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 הקדמה - 1פרק 

: הנדסה מדעי ]דיסצפלינה[כמעט לכל תחום ונוגע נרחב  יםסטטיסטיכלים השימוש ב

 ,]בקרת איכות סטטיסטית, דגימת קבלה, תחזיות וכו'[ הנדסת תעשייה וניהולבכלל, 

 ועוד.  , ספורט, רפואה, חינוך/הוראהפיסיקה ,כלכלה, פסיכולוגיה, מחשביםדמוגרפיה, 

המטרות העיקריות של הסטטיסטיקה הן קבלת תמונת מצב של נתונים ובעיקר קבלת 

 החלטות והסקה סטטיסטית.

במדיה ]הכתובה, הנשמעת והנצפית[  מזכירים אין, אין יום שבו לשימוש המדעימעבר 

יש לצפות לכך שהנחשף אליהם לא רק יבין נכונה את  ,נתונים סטטיסטיים בנושאים שונים

בהתייחס לנפוצות אזכורי  ., לפחות על פניו, את נכונותםלבחוןהנתונים אלא יוכל גם 

מעניין מאוד מה מאידך סטטיסטיקה הנתונים הסטטיסטיים מחד ולקושי בלמידת המקצוע 

ממוצעים, חציונים,  –שכתב ד"ר חיים שפירא: "סטטיסטיקה נמצאת בכל מקום סביבנו 

רק תרימו את הראש ותיתקלו בה. אך האם אנו מבינים  –אחוזים, פערים, מדדים, עשירונים 

כיוון  באמת במה המדובר? האם הדקויות שמאחורי החישובים ברורות לכול? אני שואל זאת

שאחד הדברים המעניינים והמוזרים הקשורים בסטטיסטיקה הוא העובדה שאנשים 

זו אגב סיטואציה הפוכה משוכנעים שהם מבינים בו.  - שמעולם לא למדו את המקצוע

לתחום קרוב לסטטיסטיקה, אין כמעט איש שלא למד בשלב כזה או אחר בחייו משוואות 

ציונלית, ואין כמעט איש שחושב שהוא מבין דיפרנציאליות חלקיות או אנליזה פונק

, גלובס זהירות, סטטיסטיקה: טעויות נפוצות של משקיעים בבורסה" ]בתחומים האלה

10.2.2012.] 

ללא 'סטטיסטיקה אינו פשוט כלל ועיקר, תופעה זו ]בעיקר המקצוע לסטודנטים, לימוד 

ישנם כמה מחקרים בנושא,  [ ידועה בעולם והיא חוצה גבולות ותחומי לימוד.'סטטיסטיקאים

קשים מאוד  , לעיתים קרובות,הראו כי רעיונות של הסתברות וסטטיסטיקהמהם רבים 

חלק  [ שלהם ולאינטואיציה שלהם לגבי נתונים.Beliefsתלמידים בשל סתירה לאמונות ]ל

 מהמחקרים מעלים דרכים להקטנה של קשיי הלומדים.

להנדסאים במגמות שונות:  תכמיועד ההוגדרא'[  חלקלהלן של הספר ] הראשונהההוצאה 

 תעשייה וניהול, מחשבים ועוד, לסטודנטים מתחומי מדעי החברה ולאחרים.

א' של הספר  חלק[, כל פרקי ANOVAלמעשה, להוציא נושא של ניתוח שונות חד כיווני ]

תואמים לתוכנית הלימודים של טכנאי והנדסאי תעשייה וניהול. ממשוב שהתקבל ממורים 

מסטודנטים במכללות ובאוניברסיטאות ]מתחומים שאינם 'מדעים מדויקים' או שאינם ו

לומדים סטטיסטיקה לשמה, היינו סטטיסטיקאים[ הבנו כי על מנת להיתאם לתוכניות 

הלימוד שלהם יש להשלים ולהוסיף נושאים נוספים כמו למשל מקדמי מתאם נוספים 

 ומבחנים אפרמטריים.
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הנדרשים כאמור וכן ]להלן חלק ב'[ לת את הנושאים הנוספים הוצאה ב' של הספר כול

 שבחלקשאלות 'פתוחות' ושאלות 'רב ברירה' הן לנושאים  –מבחר רב של שאלות פתורות 

 ב'. בחלקא' והן לנושאים שנוספו 

מובנת ואינו כולל -כתוב, ככול האפשר בצורה ענייניתבחלק ב' החומר  -א'  בחלקכמו  

וכחות, המרצה לאחר שיכיר ביכולות התלמידים ]בכפוף למגבלה וה' כבדות' תאוריות

הקשוחה של שעות הלימוד המוקצות לנושא[ יוכל להעשיר את החומר המועבר בתאוריות, 

 בהוכחות, ובשימושים בתוכנות סטטיסטיות מתאימות.

