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  .המוכיח את טרנזטיביות ההקבלה של ישרים במרחב

 .טרנזטיביות ההקבלה, הנדסת המרחב, הקבלה, וקטורים: מילות מפתח

  .60-61, 1993מרץ , ג"הדר תשנ, 12ה "על: החומר פורסם במסגרת

 . עמודים2: החומר מכיל בנוסף לעמוד הפתיחה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



-1- 

_______________________________________________________________________________  
  מיכאל קורן, "רים וטרנזיטיביות ההקבלה הגדרת וקטו"

  1993ספטמבר , ג"אלול תשנ, 12ה "על
  האוניברסיטה העברית ירושלים

 
 

  הגדרת וקטורים וטרנזיטיביות ההקבלה 
  

  מבוא

כאשר שני וקטורים מוגדרים כשווים אם הם מקבילים , מוגדר כקטע מכוון) גיאומטרי(וקטור 
בהוראת . הקבלה של ישרים היא טרנזיטיבית, הגדרה זו אפשרית משום שגם במרחב. ושווי אורך

אינטואיציה של התלמידים על פני פיתוח שיטתי פרק הוקטורים מומלץ להעדיף הסתמכות על ה
שבהם טמון , וזאת על מנת להגיע בהקדם לשמושי הוקטורים, של תכונות המרחב הגיאומטרי

שאינו דורש פיתוח , עם זאת כדאי שהמורה המלמד את הפרק יכיר טיעון קצר. יופיו של הנושא
  .בסעיפים הבאים נציג טיעון כזה. המוכיח את הטרנזטיביות, אוקלידי מלא של הגיאומטריה

  

  טרנזטיביות ההקבלה במרחב

נוח (והם אינם נחתכים ,  אם יש מישור שמכיל אותםמקביליםנזכיר כי שני ישרים במרחב הם 
  ).ואנו נקבל כאן הסכם זה, להסכים כי כל ישר מקביל לעצמו

  .ננסח בפורש שלוש אקסיומות

  "אקסיומת המישור. "1אקסיומה 

דרך שלוש נקודות שאינן על ישר אחד עובר ): ת הישר במישוראנלוגית לאקסיומ(
  ".קובעות מישור"אומרים כי שלוש נקודות כאלו . מישור אחד ויחיד

וכן על ידי ישר , מאקסיומה זו נובע כי מישור נקבע על ידי שני ישרים מקבילים
  .ונקודה שאינה עליו

 C ונקודה α או על ידי β - וα, המישור הנקבע על ידי שני ישרים: נשתמש בסימון הבא
  .בהתאמה] C,α[או ] α,β[יסומן על ידי סוגריים מרובעות כ 

  ":אקסיומת החילה. "2אקסיומה 

  .אם לישר ולמישור יש שתי נקודות שונות משותפות אז הישר כולו מוכל במישור

  ":אקסיומת החיתוך. "3אקסיומה 

  .וק בישרשני מישורים שונים שיש להם נקודה משותפת נחתכים בדי

  

אז , אם לשני מישורים יש נקודה משותפת: 3 אפשר להסתפק בניסוח אחר של אקסיומה :הערה
 - יש למישורים אז ישר משותף 2בגלל אקסיומה , ואמנם. יש להם לפחות עוד נקודה משותפת
 אין למישורים נקודות משותפות נוספות כי 1ובגלל אקסיומה , הישר הנקבע על ידי שתי הנקודות

  .אחרת היו מתלכדים

  .נזדקק גם להרחבה של אקסיומת המקבילים

  

  

  

  

  

  

•  

[b,c] 

t  
[a,c]  

c  

b  a  



 

_______________________________________________________________________________  
  מיכאל קורן, "הגדרת וקטורים וטרנזיטיביות ההקבלה "

  1993ספטמבר , ג"אלול תשנ, 13ה "על
  האוניברסיטה העברית ירושלים

 
 
 

-2-

  

  )הרחבת אקסיומת המקבילים למרחב(  :1משפט 

  .דרך נקודה במרחב שאינה על ישר נתון עובר בדיוק ישר אחד המקביל לישר הנתון  

המקביל לישר , ולכן כל ישר דרך הנקודה, הנקודה והישר הנתון קובעים מישור יחיד   :הוכחה
יש , לפי אקסיומת המקבילים במישור, ובמישור זה. חייב להמצא במישור זה, הנתון

  .כמובן רק מקביל אחד לישר הנתון

  .להוכחת הטרנזיטיביות של המקבילות" משפט המפתח"כעת נוכל להציג ולהוכיח את 

אז ישר החיתוך ] α,β[ שאינה במישור C ונקודה β - וαאם נתונים שני ישרים מקבילים   :2משפט 
τ של המישורים ]C,α [ו-] C,β [ראה ציור. (מקביל לשניהם(  

 -אבל נתון ש] α,β[כי אז היו לו שתי נקודות במישור , β ועם α נחתך עם τ - לא יתכן ש  :הוכחה
Cאינה במישור זה .  

 α חותך את τ -נניח ש, כי אם.  חותך רק אחד הישרים המקביליםτ -לא יתכן גם ש
]. C,β[כי שניהם במישור , β - מקביל לτהרי אז הישר , βאת  ואינו חותך Dבנקודה 

מכאן נובע . β המקבילים שניהם לישר α - וτ עוברים שני ישרים Dבמקרה זה דרך 
  .הוא מקביל לשניהם, על כן). בהתאמה( אינו משותף עם כל אחד מהם τשהישר 

  . נוכיח כעת את טרנזיטיביות ההקבלה של ישרים במרחב2בעזרת משפט 

  ":טרנזיטיביות ההקבלה. "3משפט 

  .α⏐⏐τ אז גם β⏐⏐τ - וα⏐⏐β הם ישרים המקיימים τ - וβ, αאם   

 Cאחרת נבחר נקודה .  לפי המשפט במישורα⏐⏐τאז , ]α,β[ נמצא במישור τאם הישר   :הוכחה
  ] C,β[ את ישר החיתוך של המישורים δ -נסמן ב]. α,β[שאינה נמצאת במישור , τעל 
 עוברים Cאבל דרך נקודה . β - ולα - מקביל לδהישר , המשפט הקודםלפי ]. C,α [-ו

,  מתלכדיםτ - וδהישרים , 1לפי משפט , ולכן, β המקבילים שניהם לישר τ - וδהישרים 
  .α - מקביל גם לτולכן הישר 

  

  .ל.ש.מ


