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 : רקע ומושגי יסוד    2פרק    

 הענייניים תוכן 

 עמוד              הנושא

   2       : רקע ומושגי יסוד )מתוך תוכנית הלימודים( 2פרק 

 2       מה ההבדל בין מהדר ומפרש ?ו שפת סקריפטים  2.1

   4           התקנה של פייתון 2.2

   Windows          5.א  התקנה ב 2.2 

   DOS          8.ב  שורת הפקודה של 2.2 

   Windows        9.ג   הרצת פייתון משורת הפקודה ב 2.2 

   Mac OS X         9 –.ד   התקנה ב 2.2 

   Installation on GNU/Linux      10התקנה ב        ה.2.2 

 10           צעדים ראשונים  2.3

 10                 מפרששורת ה  – Interpreter prompt  שימוש ב.א   2.3 

 12           שורת הפקודה של המפרש –  Interpreter Promptכיצד לצאת מ  .ב  2.3 

 12          .ג   בחירת עורך2.3 

  PyCharm        13.ד הורדה/טעינה של 2.3 

  15        ייצוג מספרים בבסיסים שונים  2.4

  15         2בסיס ספירה   –החשבון הבינארי   .א  2.4 

  16       16בסיס ספירה  –החשבון ההקסה דצימלי    .ב2.4 

  17         8בסיס ספירה  –החשבון האוקטלי     .ג2.4 

2.5      ASCII   וUnicode         19  

  import module         21 - יבוא מודולים בפייתון 2.6

 Comments         23 -הערות בפייתון  2.7
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 :  רשום  להנדסאים של משרד החינוך החל משנת הלימודים תשס"ב  בתוכנית הלימודים 2בפרק 

 

 

 ?  מהדר ומפרשבין מה ההבדל  ו שפת סקריפטים   2.1

 .   scripts - סקריפטים  והיא שפה של 1990 -שפת פייתון פותחה ב

כל תוכנית שנרשום ולא משנה באיזו שפה, נכתב בעזרת תוכנת עריכה. תוכנה זו מקשרת בין המשתמש, לוח המקשים והמסך.  

בקיצור היא נקראת עורך. התוכנה יודעת לרשום את מה שאנחנו מקלידים , לבצע העתקה, גזירה , הדבקה , מחיקה , הדגשה של  

עם קבצים כמו העלאת קובץ למסך, שמירה, שינוי שם וכו'. את כל הפקודות שרשמנו  תווים ועוד. כמו כן היא יודעת לבצע פעולות

. הקובץ הוא קובץ טקסט. כלומר כל תו מקבל ערך אסקי   Source File  –קובץ מקור בעזרת העורך שומרים בקובץ שנקרא 

Ascii (  ביטים 8לכל מקש במקלדת נתנו ערך של)קס הרשימות או כל עורך אחר. הסיומת . ניתן לכתוב את הקובץ בכתבן או  בפנ

,     ++Cהוא לשפת  C     ,myFile.cppהוא לשפת  myFile.cשל הקובץ מראה לאיזו שפה רוצים את הקובץ. לדוגמה:  

myFile.py   .'הוא לשפת פייתון וכו 

מקובץ טקסט לשפת מכונה )"מכונה" הכוונה למעבד במחשב( שהיא אפסים ואחדים  C ה כמושפ ב  קובץ מקור  נסביר כיצד עובר

ההבדל בין שפת סקריפטים   !  לשפת מכונה  בסוף הדרךכל שפת תוכנה צריכה להפוך שאותה המעבד של המחשב "יודע" להריץ.  

 צריך לעבור שני C ב בשפתשפת סקריפטים הוא במסלול שעובר הקוד עד שהוא הופך לשפת מכונה. קוד שנכת  לשפה שאיננה

 של המחשב יכול להריץ אותו: -פרוססור  –שלבים לפני שהמעבד 

לשפת   C שנקראת קומפיילר. הקומפיילר ממיר את הקוד משפת   והוא מבוצע על ידי תוכנה - Compiling - קומפילציה . 1

מכונה וכדי לתכנת בה יש צורך לעבוד ישירות עם  מעל שפת  שפה שנמצאת רמה אחת נקראת גם שפת סף. זוהי   אסמבלי. אסמבלי

 .  שלו  והזיכרונות ולהכיר את המעבד ואת הרגיסטרים החומרה של המחשב 
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  Object Fileהקובץ שנוצר נקרא קובץ מטרה . הממיר את הקוד משפת אסמבלי לשפת מכונ היא תוכנה ה. האסמבלר אסמבלר .  2

 שצריך לעבור עוד שלב כדי שהמעבד יוכל להריץ אותו. 

 include#בשלב הקישור מתבצע קישור של כל קבצי המקור מכל הספריות שכללנו בתוכנית בפקודת  – Linking –. קישור 3

 בר ביצוע ( .    executable -   קיצור של הוא  exe )  -   exe סיומת  עםהרצה ונוצר קובץ 

 

. כל  מפרש -  interpreterהתוכנית היא עוברת  אחרי שכתבנו את סקריפטים עוברת תהליך אחר. שפת   פייתון שהיא שפת

 -interpreter ה  ברגע מסוים . ולא את כל הפקודות יחד פקודה של אותה ה  פקודה מתורגמת לשפת מכונה רק בזמן הרצההצהרה/

וצר קובץ עם סיומת נ הפקוד בכל   הבאה.  פקודה בר לטפל בהוא עו פקודה. בסיום הטיפול במטפל בפקודה אחת בלבד -אינטרפרטר  

pic   שבו יש הוראות שונות של הinterpreter    וזה נקראbytecode  זה עדיין לא קובץ מכונה. בשלב הבא ה אבלinterpreter  

   הבאה.פקודה הנוכחית ואז התהליך חוזר על עצמו עבור הפקודה  והמעבד מריץ את ה יוצר קובץ בשפת מכונה 

 ועבור שפת סקריפטים כמו פייתון.  Cכמו עילית  עבור שפה פתרון מטלה משלב הכתיבה ועד ההרצה באיור הבא מתואר תהליך 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 )מצד ימין ( לעומת שפת סקריפטים כמו פייתון )מצד שמאל(   Cת של תהליך ביצוע מטלה בשפה עילית כמו ומלבני ות:  סכמ 1איור 

 

 :בין קומפיילר ואינטרפרטר הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים 

 אינטרפרטר  קומפיילר מספר סידורי 

 תרגום התוכנית כל פעם פקודה אחת  תרגום כל התוכנית בפעם אחת  1

 השגיאה מוצגת רק לגבי השורה     שגיאות  אז כולן מוצגותאם יש  2

 מטלה 

 קובץ מקור  Editor עורך

Source File 

תרגם מ

Compiler  מטרהקובץ  

Object File 

  ריצהקובץ  Linkerקשר מ

Exe. File 

 מטלה 

 Editorעורך 

       

קובץ  

 מקור

 מפרש

Interpreter ByteCode  

של פקודה אחת   הרצה

   וחזרה לשלב הקודם 
מפרש 

Interpreter 
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 שתורגמה  בסיום הקומפילציה ביחד. 

