
   
 קבוצותסיכום ההרצאות בנושא                                    
 

הבאים )הספרים  הקובץ הזה מכיל רק הסיכומים. החומר המלא ניתן למצוא בספרים
 .ישנם בספריה(

 .1-11נתי ליניאל, מיכל פרנס, מתמטיקה בדידה,  עמודים  .1
 .54-45שי גירון , שוני דר, מתמטיקה בדידה, עמודים  .1
, 1-12תורת הקבוצות, עמודים  - 1ינזבורג, מתמטיקה דיסקרטית, כ.א. ג .3

 האוניברסיטה הפתוחה.
 

 
 

מוגדר היטב ללא חשיבות לסדר.  )איברים של הקבוצה( היא אוסף דבריםקבוצה  הגדרה.
 .ות האם הוא שייך לקבוצה או לאאדו, שלכל דבר אפשר לומר בומוגדר היטב, הכוונה

 
 הגדרות של קבוצה:

 .A}4,3,2,1{האברים: רשימת  .1

}|){( תכונה כלשהיא אז xP)(ע"י תכונה:  אם  .1 xPxA מסמן קבוצה של כל ה-x-

מים שמקיי x} כל המספרים השלמים . למשל, xP)(ים המקיימים את התכונה 

61  x | x}A. 
 הסימנים:

 Aa  ,פירושו הדברa  שייך לקבוצהA=(a  איבר של הקבוצהA.) 
Aa,  ,פירושו הדברa  לא שייך לקבוצהA=(a  לא איבר של הקבוצהA.) 

 
 .5}4,3,2,1{ו  1}4,3,2,1{למשל, 

 
 חדות.קבוצות מוא

, או הפסוק {}היא קבוצה ללא איברים, ז"א  קבוצה ריקה  .א xx הוא  :
 אמת. 

 .N}4,3,2,1{....,ב.  מספרים טבעיים: 

}4,3,2,1,0{....,ג.  מספרים שלמים:  Z. 
 

 הכלה בין הקבוצות.
קבוצה של -תת A ;Aמכילה את B =(Bמוכלת בקבוצה  Aוצה  נאמר שקב הגדרה.

B ;A  קבוצה חלקית ל-Bל איבר של ( כאשר כA שייך גם ל-Bסימון . BA. 
BxAxxאם ורק אם הפסוק  BAפורמלית,    הוא פסוק אמת. :

 
. B-שאינו שייך ל A-השייך ל a, כאשר קיים איבר Bלא מוכלת בקבוצה  Aהקבוצה  

BaAaaבכתיב פורמלי:    .BAהסימון  .:
  

 דוגמאות:
}3,2,1{}4,3,2,1{א.  ,  5,3,2,1{}4,3,2,1{אבל{ . 

 )כל קבוצה חלקית לעצמה(. AAמתקיים  Aלכל קבוצה ב. 
 ) קבוצה ריקה מוכלת בכל קבוצה(.  Aמתקיים  Aג. לכל קבוצה               
  

 
 שוויון בין שתי קבוצות. 
  Aשייך לקבוצה  xשוות כאשר יש להן אותן איברים בדיוק, ז"א איבר ,BAקבוצות              

BAסימון  .B-אם ורק אם הוא שייך ל              . 
BxAxxשוות אם ורק אם הפסוק ,BAבכתיב פורמלי, הקבוצות                 הוא פסוק :
 אמת.             

 



 .תכונות של              
AAא.               . 
BAב. אם                 אזAB . 

BAג.  אם                 וCB   אזCA . 
 

CBAתהיינה  משפט.               קבוצות כלשהן. אזי ,,

CBו  BAאם  .א   אזCA. 
BA .ב   ( אם ורק אםBA וגםAB .) 

 
 פעולות עם קבוצות.

 
 זמנית.-מוגדר כקבוצת האיברים השייכים לשתי הקבוצות בו Bו Aבין שתי הקבוצות  חיתוך

BAxבמילים אחרות    ורק אם אםBxAx . 
BxAxBAxxבכתיב פורמלי   :. 

 
 תכונות החיתוך.

1. AAA . 
1. A. 
3. ABA . 
5. ABBA . 
4. )()( CBACBA . 

 
 מוגדר כקבוצת האיברים ששייכים לפחות לאחת מהקבוצות. Bו Aבין שתי הקבוצות  איחוד

BAxבמילים אחרות     אם ורק אםBxAx   
BxAxBAxx בכתיב פורמלי  :. 

 
 תכונות האיחוד.

1. AAA . 
1. AA . 
3. BAA . 
5. ABBA . 
4. )()( CBACBA . 

 
 

 בין הקבוצות. הפרש )חיסור(
 -ייכים לולא שA-כאוסף של כל האיברים השייכים ל מוגדרBAקבוצות אז הפרשן  Bו Aאם 

B במילים אחרות .BAx   אם ורק אםBxAx  . 
BxAxBAxxבכתיב פורמלי   :. 

