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 גוריון-אוניברסיטתבן70/92//017

המחלקהלמדעיהמחשב

 

  ,דר' צחי רוזן ,דר' איתן בכמט פרופ' קלרה קדם,

 דר' דקל צור, גב' אירינה רבייב. 

 

 202-1-1001מבני נתונים  

 202-1-1051מבני נתונים למערכות מידע  

 72722010   10:00, מועד א'  –מבחן 

עדיאל אשרוב, עמית בן בסט, סבסטיאן בן דניאל, אלכס 

, רז ניסים, יקים אריאל הנמן גורוחובסקי, הדסה דלטרוף, 

 סילברמן, נובה פנדינה.

 

 חומר עזר אסור

 משך הבחינה שלוש שעות



הנחיותחשובות:

 .המבחן הינו ללא חומר עזר 

 .לאחר מכן להעתיק את התשובות למקום המיועד בטופס התשובות.  רצוי לפתור את המבחן תחילה במחברת הטיוטה

 מחברות הטיוטה יילקחו לגריסה עם תום הבחינה. בדיקתהמבחןלאתביאבחשבוןאתמחברתהטיוטה.

  ישלענותעלכלהשאלותשאלות. 4 –המבחן מורכב מ.  

 ספקשאכןעמדתםבדרישתהזמןבסעיפיםבהםקיימתדרישתזמןלאלגוריתםשעליכםלהציע,ישלתתהסברמ

 שבשאלה.

  פירוט ללא בכיתה שנלמדו ואלגוריתמים נתונים להשתמשבמבני אלא אם השאלה  –של המימוש שלהם ניתן

ניתן לבחור כל מימוש שמתאים לזמני הריצה  –דורשת במפורש פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד 

 המבוקשים ולתנאי השאלה.  

 מניקוד20%-אינכםיודעיםאתהתשובהלסעיףכלשהו,רשמו"לאיודע7ת")במקוםתשובה(ותזכובבמידהו

 . לאניתןלכתובלאיודעעלחלקמסעיף. הסעיף

 .אסור לחרוג מהשורות. במקרה של מצוקה שורתית נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל 

 הצלחה!ב

 ציון שאלה

  א9

  ב9

  ג9

0  

  א2

  ב2

  א4

  ב4
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 נקודות(02)9שאלה

5 .. 1מספרים שלמים חיוביים מהתחום  nנק'( נתון מערך בן  7)  .א
n-1

זוגי. כמו כן, ידוע כי עבור -הוא מספר אי n. ידוע כי 

 O(1). תארו אלגוריתם למציאת חציון של איברי המערך, הפועל בזמן 5xבמערך, העוקב שלו הוא לפחות  xכל מספר 

 במקרה הגרוע.

 בסדר כלשהו.כשהם מסודרים                על מנת שיתקיימו כל תנאי השאלה איברי המערך חייבים להיות: 

 לכן החציון של איברי המערך הוא: 
   

  

 

5 .. 1התחום מספרים שלמים חיוביים מ nנק'( נתון מערך בן  7) .ב
n

במערך, העוקב שלו הוא  x. ידוע כי עבור כל מספר 

 . O(n). תארו אלגוריתם הממיין את המערך בזמן צפוי 5xלפחות 

למספר  xנמיר כל מספר 
⌈     ⌉

   
  . נפעיל על מספרים אלה מיון דלי.

 טעויות נפוצות: שימוש בסעיף א' מבלי לשים לב שבשני הסעיפים תחומי המספרים הם שונים. 

