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 לקוראים: 
 בתקופות שונות בישראל יצאו כתבי עת מתמטיים לנוער: גיליונות מתמטיקה, 

לצערנו, כיום אף אחד  .הם זכורים לטובה אצל קהל הקוראיםנטגר, אלף אפס.  \אתגר 
 . רמתפרסם יותמכתבי העת האלה לא 

משך. כתבי עת דומים קיימים בעולם בשפות יהיינו רוצים שהמסורת המבורכת הזאת ת
 .המקומית מתמטיקה  הותורמים רבות לקידום של  מגוונות

כתב העת מיועד לחובבי מתמטיקה בכל הגילאים. קהל היעד המרכזי הוא תלמידי  
 ,ם מתמטיים יפים ומאתגרים מעוניינים ללמוד על נושאי אשר חטיבות ביניים ותיכונים 

עת הימצאו בכתב  ,אך גם סטודנטים, הורים וסתם כל אדם שמתמטיקה קרובה לליבו
חומרים מעניינים. בנוסף, כתב העת יוכל לעזור למורי מתמטיקה שמחפשים חומרי  

 העשרה עבור שיעוריהם בבתי הספר.  
 הישראלי להתעניין יותר אנחנו מאמינים שכתב עת מתמטי בעברית יוכל לגרום לנוער 

 .ובתקווה אף יגרום לכמה אנשים לבחור לעסוק בו בתור מקצוע בעתיד ה,מרתק זבתחום 

. אם אהבתם את המאמרים  בקוראים ,המשך פרסום כתב העת יהיה תלוי, בין היתר

ויכולים לתרום  com/journalisraelmath.והחידות, אתם מוזמנים להשאיר פידבק בעמוד 
 או להזמין את הגרסה המודפסת. 

הקוראים יוכלו גם לשלוח לנו שאלות מתמטיות או מאמרים, ונשקול פרסום שלהם  
 בעיתון. 

 מה יהיה בכתב העת? 
נשתדל לסמן את התכנים בכתב העת בשלושה צבעים בהתאם לרמת הקושי וכמות  

 הרקע הנדרש.  
לקהל הרחב או תלמידי כיתות יסוד וחטיבת ביניים שרק מתחילים את ההיכרות  צהוב. 

 עם מתמטיקה מעבר לחומר הנלמד בבית הספר. 
ויש להם   ,תלמידי חטיבה ותיכון מתקדמים שכבר נחשפו למתמטיקה של תחרויות ירוק. 

 רקע במתמטיקה מעבר לחומר בית הספר. 
גם   .תלמידי תיכון מתקדמים במיוחד עם ידע נרחב במתמטיקה של תחרויות כחול.

 סטודנטים לתואר ראשון ימצאו כאן שאלות מעניינות ומאתגרות עבורם.     
עת יפורסמו מאמרים במתמטיקה, יהיה מדור חידות עם חידות לכל הרמות, הבכתב 

מעולם אולימפיאדות המתמטיקה, לפעמים גם מאמרים על ההיסטוריה של   חדשות
 המתמטיקה או על מתמטיקאים דגולים מישראל ומהעולם.

 איך לעבוד עם כתב העת?  
קריאה של טקסטים מתמטיים ארוכים עלולה להיות חדשה לחלק מהקוראים. יש הבדל 

קריאת מאמר מתמטי, הצטיידו מהותי בינה לבין קריאה של טקסטים ספרותיים. לפני 
שההתקדמות תהיה הרבה יותר איטית מקריאה רגילה.   לכך ונייר ותהיו מוכנים טבע

 הפסקה שוב. לקרוא את וכאשר מגיעים למשהו לא ברור בטקסט, תהיו מוכנים לעצור 
נסו לחזור . משהו אחר אולא להתרגש, תקר –אם מאמר זה או אחר יהיה כבד עליכם 

 מה.  בעוד זמן  אליו
עת מיועדות לכך שיפתרו אותן. לפעמים זה יכול לקחת אפילו כמה  ההשאלות בכתב 

 ימים, וזה נורמלי לחלוטין: חושבים על שאלה, מנסים, חוזרים לזה למחרת, מנסים עוד... 
 וקדימה לדרך!   נאחל לכולנו בהצלחה 

israelmath.com/journal
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 לחתוך ולהרכיב 
משולש, מקבילית וטרפז. נזכיר כיצד כולכם ודאי למדתם בבית הספר נוסחאות לשטח של 

 ניתן להוכיח נוסחאות אלו.

𝑎- שווה ל ℎוגובה   𝑎שטחה של מקבילית בעלת בסיס  ⋅ ℎ  ניתן להסיק את הנוסחה .
 מהציור הבא: 

אנו חותכים את המשולש הכתום מצד שמאל ומדביקים אותו בצד ימין כך שהמקבילית 
 מקבילית.הופכת למלבן עם גובה וצלע זהים לגובה וצלע ה

 באופן דומה ניתן לקבל את הנוסחה לשטח המשולש: 

כך   . אנו חותכים את החצי העליון של המשולש ומדביקים אותו מימין לחצי התחתון
שהבסיס שלה זהה לבסיס המשולש והגובה שלה שווה למחצית מגובה   תמתקבלת מקבילי

 המשולש.  

,𝑎שטח של טרפז עם בסיסים  .ואחרון חביב הוא הטרפז 𝑏   וגובהℎ שווה ל -ℎ ⋅
𝑎+𝑏

2
. 

 ושוב ניתן לקבל את הנוסחה מחיתוך שטחים: 

𝑎וצלע   ℎנבנה מקבילית עם גובה   + 𝑏   ונחצה אותה לשני טרפזים עם גובהℎ ובסיסים  

𝑎, 𝑏. 
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 ,הרעיון בנוסחאות אלה הוא שכאשר אנו מתבקשים לחשב שטח של צורה מסוימת
שאת השטח שלה  ,לפעמים עדיף לחתוך את הצורה לחלקים ולהרכיב מהם צורה אחרת

 שהשטח של הצורה החדשה שווה לשטח הצורה המקורית.   יותר קל לחשב, וכמובן 
 במאמר זה נראה מספר דוגמאות לגישה זו. 

  ןתומן משוכלל שווה למכפלתם של האלכסומשטחו של  נוסחה לשטח מתומן משוכלל. 
 הארוך ביותר והקצר ביותר של המתומן.