 
                                                         

 הוכחת שוויונים  בין הקבוצות                                                       
 
 
 

 תחשיב הפסוקים.שימוש בהוכחה ע"י 
 

)()(  -נוכיח ש CBACBA . 
 

)(אנו צריכים להוכיח שהפסוקים  CBAx    וCBAx  -. נסמן כxשקולים לכל  )(

)(xa  את הפסוק"Ax"ערך האמת של .)(xa  הואT   אםx שייך ל-A  וF   כאשרx  שייך לא

 ", בהתאם.Cx" ו "Bxאת הפסוקים "xc)( ו  xb)(. באופן דומה נסמן ע"י A-ל



 
)(נפרק את כל אחד מהפסוקים   CBAx   וCBAx  לפסוקים שמורכבים  )(

 :xc)(,xb)(,xa)( מהפסוקים
 

)()()(

)()()()(

)()(

xcxbxa

CxBxAxCxBxAx

CxBAxCBAx







 

 
 

        

))()(()(

)()(

)()(

xcxbxa

CxBxAxCBxAx

CBxAxCBAx







                

 
)()()(עכשיו ניתן לבדוק שקילות בין הפסוקים  xcxbxa   ו ))()(()( xcxbxa  ע"י 

אמת או ע"י שימוש בחוקים לוגיים. למשל, לפי חוקי דה מורגן  טבלת 
)()())()(( xcxbxcxb כן . ל))()(()()()()( xcxbxaxcxbxa  .

)()( -מכאן נובע ש CBAxCBAx   מתקיים לכלx. .מ.ש.ל 
 

  כיוונית.-הוכחה דרך הכלה דו
 

BABAA-נוכיח ש  )(. 
 

BABAAנוכיח, קודם, את ההכלה    )(. 
 

)(השייך לקבוצה  כלשהו xניקח   BAA   ונוכיח שהוא שייך גם לקבוצהBA מהשייכות . 

)( BAAx  נובע ש-x שייך לA ולא שייך ל-BA.   

BAxמקבלים  Axייכות אז מהש ,Bxאם  והטענה הוכחה. 
BAxמקבלים  Ax מהשייכות אז ,Bxאם . ל סתירה-BAx  המקרה . לכן
Bx אפשרי בלתי . 
 

BABAAעכשיו את ההכלה ההפוכה  נוכיח  )(. 
 

)(ונוכיח שהוא שייך גם לקבוצה   BAכלשהו השייך לקבוצה  xניקח   BAA . 

BAx מהשייכות   נובע ש-x שייך לA ולא שייך ל-B  .ש מכוון- Bx  לא שייך גם הוא
BAxכן, ל .Bלכל קבוצה חלקית של  .  יחד עםAx  אנו מקבליםBAAx  . 

 
 

את קבוצה נקר  Uבוצה , אז הקUהנידונות הן קבוצות חלקיות של קבוצה  אם כל הקבוצות
 .xהוא פסוק אמת לכל  Ux. בהנחה כזאת הפסוק אוניברסלית

 

AUAהקבוצה  Aלכל קבוצה  הגדרה.   של  המשליםנקראתA. 

AxAxxפורמלית    :. 
 

 :תכונות המשלים

1.BABA . 

1 .AA  . 

3 .UU  ,. 

5 .UAAAA  ,. 



4 .BABABABA   )חוקי דה מורגן(. ,
 

 ניתאיהבול כללי יסוד של תורת הקבוצות
 

AAAAAAדמפוטנטי חוק אי .1  ,. 

ABBAABBA( קומוטטיביחוק החילוף ) .1  ,. 

ABBACBACBAחוק הקיבוץ )אסוציאטיבי(  .3  ),()(. 
 חוק הפילוג )דיסטריבוטיבי(  .5

           
)()()(

),()()(

CABACBA

CABACBA




 

ABAAABAAחוק הבליעה  .4  )(,)(. 

AUAAAחוק היחידה  .2  ,. 

UUAAחוק השליטה  .7  ,. 

AAחוק השלילה  .8 . 

חוק המשלים  .5
UU

UAAAA





,

,,
. 

BABABABAחוק דה מורגן  .11  ,. 
 

 קבוצת החזקה. 
 

-כומסומנת  קבוצת החזקהנקראת  Aקבוצות של -קבוצה כלשהי. קבוצה דל רל התת  Aתהי 
)(AP ז"א .AXAPX  )( . 
 

 דוגמאות 

     

}}3,2,1{},3,2{},3,1{},3{},2,1{},2{},1{,{})3,2,1({

}}2,1{},2{},1{,{})2,1({

}}1{,{})1({

}{)(









P

P

P

P

 

 

nAPnAקבוצות )בכתיב פורמלי -תת n2איברים יש  nלכל קבוצה בת משפט. 2|)(||| .)  