יש נושאים שאינם נמצאים בתוכנית הלימודים, אך כיוון שהם מסוג הנושאים שהלומד עשוי 

להידרש להם בעבודה ]בתום הלימודים[ הם מובאים בספר. על מנת לזהות 

, [נושאים אלו, חומר שכזה יוזח מהימין ]כלומר שוליו הימניים יהיו גדולים יותר

 הטקסט יודגש בצבע ובתחילת הנושא יבוא סימן הינשוף.

 נשמח למשובים נוספים מכל משתמשי הספר.

 

  



9 

 

 תיאוריתסטטיסטיקה  - 2פרק 

 מבוא 2.1

 ,אוסף של כלים ושיטות לאיסוף, ארגון, תיאור, ניתוחמדע הכולל היא  - סטטיסטיקה

על  ]מדגם[ ה שלמה או חלק ממנהימנתונים של אוכלוסי לימודאו  והסקת מסקנות הצגה

 .ה הנבדקתיסיותמונת המצב ועל השינויים וההתפתחויות של האוכל

תנים שיש להם מכנה היא קבוצה של נתוני משתנה או מש - סדרה סטטיסטית

 משותף מסוים והם מסודרים בסדר מסוים לפי גודל או לפי חוקיות אחרת.

 

 .כוללת ארגון, עיבוד והצגה של נתונים שנאספו - סטטיסטיקה תיאורית

איכותניים שונים, מספריים או לקבל ערכים  יםתכונה היכולאו  הוא מאפיין - משתנה

מרחק זריקת פטיש בתחרות , גיל, הכנסה, בלידה מקום לידה, משקללדוגמה:  [איכותיים]

 אולימפית, סוג דם.

 נהוג לסווג את המשתנים לפי סולמות מדידה כלהלן: – 1מדידה סולמות

 מקצוע, מוצא ארץ, דם סוג, הנבדק מין: לדוגמה, שמות הם המשתנה ערכי -שמי  סולם

 .הערכים לסדר משמעות אין כזה בסולם. נלמד

שתנה ניתנים לדרוג מערך נמוך לגבוה או מאיכותי יותר לאיכותי ערכי המ –סדר  סולם

פחות. אין משמעות לערכים המספריים של המשתנה אלא רק לסדרם, לדוגמה: שביעות 

 , דרגות בצבא.5עד  1רצון בסולם 

 ערכי. הערכים שבין למרווחים משמעות עם מספריים המשתנה ערכי -רווח  סולם

]במרבית  הים פני מעל גובה, טמפרטורה: דוגמהל, מוחלט אפס ללא הם המשתנה

 אותו המנה לסולם להתייחסות לחלוטין דומה זה לסולם הסטטיסטית ההתייחסות המקרים

 .[מייד נכיר

ערכי המשתנה כמו בסולם רווח אולם לערכי המשתנה יש אפס מוחלט,  –מנה  סולם

 כומטרי.לדוגמה: מרחק קפיצה לרוחק בתחרות אולימפית, ציון המבחן הפסי

כאשר הערכים מייצגים "כמות של אותו  במספר הנמדדמשתנה  - משתנה כמותי

משתנה  –נה כמותי היא תהגדרה נוספת למששערכיו נבדלים זה מזה כמותית. משתנה". 

נהוג לעשות אבחנה נוספת בין שני סוגי משתנים מנה או בסולם רווח.  םשנמדד בסול

 :כמותיים

תנה מדיד, בדרך כלל עם מספר גדול מאוד של ערכים, הוא מש – משתנה כמותי רציף

תנובת החלב החודשית ה: דוגמות, לבין כל שני ערכים שלו יש אינסוף אפשרויות נוספש

                                                           
בסולמות מדידה,  ישנן גישות הדנות במשתנה סדר, משתנה כמותי רציף ומשתנה כמותי בדיד ואינן עוסקות 1

 הסולמות מוזכרים בכל זאת לטובת המקרים בהם הנושא קיים בתוכנית הלימודים.
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 .ס"מ 169ס"מ לגובה  168גובהם של תלמידי כיתה י' ]בין הגובה  בליטרים ברפת מסוימת,

האפשרויות תלוי ברגישות  יש, תיאורטית, אין ספור אפשרויות כאשר מבחינה מעשית מספר

 מכשיר המדידה[, מרחק במטרים בקפיצה לרוחק בתחרות אולימפית.