 המספרים האחרונים יוכנסו לאותו דלי. ⌈     ⌉זמן, כי כל  O(n)לא יוצא  –שימוש במיון דלי באופן רגיל 

 זמן, כי טווח המספרים הוא לא פולינומי בכמות שלהם. O(n)לא יוצא  –שימוש במיון בסיס או מיון מניה 

 

מופיע במערך. הציעו  x -במערך הוא מספר הפעמים ש xמספרים שלמים. הריבוי של מספר  nנק'( נתון מערך של  10) .ג

 הממיין את הריבויים של המספרים במערך. O(n) צפויאלגוריתם שרץ בזמן ריצה 

 :            דוגמא

 6, הריבוי של 2הוא  4, הריבוי של 0הוא  0, הריבוי של 1הוא  2, הריבוי של 4,6,7,4,6,3,3,2,3עבור מערך הקלט: 

 .1הוא  7והריבוי של  2הוא 

 1,1,2,2,0הפלט של האלגוריתם הינו המערך: 

פר . כעת, ניגש לכל תא ונספור את מסchaining-, שמשתמשת בnבגודל  HASHנכניס את המספרים לטבלת 

ניתן למיין  n-(. מכיוון שהריבויים חסומים בnהמופעים של כל מספר. את הריבויים הללו נכניס למערך חדש )בגודל 

צפוי, ומיון מניה בזמן  O(n)ויצירת מערך הריבויים  hash-(. סה"כ הכנסה לO(n)אותם ע"י מיון מניה )זמן ריצה 

O(n+k)=O(n+n)=O(n). 

 לא אפשרי, שכן אין בשאלה שום הגבלות על גודל הקלט. –מניה באופן ישיר שימוש במיון טעויות נפוצות: 
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 נקודות(02)0שאלה

  Mעליכם לממש מבנה נתונים המחזיק פרטים של סטודנטים ואת הציונים שלהם במבחנים שונים במהלך התואר. יש בסך הכל 

 מקצועות במהלך התואר. לכל מקצוע יש מספר זיהוי  יחודי.   Nסטודנטים. לכל סטודנט יש ת"ז יחודית. כל סטודנט נבחן על 

 עליכם לתאר את מבנה הנתונים, לממש את הפעולות הבאות בזמני הריצה הרשומים, ולנמק את זמני הריצה:

זמן במקרה  תאור פעולה

 הממוצע

זמן במקרה 

 הגרוע

Insert(id,course,grade)  , הפונקציה מקבלת ת"ז של סטודנט

מספר זיהוי של מקצוע וציון בקורס 

ומכניסה את הנתונים למבנה. ניתן להניח 

לא   idכי לפני פעולה זו, אצל סטודנט 

 .courseהופיע ציון בקורס 

O(logM) O(logM) 

GetScore(id,course)  הפונקציה מקבלת ת"ז של סטודנט

ומספר זיהוי של מקצוע ומחזירה את 

הציון של הסטודנט באותו מקצוע. במידה 

וסטודנט לא מופיע במבנה, או במידה ולא 

אצל   courseמופיע ציון בקורס 

 No", יש להדפיס הודעה  idהסטודנט 

grade". 

O(logM) O(logM + N) 

PrintScores(course) בלת מספר זיהוי של מקצוע הפונקציה מק

ומדפיסה את הציונים של כל הסטודנטים 

 במקצוע הזה ממוינים לפי ת"ז.

O(M) O(MN) 

  

 מבנה הנתונים:

שמכיל את כל הסטודנטים וממויין לפי ת.ז. שלהם. כל צומת בעץ זה תחזיק מצביע לטבלת  AVLעץ 

hash  בהם.כל הקורסים שאותו סטודנט עשה ואת ציוניו את שתכיל 

 תאור פעולות:

Insert –  נמצא את הסטודנט בעץAVL  של כל הסטודנטים )אם הוא לא קיים שם, אז נוסיף אותו(. נלך

 שהקודקוד של אותו סטודנט בעץ מצביע עליה, ונוסיף לתוכה את הקורס. hash-לטבלת ה

 O(1)לוקחת  hashגם במקרה הגרוע וגם במקרה הצפוי )כי הכנסה לטבלת O(logM) זמן ריצה: 

 במקרה הגרוע(.

65

אגודת הסטודנטים, בן גוריון מאגר הסיכומים



  GetScore – את הסטודנט בעץ  שנחפAVL " :לפי ת.ז. שלו. אם לא נמצא אותו, נחזירNo grade ."