 אלכסוני המתומן.נחתוך את המתומן כמתואר בציור ונרכיב מלבן עם צלעות באורכים של 
צריך להסביר שלאחר ההרכבה אכן מתקבל  ,כמובן שבשביל להפוך את הציור הזה להוכחה

 זה חישוב זווית קל שנשאיר לקוראים.  .מלבן

 

 

על הקיר תלוי לוח שנה. הדף הראשון שלו    . דף מקופל 
נתלש ונדבק לדף השני כמו שמתואר בציור: שתי  

הפינות העליונות של הדף נמצאות על הצלעות של  
הדף הקודם, והדף שנתלש מסתיר חלקית את הדף 

השני. אחת הפינות של הדף השני מוסתרת. הדפים  
 שנה, כמובן, שווים בגדלם. השל לוח 

החלק הנראה  שני יותר גדול: איזה חלק של הדף ה
 ? או החלק המוסתר על ידי הדף הראשון לעין

  



5 
 

 בעזרת הציור:  זאת התשובה היא שהשטח הנסתר הינו גדול יותר. נראה 

להוכיח כי השטח האדום גדול יותר  עלינו 
נחלק את השטח האדום  מהשטח הכחול.

כמו שמתואר בציור.   4- ו 1,2,3לחלקים 
 ניתן לחתוך את השטח הכחול לחלקים

1′,  שווה לשטחיהיה   1′כך שהשטח  3′- ו 2′

 3′והשטח  2שווה לשטח  2′, השטח 1

השטח הכחול ש נקבל . כך3  שווה לשטח

. אבל אז 3-ו  1,2 שווה לסכום של השטחים

שהוא אדום, לכן השטח   4נשאר שטח 
 האדום הינו גדול יותר. 

 

  𝐿- ו 𝐴𝐵  הצלע אמצע 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 .𝐾 נתון משושה משוכלל משוכלל.  ה שטחים במשוש 

יש   . למי𝑁- ונסמן את נקודת החיתוך שלהם ב 𝐸𝐿- ו 𝐷𝐾. נעביר קטעים  𝐵𝐶  אמצע הצלע

 ? 𝐷𝐸𝑁או למשולש   𝐾𝐵𝐿𝑁שטח יותר גדול: למרובע  

,𝐴סביב מרכז המשושה מעביר את הקודקודים   60o- שסיבוב בנשים לב   פתרון: 𝐵, 𝐶, 𝐷 

,𝐵לקודקודים   𝐶, 𝐷, 𝐸 ולכן אמצע הקטע   בהתאמה𝐴𝐵  לאחר הסיבוב עובר לאמצע

  𝐾𝐵𝐶𝐷המרובעים   לפיכך נסיק כי .𝐿מסתובבת לנקודה   𝐾כלומר הנקודה   𝐵𝐶הקטע  

הם סיבוב זה של זה ולכן יש להם שטחים שווים. נוריד את החלק המשותף,   𝐿𝐶𝐷𝐸- ו

 , משני החלקים ונקבל שהשטחים הירוקים בציור שווים.  𝐶𝐷𝑁𝐿כלומר את שטח המרובע 
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בתוך מגן דוד משוכלל נתונה נקודה, הנקודה מחוברת בקטעים לקודקודים   מגן דוד. 
 לת? כהקעורים של המגן דוד. איזה שטח גדול יותר, הכחול או הת

נוכיח טענת  ,לפני שנפתור את השאלה רון:פת
 עזר: 

נבחרה  𝐴𝐵𝐶 משוכלל בתוך משולש  טענה:

לצלעות   𝑃-סכום המרחקים מאזי . 𝑃נקודה  

 . 𝑃המשולש לא תלוי בבחירה של 

,𝐵𝐶-ל 𝑃-נסמן את המרחקים מ הוכחה: 𝐴𝐶, 𝐴𝐵  

,ℎ𝐴-ב ℎ𝐵, ℎ𝐶   בהתאמה ואת אורך צלע המשולש

לשלושה משולשים   𝐴𝐵𝐶. נחתוך את 𝑎-נסמן ב

𝐴𝐵𝑃, 𝐵𝐶𝑃, 𝐴𝐶𝑃 ונשים לב ש - 

𝑆𝐴𝐵𝐶 = 𝑆𝐴𝐵𝑃 + 𝑆𝐵𝐶𝑃 + 𝑆𝐴𝐶𝑃 

 - קבל שומנוסחת השטח למשולש נ

𝑆𝐴𝐵𝐶 = (ℎ𝐴 + ℎ𝐵 + ℎ𝐶) ⋅
𝑎

2
 

ℎ𝐴ולכן   + ℎ𝐵 + ℎ𝐶 =
2𝑆𝐴𝐵𝐶

𝑎
 ,כלומר סכום המרחקים לא תלוי בנקודה. ראוי לציין  

 לצלעות המשולש שווה לגובה המשולש.  𝑃-שהוכחנו בעצם שסכום המרחקים מ

,𝐴𝐵𝐾נחזור לפתרון השאלה. נחתוך מהשטח הכחול את המשולשים   𝐶𝐷𝑀, 𝐸𝐹𝑂 

,𝐵𝐶𝐿לת את המשולשים  כומהשטח הת 𝐷𝐸𝑁, 𝐴𝐹𝑄זהים ולכן לא   ללו . כל המשולשים ה
 לת.  כשינינו את ההפרש בין השטח הכחול לשטח הת

,𝐴𝐵𝑃השטח הכחול שנשאר מורכב מהמשולשים   𝐶𝐷𝑃 ו -𝐸𝐹𝑃.   לשלושת המשולשים

,𝐴𝐵הבסיסים  𝐶𝐷, 𝐸𝐹 נשים לב שהמרחק מ ת,שווים באורכם. כע -𝑃 ל-𝐴𝐵   הוא גם

,𝐴𝐵-ל 𝑃-ולכן מטענת העזר נסיק שסכום המרחקים מ 𝑄𝐿-ל 𝑃-המרחק מ 𝐶𝐷, 𝐸𝐹   שווה

 . ℎ- , נסמן אותו ב𝐿𝑁𝑄לגובה של המשולש  

,𝐴𝐵𝑃נסיק כי סכום השטחים של   𝐶𝐷𝑃  ו -𝐸𝐹𝑃 שווה ל -
1

2
⋅ 𝐴𝐵 ⋅ ℎ . 