ספיר, בדרך כלל עם מספר קטן של ערכים, משתנה הוא  – משתנה כמותי בדיד

לדוגמה: מספר ילדים  ,ערכים שלמים בלבד יםמקבלשלו שבתהליך הספירה והמדידה 

, מספר [ילדים 7או  ילדים 5, ילדים 4 ]באופן מעשי במשפחה יכולים להיות במשפחה

 מספר חלקים פסולים במשלוח. תקלות חשמל ביממה,

: הלדוגמ, שנמדד בסולם שמי או סולם סדרהוא משתנה  - ]איכותי[ ינמשתנה איכות

 , מקצוע עיקרי של סטודנט לתואר ראשון.מין הנבדקארץ/מקום לידת האב, 

אם החוקר בודק מרחק  ,. לדוגמה: סוג המשתנה נקבע על פי הגדרת החוקרהערה

בקפיצה לרוחק במטרים, סוג המשתנה יהיה משתנה מנה, אולם הוא יכול להגדיר כי מרחק 

ייחשב כמרחק ארוך מטרים  7.32ייחשב כמרחק קצר, מעל מטרים  6.65 -קפיצה הקטן מ

, במקרה זה הסולם הפך לסולם סדר ופעולה זו על מרחק בינוני –וכל תוצאה אחרת 

[. אם החוקר היה הופך את המשתנה מסולם סדר Downgradingמות נקראת "שנמוך" ]הסול

 [.Upgradingלסולם מנה אזי זו פעולה של "שדרוג" ]

]המשתנה  גורם אותו אנו רוצים להסביר באמצעות המחקרהמשתנה או ה – משתנה תלוי

 .המושפע[

 ניתןמצעותם באחושבים כי משתנים שהמשתנה או ה – משתנה בלתי תלוי ]ב"ת[

 .[המשפיע/המשתנה המסביר]במחקרים נקרא גם  להסביר את המשתנה התלוי

 משתנה שיוצר קשר בין שני משתנים שאינם קשורים באופן ישיר. - משתנה מתווך

 משתנה חיצוני שעשוי להשפיע על המשתנה התלוי.  -משתנה מתערב 

בר/אישה, יש/אין, משתנה היכול לקבל שני ערכים בלבד: ג –משתנה דיכוטומי 
 גדול/קטן.

 המחקר 2.2

סוגי המחקר המשמשים והמוערכים רבות בקרב הקהילה המדעית המתעניינת בגורמים 

 ., קשרי תלות ושייכותמחקר לגילוי קשרים סיבתיים :הם והסיבות להתרחשות מאורע

המחקר בודק השערות, תלות, קשרים וסיבתיות. פרקי הלימוד בתוכנית הלימודים, ובעיקר 

הפרקים: רווחי סמך ומבחני השערות, רגרסיה, מבחנים לאי תלות וניתוח שונות, מכוונים 

לסוג זה של מחקר שהלומד בהחלט יכול להידרש לו במסגרת עבודתו ]יתכן שאז יצטרך 

  להעמיק בחומר[.

לא  ,עוסק בתופעות או תחומים שאין מספיק ידע לגביהם – מחקר אקספלורטיבי

חקר מסוג זה אופייני למשל למחקר אנטרפולוגי בשבטים שאין ידע נחקרו ולא נבדקו. מ

 עליהם ועל התופעות אותן רוצים לחקור.
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מחקר האוסף ידע המתאר תופעות שונות. הסקרים של הלשכה  – מחקר תיאורי

המרכזית לסטטיסטיקה מציגים ומצביעים על תופעות והם יכולים להצביע  על קשרים 

 א בהיבט המסביר. בהיבט התיאורי בלבד אך ל

 

