
 : האצרהה תובקעב תורעה יתש

 ,יזא  .)𝑘 םוקמב( םירטסיגר 𝑡 ליכמה ךא 𝐷 טמוטוא ומכ תויהל  "𝐷 תא רידגנ :הנעט .1

𝐿(𝐷"'() ⊆ 𝐿(𝐷") 

 :תומל יתשל הנעטה תא קרפנ :החכוה

 טמוטואב )רתויב ילאמשה רטסיגרה( 𝑡 רטסיגרה דוע לכ יכ הארנ )האצרהב ןעטנש יפכ( :1 המל
𝐷"'( טמוטוא דוע לכ ןכו ,תלבקתמה תואה תובקעב אלמתמ אלו קיר 𝐷" םירבעמה יזא ,לבקמ וניא 

 וילא בצמב םינושארה םירטסיגרה 𝑡 ,תלבקתמה תוא לכב רמולכ( "𝐷-ב הלאל םילוקש )'"𝐷-ב
 .)"𝐷 טמוטואב רובענ וילא בצמב הלאל םיהז ויהי )'"𝐷 טמוטואב רובענ

 ינש ,קיר טלקה רשאכ .טלקב תואה לש ירודיסה  רפסמה לע היצקודניאב חיכונ :1 המל תחכוה
 𝑡-ו ,תויתוא 𝑙 רבכ ונטלק יכ חיננ .םייקתמ יאנתה ןכלו ,קירה יתלחתהה בצמב םיטמוטואה
   ילאמשה רטסיגרה וליאו  "𝐷 טמוטואב הלאל םיהז )'"𝐷 טמוטואב םינושארה םירטסיגרה
 םיכרע םתואו תויה םיהז ויהי םירטסיגרה ינשב םילוקישה  ,𝑎 תוא סנכיהב יזא .קיר ןיידע )'"𝐷-ב
 טמוטואב 𝑡-ה רטסיגרה  וא/ו לבקמ "𝐷 ןכ םא אלא ,םיקיר םניאש םירטסיגר םתואב םיעיפומ

𝐷"'( אלמתמ. 

 .לבקמ "𝐷 טמוטוא רשאכ קר אלמתמ )'"𝐷 טמוטואב 𝑡-ה רטסיגרה :2 המל

 קר ,אלמ רטסיגר ולאמשמ ןיא רשא ,קיר רטסיגר אלמל ןתינ ,םירבעמה י״פע ,ןכא :2 המל תחכוה
 ילעב ויהי םיינמיה םירטסיגרה 𝑡 לכ םא קר  אלמתי )'"𝐷 טמוטואב 𝑡  רטסיגר ,ןאכמ .𝐶 רבעמ י"ע
 ∎                                 .לבקמ "𝐷 טמוטוא  ם״םא שחרתמ רבדה ךא ,תיגוז תוא תסנכנש  יאנתבו יגוז ךרע

 :שרדנ רפסב .)תגצמב 7 המל( רפסב 3.6 המל יבגל .2

For each of these words, choose the position which achieves the maximal rank. 

 
 , יגוז םומיסקמ םע הלימ לכב ילמיסקמ ךרעל )ןימימ וא( לאמשמ םיתמצה תצובק לע לכתסנ  םא
 האלולה םא שחרתהל יושע הז רבד .תיגוז יא איה "םינויה ךבוש" ידי לע רחביתש האלולה יכ ןכתיי
 TAIL-ב םא ,לשמל .םומיסקמה יכרע ןיב תוינוטונומ ונשרד אל וב TAIL ךותב תאצמנ הלוכ
 :הלא םומיסקמ  יכרע ןיב  אצמנ רזוחש תמוצהו |		5𝟔	|		𝟒221			| םילימה תואצמנ םיוסמ

|		𝑣	𝟒221		|	5𝑣𝟔		|, םירצויש םיתמצה תא אקווד רחבנ ,ךכיפל .תיגוז יא אקווד איה האלולה יזא 
 .הטנאירווניאב ורדגוהש םילימל הקולחה תא
 

 