,𝐵𝐶𝐿לת שנשאר לאחר שהורדנו את כהשטח הת ,באופן דומה 𝐷𝐸𝑁, 𝐴𝐹𝑄  מורכב

,𝐵𝐶𝑃מהמשולשים   𝐷𝐸𝑃, 𝐹𝐴𝑃  נשים לב שהגובה של משולש .𝐾𝑀𝑂  שווה לגובה

לכן מטיעון דומה לטיעון עבור השטחים הכחולים נקבל שסכום השטחים  , 𝐿𝑁𝑄המשולש  

,𝐵𝐶𝑃של  𝐷𝐸𝑃, 𝐹𝐴𝑃 שווה ל -
1

2
⋅ 𝐴𝐵 ⋅ ℎ .לת. כהשטח הכחול שווה לשטח הת ,לכן   
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מקבילות ושוות באורכן.  𝐷𝐸- ו 𝐴𝐵הצלעות   𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹במשושה  מינק או האוזניים? 

,𝐵𝐶אמצעי הצלעות   𝐶𝐷, 𝐸𝐹, 𝐹𝐴  

,𝑀יסומנו  𝐼, 𝑁, 𝐾   בהתאמה. מה
יותר גדול השטח הכחול )המרובע  

𝑀𝐼𝑁𝐾  או השטח הכתום )
  )האוזניים מסביב(?

  𝐴𝐵𝐷𝐸המרובע   ,לפי הנתון פתרון:

 𝐵𝐷- ו 𝐴𝐸  לכן. תהוא מקבילי

הוא  𝐾𝑁מקבילים ושווים בגדלם. 

ולכן  𝐴𝐸𝐹קטע אמצעים במשולש  

שווה למחצית  𝐵𝐷-מקביל ל 𝑀𝐼  ,ושווה למחצית מאורכו. באופן דומה 𝐴𝐸- הוא מקביל ל

 מקבילית.  𝑀𝐼𝑁𝐾מקבילים ושווים בארכם, כלומר   𝑀𝐼- ו 𝐾𝑁אורכו, לפיכך 

תעבור לנקודה   𝑀- ו 𝐼𝐷- יעבור ל 𝐼𝐶- כך ש 180o-ב 𝐼סביב  𝑀𝐶𝐼נסובב את המשולש  

 𝐾- ו 𝑁𝐸- יעבור ל 𝑁𝐹- כך ש 180o- ב 𝑁סביב  𝐹𝐾𝑁. נסובב גם את המשולש  𝑋שנקרא לה  

במקביל כך שיעבור למרובע   𝐴𝐵𝑀𝐾נזיז את המרובע   ת,כע. 𝑌תעבור לנקודה שנקרא לה  

𝐷𝐸𝑋𝑌 . 

 𝑋𝑌- ו 𝑁𝐼, במרובע זה הצלעות  𝑁𝐼𝑋𝑌חתכנו את השטח הכתום והרכבנו ממנו מרובע 

זהות ולכן   𝑁𝐼𝑋𝑌- ו 𝑀𝐼𝑁𝐾, המקביליות  מעבר לכךהוא מקבילית.   לכן, מקבילות ושוות
 השטח הכחול שווה לשטח הכתום. 
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 , נביא הוכחה של משפט פיתגורס על ידי חיתוך לחלקים.  לבסוף .פיתגורס 

  רמשפט פיתגורס. בהינתן משולש יש

תמיד   ,𝑐ויתר  𝑏- ו  𝑎זווית בעל ניצבים  

𝑎2  מתקיים: + 𝑏2 = 𝑐2. 

זווית בעל   רניסוח שקול. נתון משולש יש

. נבנה על כל אחת  cויתר   b- ו  aניצבים 
מצלעות המשולש ריבוע. אזי שטח של  

הריבוע שבנוי על היתר שווה לסכום 
הריבועים שבנויים על שטחים של 

 הניצבים.

𝑎: נבנה ריבוע עם צלע באורך  ההוכחה +

𝑏 .  בפינה השמאלית התחתונה שלו נמקם ריבוע

ובפינה הימנית העליונה נמקם ריבוע   𝑎עם צלע  

. בשתי הפינות האחרות ישארו מלבנים 𝑏עם צלע  

𝑎   על𝑏. נחתוך את שני המלבנים לאורך אלכסון, 
כך שיתקבלו ארבעה משולשים ישרי זווית עם  

,𝑎ניצבים  𝑏  ויתר𝑐  . 

𝑎שוב נבנה ריבוע עם צלע באורך   + 𝑏,  אבל הפעם

,𝑎בכל אחת מהפינות שלו נמקם משולש ישר זווית עם ניצבים באורכים  𝑏   ויתר באורך𝑐 ,
 כמו שמתואר בציור.

 .𝑐ריבוע )מדוע?( עם צלע באורך   באמצע ישאר

𝑎בשתי הפעמים חתכנו מריבוע עם צלע   + 𝑏  

,𝑎משולשים ישרי זווית עם ניצבים   הארבע 𝑏   ולכן
  ,כלומר .השטחים שנשארו בשתי הפעמים זהים

השטח הכחול בציור הראשון שווה לשטח האדום  

𝑎2בציור השני ולכן   + 𝑏2 = 𝑐2  . 
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 בעיות לפתרון עצמי. 

 

. הוכח כי שני  𝐴𝐵𝐶𝐷  נתון טרפז. 1
המשולשים המסומנים בירוק הינם  

 שווי שטח.

 

בעל בסיסים  𝐴𝐵𝐶𝐷נתון טרפז  . 2

𝐴𝐷 ו -𝐵𝐶נסמן ב .-𝑀 את אמצע הצלע 𝐴𝐵  הוכח כי שטח המשולש .𝑀𝐶𝐷  שווה למחצית

 .𝐴𝐵𝐶𝐷  השטח של הטרפז

שני ישרים   𝑃בתוך המקבילית. מעבירים דרך  𝑃קודה  ונ 𝐴𝐵𝐶𝐷  . נתונה מקבילית3
שמקבילים לצלעות המקבילית, כמו שמתואר בציור. כתוצאה נוצרות ארבע מקביליות. 

כי אם שטח של   יחוהוכ

שווה לשטח של   1מקבילית 

נמצאת על  𝑃, אז  2 מקבילית
 אלכסון של המקבילית.