שהקודקוד שלו בעץ מצביע עליה, ונמצא בה את הקורס המבוקש. אם הקורס  hash-אחרת נלך לטבלת ה

 ".No gradeקיים בה, נחזיר את הציון שלו, אחרת נחזיר "

 O(1) לוקח  hashבמקרה גרוע, כי חיפוש בטבלת O(logM+N) -במקרה צפוי, וO(logM) ה: זמן ריצ

 במקרה גרוע.O(N) -במקרה צפוי, ו

PrintScores – נעבור על עץ ה-AVL  בסריקתinorder כאשר בכל אחד מהקודקודים הולכים לטבלת ,

מבוקש מופיע בה, אז נדפיס שהוא מצביע עליה, ומחפשים בה את הקורס המבוקש. אם הקורס ה hash-ה

 את הציון שלו.

במקרה  O(1) לוקח  hashבמקרה גרוע, כי חיפוש בטבלת O(MN) -במקרה צפוי, וO(M) זמן ריצה: 

 במקרה גרוע.O(N) -צפוי, ו

 AVLשל קורסים שכל איבר בה מצביע לעץ  hashטעויות נפוצות: שימוש במבנה נתונים שמכיל טבלת 

 של סטודנטים שרשומים לאותו קורס.

במקרה הגרוע )כי חיפוש  O(logM+N)הוא  insertהבעיה בפתרון כזה הוא שזמן הריצה של פעולת 

עבור פעולה זו  O(logM)זמן במקרה הגרוע(, בעוד שבשאלה נדרש זמן של  O(N)לוקח  hashבטבלת 

 במקרה הגרוע.
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 נקודות(02)2שאלה

 .O(n)במקרה הגרוע, והוכיחו שזמן הריצה של אלגוריתם זה הוא אכן  O(n)תארו אלגוריתם למציאת חציון הפועל בזמן ריצה 

ללא פירוט  partitionשאתם משתמשים בה, גם אם היא נלמדה במהלך ההרצאות.  ניתן להשתמש בשגרת  יש להוכיח כל טענה

לגבי אופן המימוש שלה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טעויות נפוצות: חציון החציונים הוא לא בהכרח החציון של כל המספרים, טעויות בכתיבת או בניתוח הנוסחא הרקורסיבית, 

 קבוצות. 5-חלוקת המספרים ל
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 נקודות(02)4שאלה

 נקודות( 15סעיף א )

תקרא מעגלית אם המרחק    (   ). קשת קדקוד ב   s-המיוצג ע"י רשימת שכנויות ו לא מכווןגרף קשיר          יהא 

 .s -מ vשווה למרחק של    s -מ   ( של המינימאלי )מס' הקשתות

| |  תארו אלגוריתם בזמן ריצה   .G-המוצא את כל הצלעות המעגליות ב  | | 

T   הרץBFS  על גרףG  מקודקודs. 

 בצע:        עבור כל קשת 

 :( אזיs-שווה למרחק הקצר ביותר מ v-ל s-הקצת ביותר מ)כלומר, אם המרחק T.u.d== T.v.dאם        

      הדפס את הקשת               

| |   -  BFSזמן ריצה: הרצת  | |  , סכה"כ:  | |   -, מעבר על כל קשתות הגרף  | |   | | . 

זמן ריצה  –ולבדוק האם יש ביניהם קשת  s-טעויות נפוצות: לרוץ על כל זוגות הקודקודים שנמצאים במרחק שווה מ

| |  , ולא   | |   : של זה הוא  כנדרש.  | | 

 

 נקודות( 10סעיף ב )

 (     )וגם  (     )מתקיים:         , כך שלכל:        נקודות במישור  nנתונות 

  )מקודקוד       הנקודות הנ"ל, קיימת קשת מכוונת  nגרף מכוון המוגדר באופן הבא: קודקודי הגרף הם          יהא 

(     )וגם:  (     )( אם ורק אם מתקיים:  לקודקוד 
 
 (     )

 
 