 הייתרון העיקרי הוא זמן ביצוע   3

 התוכנית

 האינטרפרטר איטי יותר בהרצת הקוד 

 לא ממיר את קוד המקור לקובץ מטרה ממיר את קוד המקור לקוד מטרה  4

 אלא הוא מבצע שורה ואחריה עוד שורה 

 לא נדרש קוד מקור להרצה מאוחר 5

 .exeיותר. מריצים עם קובץ 

 לא ניתן להריץ ללא קוד המקור   

 

 : השוואה בין קומפיילר לאינטרפרטר  1טבלה 

 

 Installation   -של פייתון   התקנה  2.2

 :  2022במאי    12  אים נכונים לתאריךההסברים הב

•   ersion: 2022.1.1 

• Build: 221.5591.52 

• 12 May 2022 

  כנס לקישור:להי 

PyCharm: the Python IDE for Professional Developers by JetBrains  

 קבל את המסך הבא:נ 

 

  windows: מסך הורדת פייתון למחשב ב    2איור  

על   לוחצים

download 

https://www.jetbrains.com/pycharm/


www.arikporat.com 
 

5 
 

 מסך הבא:ה ונקבל את    DOWNLOADנלחץ על  

 

 : בחירת אופן ההורדה  3איור  

או   "professional"    . בחירה נוספת  Linox   או   MacOSאו      windowsלמערכת   כאן ניתן לבחור בין הורדה 

community" הבחירה ב . "   "professional"    מאפשרת לנו להוריד את התוכנה שלpython הכוללת  המקצועית ביותר

For both Scientific and Web Python development. With HTML, JS, and SQL support  הבחירה ב . 

community   יום   30ון בלבד. הגרסה המקצועית היא לניסיון ל היא למפתחי פיית  (trial)   ולאחר מכן נדרש לשלם עבורה

זרת העכבר ייטען קובץ . כאשר נלחץ עליה בע   communityלנו מספיקה גרסת   היא חינמית. communityכסף. הגרסה 

לאחר מכן יש ללחוץ על . מהירות האינטרנט שלך( ויה ב ) מהירות העלאה תלאתו וייקח מספר שניות עד שתסתיים העל 

 .)סיום(  finishקבלת  עד ל nextן את עצמה בספריות הרצויות . יש להקיש פתיחת קובץ ולאפשר לתוכנה להתקי

 .  2.4  עיף הזה אפשר לקפוץ לסעיף אם התקנת את התוכנה בס 

" בספר זה נתייחס לכל גרסה של פייתון שווה או גדולה 3"פייתון  ל  כאשר אנו מתייחסים  ראה כאן מספר התקנות נוספות . נ 

 .3.6.0פייתון  מגרסהיותר  

 

 Windows  -התקנה ב .א   2.2

מכיוון שגרסאות  רק  Python 3.4להוריד את   יש,  Vista-שברשותך היא טרום  Windowsשים לב שאם גרסת  יש ל 

 .Windowsמתקדמות יותר דורשות גרסאות חדשות יותר של 

ד את הגרסה העדכנית י הור . כדאי ל 1תקבל את המסך שבאיור ו https://www.python.org/downloads לחץ על הקישור  

 אחרת.  Windowsההתקנה היא בדיוק כמו כל תוכנה מבוססת  .  Python 3.9.6זה היה   ושורות אל   כתיבתביותר. בזמן  

 בל נראה כך :המסך שנק

 בחירת מערכת ההפעלה 

 הגרסה בחירת 

https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/
https://www.python.org/downloads/windows/
https://www.python.org/downloads/
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 : מסך טעינת תוכנת הפייתון  4איור  

 

 תטען קובץ וכאשר נפתח את הקובץ תיתן את המסך באיור הבא :  Download Python 3.9.6לחיצה על   

 

  Python 3.9.6לטעינת   SetUpמסך ה :    5איור  
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   Install launcher for all users (recommended)יות  :  האפשרו   2את לסמן במסך החדש שנפתח בתוך המסך הישן  שים לב  יש ל 

 שנמצאים בתחתית המסך החדש שנפתח.  PATH to 93. Python Add  ו 

משגר ה . הרבהבתוכנה אם כי זה לא משנה  עבור כל המשתמשים  -משגר    – launcher  להתקין  ים חר וב  הראשונה באפשרות

 מותקנות.ש משמש למעבר בין גרסאות שונות של פייתון 

 את מיקום ההתקנה של התוכנה . PATHבאפשרות השנייה מוסיפים ל  

   :9python3\C.  ן יהז ל ו  Next  ולאחר מכן   installation Customize  ץ עלו לחל של התוכנה יש את מיקום ההתקנה בחור כדי ל

. לחיצה זו תבצע התקנה של התוכנה למחשב במיקום Installולבסוף ללחוץ על   אחר( כמיקום ההתקנהמיקום מתאים  כל  )או 

 שביקשנו ובסוף ההתקנה נקבל את המסך הבא: 

 

 : סיום ההתקנה  6איור  

 מסיימת את ההתקנה.  Closeלחיצה על  

 

  variables environment to Python Add    סמן את יש ל קודם לכן    PATH 93. Python Add  אם לא בדקת את האפשרות 

 במסך ההתקנה הראשון.    PATH to 3.5 Python Add    פעולה זו עושה את אותו הדבר כמו 

 )שנקרא בצע את השלבים בסעיף הבא יש ל( שהזכרנו מקודםהאפשרויות  2ידי -לא הוגדר כראוי )על    -נתיב     -  Path  אם ה

Prompt DOS –   שורת הפקודה שלDOSסעיף      ( כדי לתקן אותו. אחרת עבור לWindows on prompt Python Running 

 במסמך זה.בהמשך הפרק  

המסך שבאיור הבא מתאר מהן התוכנות שהוטענו כאשר ביצענו התקנה. למסך זה מגיעים על ידי לחיצה על צלמית החלונות 

 בצד ימין למטה ) בגרסה העברית(. 