 

מרכז . 𝐴𝐵𝐶𝐷 בציור מלבן. 4

,  𝐼- ו 𝐴  שני קודקודים נגדיים של המלבן הכחול הם. 𝐼 הוא 𝐵𝐶𝐷 המעגל החסום במשולש

הראו ששטח . 𝐴𝐵𝐶𝐷 ושתי צלעות של המלבן הכחול נמצאות על הצלעות של המלבן
  המלבן הכחול הוא מחצית מהשטח של

𝐴𝐵𝐶𝐷 . 
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 מדור חידות. 
 חידות צהובות: 

מטבעות זהב. התכשיטן בטעות הכין שני מטבעות מחומר אחר   5הזמנתם אצל תכשיטן . 1

מטבעות נעשו מזהב, שלכל מטבעות הזהב משקל  3שנראה כמו זהב. אתם יודעים שרק  
ולא יודעים אם הם   ,אך שונה ממטבעות הזהב ,זהה, לשני המטבעות האחרים משקל זהה

שוקלים פחות או יותר ממטבע זהב. התכשיטן יודע מי המטבעות המזויפים ושהם קלים 
יותר ממטבעות זהב. האם בעזרת שתי שקילות במאזני כף התכשיטן יכול לשכנע אתכם 

 שהמטבעות המזויפים קלים ממטבעות זהב ולגלות לכם מי המטבעות המזויפים?  

 

הראשוניים שניתן לייצג כסכום והפרש של שני מספרים  . מצאו את כל המספרים 2
 ראשוניים. 

שמחולק למשולשים שווי צלעות עם צלע   ,דלתון עם צלע באורך שני גפרורים יש  . בציור3

גפרורים. כמה גפרורים נצטרך  16-מ. דלתון זה מורכב 1באורך גפרור 

  גפרורים? 10בשביל להרכיב דלתון דומה עם צלע באורך  

 חתכו את הצורה לשני חלקים חופפים. . 4
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 חידות ירוקות: 

. שלושה מספרים חיוביים מקיימים שאם לאחד מהם נוסיף את סכום הריבועים של  1
לא משנה איך נבחר את המספר הראשון. הוכיחו   , השניים האחרים תתקבל אותה התוצאה
 כי לפחות שניים מבין המספרים שווים.  

 (.𝑏בחזקת   𝑎) 𝑎𝑏  היא 𝑎^𝑏  משמעות הסימון. 2

, יש להוסיף לו סוגריים 7^7^7^7^7^7^7על מנת לקבוע את סדר הפעולות בביטוי  

 .זוגות סוגריים( 5)סה"כ 
 ?כך שערך הביטוי יהיה זהה עבור שתיהן האם ניתן לעשות זאת בשתי דרכים שונות,

. הוכיחו כי במרובע קמור עם אלכסונים מאונכים אמצעי הצלעות ועקבי האנכים 3
 מאמצעי הצלעות לצלעות הנגדיות נמצאים על מעגל אחד. 

100. ריבוע  4 × 1מחולק לאבני דומינו )אבנים בגודל  100 × 2- ו 2 × (. האם בהכרח 1
 ,לשני חלקים קשירים שסימטריים זה לזה ביחס למרכז הריבוע ניתן לחתוך את הריבוע 
 מבלי לחתוך אף דומינו? 

על ידי   ,אם מכל משבצת שלו ניתן להגיע לכל משבצת אחרת  קשיר הערה: חלק נקרא  
 מעברים למשבצות סמוכות לפי צלע. 

 

 חידות כחולות:   

,1}תתי קבוצות של   2𝑛−1נתון אוסף של  . 1 … , 𝑛} שלוש תתי, ידוע שלכל 
קבוצות מהאוסף יש איבר משותף. הוכיחו כי יש איבר הנמצא בכל תתי  

 הקבוצות מהאוסף.

,𝑎. הוכיחו כי לכל מספרים שלמים חיוביים  2 𝑛, 𝑘   קיים מספר שלם חיובי𝑚 כך ש - 

. (√𝑛 + 𝑎 + √𝑛)
𝑘

= √𝑚 + 𝑎𝑘 + √𝑚 

לחוצה   𝐻- את עקב האנך מ 𝐸- מפגש הגבהים במשולש. נסמן ב 𝐻- ו 𝐴𝐵𝐶. יהי משולש  3

 . 𝐵𝐶חוצה את  𝐸𝐹מלבן. הוכיחו כי   𝐴𝐸𝐻𝐹- נקודה כך ש 𝐹. תהי  𝐵𝐴𝐶∠הזווית של  

,𝑥השלמים החיוביים כך שקיימים   ים-𝑛 -. מצאו את כל ה4 𝑦 מספרים שלמים זרים 

𝑘- ו >  - שלם כך ש 1

. 3𝑛 = 𝑥𝑘 + 𝑦𝑘 
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 ה פ מ   ת עי ב צ 
צבעו  . נתחיל מחידה: בפינכם מפת דרום אמריקה

כך שכל שתי מדינות   ,כל מדינה בצבע מסוים
השתמשו   .החולקות גבול יצבעו בצבעים שונים

 בכמות הקטנה ביותר של צבעים.

נשים לב כי שלושה צבעים לא   ,פתרון: תחילה
בכחול, את  פרגוואיע את צבאם נ ,אכן .יספיקו

ארגנטינה  .אדום – בצבע חדשברזיל נצטרך לצבוע 
לכן נצבע  ,לא באדוםגם חול וכלא יכולה להיצבע ב

בוליביה לא יכולה להיות   ,לבסוף . אותה בירוק
צבע  להוסיף נצטרך  אז  ,ירוקה או כחולה ,אדומה
 חדש.

  4- בעמוד הבא ניתן לראות כיצד לצבוע את המפה ב
 צבעים.  

בהינתן מפה, כמה   ;במאמר זה נדון בשאלה הכללית
 לצבוע אותה?  על מנתצבעים דרושים  

 ! לא להיבהל .בשביל לנסות לענות על השאלה נזדקק למספר מושגים מתורת הגרפים
 המטרה היא לתת שמות נוחים לאובייקטים שנעבוד איתם.

