות האחרונים של הקורס יוקדשו לפרוייקט של כתיבת קוד קוונטי 

 .qis-kitבתוכנת 

 

– רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 רשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(

 

מס' 

 השיעור

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור

מידע קלאסי,  1-2

חישובים קלאסיים 

 והצפנה קלאסית

 הביט הקלאסי 

 דיגיטציה של מידע 

 .שערים לוגיים קלאסיים 
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 הצפנה קלאסית 

 

מידע קוונטי  3-6

וחישובים 

 קוונטיים

 הביט הקוונטי 

 מצבים מרובי קיוביטים 

 שערים לוגיים קוונטיים 

 מדידה וקריסה קוונטית 

  מטריצת הצפיפות, אנטרופיית פון

 נוימן

 

מושגי יסוד  6-8

במכניקת 

 הקוונטים

  ,ניסוי שני דואליות גל חלקיק

הסדקים הקלאסי והקוונטי. אורך 

 ברולי.-גל דה

  קיטוב של פוטונים וספין של

 ניסוי שטרן גרלך.  –אלקטרונים 

  מודל האטום של בוהר, ותיאור

האטום ע"י שרדינגר והייזנברג. 

 ספקטרום רמות אנרגיה.

 ישום של מידע קוונטי במערכות י

 פיזיקליות

 

לייזרים ואופטיקה  9-16

 קוונטית

 טרנספורם פורייה 

 אופטיקת פורייה 

 מבוא ללייזרים 

 אופטיקה לא לינארית 

 אופטיקה קוונטית 

 

תקשורת והצפנה  17-18

 קוונטית

  פרדוקסEPR .וניסוי בל 

  משפט  –תקשורת קוונטית

Holevo ,superdense coding , 
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 טלפורטציה קוונטית 

  הדגמות ויישומים של תקשורת

 קוונטית.

 Quantum key distribution 

  פרוטוקולE91 

 

אלגוריתמים  19-21

 קוונטיים

  אלגוריתם דויטש ואלגוריתםJozsa 

 אלגוריתם גרובר לבעיית החיפוש 

 אלגוריתם ברנשטיין וזירני 

 טרנספורם פורייה קוונטי 

 אלוגירתם שור 

  אלגוריתםHHL  לפתרון מערכת

 משוואות לינאריות.

 

 

פרדוקסים  22

 קוונטיים

 אפקט אהרונוב בוהם 

 Interaction free measurement 

 

יישום של אלגוריתמים קוונטיים ב   פרוייקט סיום 23-26

Qiskit. 

 

 

  ג. דרישות קדם:

 הקורס 'גלים לתלמידי אודיסיאה' או לחילופין 'גלים לפיזיקאים' •

 אלגברה לינארית •

 ד. חובות / דרישות / מטלות:

תרגילים, בחנים ועבודה מסכמת. אין חובת נוכחות בהרצאות, אך דרישות הקורס כוללות 

מהתרגילים, חובת נוכחות והגשה של הבוחן וחובת הגשה של  100%יש חובת הגשה של 

 העבודה המסכמת.

 

 ה. מרכיבי הציון הסופי:

 תרגילים - 40%
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 בחנים - 20%

 עבודה מסכמת - 40%

 :ו. ביבליוגרפיה

* “Quantum Computation and Quantum Information” Michael A. Nielsen 

and Isaac L. Chaung. 

 :שם הקורס באנגלית ז.

Introduction to Quantum Engineering 
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