 תוכנות/קבצים נוספים : 3כאשר טוענים את תוכנת הפייתון למחשב שלנו מקבלים גם 

  תוכניות פייתון, שמירה והרצה ועוד.שהיא נוחה מאוד לכתיבת   Idleהנקראת תוכנת  .1

 . 3.9תוכנת הפייתון גרסה  .2

 קובץ מסמכים המסבירים בין השאר את הנושאים שהתווספו בגרסה האחרונה )באנגלית( .3

 קובץ המציג את כל המודולים בגרסה הנוכחית של פייתון.  .4
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 של פייתון. התקנההתוכנות המצורפות לחבילת ה:    7איור  

 

 

 DOSשורת הפקודה של  .ב  2.2

, עליך להגדיר את DOS, כלומר בשורת הפקודה  Windowsמשורת הפקודה של   Python -אם ברצונך להשתמש ב 

 כראוי.שבסעיף הקודם,   ,PATH  ה משתנה

 Control Panel -> System -> Advanced -> Environment, לחץ על     Windows 2000, XP, 2003עבור  

Variables .  לחץ על המשתנה בשם Path   ולאחר מכן בחר  ,משתני מערכת במקטע Edit      והוסףC:\Python39;      (יש 

 של פייתון(.שמתקינים בעתיד זו קיימת, היא תהיה שונה עבור גרסאות חדשות יותר ה יה י תיק ה דא שו ול 

השורה   והוסף את      :AUTOEXEC.BAT\C     , פתח את הקובץWindowsעבור גרסאות ישנות יותר של  

PATH=%PATH%;C:\Python39     והפעל מחדש את המערכת. עבורWindows NT    השתמש בקובץ

AUTOEXEC.NT .   

 :Windows Vista   עבור חלונות ויסטה

 Panel Control לחץ על התחל ובחר •

 IDLEתוכנת 

   Python 3.9תוכנת 

 Python Documentation contentsהצגת  

 הצגת כל המודולים של פייתון 
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מידע בסיסי   "הצג)    "View basic information about your computer")מערכת(, מימין תראה     Systemלחץ על   •

 (אודות המחשב שלך" 

 . לחץ על זה.      settings system Advanced  בצד שמאל יש רשימה של משימות, האחרונה שבהן היא  •

 Environment מוצגת. לחץ על הלחצן בפינה השמאלית התחתונה  Properties System   שיח -של תיבת הדו  Advanced  הכרטיסיה  •

Variables . 

 .   Edit  גלול מטה אל נתיב ולחץ על הלחצן    Variables System  בתיבה התחתונה שכותרתה •

 לפי הצורך. -   Path  - יב שנה את הנת  •

 מחדש. להפעלההמערכת עד   pathלטת את שינוי משתנה סביבת נתיב  ולא ק  Vistaהפעל מחדש את המערכת.   •

 

 :8  -ו   Windows 7עבור 

 Panel Control  -  >. and System ובחר   Start   או לחץ   Properties  שולחן העבודה ובחרבעכבר  על המחשב  יצה ימנית בלח  •

Security  -   >System  לחץ על . settings system Advanced   בצד שמאל ולאחר מכן לחץ על Advanced בתחתית לחץ על .    

Variables Environment      ובvariables System  חפש את המשתנה  PATH  , ולאחר מכן לחץ על  בו  בחרEdit . 

)נא ודא שתיקיה זו קיימת, היא תהיה שונה עבור  :Python39\Cוצרף     Variable valueעבור לסוף השורה תחת ערך     •

 גירסאות חדשות יותר של פייתון(.

 SystemRoot%\system32;C:\Python39% זה יהיה עכשיו   ;SystemRoot%\system32%אם הערך היה    •

 לסגור ולפתוח מחדש את שורת הפקודה.וסיים. אין צורך בהפעלה מחדש, אולם ייתכן שיהיה עליך   OK לחץ  •

 

 :Windows 10עבור 

Windows Start Menu > Settings > About > System Info  > Advanced System Settings > Environment 

Variables (this is towards the bottom) > (then highlight Path variable and click Edit ) > New > 

(type in whatever your python location is. For example, C:\Python39\ ) 

 

 Windows  -במשורת הפקודה  ת פייתון  רצה.ג   2.2

את   נוהגדר  מתרגם בשורת הפקודה אםמפרש/    Interpreter   , באפשרותך להפעיל את הWindowsעבור משתמשי  

 . כפי שהוסבר בסעיפים הקודמים כראוי PATH המשתנה

 ד י קל נשיח  -. בתיבת הדו  Run  ולחץ על    -  התחל –  Start, לחץ על לחצן  Windows  -מסוף ב טרמינל/ לפתוח את ה כדי 

cmd  והקש על מקש  [enter]    . 

 שאין שגיאות. נוודא ו    pythonד  יקל נלאחר מכן,  

 Mac OS X - התקנה ב .ד   2.2

 Homebrew. :python3 install brew  -ב  , השתמשMac OS Xעבור משתמשי  

ידי הקשה על מקשים )כדי לפתוח את חיפוש זרקור(, הקלד והקש על מקש. כעת, הפעל -כדי לאמת, פתח את המסוף על 

 Space]Terminal[enter]python3 + [Commandוהבטח שאין שגיאות.
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 Installation on GNU/Linux   התקנה ב     .ה2.2

מנהל החבילות של  -   distribution's package managerגנו/לינוקס, נשתמש   ב     GNU/Linuxעבור משתמשי    

                                                         :     Debian & Ubuntu, למשל על   Python 3.xכדי להתקין את    -ההפצה  

 .python3 install get-apt sudo && update get-apt sudo 

והזנה של       F2 + Altידי הקשה  של   -או על    Terminalידי פתיחת היישום -פתח את הטרמינל/מסוף על נ כדי לאמת, 

terminal-gnome  ,עיין בתיעוד של הפצת  יש ל. אם זה לא עובדGNU/Linux   שאין  נוודאל ו יפע נ . כעת,  נוהספציפית של

  שגיאות. 

