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 Mathematical Logic and Set Theoryלוגיקה מתמטית ותורת הקבוצות   ם הקורסש 

 3500850 מספר הקורס 

 שנה"ל תש"פ, סמסטר א'  שנה וסמסטר 

 ש"ש תרגיל(   2)+ ש"ש   2 נ"ז   3 היקף הקורס 

 מתמטיקה בדידה וקומבינטוריקה  דרישות קדם 

 

 סגל ההוראה

 בתיאום מראש  שעת קבלה:  hmys1123@gmail.com –ד"ר הדר שפיגל  שם המרצה 

 בתיאום מראש  שעת קבלה:  hmys1123@gmail.com –ד"ר הדר שפיגל  ת /שם המתרגל 

 

 פרטי הקורס

 להקנות לסטודנט את העקרונות הבסיסיים והטרמינולוגיה של לוגיקה ותורת הקבוצות.   • מטרות הקורס 

 להקנות לסטודנט מיומנויות וכלים מתמטיים בהם ישתמש בקורסים הרלוונטיים לתכנית.   •

 לפתח אצל הסטודנט חשיבה לוגית וגישה היוריסטית לפתרון בעיות.  •

 תיאור הקורס 

 

העקרונות הבסיסיים והטרמינולוגיה של לוגיקה מתמטית ותורת  הקורס יתמקד בהקניית 

הקבוצות. כמו כן, יוצגו בפני הסטודנטים טכניקות וכלים מתמטיים להוכחה ולפתרון, בכדי  

 לפתח אצלם חשיבה לוגית וגישה היוריסטית לפתרון בעיות. 

 ובחינה סופית. הרצאות פרונטליות, מצגות, תרגילי כיתה, תרגילי בית  שיטות ההוראה 

 התלמידים יכירו את העקרונות הבסיסיים והטרמינולוגיה של לוגיקה ותורת הקבוצות.   • תוצרי למידה 

 התלמידים ידעו ליישם ידע מתמטי מלוגיקה ותורת הקבוצות לצורך פתרון בעיות חדשות. •

 התלמידים יכירו ויפתחו ידע היוריסטי שיסייע להם בפתרון בעיות בנושאים שונים.  •

 . לפחות במבחן הסופי בקורס   60ציון  דרישות מעבר 

 . 100%  -ציון בחינת סוף סמסטר    •   הרכב הציון

 במהלך הקורס יינתנו תרגילי בית. תרגילים אלו הם לעבודה עצמית ולא להגשה.  •

 ר. בקורס עפ"י תקנון שנקהנוכחות  נוכחות

 

 נושאי הלימוד

 מטלה  נושא נלמד  שבוע 

1-3 
 לוגיקה 

דיסיונקציה, קוניונקציה, גרירה, גרירה כפולה(  פסוקים, קשרים )שלילה, 

 1-2תרגילי בית 
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- טבלאות אמת, טאוטולוגיה, סתירה, שקילות, חוקי חילוף, קיבוץ, פילוג, דה

 . מורגן 

פישוט פסוקים מורכבים, קבוצה מינימלית של קשרים, בניית פסוק על סמך  

 טבלת אמת, צורה קוניונקטיבית נורמלית, צורה דיסיונקטיבית נורמלית. 

4-6 

 קבוצות  

קבוצות, איברים, כמתים, שוויון, שייכות, הכלה, קבוצה הריקה, דיאגרמות ואן,  

 . פעולות על קבוצות )חיתוך, איחוד, הפרש והפרש סימטרי(

   .משלים, קבוצה אוניברסלית, קבוצת חזקה, זהויות בסיסיות 

 שיטות שונות להוכחות פורמליות.  

 3-4תרגילי בית 

 

7-10 

 יחסים  

 מכפלה קרטזית, יחסים, יחס הפוך, יחס משלים, תכונות יחסים. 

 סימטריות, טרנזיטיביות. -תכונות מיוחדות: רפלקסיביות, סימטריות, אנטי 

 יחס שקילות, חלוקה, מחלקות שקילות, קבוצת מנה. 

 חלקי, יחס סדר לינארי. פונקציות כיחסים, יחס סדר 

דיאגרמת הסה, איבר מינימלי, איבר מקסימלי, איבר גדול ביותר ואיבר קטן  

 ביותר. 

 5-9תרגילי בית 

 

11-14 

 עוצמות 

קבוצות סופיות, קבוצות בנות מנייה, עוצמה של קבוצה, שקילות קבוצות )שוויון  

 . עוצמות(, פונקציית שקילות 

 משפט קש"ב, האלכסון של קנטור, משפט קנטור. קבוצות הרצף, 

 10-12תרגילי בית 

 

 ביבליוגרפיה

 האוניברסיטה הפתוחה., 2,1: תחשיב הפסוקים, כרכים 1לוי, עזריאל. לוגיקה מתמטית, יח'  •

 : תורת הקבוצות, האוניברסיטה הפתוחה. 1גינזבורג, אברהם. מתמטיקה דיסקרטית, יח'  •

 ליניאל, נתי. פרנס, מיכל. מתמטיקה בדידה.  •


