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תיבה ירועיש לע תצק
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.תיב ירועיש10%-ו הניחב90%-מ בכרומ היהי יפוסה ןויצה

 היהי ליגרת לכל ןויצה– תולאש8-מ בכרוי ליגרת לכ .םיליגרת6 ויהי תיבה ירועישב
.רתויב תובוטה תובושתה7 ךמס לע

:תיבה ירועיש ןויצ בכרה
םיבוטה םיליגרתה תשמח-95%•
בוט תוחפ יכה ליגרתה-5%•



תיבה ירועיש תשגה
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 .                        תוריש ךרד ,דבלב תבשחוממ השגהה•
:ליימ לביק סרוקה לש הצופתה תמישרבש ימ לכ•

 ןכמ רחאל.תוארוהה רחא בוקעלו וילא סנכהל שי•
 אמסיסהו יאטיסרבינואה ליימה תועצמאב הסינכה
.םתרחבש

שקבלו ונילא תונפל שי ליימה תא םתלביק אל םא•
.דבלב יאטיסרבינואה ליימהמ ,ףרטצהל



השגה תויחנה
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.םיספדומ וא םיקורס-םיינדי םיליגרת שיגהל ןתינ•

 שמתשהל ןתינ(דבלבPDF טמרופב השגהה•
.)םיכמסמ תקירסל היצקילפאב

 .השגהה תוכיא לע תונתינ ליגרת לכמ תודוקנ64-•
 יפלו אירק ליגרת שגוה םא "םניח" 'קנ4 םילבקמ
 םידבאמ– תויחנה יפל ליגרת שגוה אל םא ,תויחנהה
.'קנ6



2- השגה תויחנה
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 םיצחולgradescope.com-ב•

 הלאשה 'סמ ןיב ךיישל רשפא ובש דומעל םיעיגמ•
 וליאב הלאש לכ רובע ןמסל הבוח .PDF-ב דומעל
.תאצמנ איה םידומע

.השגהה ךיראת רבע אל דוע אל לכ שדחמ שיגהל ןתינ•

http://gradescope.com


3- השגה תויחנה
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 ,הלאשה הליחתמ ובש דומעה תא קר ןמסל אל !בושח•
.דחאמ רתוי שי םא םידומעה לכ תא ןמסל שי
 תא בותכל שי ליגרתב תמייוסמ הלאש םתישע אל םא•

 דומע הזיאב ןמסלו "יתישע אל" דיל בותכל ,הרפסמ
.תאצמנ איה



תוישיא תושקב םורופ
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 תושקב םורופmoodle-ב שי ,סרוקה רתא דבלמ•
.תוישיא
 ת\מסרפמה תי\טנדוטסה ןיב :םיישיא םה םימוסרפה•

.דבלב קדוב+םילגרתמהו
 הכירצתיבה יליגרתל עגונב תישיא השקב לכ•

.דבלב םורופה ךרד עצבתהל



גרבסגינק לש םירשגה

 קוידב רשג לכ הצחנש ךכ ריעב לייטל לכונ םאה�
?תחא םעפ
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םיפרגה תרות תדיל

רליוא דרנואל
1707-1783

D

A

CB

),( EVG = :י"ע םיגצוימ םיפרג
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םיפרג- תרוכזת

 ןווכמ אלו טושפ אל ףרגןווכמו טושפ ףרג

תשק
תמוצ / דוקדוק
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)ךשמה( םיפרג– תרוכזת

a

b

-ל-מ לולסמ ab.

a

ךרד רבועש לגעמ

.תמוצ התואב םייתסמו ליחתמש לולסמ אוה לגעמ

a.
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)ךשמה( םיפרג– תרוכזת

טושפ אל לגעמ

 דוקדוק לכ ךרד רבועש לולסמ אוה טושפ לולסמ•
.רתויה לכל תחא םעפ
 םייתסמו ליחתמש טושפ לולסמ אוה טושפ לגעמ•
.דוקדוק ותואב

13



)ךשמה( םיפרג– תרוכזת

 גוז לכ ןיב לולסמ םייק וב ןווכמ אל ףרג–רישק ףרג�
.םידוקדוק

 תורבוחמה תותשקה רפסמ הניה     דוקדוק לשהגרד�
י"ע התוא ןמסנ  .וילא

תגרד-ו הסינכ תגרד שי דוקדוק לכל ,ןווכמ ףרגב�
.האיצי

v
)deg(. v
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)ךשמה( םיפרג– תרוכזת