 ידי הפעלה:-על המסך על  Pythonיש אפשרות לראות את גרסת  

V- python3 $ 

3.6.0 Python 

. זה יהיה שונה בהתאם להגדרות של מערכת ההפעלה במחשב שלנו, ולכן אציין את Shellהערה:  $ הוא הבקשה של ה 

 .     $הבקשה רק על ידי הסמל   

 המותקנת במחשב .  Pythonשים לב: הפלט עשוי להיות שונה במחשב בהתאם לגרסת תוכנת יש ל 

   

 

 צעדים ראשונים  2.3

 מסורתית בפייתון. זה ילמד כיצד לכתוב, לשמור ולהפעיל תוכניות פייתון.  "Hello World'כעת נראה כיצד להפעיל תוכנית  

  Intepreter ה  שורת באמצעות בקשת . 1כדי להפעיל את התוכנית   Python  -קיימות שתי דרכים להשתמש ב 

   .   source file   שימוש בקובץ מקור . interactive interpreter prompt     .  2   -   האינטראקטיבית 

 נראה כיצד להשתמש בשתי השיטות הללו.

 

 מפרש שורת ה  –  Interpreter prompt   שימוש ב .א  2.3

ולאחר מכן  (הקודם של ההתקנה בפרק במערכת ההפעלה  )כפי שנדון קודם לכן  -  מסוף  –  terminal  פתח את הנ 

  [enter]   והקשה על מקש  python 93.   ידי הקלדה -על  prompt  Pythonפתח את  נ 

    תחיל להקליד דברים. זה נקראשמראה את המקום שבו נ    <<< לאחר שהתחלת את פייתון, אתה צריך לראות  

python interpreter prompt  - פייתון שורת הפקודה של מפרש.  

 שורת הפקודה או שורת המפרש.  interpreter promptהערה : בהמשך הפרק נקרא ל 

 :האיור הבא מתאר את המסך 
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 ) או הגרסה שיש במחשב שלכם( python 3.9בעזרת ההקלדה    interpreter prompt: מעבר ל   8איור  

 

 ד:י קל נשל פייתון,   מפרשבשורת ה 

print("Hello World") 

 כפי שרואים באיור הבא : מודפסות על המסך  World Hello. אתה אמור לראות את המילים Enterואחריו  

 

 

 .משורת הפקודה   Hello World: הדפסת    9איור  

 Python 3.9הקשה   
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 יהיו שונים   Python. הפרטים אודות תוכנת Mac OS Xבעת שימוש במחשב    מה נראה  ותמתאר   ותהבא  שורותה

 צריך להיות זהה ללא קשר למערכת ההפעלה.  <<<    prompt  ה, אך נומחשב של תוכנת הפייתון ב בהתבסס על  

 . Python 3.6בדוגמה כאן השתמשנו ב 

$ python3 

Python 3.6.0 (default, Jan 12 2017, 11:26:36) 

[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 8.0.0 (clang-800.0.38)] on darwin 

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. 

>>> print("Hello World") 

Hello World 

. אנו פייתון אחת)או פקודת(   ההצהר  הוא רשמנובאופן מיידי! מה ש  שורהאת הפלט של ה  נול  נתפייתון נות ששים לב כדאי ל

 וזה מודפס מיד למסך. World Hello  טקסט נותנים את ה  חנוכאן, אנ . ניתןלהדפיס כל ערך ש   print במילה  משתמשים 

 

 שורת הפקודה של המפרש ?  – Interpreter Promptמ  כיצד לצאת  .ב   2.3

ידי -על  פקודה של המפרשלצאת משורת ה  ניתן,  OS Xאו   GNU/Linux  של  –  מעטפת  –  Shell  ב ים שתמש מאם  

 [enter] כך  ( ואחרהקטנים  סוגרייםהזכור לכלול את ל )הערה:     ()exit    נקלידאו   d] + [ctrl   על לחיצה 

 .  [enter]הם  ואחרי   z] + [ctrl  יםש על המקש יק נ   Windowsבשורת הפקודה של   ים אם משתמש 

 

 Editor  -   בחירת עורך.ג   2.3

 Enterנרשום בשורת המפרש פקודה של שורה אחת מהתוכנית ונקיש לא  כאשר רוצים להריץ תוכנית בת מספר שורות 

 ם שנרצה. בכל פע  הקובץ עיל את  "קובץ מקור" ונפ    ב  התוכנית שמור אתנ  וכך הלאה, אלא Enterועוד פקודה ו 

להעתיק , לשנות, למחוק לחתוך וכל להקלידנשבה   -   - Editorריכה כדי ליצור את קבצי המקור אנו זקוקים לתוכנת ע 

ך והפ יש   דבר  לכתוב תוכניות פייתון בקלות נויעזור ל ש בכתיבת קבצי המקור. צריך לבחור עורך    עוזרוב  ט לשמור. עורך ו 

 להגיע ליעד בצורה מהירה ובטוחה. נור ל ו עז י לנוח יותר ו  נואת המסע של 

 ה כל החלקים השונים של תוכנית ה שב - הדגשת תחביר - syntax highlighting    אחת הדרישות הבסיסיות ביותר היא

Python   תפועל  כיצד היאלדמיין  ו שלך התוכנית  לראות את וכלנ צבועים כך ש. 

 Windows, Mac  -הזמינה ב  מהדורה חינוכית  PyCharm מושג איפה להתחיל, אני ממליץ להשתמש בתוכנת   נואם אין ל 

OS X   ו-  GNU / Linux.   פרטים בסעיף הבא.ה 

עושה הדגשת תחביר וגם  נהא אינ י מכיוון שה   - פנקס הרשימות -  Notepad   אל תשתמש ב ,Windows  -ב  ים אם משתמש 

כפי שנראה מאוחר שפת פייתון   של הטקסט החשוב מאוד במקרה של -הזחה    –אינדנטציה   -   Indentationכת ב תומ נהאינ 

 יותר. עורכים טובים יעשו זאת באופן אוטומטי.