 סטטיסטישלבים מקובלים במחקר 

 דוגמאותהסברים ו השלב

הצגת 

שאלת/השערת 

 המחקר

 Hoמה אנו רוצים לבדוק, מהן ההשערות ]השערת האפס 
 [. 1H –וההשערה האלטרנטיבית 

 דוגמאות להשערת מחקר:

"ככול שהשכלת ההורים גבוהה יותר כך נוטה להיות גבוהה 
 .יותר השכלת ילדיהם"

הקטנה/קיצור ה'ספגטי' בתהליך ייצור ]מסוים[ תביא להקטנה "
  .שלי איכות"בעלויות הייצור ובחיסכון של כִ

הנבדקת ]לדוגמה, בניסוי קליני /הגדרת האוכלוסייה הנחקרת  תכנון המחקר

נבדקת: הה יאוכלוסישל תרופה חדשה לטיפול באקנה, ה

 :נבדק. המשתנה שעם אקנה 42-14גברים ונשים בגילאים 

. אצל המשתתפים במדגם[ ,פפולותו קומודונים ,מספר הפצעים

ברוב המחקרים הסטטיסטיים אין אפשרות לבדוק את כל 

מדגם גדיר את גודל הולכן יש לההנחקרת יה יהאוכלוס

התכנון חייב . ודרך לקיחתו יהיאוכלוסאותה מ"המייצג" שיילקח 

תתבצע המדידה של המשתנים ]הב"ת להסביר איך 

תצפיות, סקרים, עבודה עם נתונים קיימיים  –י/תלויים[ והתלו

, מה של מקורות מהימנים. האם תתבצע מניפולציה במחקר

רמת המובהקות בה ייערך המבחן, מהם כללי הקבלה והדחייה 

 .ועודהשערת האפס  של 

ולהימנע, ככל הנאספים יש לשמור על תוקף ומהימנות הנתונים  איסוף הנתונים

הנתונים ]הדבר אינו מתייחס, כמובן לשימוש  מהטית  ,האפשר

 .[ורות מהימניםקיימים של מקבנתונים 

ארגון הנתונים 

 בטבלאות ותרשימים

גדולות של נתונים ]בדרך כלל יש כמויות  את הנתונים שנאספו

[ יש לארגן במסד נתונים שתוכנן מראש במבנה גולמיים

  שר עיבודם.פשיא

עיבוד הנתונים 

 / מדדים וחישוב

לדוגמה[ מאפשרות לבצע את  SPSSהתוכנות הסטטיסטיות ]

, ANOVA –ניתוח שונות פרוצדורת מבחני ההשערה ]למשל 

בריבוע[ אולם בדרך כלל -למדגמים מזווגים, מבחן חי tמבחן 

לא נסתפק בכך ונחלץ מהנתונים פרמטרים אודות המשתנים 
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של  סטטיסטים

  המשתנים

שימוש במלל של איתם נעשה  - והסטטיסטים המחושבים

   מסקנות המחקר. 

 -עלשממנה נלקח המדגם יה יעל האוכלוסיש להסיק מסקנות  הסקת מסקנות 

וגם על ידי ביצוע מבחן  המדגם הסטטיסטים שלהמדדים וסמך 

. חשוב לציין כי החל בשלב תכנון על פי הדרישות המקובלות

לתהליך שיבטיח שהקשר הסטטיסטי המחקר יש להתייחס 

]יש לבדוק האם יש   היה אכן קשר של "סיבה ומסובב"שיימצא י

 ."גורם מתערב"[

 

 נתונים ארגון 2.3

בו אנו רוצים לעבד, להציג או לעשות  ושא הסדרה הסטטיסטית אותוהוא נ – [Xמשתנה ]

 שימוש בהמשך המחקר.

 . בסדרהX המשתנה הפעמים בהם מופיע מספר  ,בסדרה סטטיסטית – [f] שכיחות

הערך המתקבל מחלוקת השכיחות במספר הכולל של נתונים  - [Rf] שכיחות יחסית

 בסדרה. הערך יכול להיות מוצג כשבר עשרוני או כאחוזים.