 במקרה הגרוע.        הנ"ל הפועל בזמן ריצה  Gמצאו אלגוריתם למיון טופולוגי של הגרף 

         של הנקודות המיוצגות על ידיהן במיון כלשהו הפועל בזמן  tנמיין את קודקודי הגרף לפי ערכי קורדינטות 

 .                זמן ריצה: 

 .       או כל מיני אלגוריתמים אחרים שלא עומדים בזמן ריצה של   BFS \ DFSטעויות נפוצות: להריץ 
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 גוריון-אוניברסיטת בן

 המחלקה למדעי המחשב

 

  ,דר' צחי רוזן ,פרופ' איתן בכמט פרופ' קלרה קדם,

 דקל צור, גב' אירינה רבייב. 'רד 

 

 202-1-1001מבני נתונים  

 202-1-1051מבני נתונים למערכות מידע  

 222022010   10:00,  'במועד  –מבחן 

, אלכס דניאל, סבסטיאן בן עדיאל אשרוב, עמית בן בסט

, יקים רז ניסים, אריאל הנמן  גורוחובסקי, הדסה דלטרוף,

 נובה פנדינה.סילברמן, 

 

 חומר עזר אסור

 משך הבחינה שלוש שעות

 

 הנחיות חשובות:

 .המבחן הינו ללא חומר עזר 

 .לאחר מכן להעתיק את התשובות למקום המיועד בטופס  רצוי לפתור את המבחן תחילה במחברת הטיוטה

מחברות הטיוטה יילקחו לגריסה עם  בדיקת המבחן לא תביא בחשבון את מחברת הטיוטה.שובות. הת

 תום הבחינה.

  יש לענות על כל השאלות שאלות. 4 –המבחן מורכב מ.  

  בסעיפים בהם קיימת דרישת זמן לאלגוריתם שעליכם להציע, יש לתת הסבר מספק שאכן עמדתם

 בדרישת הזמן שבשאלה.

 אלא אם  –של המימוש שלהם מבני נתונים ואלגוריתמים שנלמדו בכיתה ללא פירוט ניתן להשתמש ב

ניתן לבחור כל מימוש  –השאלה דורשת במפורש פירוט של המימוש. במידה וקיים יותר ממימוש אחד 

 שמתאים לזמני הריצה המבוקשים ולתנאי השאלה.  

 ע/ת" )במקום תשובה( ותזכו בבמידה ואינכם יודעים את התשובה לסעיף כלשהו, רשמו "לא יוד-

 . לא ניתן לכתוב לא יודע על חלק מסעיף. מניקוד הסעיף 20%

 .אסור לחרוג מהשורות. במקרה של מצוקה שורתית נא לבקש אישור מהמרצה או המתרגל 

           בהצלחה!                                                   

 ציון שאלה

1  

  א2

  ב2

  א3

  ב3

  א4

  ב4
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 נקודות(  25) 1שאלה 

  .מספרים 11כל קבוצה יכולה להכיל עד בשאלה זו יש לתאר מבנה נתונים ששומר קבוצות של מספרים שלמים. 

המספר הסידורי בו  הואהשם של קבוצה  הקבוצות לא זרות )כלומר מספר מסוים יכול להופיע במספר קבוצות(.

 הוכנסה הקבוצה למבנה.

 :הוא מספר הקבוצות שנמצאות כרגע במבנה(  n) נים נדרש לתמוך בפעולות הבאותנתומבנה ה

 

זמן ריצה במקרה  תאור פעולה שם פעולה

 הגרוע

Init() אתחול מבנה נתונים ריק. O(1) 

Add(S) הקבוצה ף אתהוס S .הקבוצה  למבנהS  נתונה ע"י רשימה מקושרת

 של המספרים בקבוצה.