ממליץ להשתמש   swaroopchששמו     A Byte of Pythonר  מחבר הספ   . Emacs ו Vim שני עורכים "חזקים" הם  

כאשר בחום כי עליהם ממליץ  הוא   .Vimספר שלם על     ואפילו כתבו עם עורכים אלו  רוב התוכניות של וכתב את  שניהם ב 

מתחילים יכולים להתחיל עם סטודנטים  יהיה מאוד שימושי בטווח הארוך. עם זאת, זה  להשתמש באחד מהם   יםלומד 

PyCharm  .ולמקד את הלמידה על פייתון ולא העורך ברגע זה 

https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/
http://www.vim.org/
http://www.gnu.org/software/emacs/
https://vim.swaroopch.com/
https://vim.swaroopch.com/
https://vim.swaroopch.com/
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 PyCharm הורדה/טעינה של   .ד  2.3

 PyCharm Eduאו על הקישור       PyCharm Educational Editionכאשר נלחץ על הקישור הבא :  

(jetbrains.com)   : נקבל את המסך הבא  

 

 PyCharm Edu: מסך הורדת   8איור  

 

PyCharm Edu   להשתמש לכתיבת תוכניות פייתון.  יםהוא עורך חינם שבו יכול 

 במרכז המסך נקבל את המסך הבא :  Download Freeכאשר נקליק עם העכבר על  

 

  Download( והקשה על  Python: בחירת השפה הרצויה )  9איור  

https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/
https://www.jetbrains.com/pycharm-edu/
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 במרכז המסך ונקבל מסך חדש והורדה של קובץ התקנה . פתיחת הקובץ תיתן את המסך הבא :  Downloadנלחץ על  

 

 .  next: מסך התחלת התקנה . נלחץ על  10איור  

 

מספר פעמים עד שנגיע למסך שישאל האם רוצים לשלוח קיצור דרך למסך המחשב ) כדאי לסמן כן   Nextנלחץ על  

ית כל פעם שנרצה להפעיל( . התוכנית תיטען למחשב ובסיום יש להקיש בתיבה המתאימה כדי לא לחפש את התוכנ

 .  finishעל 

 תיתן את האיור הבא :  pyCharmהפעלת התוכנית   

 

  PyCharm: מסך כניסה ל  11איור  

 .  PyCharm( עם   debugיש הסבר כיצד לכתוב ולנפות ) פעולת   Install PyCharm | PyCharm (jetbrains.com)בקישור  

https://www.jetbrains.com/help/pycharm/2021.2/installation-guide.html
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 ייצוג מספרים בבסיסים שונים    2.4

הידיים וכך   2אצבעות ב  10בחשבון עשרוני כי לזה הורגלנו מגיל ינקות ) אולי כי יש לנו בחיי היום יום אנחנו רגילים להשתמש  

הספרות הבסיסיות  10. באמצעות  9ועד  0ספרות בסיסיות מ  10הורגלנו לספור(. בחשבון העשרוני שנקרא חשבון דצימלי יש  

 .   9אנחנו יוצרים מספרים הגדולים מ 

 הם :  ים שהנפוצים ביניהםניתן לספור גם בבסיסי ספירה נוספ

 .    1ו  0. הוא נפוץ במחשבים הספרתיים העוסקים ב   1ו  0ספרות בסיסיות בלבד והן  2שבו משתמשים ב  חשבון בינארי

 .  3עד   0ספרות בסיסיות מ  4חשבון שבו  –חשבון קוואדראלי 

 .  7עד   0ספרות בסיסיות מ  8חשבון שבו  -חשבון אוקטלי 

 . Fעד  Aוהאותיות הן מ  9עד  0ספרות ואותיות בסיסיות. הספרות הן  מ  16חשבון שבו  -חשבון הקסה דצימלי 

 

   2בסיס ספירה  –בינארי החשבון ה .א2.4

 .משמעותו שיש זרם 1 -שאין זרם . ו אומר  0הוא שימושי במחשבים ספרתיים .  ".  1" -" ו0בייצוג זה קיימות רק שתי ספרות "

 .ספרות אלו אנו יכולים לכתוב כל מספר 2על ידי 

  100יהיה  4. המספר  11על ידי   3בבינארי. המספר  10 עשרוני מיוצג על ידי 2המספר , 1זה  1 המספר  ,0זה  0 המספר  לדוגמא:

סיביות אז מדברים על   8כאשר יש לנו .   bit - באנגליתו או ביט  ( נקראת סיבית1או  0כל ספרה בשפה הבינארית )וכך הלאה.  

 .  Byte באנגליתבייט ואו  יתיב

   - MSB  הספרה בעלת הערך הנמוך ביותר ויש ספרה הנקראת  – LSB – Least Significent Bit   לכל מספר יש ספרה שנקראת

Most Significant Bit   בעלת הערך הגבוה ביותר.   הספרה 

.  אם ניקח את   MSBהיא ה   2ואילו הספרה   LSBהספרה הימנית שהיא ספרת היחידות היא ה  273העשרוני מספר  בלדוגמה : 

נהוג לקרוא לספרת ה   .  MSBהשמאלית היא ה  1ואילו ספרת ה  LSBהימנית היא ה  1אז הספרה  10010111המספר הבינארי 

LSB  0 רי של המספר הבינאD    1ביטים אז הספרה הבאה תהיה  8ואם יש לנו בייט שלD 2 ולאחריהD   וכך הלאה עד ספרת ה

MSB  7שתהיהD   . 

ניתן לרשום  B) את  .  0B11001101לפני המספר. לדוגמה :   0Bעם הרישום   Cנהוג לסמן מספר בינארי בשפות כמו פייתון או 

 באותיות קטנות או גדולות ( 

 מעבר מבינארי לעשרוני : 

 ניתן לתאר מספר עשרוני בצורה הבאה : 

273 = 3*100 + 7*101 + 2*102   

 מתואר כך:  10010111לדוגמה המספר :   .  2אור בצורה דומה, רק שיש לזכור שבסיס הספירה הוא יגם מספר בינארי ניתן לת

         10010111 = 1*20 + 1*21 + 1*22 + 0*23 +1*24 + 0*25 + 0*26 + 1*27 = 1+2+4+0+16+0+0+128=15110 

 וכך הלאה.   4הבאה ב   2, הספרה הבאה ב 1מוכפלת ב  LSBלזכור שהספרה   2קל גם לזכור שאפשר במקום להכפיל חזקות של 

  1 2 4 8 16 32 64 128 

 .   MSBשל ספרת ה  128עד  LSBשל ספרת ה   1ממספר   2כלומר כל ביט מוכפל פי 
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 מעבר מעשרוני לבינארי 