-לנתונים בסדרה 
n

f
Rf i

i  

 כאשר:

fi – שכיחות הנתון ה- i-י 

n – מספר הנתונים בסדרה 

 -לנתונים בטבלת שכיחויות 





k

i
i

i
i

f

f
Rf

1

 

 כאשר:

fi – ה מחלקהשכיחות ה- i-מתוך  תי[k ותמחלק] 

שערכם הוא שהצטברו עד נקודה מסוימת ונתוני הסדרה מספר  – [F] שכיחות מצטברת

   .לערך נתוןקטן או שווה 

[ F]הערך המתקבל מחלוקת השכיחות המצטברת  – [RF] שכיחות מצטברת יחסית

עשרוני או כאחוזים.  בסדרה. הערך יכול להיות מוצג כשבר נתוניםבמספר הכולל של 

ס מצטברת יחסית כאשר היחבשכיחות בשכיחות יחסית או  משתמשיםככלל, 

חשוב  נההנתו מחלקהאו עד ה נהנתו מחלקה]הפרופורציה[ של מספר הנתונים הנמצאים ב

 . מחלקהה מעלאו  מחלקהיותר ממספר הנתונים הנמצאים ב

נתונים חזותית  'לתפוס'הבין ושכיחות המצטברת יחסית קל יותר למהוהשכיחות היחסית מ

על פני הבנה/תפיסה של נוחה ]ואולי אף טבעית[  100כמות מתוך שכן התפיסה של 
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כאשר רוצים להשוות בא לידי ביטוי  ,לשכיחות היחסית ,. יתרון נוסףמוחלטיםמספרים 

גיל במקרה שבו עוסקים בהתפלגות למשל  ,משתנה מסוים בשתי אוכלוסיות שגודלן שונה

 ם בערים, כשבעיר אחת מספר התושבים מתקרב למיליון ובאחרת רק למאה אלףהתושבי

  אזי הכלי היותר טוב להשוואה מהירה הוא השכיחות היחסית.  -

 .ושכיחותלצד ערך המשתנה את המביאה צורת ארגון נתונים  – טבלת שכיחויות

  1ר תרגיל מספ

 לו התוצאות הבאות:התקב ,משפחות ורשמו את מספר הילדים בכל משפחה 15בדקו 

5  6  1  3  2  3  0  3  5  2  4  4  3  2  1 

 . מתאימה שכיחויות טבלת הצג

 ? פחות או ילדים 2 משפחות לכמה .א

 ? יותר או ילדים 2 משפחות לכמה .ב

 ?ילדים 5 -מ פחות אך יותר או ילדים 2 שלהן המשפחות אחוז מהו .ג

 פתרון

 2, באופן דומה המשתנה 4ילדים היא  3פעמים ולכן שכיחות של  4ילדים חוזר  3הערך 

מספר הילדים  - X. אם נגדיר 3ילדים שווה  2פעמים ולכן שכיחות של  3ילדים חוזר 

  השכיחויות כך: טבלתניתן להציג את . f(x=3)=4 יבמשפחה אז

 

ילדים  2משפחות  6 -ל –טבלה " שבFiעמודת "שכיחות מצטברת כפי שניתן לראות ב .א

  .או פחות

 .f(x≥2)=f(x≤7)-f(x≤1)=15-3=12 ילדים או יותר 2משפחות  12 -ל .ב

אפשר לפתור זאת  –ילדים  5 -ילדים או יותר אך פחות מ 2אחוז המשפחות שלהן  .ג

%60100כתרגיל חשבוני פשוט כך: 
15

432



ואפשר להשתמש בנתוני  

השכיחות המצטברת ולפתור זאת כך: 
   

%60
15

312
100

14







n

XfXf
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%60או
15

312
100

)1()4(







n

FF
להוסיף עמודת שכיחות יחסית  פשרא   

 .באחוזים ואיתה להשתמש בחישוביםמצטברת 

  מחלקותקיבוץ ב 2.4

הם נתונים שנאספו ]ע"י מדידה או בכל דרך אחרת[ אך לא אורגנו  – נתונים גולמיים

 מבחינה מספרית.