. שוניםכל קשת מחברת שני קודקודים   .הוא אוסף של קודקודים וקשתות גרף :1הגדרה 
קשת אחת לכל   תהיהכל שני קודקודים בין ש דרושנ

)יכולים להיות זוג קודקודים לא מחוברים, כפי  היותר
 . (1שניתן לראות באיור 

אנחנו לא   ".גרף פשוט"מגדירה  רשמנו ההגדרה שהערה:  
אין צורך להבחין בין  נעסוק בגרף "לא פשוט", לכן 

 . השניים

אם ניתן להגיע מכל קודקוד לכל   קשירנגיד שגרף הוא 
 על הקשתות.   "הליכה "על ידי  ,קודקוד אחר

קרא  תיוצאות מקודקוד מסוים ה כמות הקשתות  ,בנוסף
 של הקודקוד.  הדרגה

שתי קשתות בגרף    לא יהיוהוא גרף שניתן לצייר במישור כך ש  מישוריגרף  :2הגדרה 
 כל המפגשים בין קשתות שונות קורים בקודקודים של הגרף. ,כלומר .נחתכותש

, על מנת שיהיה  בו הקשתות לא נחתכותצריך שיהיה לו ציור כלשהו שגרף נשים לב 
. זאת 1באיור  שתי קשתות נחתכות יש למרות שמישורי,  1  באיור גרףהלמשל,  .מישורי

 (. 2איור  וללא חיתוכים )רא ואותשניתן לצייר   כיווןמ
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 במישור ללא חיתוכים.  מצוייר  1: הגרף מאיור 2איור 
 

 .התחומים על ידי קשתות הגרף נקרא פאותלאזורים 
 ,שימו לב שגם האזור מסביב לגרף נחשב פאה. לדוגמה

 פאות. 3-קשתות ו  5קודקודים,   4יש   2בגרף באיור 

לכל מפה אנו נתאים גרף מישורי באופן הבא: הקודקודים של הגרף יתאימו למדינות, שני  
גבול משותף. אנו רוצים לצבוע  קודקודים יהיו מחוברים בקשת אם שתי המדינות חולקות 

כך שכל שני קודקודים מחוברים יצבעו בצבעים  ,כל קודקוד של הגרף שלנו בצבע מסוים
 שונים.  

קריטית לצורך דרות הבנת ההגודאו שאתם מבינים את ההגדרות. לפני שתמשיכו לקרוא, 
 קריאת המאמר.המשך 

 ? אנחנו יכולים לפתור את השאלה שלנו ,ובכן, לאחר שיש לנו הגדרות מדויקות
למדי, היא שאלה   פשוטהמתברר ששאלת צביעת מפות, למרות הניסוח  .לא כל כך מהר

מספר תוצאות כלליות   ,תחילה ,נצטרך להוכיח ,לפתור אותהלהתחיל  על מנת .מאודקשה 
   על גרפים מישוריים.

את מספר הקשתות בגרף  𝐸-(, ב𝑉𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑠את כמות הקודקודים בגרף )מהמילה  𝑉-נסמן ב

  (. המשפט𝐹𝑎𝑐𝑒𝑠את מספר הפאות בגרף המישורי )מהמילה  𝐹- ( וב𝐸𝑑𝑔𝑒𝑠)מהמילה 
 של אוילר:  ה ייפהפיהראשון שלנו הוא תוצאה  

 בגרף מישורי קשיר מתקיימת הנוסחה  נוסחת אוילר לגרפים מישוריים:  –   משפט 

. 𝑉 − 𝐸 + 𝐹 = 2 
, הגרף נשאר קשיר .נוריד את אחת מקשתות המעגל ,אם בגרף שלנו יש מעגל הוכחה:

 ,לכן .כמות הקשתות קטנה באחת וכך גם כמות הפאות .הקודקודים לא השתנתהכמות ו
הרי שהיא הייתה נכונה גם לפני ההורדה. נמשיך   ,אם הנוסחה נכונה אחרי הורדת הקשת

 לבצע פעולות אלו עד שלא ישארו בגרף מעגלים. 
נבחר קודקוד שיוצאת ממנו רק קשת אחת )הקורא מתבקש להשתכנע שתמיד   ת,כע
יחד עם הקשת שיוצאת ממנו. כמובן שהגרף נשאר  ,יימת קשת כזו( ונוריד את הקודקודק
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הורדת הקודקוד   ,לכן .איבדנו קודקוד אחד וקשת אחת וכמות הפאות לא השתנתה .קשיר
  ,זה בגרף .לא משנה את נכונות הנוסחה. נמשיך בתהליך עד שנגיע לגרף שבו קודקוד בודד

זה   ףבגרקיינוס ששורר מסביב לאי הבודד. האו  – פאה אחת רקיש בו ו אין קשתות  ,כמובן

1מתקיימת:   רוריבבהנוסחה  − 0 + 1 = גם בגרף המקורי שלנו הנוסחה נכונה,  לכן. 2
 מש"ל! 

אנו  במקרה שלנו, . המשפט של אוילר הוא תוצאה מאוד יפה ומאוד שימושית בפני עצמה
 הבאה מהמשפט: נהקלמסזקוקים 

 קיים מת ,קודקודים 3עם לפחות   מישוריובכל גרף קשיר   :נה ק מס 

𝐸 ≤ 3𝑉 − 6 

נשים לב שכל קשת בגרף נוגעת בשתי פאות ואילו כל פאה היא לפחות משולש   הוכחה:

3𝐹מתקיים   לכן .קשתות 3- ולכן נוגעת לפחות ב ≤ 2𝐸. השוויון הזה בנוסחת -נציב את אי
 - אוילר ונקבל ש

2 ≤ 𝑉 − 𝐸 +
2

3
𝐸 

𝐸את מה שרצינו:   נקבל. 3-ב כפילנונעביר אגפים  ≤ 3𝑉 − 6. 

 נקבל את הטענה החשובה עבורנו:  כעת,

 לכל היותר. 5בגרף מישורי קיים קודקוד מדרגה  טענה:

מפני   ,2𝐸- הדרגות בגרף שווה ל  כלנשים לב לעובדה המאוד חשובה הבאה: סכום  הוכחה:

 שמכאן נובע, נשים לבלסכום הדרגות.  2שני קצוות ולכן כל קשת תורמת  יש שלכל קשת 

בגרף היא  הדרגה ההמוצעתש
2𝐸

𝑉
 . 

 5יגרור שחייב להיות קודקוד עם דרגה   זה .6-נוכיח כי הדרגה הממוצעת בגרף קטנה מ
, קודקודים  3-אם בגרף יש פחות מ)שבגרף יש לפחות שלושה קודקודים  לכל היותר. נניח

 . הטענה ברורה(

הדרגה הממוצעת בגרף היא    ,כפי שכבר ציינו
2𝐸

𝑉
𝐸- ש  אנו יודעים  ,שני מצד.   ≤ 3𝑉 − 6 

 - ולכן הדרגה הממוצעת קטנה שווה ל

6𝑉 − 12

𝑉
= 6 −

12

𝑉
< 6 

 ! מש"ל

 עכשיו אנחנו מוכנים לצבוע מפות! 
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 צבעים.  6- כל גרף מישורי ניתן לצבוע ב משפט ששת הצבעים:

 מספיק להוכיח עבור גרפים קשירים.   הוכחה:
שכמות הקודקודים  כיווןמ ,בסיס האינדוקציה טריוויאלי .נוכיח את הטענה באינדוקציה

𝑛כל גרף מישורי עם  שאנחנו יודעים לצבוע נניח קטנה מכמות הצבעים.  − קודקודים   1

נמצא קודקוד שיש לו חמישה    .קודקודים 𝑛ניקח גרף מישורי כלשהו עם  בשישה צבעים. 
ואת הקשתות  נוריד אותו  .לכל היותר)קודקודים שהוא מחובר אליהם בקשת( שכנים 

ונצבע את הגרף שמתקבל בשישה צבעים על פי הנחת האינדוקציה.    ,שהוא נמצא בהן
לו רק חמישה   יש כי ,נוכל לצבוע גם אותו .רףאת הקודקוד שהורדנו לג נחזיר ת,כע

ונוכל להשתמש בצבע השישי בשביל לצבוע את  ,צבעים לכל היותר 5- שצבועים ב ,שכנים
 הקודקוד שלנו. 