 העשרוני:  151ורשימת השארית . נראה דוגמה עם המספר  2 מתבצע על ידי חלוקה ב  מעבר ממספר בינארי למספר עשרוני 

החלוקה תוצאת    2חלוקה ב     המספר הבינארי   שארית  

  151    2   1 

 המספר הבינארי הוא           1   2    75  

 השארית מלמטה כלפי מעלה :    1   2    37  

  18    2   0   10010111 

  9    2   1 

  4    2   0 

  2    2   0 

  1    2   1 

  0 

 . את השארית נרשום בעמודה שארית. 1והשארית היא  75התוצאה היא   2ב  151בדוגמה רואים שאם מחלקים את המספר 

 .    0. כך ממשיכים לבצע חלוקה עד שמקבלים בתוצאה   1והשארית  37. התוצאה  2ב   75לאחר מכן מחלקים את המספר 

 .    10010111המספר הבינארי נקרא מלמטה כלפי מעלה :    

 

 16  ספירה   סיס ב   –  דצימלי    הקסה ה     חשבון ה     .ב 2.4 

)כמו בעשרוני(  0-9התווים שמופיעים בספירה זו הם הספרות  16 . כלומר16דצימלי היא שיטת ספירה לפי בסיס -בסיס הקסה

 דצימליים  -הקסה  , ושני תוויםבינאריים ביטים 4דצימלי הוא -כל תו הקסה .  בשיטה זו   Fועד   A  מ   ובנוסף האותיות האנגליות

   .ואז יכולים לכתוב מספרים גדולים במעט תווים Byte  1בית  שהם   ביטים 8הם 

עוזר . החשבון ההקסה דצימלי או פייתון Cולא עם שפה כלשהי כמו  1ו  0 שפת מכונה של   לזכור שהמחשב עובד רק עםכדאי 

קל יותר להגיד שמעבירים את הנתון   10110110לנו בהעברת "מידע קטן יותר" . לדוגמה : במקום להגיד שמעבירים את הנתון  

B6 אותו. . זה מקטין את המידע וקל יותר לזכור בהקסה 

דוגמה:  . לפני המספר  0X. בשפות תוכנה נרשם מספר בהקסה עם הקסההערה : לחשבון ההקסה דצימלי נקרא בהמשך בקיצור 

0xB6 .   את (x  )ניתן לרשום באותיות קטנות או גדולות . 

 

 דצימלית -להקסה   בינארית   מספירה   המרה 

ביטים, ולהמיר  4כל חלק . בהביטים של המספר הבינארי לשני חלקים  8כדי להמיר מספירה בינארית להקסה, עלינו לחלק את 

 .דצימלי-כל חלק בנפרד להקסה

 

 כמובן שמומלץ לזכור את הטבלה הבאה : 
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 המספר העשרוני  המספר הבינארי  המספר בהקסה דצימלי

0 0000 0 

1 0001 1 

2 0010 2 

3 0011 3 

4 0100 4 

5 0101 5 

6 0110 6 

7 0111 7 

8 1000 8 

9 1001 9 

A 1010 10 

B 1011 11 

C 1100 12 

D 1101 13 

E 1110 14 

F 1111 15 

 המרה בין בסיסים:    2טבלת 

 משתנה בין שורה לשורה.   LSBניתן לראות שבמספר הבינארי ספרת ה 

 אפסים ושני אחדים.   2אחדים ושוב  2לאחר מכן אפסים ו 2בספרה הבאה אחריה  יש 

 אחדים. 4אפסים ו  4אחדים ושוב  4אפסים ו  4בספרה הבאה יש 

 אחדים.  8אפסים ואחר כך  8בספרה הבאה יש 

  4 . נמיר קודם את 1010 ו   0110חלק את המספר לשני חלקים: נ . כדי להמיר אותו 10100110נתון המספר הבינארי :  דוגמה

הוא   0110הביטים הנמוכים :   4.     עכשיו נמיר את   A. מהטבלה רואים שזה התו  1010  :   השמאלי הספרות הגבוהות בצד 

 .     0xA6בהקסה או בצורת כתיבה של תוכנית  זה  A6הקסה. לכן המספר שקיבלנו הוא   6לפי הטבלה 

 

 לבינארי   דצימלי   הקסה   חשבון מ   המרה 

 ספרות בינאריות.   4כדי לבצע המרה מהקסה לבינארי יש להפוך כל ספרה של הקסה ל 

  1100בהקסה הוא   Cבינארי .  המספר   0101בהקסה הוא  5בהקסה לבינארי.    המספר   5Cהמספר הבצע המרה של :   דוגמה

 .   0x5C =0B01011100בינארי . ומכאן :   

 

 המרה מחשבון הקסה לחשבון עשרוני 

 בחזקת מיקום הספרה.  16ניקח את המספר ההקסה דצימלי וכל ספרה נכפיל ב 
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 : דוגמה 

0xB6 = 6*160 + 11*161 = 6 + 176 = 18210   

 המרה מעשרוני להקסה : 

 .  0 ןאת המספר העשרוני ובכל פעם נרשום שארית עד שהחלוקה תית 16נחלק ב 

  182:   המספר העשרוני  דוגמה

16 חלוקה ב      המספר העשרוני                 שארית           

  182    16   5 

  11    16   B      המספר ההקסה דצימלי  הוא   

  0         B5 : השארית מלמטה כלפי מעלה 

 

 להקסה      12345דוגמה נוספת : נמיר את המספר העשרוני 

העשרוני             המספר  16 חלוקה ב        שארית           

  12348       16     C 

  771         16     3 

  48         16     0 

  3        16     3 

 0x303C = 12348התוצאה שקיבלנו :    

 

 

 8בסיס ספירה  - החשבון האוקטלי  .ג2.4

  Oאת התו  .   0O36. לדוגמה  0O. מייצגים מספרים אוקטליים במחשב בעזרת   7עד  0ספרות מ  8בחשבון האוקטלי יש 

 ניתן לרשום באותיות קטנות או גדולות. 

