טענות בסיסיות
יהי 𝐶𝐵𝐴 משולש .נסמן ב 𝜔-את המעגל החוסם וב 𝑀-את אמצע הצלע 𝐶𝐵 .נסמן את מפגש המשיקים
ל  𝜔 -מ  𝐵 -ו 𝐶 -ב . 𝑇 -
הגדרה :הישר 𝑇𝐴 נקרא התיכושקף של 𝐴 ביחס למשולש 𝐶𝐵𝐴.
למת התיכושקף.∠𝐵𝐴𝑇 = ∠𝐶𝐴𝑀 :
מסקנה/הגדרה :התיכושקפים נפגשים בנקודה ,נסמנה ב( 𝐿-נקודת למואן) .נקודת למואן צמודה
איזוגונלית למפגש התיכונים.
יחסי שטחים :לכל נקודה 𝑋 על התיכושקף ,מתקיים
𝑋𝐵𝐴𝑆Δ
𝐴𝐵 2
) (=
𝑋𝐶𝐴𝑆Δ
𝐶𝐴
𝐴𝐵 2

𝐷𝐵

מסקנה :אם 𝐷 על צלע 𝐶𝐵 ככה ש ,𝐶𝐷 = (𝐴𝐶 ) -אז 𝐷𝐴 הוא תיכושקף במשולש 𝐶𝐵𝐴.
תזכורת:

𝑐𝑏𝑎
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= 𝑆.

מרובע הרמוני :יהי 𝐷𝐶𝐵𝐴 מרובע החסום במעגל ,ככה ש 𝐴𝐶-הוא תיכושקף במשולש 𝐷𝐴𝐵 .אז
מתקיים 𝐶𝐵 ⋅ 𝐷𝐴 = 𝐷𝐶 ⋅ 𝐵𝐴.

דוגמאות
 .1במשולש 𝐶𝐵𝐴 יש נקודה 𝑃 המקיימת
𝑃𝐴𝐵∠ = 𝑃𝐶𝐴∠
הוכיחו כי 𝑃 נמצאת על התיכושקף מ.𝐴-

𝑃𝐴𝐶∠ = 𝑃𝐵𝐴∠

 .2יהי 𝐷𝐶𝐵𝐴 מרובע הרמוני .נסמן ב 𝑀, 𝑁-את אמצעי האלכסונים 𝐷𝐵  𝐴𝐶,בהתאמה .הוכיחו כי
𝐴𝐵𝑀∠ = 𝐵𝐴𝑁∠.
 .3במשולש 𝐶𝐵𝐴 ,עקבי הגבהים מ 𝐴, 𝐵-יסומנו 𝐵𝐻  𝐻𝐴 ,ואמצעי הצלעות של 𝐶𝐵  𝐴𝐵,יסומנו
𝐴𝑀  .𝑀𝐶 ,הוכיחו כי הישרים 𝐶𝑀 𝐴𝑀  𝐻𝐴 𝐻𝐵 ,והתיכושקף מ 𝐴-נפגשים בנקודה.
 .4במשולש 𝐶𝐵𝐴  ,הוכיחו כי הישר המחבר את אמצע הצלע 𝐶𝐵 ואת אמצע הגובה מ 𝐴-עובר
בנקודת למואן.

שאלות לפתרון  -תיכושקף
 .1משולש 𝐶𝐵𝐴 חסום במעגל  𝐴𝐷 .Ωהוא חוצה הזווית במשולש 𝐶𝐵𝐴 (𝐷 על צלע 𝐶𝐵) .נתונה
נקודה 𝑃 על  Ωהמקיימת ש 𝑃𝐷-הוא חוצה הזווית של 𝐶𝑃𝐵∠ (𝐴 ≠ 𝑃) .הוכיחו כי הישר 𝑃𝐴
הוא תיכושקף במשולש 𝐶𝐵𝐴.
 .2משולש 𝐶𝐵𝐴 הוא שווה שוקיים ( 𝐶𝐴 = 𝐵𝐴) .נקודה 𝐾 מקיימת 𝐾𝐶𝐵∠ = 𝐾𝐵𝐴∠ .נסמן ב𝐷-
𝐾𝐵
𝐷𝐵
את החיתוך של 𝐾𝐴 עם 𝐶𝐵 בטאו את היחס 𝐶𝐷 בהינתן 𝐶𝐾 = 𝑟.
 .3במשולש 𝐶𝐵𝐴 אמצע הצלע 𝐵𝐴 יסומן ב 𝑀𝐶 -ואמצע הצלע 𝐶𝐴 יסומן 𝐵𝑀 .עקב הגובה מ𝐵-
יסומן 𝐵𝐻 .המעגל החוסם של משולש 𝐵𝐻 𝐶𝑀𝐴 חותך את ישר 𝐶𝑀 𝐵𝑀 בנקודה 𝑃 .הוכיחו כי
𝑃𝐵 הוא תיכושקף במשולש 𝐶𝐵𝐴.
 .4יהי משולש 𝐶𝐵𝐴 החסום במעגל  .Ωהחיתוך של התיכון מ 𝐴-ו Ω-יסומן ב .𝐴1 -החיתוך של
הישר המקביל לצלע 𝐶𝐵 ו Ω -יסומן  .)𝐴1 , 𝐴2 ≠ 𝐴( 𝐴2באופן דומה מוגדרות .𝐵1 , 𝐵2 , 𝐶1 , 𝐶2
הוכיחו כי הישרים  𝐴1 𝐴2 , 𝐵1 𝐵2 , 𝐶1 𝐶2נפגשים בנקודה.
 𝐴𝐵𝐶𝐷 .5הוא טרפז שווה שוקיים (𝐷𝐶||𝐵𝐴) .נסמן ב 𝐸-את האמצע של 𝐶𝐴 .נסמן ב 𝜔-את
המעגל החוסם של משולש 𝐸𝐵𝐴 וב Ω-את המעגל החוסם של משולש 𝐸𝐷𝐶 .נסמן ב 𝑃-את
נקודת החיתוך בין המשיק ל 𝜔-בנקודה 𝐴 למשיק ל Ω-בנקודה 𝐷 .הוכיחו כי 𝐸𝑃 משיק ל.Ω-