:םאץע ארקנ                     ןווכמ אל ףרג�
.םידוקדוק גוז לכ ןיב דיחי טושפ לולסמ םייק•
.-ורישק•
.רישקו םילגעמ רסח•
 .-ו םילגעמ רסח•

),( EVG =

1|||| -= VE G
G

1|||| -= VE G
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סרוקה תיצמת

.תויעב ןורתפל םיליעי םימתירוגלאב דקמתמ סרוקה
:םיבלש השולשל קלחתמ םתירוגלאה רואית ,בורל
םתירוגלאה תגצה•

תונוכנ תחכוה•

תויכוביס תחכוה•

 אלו ,םיטפשמ חיכוהל םימתירוגלאב שמתשנ ,םיתיעל
.היעב רותפל ליבשב
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רליוא לגעמורליוא לולסמ

 לולסמ וניהרליוא לולסמ ,                ףרג רובע�
.תחא םעפ קוידב תשק לכ לע רבוע רשא ףרגב
 ליחתמשרליוא לולסמ וניהרליוא לגעמ�

.דוקדוק ותואב םייתסמו

),( EVG =

a
b

c

d

e
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?רליוא לגעמ םייק םאה

גרבסגינק

דוד ןגמ

הדימריפ

תיב
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?רליוא לגעמ םייק םא םיעדוי ךיא

 אלורישק )טושפ אקווד ואל( ףרג :הנעט
𝐺 ןווכמ = (𝑉,𝐸)ם"םארליוא לגעמ ליכמ
𝑢דוקדוק לכל ∈ 𝑉תיגוז הגרד שי.
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?רליוא לגעמ םייק םאה

גרבסגינק

דוד ןגמ

הדימריפ

תיב
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ןושאר ןוויכ– הנעטה תחכוה

 תוגרדה לכש הארנורליוא לגעמ םייקש חיננ�
:תויגוז ףרגב
 לחה וכרואל לייטנו והשלכרליוא לגעמ רחבנ◦

   והשלכ דוקדוקמ
 ונרבעש םימעפה רפסמ תא ןמסנ ,    דוקדוק לכל◦

-כ לויטב וב
 םיסנכנ ונא- וב רוקיב לכב ,                  דוקדוק לכל◦

 ,רמולכ .תרחא ךרד םיאצויו תחא תשק ךרד וילא

 ,המוד ןפואב◦

uk.

=)(. wd
=)(. vd

v.
VuÎ

}{\ vVwÎ

22 -vk
wk2
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ינש ןוויכ– הנעטה תחכוה

 לגעמ םייקש הארנו תויגוז תוגרדה לכש חיננ�
:רליוא
 .הז גוסמ ףרגב רליוא לגעמ אצומ דימתש 'גלא ראתנ◦

.'גלאה תונוכנמ תעבונ הנעטה
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ןושאר קלח– 'גלאה

 לע לויט ונממ ליחתנו     והשלכ דוקדוק רחבנ�
 ונרבע אל ןיידעש תשק רחבנ ,בלש לכב .ףרגה
 ךישמנ .ףרגהמ התוא קורזנו ,התוא הצחנ ,הילע
.-ל רוזחנש דע ךכ

a®c® d ® a

v

v

a
b

c

d

e
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ןושארה בלשה תונוכנ

 לכונ דימת ,-ל ונרזח אל דוע לכ:הנעט�
.לויטה תא ךישמהל
 אלש הארנו והשלכ דוקדוק רחבנ :החכוה�

:ךישמהל תורשפא אלל-ב עקתנש ןכתיי
 .תיגוז ולש הגרדה ,-ב רוקיב לכ ינפל◦

.תיגוז יא היהת ולש הגרדה ,-ב רקבנש םעפ לכב◦

.0 הגרד ול היהתו-ב רקבנש ןכתיי אל◦

v

u
u
u

u

u
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ינש קלח– 'גלאה

– תותשקה לכ תא ליכמ ונאצמש לגעמה םא�
.ונמייס

 םהב ונרבעש םידוקדוקהמ דחאל תוחפל ,תרחא�
.)רישק ףרגהש ןוויכ( תיבויח הגרד שי ןיידע
 ונממ ליחתנו הזכ דוקדוק רחבנ�

 םייתסי לויטה ,בוש .ףסונ לויט
.הלחתהה תדוקנל רוזחנ רשאכ

d ® e ® a ® b ® d

a
b

c

d

e
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)ךשמה( ינש קלח– 'גלאה

 ,ףסונב .תותשקב םירז םילגעמ ינש ונלביק�
 םג עיפומ ינשה לגעמה לש "ןושאר"ה דוקדוקה
 ןפואב דיחי לגעמל םתוא דחאנ .ןושארה לגעמב
®a:אבה c ® d ® a

d ® e ® a ® b ® d

a® c ® d ® e ® a ® b ® d ® a

a
b

c

d

e
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ןורחא קלח– 'גלאה

 לכ תא ליכי לגעמהש דע ינשה בלשה לע רוזחנ�
.תותשקה

a® c ® d ® e ® a ® b ® d ® a

e ® b ® c ® e

a® c ® d ® e ® b ® c ® e ® a ® b ® d ® a

a
b

c

d

e
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ןורחא קלח– 'גלאה

:לבקתהש לגעמה

a® c ® d ® e ® b ® c ® e ® a ® b ® d ® a

a
b

c

d

e
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'גלאה תונוכנ

 ףרגה לע לויט עצמאב עקתי 'גלאהש ןכתיי אל�
.)ןושארה בלשה רובע וניארש החכוההמ עבונ(
– ףרגב תותשק ורתונ םא ,בלש לכ תליחתב�

 תיבויח הגרד םע דוקדוק יחכונה לגעמב םייק
.)רישק-ש ןוויכ(
 רתוי לודג רפסמ םע לגעמ לבקנ בלש לכ ףוסב�

 תותשק שי דוע לכ ךשמנ 'גלאה .תותשק לש
 ףוסבל לבקתי דימת ןכלו ,לגעמב תואצמנ אלש
.רליוא לגעמ

G
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 הציר ןמז

:שומימ יטרפ רפסמ רידגנ�
.תויונכש תומישר ידי לע גצויי ףרגה◦
.תרשוקמ המישרב קזחומ הנבנש לגעמה◦

 תא רחבנ ,והשלכ דוקדוקל הכומסש תשקל קקדזנ רשאכ◦
 םיקחומ ונאש ןוויכ .ולשתויונכשה תמישרב הנושארה תשקה
 תותשקה לע תולועפה ןמז ךס ,הילע ונרבעש רחאל תשק לכ
וניה
 .תיבויח ןיידע ותגרדש לגעמבןושארה דוקדוקל עיבצמ קיזחנ◦

- עיבצמה ינוכדע ךס

– הציר ןמז כ"הס�

)(. EO

)(. EO
)(. EO

 יכתויכוביסל תועמשמ ןיא החכוהה תניחבמ
 דבלב םתירוגלאה תונוכנב םישמתשמ ונחנא
 .טפשמה תא חיכוהל
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רליוא לולסמ

 וניאש(רליוא לולסמ ליכמ ןווכמ אלורישק ףרג :הנעט�
 יא הגרדמ םידוקדוק ינש קוידב ליכמ אוהמ"מא )לגעמ
.תיגוז
 אקווד ואלרליוא לולסמ ,רליוא לגעמל דוגינב:תרוכזת�

.ליחתה ובש דוקדוקב םייתסמ
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תואמגוד- רליוא לולסמ

üü

ü
גרבסגינק

תיב

הדימריפ

Icosen

32



ןושאר ןוויכ– הנעטה תחכוה

 הארנו )לגעמ וניאש( רליוא לולסמ םייקש חיננ�
:תיגוז יא הגרד שי םידוקדוק ינשל קוידבש
 .לולסמה ךרואל לייטנ ,תמדוקה החכוהל המודב◦

 )לולסמב ןורחאה וא ןושארה וניאש(     דוקדוקל
  הגרד שי םימעפ      וכרד ונרבעש

 ,לולסמב ןורחאה וא ןושארה וניה רשא ,    דוקדוקל◦
 הגרד שי

ukuk2.

12. -vk

u

v
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ינש ןוויכ– הנעטה תחכוה

 תיגוז-יא הגרד שי םידוקדוק ינשל קוידבש חיננ�
:רליוא לולסמ םייקש הארנו
-יאה הגרדה ילעב םידוקדוקה ינש ןיב תשק ףיסונ◦

 .תיגוז
 ןכלו ,תויגוז וב תוגרדה לכש ףרג ונלביק◦

.רליוא לגעמ ליכמ אוה
ףרגל ונפסוהש תשקה תא לגעמהמ ריסנ◦

.ירוקמה ףרגה רובערליוא לולסמ לבקנו

)?ךיא(
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