 

 המרה מאוקטלי לבינארי :

 ספרות בינאריות.   3כל ספרה אוקטלית נהפוך ל 

 .  0O57=0B101111ונקבל :    111ל   7ואת המספר  101ל  5. נחלק את המספר    0O57דוגמה: נבצע המרה למספר האוקטלי  

 

 המרה מבינארי לאוקטלי

 ביטים בינאריים יהיו ספרה אחת האוקטלי.  3את המספר הבינארי נחלק מצד חמין לצד שמאל. כל 

 למספר אוקטלי.   10101100:  נמיר את המספר הבינארי   דוגמה

.        2    5    4ונקבל בהתאמה :       10      101      100בצורה הבאה:   מימין נפרק את מספר הבינארי 

0B10101100=0O254 
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 המרה מאוקטלי לעשרוני 

 בחזקת מיקום הספרה.    8   וכל ספרה נכפיל ב  אוקטליניקח את המספר 

 לעשרוני:   0O37דוגמה : המרה של המספר  

  0O37 = 7*80 + 3*81 = 3110 

 

 לאוקטלי  המרה מעשרוני

 ובכל פעם נרשום שארית. 8נחלק את המספר העשרוני ב 

 לערכו באוקטלי :   129דוגמה : נמיר את המספר העשרוני 

8 חלוקה ב      המספר העשרוני                 שארית           

  129    8   1 

    הוא     האוקטליהמספר   0   8    16  

 השארית מלמטה כלפי מעלה :  201      2   8    2   

 

 0O201 10129 = ומכאן :          

 

 

2.5    ASCII ו- Unicode       

 
ASCII ו- Unicode     במדיה דיגיטלית.   נוכל לכתוב, לקרוא ולשמור, כך ש תבינארי בצורההם סטנדרטים כיצד לייצג תווים

הוא באופן שבו מקודדים את התו   הקידודים  ההבדל העיקרי בין שני. של מספר ביטים במילים פשוטות לכל תו נותנים ערך בינארי

 משתמשים עבור כל אחד מהם.  םשבה ביטיםמספר הבו

 ASCII וא קיצור של   הAmerican Standard Code for Information Interchange –   קוד סטנדרטי אמריקאי לחילוף

  8ל   הוגדל הקוד   בהמשך . וזה הספיק לתווים באנגלית  כדי לקודד כל תו ביטיםשבע אינפורמציה. בהתחלה השתמשו בקוד של  

) יש שימוש גם בביט ה   80Hהתווים נמצאים בתחום מעבר ל ו מסויםבאזור גאוגרפי שפה  ב מורחב כדי לטפל  ASCIIעם  ביטים

לא יכול להספיק לכל אזורי העולם והדבר יצר בעייתיות כאשר רוצים    0xFF ועד  0x80הבתים מ  MSB  ) . 128של ה   8

 להעביר נתונים בין אזורים שונים בעולם.  

. התווים בעברית לפי תקן   0xFAומסתיימים ב  0xE0מתחילים ב   ISO 8859-8התווים בעברית לפי תקן  :   התווים בעברית 

,Code page 862  0מתחילים בx80  0ומסתיימים בx9A    . 

 נראה באיור הבא:  יקוד אסקי
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. התווים בעברית מופיעים החל  255עד  128ומתחתיה המורחבת מ  127ועד  0: טבלת אסקי .למעלה הטבלה הרגילה  מ  12איור 

 .   www.lookupTables.com האיור מ   .  224 הערךמ

 

http://www.lookuptables.com/
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Unicode -    Universal Characters Set –  נוצרה כדי שתהיה  ו 1988הגרסה הראשונה יצאה ב  -סט תווים אוניברסלי

וזה    סיביות  32 -ו 16, 8 של קידוד  ניתן לבחורו בתוכנית קידוד סיביות משתנה  תמשתמשמערכת תווים אחידה בינלאומית. היא 

פורמט המרה יוניקוד.    -  Unicode Transformation Formatהוא   UTF-8 , UTF-UTF .  UTF , 32-16נקרא בהתאמה  

פחות סיביות מעניקות  . בצים גדולים יותר לק  אבל זה גורםלהשתמש ביותר תווים  מאפשר   ככל שכמות הסיביות גדולה יותר זה 

אם גם  מספיק טוב וא ה  (ASCIIאו  UTF-8שטח רב. שימוש בפחות סיביות )כלומר  כות חוס של תווים אבלבחירה מוגבלת 

 מסמך גדול באנגלית.  עובדים עם

מכיל כיום את רוב השפות הכתובות   Unicode   הוא יכול להכיל מספר עצום של תווים. מסיבה זוש   Unicodeשל    יתרוןה

סקריפטים מימין . זה כולל סקריפטים טיפוסיים משמאל לימין כמו אנגלית ואפילו עוד דברים עתידיים ועדיין יש לו מקום ל

   .  Unicodeגרסאות סיניות, יפניות וגרסאות רבות אחרות מיוצגות גם הן בתוך  .  ועברית  לשמאל כמו ערבית

  קוד  שמונה הסיביות הראשונות תאמו את זה של שבאופן כזה     Unicode תוכנן ה   ASCIIעל מנת לשמור על תאימות עם 

ASCII  . פתח קובץ  נאםASCII  באמצעותUnicode     וזכמובן שתכונה קבל את התווים הנכונים המקודדים בקובץ. נעדיין  

 . ASCIIאת ההשפעה של אימוץ תקן קידוד חדש עבור אלה שהשתמשו  ה א הפחיתיכי ה  Unicodeעל אימוץ  ההקל 

  של אפל,   OSX ו לינוקס  הגרסאות החדשות של ו   Windows 2000  החל מ  Windowsמומודרניות כה הפעלההמערכות 

 יוניקוד.   סטנדרטב הדפדפנים החדשים ומעבדי התמלילים החדשים משתמשים

ארגון ללא מטרת רווח שנוסד כדי לפתח, להרחיב ולקדם את השימוש בתקן   . זהו הקונסורציום של יוניקוד קיים גוף הנקרא  

יוניקוד, אשר מגדיר את ייצוג הטקסט במוצרי תוכנה ותקנים מודרניים. חברים בקונסורציום מגוון רחב של תאגידים וארגונים 

 בתעשיית המחשבים ועיבוד המידע.  

