
PYTHON-בWHILEלולאות 

הילה קדמן

2019דצמבר 

1

מבוסס על חומרים שפיתחה עמליה אפל

3פייתון 



WHILEלולאת 

 ( משמאל לימין)מה מבצע קטע הקוד שלהלן  עבור הקלט הבא?

 3, 5, 8, 2, 9, -1, 4, 7, ...

כמה פעמים תתבצע הלולאה

?עבור קלט כלשהו 

 האם התכנית תיגש לכל

?הערכים שברשימת הקלט

!הסבר
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WHILEלולאת 

קביעת ערכו ההתחלתי של משתנה הלולאה

while לוגי-תנאי :
הוראה
הוראה
שינוי ערך משתנה הלולאה

while-הוראת הלולאה.

תנאי פשוט או תנאי מורכב שערכו אמת או שקר  –לוגי-תנאי
(בדומה לתנאים של הוראות תנאי)

 אמת  כאשר ערך התנאי הלוגי הוא רקכניסה ללולאה

 של משתנה הלולאה לפני הכניסה ערכו התחילי יש לקבוע את
(במשפט השמה או בקלט)ללולאה 

כדי שלא להיכנס  )את ערך משתנה הלולאה בתוך הלולאה שנותיש ל
(ללולאה אינסופית
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נתבונן בתכנית הבאה:

 מה תפקידו שלnum?

numמשמש כמשתנה הלולאה.

מה עושה התכנית?

(10כלומר לא כולל , 10עד)9ועד  1-מדפיסה את כל המספרים השלמים מ
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WHILEלולאת 



 מה יקרה את נמחק את ההוראה המאתחלת אתnum?

התכנית לא תתבצע כי לא הושם ב-numערך התחלתי
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WHILEלולאת 



 מה יקרה את נמחק את ההוראה המשנה את ערךnumבתוך הלולאה?

ניכנס ללולאה אינסופית והתכנית לא תיעצר.

מה יהיה הפלט, אם כן? האם יהיה פלט?

 1הפלט יהיה הרבה מאוד פעמים  .

6

WHILEלולאת 



WHILEלולאת 

 מכאן שמבנה הוראהwhileהוא:

קביעת ערכו ההתחלתי של משתנה הלולאה

while לוגי-תנאי :

הוראה

הוראה

שינוי ערך משתנה הלולאה
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?לשם מהWHILEלולאת 

מדוע אנו צריכים סוג נוסף של לולאה?

?forהאם לא ניתן להסתפק בלולאת 

 לולאתfor כמה פעמים תתבצע  יודעים מראש משמשת כאשר

:למשל. הלולאה

 פעמים15בצע... :

for i in range (15): ...

ספרתיים-בצע עבור כל המספרים הדו... :

for i in range (10,100): ...

10-בצע עבור כל המספרים התלת ספרתיים המתחלקים ב... :

for i in range (100, 999, 10): ...
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?לשם מהWHILEלולאת 

 נשתמש בלולאתwhile מראש כמה פעמים  לא ידוע כאשר

תתבצע הלולאה

הלולאה תמשיך ותתבצע עד אשר יקרה משהו שיעצור אותה

 קלט שם תלמיד(xxxלסיום )name

:xxx-שונה מnameכל עוד 

name-הדפס ברכה ל

nameקלט שם תלמיד  

כמה פעמים תתבצע הלולאה?

 הלולאה תמשיך ותתבצע עד אשר ייקלטxxxעבור השם

ייתכן וכבר בהתחלה ייקלט ! שימו לבxxx ,ואז הלולאה לא תתבצע כלל
9



WHILEשימושים של לולאת 

איסוף תרומות:
.ח למטרה טובה"שxסכום כסף של לאסוף : המטרה
.כל אדם תורם סכום כסף כרצונו. התרמה: האמצעי
.וצבירת סכומי התרומות עד אשר נגיע לסכום המבוקשקלט : הביצוע

 אתחל משתנה סכוםsum0-ל
dקלוט את גובה התרומה 

sum-לdהוסף את 
(:המטרה המבוקשת)xקטן מערך sumכל עוד  

dקלוט את גובה התרומה 
sum-לdאת הוסף 

הצג את הסכום שנאסף

מניהותבנית צבירה הרחבה על צבירה במצגת (*) 10

(*)



WHILEשימושים של לולאת 

עגלת קניות:
חישוב חשבון ללקוח: המטרה
עגלת הקניות כל כך מלאה שלא ניתן לספור כמה מוצרים : הבעיה
.בעגלה
.  נקלוט בכל פעם את מחיר המוצר: הביצוע

נקליד ערך מיוחד שאינו , כשנסיים לקלוט את מחיר המוצר האחרון
זקיףערך זה נקרא .מחיר מוצר והוא מסמן את סוף הקלט

0sum
price)לסיום-1)מחיר המוצר : קלט

-1-שונה מ priceכל עוד 
sum-לpriceהוסף את 

priceמחיר המוצר הבא : קלט
sumהצג כפלט את 
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טבלת מעקב

num%2פלט == 1num != -1num

3כןכן3
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:השלם את טבלת המעקב