O(log n) 

Delete(i)  את הקבוצה עם שם מחקi.  הניחו כי קבוצה עם שםi .נמצאת במבנה O(log n) 

First(x,k) החזרi  מינימלי כך שקבוצהi   מכילה את האיברx ,ומתקיים ש-i גדול 

כנדרש יש  i נמצא במבנה. אם לא קיים  xהניחו כי איבר  .k-מ ממש

 .-1להחזיר 

O(log n) 

 

  -מבנה נתונים יהיה מורכב מ

הקבוצה. כל צומת בעץ מכיל כמפתח את מספר הסידורי של מספר ההמסודר לפי  ,AVL ,T1 עץ .1

 בנוסף כל צומת שומר רשימה מקושרת של המספרים ששייכים לקבוצה. .iהקבוצה, 

,  ששומר את קבוצת כל האיברים )מספרים( שמופיעים בכל הקבוצות )איבר AVL  ,T2עץ .2

כל ל. בנוסף, xמפתח של הצומת הוא מספר  שמופיע במספר קבוצות נשמר בעץ רק פעם אחת(.

. כיוון שבכל xשמכיל את כל מספרי הקבוצות המכילות את  AVLמצביע לעץ  קייםצומת בעץ 

 צמתים. 10nמכיל לכל היותר  T2עץ האיברים, אז  11קבוצה יש לכל היותר 

 של מספר הקבוצות שהוכנסו למבנה.  counterכמו כן נחזיק מונה בשם  .3

 

 :פעולות

 

nit()I 

T1NULL 

T2NULL 

counter 0 

 

 .O(1)זמן ריצה 

 

 

Add(S)  

counter counter + 1 

 .Sחדשה הקבוצה השל מספר הסידורי  , שזה counterצומת בעל מפתח  T1הכנס לעץ 
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 .T2 עץב  x, חפש את xS כל עבור

  .xשבצומת של  AVL-לעץ ה  S, אז הוסף את מספר הקבוצה T2נמצא בעץ   x אם -

 .Sשמכיל איבר בודד, שהוא מספר הקבוצה  AVLעץ  x, וצור בצומת של T2לעץ  xאחרת, הוסף את  -

 

 .O(log n)איברים הזמן הוא  11יש לכל היותר  S-כיוון שב

  

  Delete(i) 

 O(log n)זמן ריצה : .(  Sקבוצה  ) הקבוצות בעץ i קבוצה את חפש

 .xשמכיל מפתח  T2צומת בעץ  )לפי הרשימה ששמורה בצומת(, חפש   xS כל עבור

 .T2מעץ  xריק, אז מחק את הפך להיות . אם לאחר מחיקה זו העץ xשבצומת של   AVL -ה מעץ iמחק את 

 .O(log n)מספרים, זמן ריצה הכולל הוא  11כיוון שכל קבוצה מכילה לכל היותר 

 

First(x,k) 

 min בשםאתחל משתנה  :הבאה בדרך i של חיפוש בצע xששמור בצומת  AVL בעץ. T2 בעץx  את חפש

 .k-ו i, נשווה בין iעם מפתח  vכאשר נמצאים בצומת  .בשורש התחל. לערך אינסוף

 , אם הוא קיים.vנרד לבן הימני של  i ≤ kאם  .1

 בצע: i > kאם  .2

a.  אםi < min  הצבmin  i. 

b.  רד לבן השמאלי שלv.אם הוא קיים , 

 .-1. אחרת החזר minהוא לא אינסוף, החזר  min כאשר לא ניתן להמשיך לרדת בעץ, אם הערך של

 

 

 נקודות(  25) 2שאלה 

, ונתחו AVL, ומחיקה של איבר מתוך עץ AVLתארו את האלגוריתמים לביצוע פעולות הכנסה של איבר לעץ 

 .  O(log n)הוא  AVLאת זמן הריצה של שתי פעולות אלו. אין צורך להוכיח שגובה של עץ 
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 נקודות( 25) 3ה שאל

 נקודות( 10) אסעיף 

 לדעתכם וסימנתם נכון, עליכם להסביר מדוע בכל אחד מהסעיפים הבאים עליכם לסמן נכון 2 לא נכון. במידה

 .לספק דוגמא נגדית עליכם לא נכוןבמידה וסימנתם הטענה נכונה, ו

 וזמן סיום הטיפול בקודקוד (v.d)השדה  , ההפרש בין זמן גילוי הקודקודDFSלא נכון: בעת הרצת  2נכון  .1

  .זוגי-הוא תמיד אי (v.f)השדה 

 נכון.

