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 מושגי יסוד בתורת הקבוצות: 1פרק 
 

 קבוצות של מספרים

N -0כולל (שליליים - קבוצת המספרים השלמים האי.( 

Z -קבוצת המספרים השלמים . 

Q -0{:  קבוצת המספרים הרציונליים,,,|{ ≠∈= nnm
n

m
xx Z 

R - המספרים הממשיים (Real). 

 
 6' עמ

 קבוצות-תת

 קבוצה-תת: הגדרה
, B היא קבוצה חלקית של A, לחילופין (Bקבוצה של - היא תתA -נאמר ש.  קבוצותB - וAיהיו 

 .∋Bx אז ∋Axאם  , xאם ורק אם עבור כל , )B - מוכלת בAאו 

 
 שוויון קבוצות: טענה

BA BA אם ורק אם = AB וגם ⊇ ⊆. 

 
 )הכלה ממש(קבוצה אמיתית -תת: הגדרה

Aחלקית ממש ל - B) סימון :BA BAאם מתקיים ) ⊃ BA אבל ⊇ ≠. 

 
 7' עמ

 φהקבוצה הריקה : הגדרה

 .הקבוצה הריקה היא קבוצה שאין בה איברים
 .A⊆φ מתקיים Aבור כל קבוצה ע: הערה

 
 8' עמ

 :הטרנזיטיביות של ההכלה
BAאם  CB וגם ⊇ CA    אז ⊇ ⊆. 

 

 קבוצת החזקה

 , A של (Power Set) קבוצת החזקה נקראת Aקבוצת כל התת קבוצות של קבוצה 
 .P(A)ומסומנת 

 
 9' עמ

n :nA הוא A אם מספר איברי הקבוצה :טענה nאז       ||=
AP 2|)(| =. 
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 איחוד וחיתוך קבוצות

}|or{ :איחוד קבוצות BxAxxBA ∈∈=∪ 

 
 10' עמ

 תכונות האיחוד
ABBA ∪=∪  )חילופיות(קומוטטיביות  

)()( CBACBA ∪∪=∪∪  )קיבוציות(אטיביות אסוצי 

AAA =∪  אידמפוטנטיות 

AA =∪φ  איחוד עם הקבוצה הריקה 

BAA ∪⊆   ,   BAB ∪⊆  :כן מתקיים 

 
 11' עמ

CA אם :טענה CB וגם ⊇ CBA  אז  ⊇ ⊆∪. 

 
 15' עמ

}|{: חיתוך קבוצות BxandAxxBA ∈∈=∪ 

 
 :טענות

� ABA ⊆∩ 

� AC BC  וגם  ⊇ BAC אם ורק אם ⊇ ∩⊆ 

 
 תכונות החיתוך

ABB ∩=∩A  )חילופיות(קומוטטיביות  

)()( CBACBA ∩∩=∩∩  )קיבוציות(אסוציאטיביות  

AAA =∩  אידמפוטנטיות 

φφ =∩A  איחוד עם הקבוצה הריקה 

 

 16' עמ
ABA :טענה BAם  " אם∩= BBAם  "  אם⊇ =∪ 

 
 17' עמ

∩≠φאם : טענה BA  אז |||||||| BABABA ∩−+=∪ 

 .המשך בנושא עיקרון הכלה והפרדה
 

 18' עמ
 דיסטרביוטיביות

)()()( CABACBA ∩∪∩=∪∩ 

 
 19' עמ

 חוקי הספיגה
� ABAA =∩∪ )( 

� ABAA =∪∩ )( 
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 20' עמ

CABA אם :טענה CABA וגם ∪=∪ CB  אז  ∩=∩ =. 

 

 הפרש קבוצות ומשלים של קבוצה

}|and{: הפרש קבוצות BxAxxBA ∉∈=− 

 
 :תכונות ההפרש

� AA =−φ 

� φ=− AA 

� φφ =− A 

 21' עמ
� φ=− BAם "  אםBA ⊆. 

� ABA ∩=φם  " אם−= BA. 

 
 

 22' עמ
AUההפרש : משלים של קבוצה  .A של המשלים ונקרא בשם A' - מסומן ב−

 
 :תכונות המשלים

� 'Ax∈ם " אםAx∉) ולהפך.( 
� φ=∩ 'AA 

� UAA =∪  )הקבוצה האוניברסלית ('
� AA =)''( 

 
 23' עמ

 מורגן-חוקי דה
� '')'( BABA ∩=∪ 

� '')'( BABA ∪=∩ 

 
 25' עמ

'BABA ∩=− 
 

 עיקרון הדואליות

 :נבצע בעת ובעונה אחת את ההחלפות הבאות. יהא נתון ביטוי באלגברת קבוצות
 .ולהפך,  איחוד יוחלף בסימן חיתוךכל סימן �
 .ולהפך, כל הופעה של הקבוצה האוניברסלית תוחלף בקבוצה הריקה �

 )26' דוגמאות בעמ(
 

 27' עמ
)()( :ההפרש הסימטרי ABBABA −∪−=⊕ 

 
 

 27-28 עמודים :סיכום הפרק