בע, במהלך היום, בחודש הראשון גיאוגרף רצה לבחון את הטמפרטורה בבאר שלדוגמה, 

שעות.  3של האביב. התחנה המטאורולוגית בבאר שבע מבצעת ומדווחת על מדידות מידי 

עד  21.3.2014 -מ בתאריכים 20:00 -ו 17:00, 14:00, 11:00, 08:00הגיאוגרף בחר בשעות: 

לם או 155. מספר המדידות האפשרי היה ]החודש הראשון של האביב[ 20.4.2014וכולל 

מדידות. הדיווח  154, כך שבסך הכול דווחו אחת [ לא דווח על מדידה26.3באחד הימים ]

 מובא בטבלה הבאה:במעלות צלסיוס 

 

 . נתונים גולמייםנקראים  והם ללא כל עיבוד שהוא הם הנתונים שבטבלה

 סיבות עיקריות לקיבוץ במחלקות: שתי - במחלקותקיבוץ 

 כמות רבה של עשרות, מאות, ג מהסתכלות על כיוון שכמות המידע שאפשר להשי

הקיבוץ במספר מחלקות, בדרך כלל  - נתונים גולמיים היא קטנהאלפים ויותר של 

ל מאפייני שמחלקות, מאפשר "תפיסה חזותית" מהירה  15מחלקות ועד  5 -מ

 התפלגות המשתנה נשוא הטבלה

  ,הביא  ,גולמיים וניםשל נתרבה על כמות  ,קושי בחישובים סטטיסטיים ידנייםבעבר

במחלקות פישט את החישובים. כיום, בעזרת הנתונים הגולמיים קיבוץ לכך ש

על כמות רבה ואפילו רבה מאוד של  יםהתוכנות הסטטיסטיות לסוגיהן, החישוב

  .פשוטו קל הפךנתונים גולמיים 
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, טווחים] מחלקותבשכיחויות  התפלגות בטבלתלקבץ את הנתונים -נוהגים לארגן

השכיחות המתאימה מחלקה כשלצד כל מחלקות מספר מ הבנויהטבלה [. םתאי, וריותקטג

נוסיף  –אם נרצה שהטבלה תכיל יותר נתונים שיאפשרו לנו להשיב על שאלות נוספות . הל

השכיחויות טבלת . היחסיתוהשכיחות המצטברת  גם עמודה עבור השכיחות המצטברת

במהלך היום, בחודש הראשון של האביב, של נתוני הטמפרטורה בבאר שבע,  ,במחלקות

 ראה כך:ת

Fi/nFifiXi - אמצע המחלקהi

0.084131313.515.05-11.951

0.266412816.618.15-15.052

0.578894819.721.25-18.153

0.7661182922.824.35-21.254

0.8641331525.927.45-24.355

0.9611481529.030.55-27.456

0.987152432.133.65-30.557

1.000154235.236.75-33.658

סה"כ154

גבול המחלקה

 

  :במחלקותיש מספר כללים אליהם יש לתת את הדעת בתהליך של קיבוץ 

  משמעות ממצים ומוציאיםמספר המחלקות וגבולות המחלקות צריכים להיות .

 -, מוציאים ייכושלכל נתון גולמי תימצא מחלקה אליה ניתן יהיה לש -: ממצים הדבר

שגבולות המחלקות יהיו כאלו שכל נתון גולמי יוכל להיות משויך למחלקה אחת 

 בלבד

  נהנתו מחלקהרוחב [r ] של המחלקהשווה לגבול העליון פחות הגבול התחתון 

  ותמחלקכמה [k ]יש כללים מנחים אך לא מוחלטים. בדרך כלל רצוי  – ?יש לבחור

צריך להביא  ותמחלק. מספר ה15 -ולא גדול מ 5 -לא יהיה קטן מ ותמחלקשמספר ה

 בחשבון את מספר הנתונים הגולמיים ]התצפיות/מדידות[ וכן את מידת פיזור הנתונים

 רוחב תשוו ותמחלקתמש בשעדיף לה 

 "יש רק גבול אחד ]עליון  השב מחלקה", היינו הפתוח מחלקהלעיתים משתמשים ב

", צריך לזכור כי במצב זה -", או קטן מ-יירשם "גדול מ מחלקה, לדוגמה באו תחתון[

  אנו מגבילים את היכולת לחישובים סטטיסטיים

ורוחב [ fi]מוגדרת כיחס בין שכיחות המחלקה  מחלקהצפיפות של  – ['fi] צפיפות

נתונים סטטיסטיים המקובצים של [ והיא חשובה ]בעיקר[ בעת הצגה גרפית ri] מחלקהה

תייחסת לשכיחות תהיה מרוחב ההצגה הגרפית ה תושו ותמחלקרוחב ]ב ותשונ ותמחלקב

 :תייחסת לצפיפות[מדומה להצגה ה

i

i
i

r

f
f '

 

 