, 1, ועוד v-יהיה שווה לפעמיים כמות הקודקודים בעץ המושרש ב v.f-ל v.dההפרש בין  vלכל קודקוד   DFS-ב

 זוגי.-ולכן הפרש זה בהכרח יהיה אי

 

 בעץ.  xהוא או העוקב או הקודם של  xלעץ חיפוש בינרי, האב של  xלא נכון: לאחר הכנסת איבר  2נכון  .2

 נכון.

בעץ חיפוש בינארי הכנסה של איבר תמיד נעשית לעלה. לכן אם הקודקוד שהכנסנו הוא בן שמאלי של האב שלו, 

 אז הוא יהיה הקודם של אבא שלוף ואם הוא בן ימני של אבא שלו, אז הוא יהיה העוקב שלו.

 

 נקודות( 11) בסעיף 

, מדפיס את כל אברי הערימה xום הממומשת ע"י מערך. תאר אלגוריתם שבהינתן ערך נתונה ערימת מקסימ

mO)( . זמן הריצה של האלגוריתם צריך להיותx-שגדולים או שווים ל  הוא מספר האיברים שהודפסו. mכאשר 

Print_Bigger(A,x,i) 

if i ≤ A.size and A[i] ≥ x 

Print A[i] 

Print_Bigger(A,x,2i) 

Print_Bigger(A,x,2i+1) 

 .Print_Bigger(A,x,1) -תתבצע ע"י קריאה ל x-כאשר הדפסת האיברים שגדולים או שווים ל

 .2m+1הוא לכל היותר  Print_Bigger-אז מספר הקריאות ל mאם מספר האיברים המודפסים הוא 

 .mO)(לכן זמן הריצה הוא
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 נקודות( 25) 4שאלה 

 נקודות( 10) אסעיף 

),( מכוון לא קשיר גרף נתון EVG ,  פונקציה REw : (הגרף קשתות על משקל פונקציית ,)וקבוצה 

ES  אדום בצבע שצבועות בגרף צלעות של. 

, המכיל Gפורש מינימלי של  עץ למצוא כלומר, ביותר אדום מינימלי שפור עץ בעיית אתור לפת מעוניינים ואנ

 מספר רב ככל הניתן של קשתות אדומות.

 :תשובה שגוייהמחזיר האלגוריתם הבא צמתים שעבורו  3גרף עם  וצייר

לה של עו מופיעות ראשונות בסדר לפי סדרהאדומות הקשתות  כל את קשתות הגרף בסדר הבא: וסדר .1

 סדר עולה של משקל.לפי  הקשתות הלא אדומות משקל, ולאחר מכן מופיעות

 .1-הגרף לפי סדר הקשתות שהוגדר ב על Kruskal את אלגוריתם וציהר .2

 ציירו כאן:

 

 

 

 

 

 נקודות( 11) בעיף ס

)log( בזמן )מסעיף א'( ביותר אדוםמינימלי  שפורבעיית עץ  אלגוריתם הפותר את ותאר VEO. 

 כאשר בין הקשתות בעלות לה של משקלעו האלגוריתם מסדר את קשתות הגרף בסדר הבא: כל הקשתות לפי סדר

 משקל זהה האדומות מופיעות ראשונות בסדר לפני הלא אדומות. המיון מתבצע ע"י מיון מיזוג, שנשנה את

 בצעת השוואה של משקלי הקשתות, ואם יש שוויוןפעולת ההשוואה כך שכאשר משווים בין שתי קשתות, מת

 מתבצעת השוואה של הצבעים.

 למעלה.הגרף לפי סדר הקשתות שהוגדר  על Kruskal את אלגוריתםלאחר המיון, האלגוריתם מריץ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

10 

10 
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ציון :89 הציון הכי גבוה במועד 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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