 

 import module  יבוא מודולים בפייתון   2.6

שקיימים  במודולים מובנים בפייתון ניתן ליצור מודולים חדשים שאנחנו נכתוב ונוכל להשתמש בהם בעתיד או שניתן להשתמש 

שבו מכלילים ספריות שמישהו כתב כבר   Cבשפת  include#. הדבר די דומה להוראת ה  ו "מישהו" כתב עבורנו כבר בשפה

 . נו וגם עבור משתמשים אחריםאו ספריות שאנחנו יכולים לרשום גם עבור עבורנו

הסטנדרטית   עזר שימושי  מודולים מובנים שהםאוסף של  יש  יתון  ישל פבספרייה  כלי  המכילים  מודולים ים. הסקריפטים רבים 

בה כתובים  עם   C שפתמובנים  ניהול    אינטרפרטרומשולבים  כמו  מסוימים  לתפקודים  משאבים  מכיל  מובנה  מודול  כל  פיתון. 

הדבר חוסך מאיתנו לרדת לעומק הדברים ולדעת חומרה   .' וכו   , מתמטיקה דיסק מ, כתיבה/קריאה  פעלה, קלט / פלט  המערכת ה 

ה  ופיזיהכתובת  ה כמו   המדפסת במרחב  פקודת    IOת של  רושמים  המק    printכאשר  עובדת  כיצד  לדעת  קלט  או  בפעולת  לדת 

 מהמשתמש.  

שבה אמרנו לקומפיילר לכלול את קובץ         <include <math.h#רשמנו    Cכאשר רצינו להשתמש בפונקציית הסינוס בשפת  

. דבר דומה קיים גם בשפת פייתון רק שכאן נכתוב :    (  שבו יש הצהרות על פונקציות מתמטיות     (math.h     h-headerהכותר  

import math  . 

. שם הקובץ צריך להיות כשם המודול    ופונקציות  הצהרות/פקודות,  הוא קובץ המכיל הגדרות     moduleמודול  ניתן לומר ש

 .    pyאבל עם הסיומת  
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 מעלות . לשם כך נריץ את הפקודות הבאות :  45: נמצא מהו הסינוס של דוגמה

>>> import math 

>>> math.sin(45*3.14/180) 

0.706825181105366 

 .  mathגלובאלי" של כל המתודות )פונקציות( שיש במודול וא "בבמקרה הזה עשינו יי

 .     from math import cosעל ידי המשפט    -ייבוא מקומי , לוקאלי  –ניתן לייבא רק את המתודה הרצויה 

 מעלות  60: נמצא את הקוסינוס של  דוגמה

>>> from math import cos 

>>> math.cos(60*3.14/180) 

0.5004596890082058 

 אבל יש פה סטייה קלה כי במתודה עצמה עובדים עם טורים עם דיוק לא אין סופי.  0.5הערה: התוצאה הייתה צריכה להיות 

 ים.. על הבדלים בין גלובאלי ולוקאלי נסביר באחד הפרקים הבא * from math importניתן לבצע ייבוא לוקלי  עם המשפט 

 מעלות.  30: מציאת הסינוס של  דוגמה

>>> from math import * 

>>> math.sin(30*3.14/180) 

0.4997701026431024 

  from math import sin as sinusשם כך נרשום  ל ניתן גם לבצע ייבוא של מתודה מסוימת ולשנות את שמה לשם רצוי לנו . 

 מעלות.  45של   סינוס:    נמצא את ה דוגמה

>>> from math import sin as sinus 

>>> sinus(90*3.14/180) 

0.9999996829318346 

 אבל שוב יש כאן את נושא הדיוק והתהליך של הפתרון בתוך המתודה.  1התוצאה הייתה צריכה להיות 
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והפונקציות שרשמנו. לכן, אם   כאשר יוצאים משורת הפקודה של פייתון וחוזרים אליה שוב נמחקות כל ההגדרות, המשתנים

בשורת הפקודה , נשמור את התוכנית כסקריפט. אם התוכנית ארוכה  פקודה אחת אחרי השנייה נרצה לכתוב תוכנית ולא להריץ 

ורוצים להשתמש בה   או מתודה  כותבים פונקציה כדאי לשמור קובץ סקריפט גם כאשרניתן לפצל אותה בין מספר קבצים.  

 במספר קבצים שונים.  

בפייתון יש דרך למקם הגדרות בקובץ אחד ולהשתמש בהן בסקריפט או בשורת הפקודה האינטראקטיבית. קובץ כזה נקרא  

לתוך מודולים אחרים או למודול הראשי שהוא    import -ייבוא   ל  ההגדרות שנמצאות במודול ניתנות.    module - מודול

   האינטראקטיבי.מפרש יון בתוכנית או בלהמשתנים הע מרחב 

 

   Comments - הערות בפייתון  2.7

על   ות קלמהערות ה כהסבר על קוד המקור של התוכנית.  comments- הערות כדאי לרשום    , גם בפייתוןשפת תכנותכמו בכל  

ההיגיון שמאחורי הקוד ולא את הקוד.    להסביר מהו"למה התכוון המתכנת ? " , כלומר צריכות להסביר והן  שרשמנוקוד  ה הבנת 

 הקוד אומר איך לבצע וההערות אומרות למה רשמנו את הקוד.  

 הקומפיילר או האינטרפרטר מתעלמים משורת ההערה או משורות ההערות. 

 .    '#'תו סולמית   בתוך הקוד יש להשתמש ב כדי לכתוב הערה  

 דוגמה :  

x=15    #  x  למשתנה    15העברת הערך  

str1="hello"    #  hello  יצירת משתנה מחרוזתי והשמה אליו של המחרוזת 

 

 גרשיים . 3פעמים , רושמים את ההערות ומסיימים שוב ב  3אם רוצים לרשום הערות על מספר שורות משתמשים בתו גרשיים 

 :דוגמה

 בשורות האלו ניתן לרשום הערות כרצוננו   """

שום הערות בכל שפה. האינטרפרטר לא  ניתן לר   

 """    מתייחס לשורה או לשורות ההערות . 

 

כרגע אבל  . הקוד נראה ברור שבתוכנית  מדוע רשמנו את שורות הקודהערות המסבירות ר תכמה שיומומלץ להשתמש ב  הערה : 

בעוד יום יומיים לא זוכרים מדוע רשמנו את הקוד כפי שהוא רשום. אז נכון שזה גורם ליותר עבודה כרגע אבל חוסך הרבה כאב  

 . רשמנובקוד יכולים להשתמש אנשים נוספים שאנחנו רוצים שיבינו מה שזאת ועוד , . המשך הדרך ב וזמן יקר ראש 