צבעים! אבל כמובן שלא נסתפק בכך ונרצה לשפר את התוצאה   6-למדנו לצבוע מפות ב
  – הוא הטענה שבה השתמשנו שלנו. הכיוון הראשון שבו ניתן לנסות לשפר את ההוכחה 

 ,? אם כן4-ב 5- אולי אפשר להחליף בטענה הזו את ה  ."5גרף יש קודקוד מדרגה   בכל"

 צבעים. 5- תוכיח שאפשר לצבוע מפות ב קודםבדיוק אותה ההוכחה כמו 
מפה בה לכל לבציור ניתן לראות דוגמה  .כפי שחלקכם כבר ניחשתם, טענה זו לא נכונה

 נחשב מדינה(.לגרף הגדול מסביב מדינות שכנות )זכרו שגם השטח  5מדינה יש  

ננסה לשפר אותו  !אבל לא נתייאש ,חצלהניסיון הראשון שלנו לשפר את ההוכחה לא 

שכנים אבל אפשר לצבוע   5בכיוון אחר. ננסה להגיד שאומנם לקודקוד שהורדנו היו  

 צבעים, לאחר מחשבה מעמיקה ניתן להגיע להוכחה הבאה:  4- אותם רק ב
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 צבעים.  5- כל גרף מישורי ניתן לצבוע ב משפט חמשת הצבעים:

. נצבע 𝑋, אחרת סיימנו(, נקרא לו  5)נניח שהדרגה בדיוק   5נוריד קודקוד מדרגה  הוכחה:

,𝐴הם   𝑋צבעים. נגיד שהשכנים של   5-את הגרף שמתקבל ב 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 ון השעון,  לפי כיו

 נשאר צבע וניצחנו.  𝑋-כל אחד מהשכנים צבוע בצבע שונה, אחרת ל

,𝐴-נגיד ש 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 .צבועים באדום, סגול, כחול, צהוב וירוק בהתאמה 

נשנה להם את הצבע   ,שכנים כחולים 𝐴-אם יש ל .מאדום לכחול 𝐴נשנה את הצבע של  
נצבע אותם מחדש בכחול וכן הלאה. תהליך זה   ,אם להם יש שכנים אדומים .לאדום

אז עכשיו אפשר   באדום Сאם במהלך התהליך לא צבענו את  .מסתיים כעבור זמן מה

 באדום כי כבר אין לו שכנים אדומים וניצחנו.  𝑋לצבוע את 

באדום ובעצם לא השגנו כלום.  𝐶ינוי הצבעים צבענו את  אבל יכול להיות שבתהליך של ש

 .𝐶-ל 𝐴כחול שמבחר בין -אבל! זה אומר שיש מסלול אדום

,𝐵על   מקודם התהליך נוכל להפעיל את 𝐷 נצבע את :𝐵   בצהוב, כל שכן צהוב שלו יצבע
 בסגול, השכנים הסגולים שלהם יצבעו בצהוב וכן הלאה. 

בסגול  𝑋לא החליף את הצבע לסגול אז אפשר לצבוע את  𝐷אם בסוף התהליך   ,שוב

שני   לכן , . אבל הגרף שלנו מישורי𝐷-ל 𝐵צהוב בין  -ואחרת אמור להיות מסלול סגול
כיוון שאחד המסלולים כולל רק   ,ה כמובן לא אפשריאבל ז .מסלולים אלו חייבים להיחתך

צהובים. לפיכך לפחות באחד משני התהליכים -אדומים והשני סגולים-קודקודים כחולים

בלי לשנות את הצבעים של השכנים   𝑋נצליח לשנות את הצבע של אחד השכנים של 

 בצבע של השכן שצבע שלו השתנה. ניצחון!  𝑋האחרים ונוכל לצבוע את  
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נו ששלושה צבעים לא מספיקים בשביל לצבוע מפה ושחמישה צבעים תמיד יספיקו,  הוכח

 אוליש או   ?צבעים 4- אז מה התשובה הסופית? האם יש דוגמא לגרף שאי אפשר לצבוע ב

 ?צבעים 4- כל גרף ניתן לצבוע ב
שלא נביא את  מאודאבל זה משפט מסובך  ,מתברר שהאופציה השנייה היא הנכונה

ונגיד מספר מילים  ,על ההיסטוריה של השאלה תקצנספר  , במקום זהההוכחה שלו. 
  כלליות על ההוכחה.

התפרסמו שתי  1880- ו 1879-ב .19- של המאה ה  50- השאלה נוסחה לראשונה בשנות ה

 ,למרות זאת .שנים שתי ההוכחות התגלו כשגויות 10כעבור   .הוכחות שונות למשפט
 ם לגשת לבעיה.הרעיונות מההוכחות השגויות נתנו דרכי

עשה  (Heinrich Heesch) מתמטיקאי ממוצא גרמני היינריך הייש  70- וה  60- בשנות ה
  –הוא פיתח את שיטת זרימת המטענים בגרפים  .מספר צעדים לכיוון הוכחת המשפט

צעד מרכזי בהוכחת משפט ארבעת הצבעים ועוד משפטים רבים  מכן היותהשלאחר  שיטה
 אחרים.  

לתת "מטען" לכל  :שהרעיון הבסיסי שלה הוא  ,זרימת מטענים זו שיטה מדהימה ביופייה

את המטענים, בדרך כלל במטרה להיפתר ממטענים  פאה בגרף ואז להזרים/קשת/קודקוד
 על מבנה הגרף. נותקמסוכך להסיק  ,שליליים בגרף

הגישה הטבעית לנסות להוכיח את משפט : תרומה נוספת של הייש הייתה בכיוון אחר
הצבעים היא לנסות לשפר את ההוכחה שראינו למשפט חמשת הצבעים. הרעיון   בעתרא

חלק גדול יותר  עשות אינדוקציה. הייש הציע להוריד הבסיסי היה להוריד קודקוד ול
שכשנחזיר את החלק   וותק ול ,לצבוע את מה שנשאר ,יותר מסתם קודקוד() מהגרף

שהורדנו נצליח להשלים את הצביעה )רעיונות דומים הופיעו גם לפני הייש אך הוא קידם 
 משמעותית הגישה הזו(.   

  קנת אפלו (Wolfgang Haken) וולפגנג האקןעל ידי   1976בשנת  הוכחהמשפט  ,לבסוף

(Kenneth Appel).  ,1834רשימה של   יצרוו הם המשיכו את הרעיונות של הייש   )!(
קונפיגורציות שאותן ניתן להוריד מהגרף שלנו, לצבוע את הגרף הקטן ואז להשלים את 

צבעים(.  5- הצביעה של כלל הגרף )עם תהליך של צביעה מחדש, בדומה להוכחה לצביעה ב 

 1834- הם הראו שכל גרף )עם מספר תנאים( חייב להכיל את אחת מ ,בנוסף
 מאודחלק זה של ההוכחה משתמש בשיטת זרימת המטענים והטיעון  –  הקונפיגורציות
 מסורבל וארוך.

בשביל להראות כיצד לצבוע את כל אחת מהקונפיגורציות וכיצד להשלים את צביעת 

  1834- כל אחד מ תה, אפל והאקן נעזרו במחשב.הגרף הכוללת לאחר שמחזירים או
לא בדיקת מקרים שבאנדם יכול   , ובהתחשב בכמות שלהם זו , קשה לבדיקה המקרים מאוד

 שעות.  1000-גם למחשב לקח יותר מ .לעשות
עם הזמן כמות המקרים שצריכים להיבדק ירדה, הופיעו גם וריאציות ופישוטים של  

. אך עד היום אין הוכחה פשוטה למשפט ההוכחה ואלגוריתמים יעילים לבדיקת המקרים
וכל הוכחה ידועה עושה בדיקת מקרים מאסיבית עם מחשב. אפשר רק לקוות שבעתיד 

 תמצא הוכחה פשוטה ויפה למשפט.  
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 𝑬𝑮𝑴𝑶  2022  –   אולימפיאדה אירופאית לנערות  
 . 𝐸𝐺𝑀𝑂:  בתחילת אפריל התקיימה האולימפיאדה האירופאית במתמטיקה לנערות

𝐸𝐺𝑀𝑂  נערכת בפורמט דומה לאולימפיאדה הבינלאומית במתמטיקה, ה -𝐼𝑀𝑂  יש שני .

  7שאלות, כל שאלה שווה   3  ויש בו וחצי שעות  4 שאורכוימי תחרות, בכל יום מבחן 

רק ארבע   𝐸𝐺𝑀𝑂-כל משלחת כוללת שישה מתחרים וב 𝐼𝑀𝑂- בהבדל ניכר הוא שנקודות. 
 מתחרות. 

השנה התחרות התקיימה בהונגריה. המשלחת הישראלית כללה את: נגה לבין )י"ב(, יערה 
שולמן )י"א(, תמר פאר )י"א( ונגה פרידמן )י'( בליווי ראש המשלחת דן כרמון וסגנית ראש 

    המשלחת מרים פרבר.

עבור נגה לבין זו הייתה התחרות 
הראשונה, עבור תמר ויערה זו הפעם  

ה פרידמן זו הפעם  השנייה ועבור נג
 השלישית שהיא משתתפת בתחרות. 

השנה בתחרות היו שאלות יפות 
למדי. ביום הראשון של התחרות 

  ."השאלות היו יותר על "טכניקה
השאלה הראשונה הייתה גיאומטריה 

השאלה השנייה משוואה  .נגישה
אבל   ,יחסית סטנדרטית ,פונקציונלית

השלישית הייתה    השאלה .ממש יפה
להבין   דרשה, אשר ותשאלת סדר

השאלה נפתרה  אחריו ,טריק מסוים
 גם שאלה מאוד יפה.   – כמעט מייד

  תר המשלחתיל אולם ,את כל השאלות באופן מלאביום הראשון נגה פרידמן פתרה 
ונגה.ל.  באופן מלאיערה פתרה רק את השאלה הראשונה  .הישראלית הלך לא הכי טוב

 ותמר התקדמו בשאלות אבל לא הצליחו להגיע לפתרונות מלאים.  

השאלה הראשונה ביום השני    ."יו יותר על "רעיונות ויצירתיותביום השני השאלות ה
הייתה שאלת סדרות שאם מנסחים נכון נהיית ברורה. השאלה השנייה הייתה שאלת 

שאלה ממש יפה, הכי יפה בכל התחרות. השאלה   – ריצופים של לוח עם דומינואים
שאלה ממש  השישית הייתה שאלת גיאומטריה שתלמידים חזקים בגיאומטריה ימצאו בה

 .עם פתרון שכולל רעיונות סטנדרטיים )עבור שאלות ברמה גבוהה( אבל ממש יפים ,יפה
עם  יחדהפתרון,  .יש לשאלה פתרון ממש קצר עם גיאומטריה אלגברית ,באופן מפתיע

 בהמשך הגיליון.  כתוב במאמר ,ההקדמה הנדרשת

באופן   4ת שאלה  כל המתחרות שלנו פתרו א :באופן מסורתי היום השני הלך יותר טוב

אף  6. את הבויערה התקדמו   תמרבאופן מלא,  5פתרו את פרידמן ונגה לבין   נגה .מלא
 אחת לא פתרה אבל נגה פרידמן התקדמה בשאלה.
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תמר ויערה זכו   ,לבין נגה ;בסופו של דבר היו תוצאות מרשימות, נגה פרידמן זכתה בזהב
 במדליות ארד. כל הכבוד למתחרות שלנו! 

המתחרות הישראליות, בעמודה שמאלית הדירוג בטבלה ניתן לראות את התוצאות של 
 של המתחרה מכלל המתחרות שהשתתפו. 

 

במקום התשיעי. בהתחשב בכך שרק   גהרדו ,המשלחת הישראלית, שנה שנייה ברציפות
 ,האחרות יכולות להשתתף בשנה הבאה  מתחרותהושלוש  , אחת המתחרות מסיימת י"ב

 שנעלה מספר מקומות בדירוג בתחרות הבאה! ווה קנ

 העשיריה הפותחת בדירוג האישי             המדינות הפותחות בדירוג המשלחות  15

 המשלחת הישראלית עם המדליות 
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 𝑬𝑮𝑴𝑶 𝟐𝟎𝟐𝟐- פתרונות ל 

𝐵𝐶משולש חד זוויות בו מתקיים   𝐴𝐵𝐶יהא   . 1שאלה   < 𝐴𝐵  וגם𝐵𝐶 < 𝐶𝐴  תהיינה .𝑃 

𝑃המקיימות   𝐴𝐶נקודה על הקטע   𝑄- ו 𝐴𝐵נקודה על הקטע   ≠ 𝐵  ,𝑄 ≠ 𝐶   וכן𝐵𝑄 =

𝐵𝐶 = 𝐶𝑃נסמן ב .-𝑇   את מרכז המעגל החוסם של המשולש𝐴𝑃𝑄ב , -𝐻  את מפגש

. הוכיחי כי  𝐶𝑃- ו 𝐵𝑄את נקודת החיתוך של הישרים  𝑆- , וב𝐴𝐵𝐶הגבהים של המשולש  

,𝑇הנקודות   𝐻 ו -𝑆  .נמצאות על ישר אחד 

 𝐶𝐻לכן נסיק כי   ,הוא גובה במשולש 𝐶𝐻- שווה שוקיים וש 𝐵𝐶𝑃נתון שהמשולש   פתרון:

הוא  𝐻 לכן .𝐶𝐵𝑆∠חוצה את הזווית  𝐵𝐻- נקבל ש ,באופן דומה .𝐵𝐶𝑆∠חוצה את הזווית  

 .  𝐵𝑆𝐶∠הוא חוצה הזווית של  𝑆𝐻ולפיכך   𝐵𝐶𝑆מפגש חוצי הזוויות במשולש 

נמצא על האנך  𝑇 ,. מההגדרה𝑃𝑆𝑄∠הוא חוצה הזווית של   𝑆𝑇- אנו מתבקשים להוכיח ש 

אמורה להיות חיתוך של חוצה זווית   𝑇הנקודה   𝑃𝑆𝑄במשולש   ,כלומר .𝑃𝑄האמצעי של  

בשביל  ,כלומר .𝑃𝑆𝑄ל המעגל החוסם של  עהיא אמורה להיות כן  עם אנך אמצעי ועל 

,𝑇מספיק לנו להראות כי הנקודות  ,לסיים את פתרון השאלה 𝑄, 𝑆, 𝑃  נמצאות על מעגל
 זה נובע מחשבון זוויות קצר:  ,אחד

∠𝑃𝑆𝑄 = ∠𝐵𝑆𝐶 = 180o − ∠𝐵𝐶𝑆 − ∠𝐶𝐵𝑆 =

= 180o − (180o − 2∠𝐶𝐵𝐴) − (180o − 2∠𝐵𝐶𝐴) = 

= 2(∠𝐴𝐵𝐶 + ∠𝐴𝐶𝐵) − 180o = 180o − 2∠𝐵𝐴𝐶 = 180o − ∠𝑃𝑇𝑄 
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 קבוצת המספרים השלמים החיוביים. מצאי את כל הפונקציות  ℕתהא   .2שאלה  

 𝑓: ℕ → ℕעבורן שני התנאים הבאים מתקיימים לכל  𝑎, 𝑏 חיוביים שלמים : 

(1) 𝑓(𝑎𝑏) = 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏)וגם , 

,𝑓(𝑎)לפחות שניים מהמספרים  (2) 𝑓(𝑏), 𝑓(𝑎 + 𝑏)   .שווים זה לזה 

ברור שהערכים של הפונקציה נקבעים על פי הערכים שלה   ,ראשית פתרון ראשון: 

 שלו לגורמים ראשוניים הוא רוקיוהפשלם חיובי  𝑛אם   ,כלומר .בראשוניים

𝑛 = 𝑝1
𝑎1 ⋅ 𝑝2

𝑎2 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘
𝑎𝑘   אז𝑓(𝑛) = 𝑓(𝑝1)𝑎1 ⋅ 𝑓(𝑝2)𝑎2 ⋅ … ⋅ 𝑓(𝑝𝑘)𝑎𝑘. 

𝑎נציב  = 𝑏 = 𝑓(1)- בתנאי הראשון ונקבל ש 1 = 𝑓(1)2   ולכן𝑓(1) = . נשים לב 1

. 1לא זהותית   𝑓-נניח ש ת,כעמקיימת את שני התנאים.  1שהפונקציה שהיא זהותית  

𝑓(𝑛)- המינימלי כך ש 𝑛-את ה נבחר ≠ 1מתפרק לשני גורמים  𝑛. אם 1 < 𝑎, 𝑏  אז

𝑓(𝑎)- נדע ש 𝑛מהמינימליות של  = 𝑓(𝑏) = 𝑓(𝑛)ואז   1 = 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏) =  .בסתירה ,1

 חייב להיות ראשוני.  𝑛 לכן

𝑓(𝑚)- נטען ש = . נניח בשלילה שהטענה לא נכונה ונבחר 𝑛-שלא מתחלק ב 𝑚 לכל 1

𝑛  :𝑚-ב 𝑚המינימלי שמהווה דוגמא נגדית. נחלק עם שארית את  𝑚-את ה = 𝑡𝑛 + 𝑟 

𝑡כאשר  ≥ 𝑛- ו 1 > 𝑟 > 𝑓(𝑟)- אנו יודעים ש 𝑛. מהמינימליות של 0 = ואילו   1

𝑓(𝑡𝑛) = 𝑓(𝑡)𝑓(𝑛) > 1. 

𝑡𝑛נפעיל את התנאי השני על   − 𝑟, 𝑟, 𝑡𝑛 ונקבל ש -𝑓(𝑡𝑛 − 𝑟) = 𝑓(𝑟) = או  1

𝑓(𝑡𝑛- ש − 𝑟) = 𝑓(𝑡𝑛) >  .𝑚האופציה השנייה נפסלת בגלל המינימליות של  .1

,𝑡𝑛באופן דומה נפעיל את התנאי השני על   𝑟, 𝑡𝑛 + 𝑟 ונקבל ש -𝑓(𝑡𝑛 + 𝑟) = 𝑓(𝑟) = 1  

𝑓(𝑡𝑛- או ש + 𝑟) = 𝑓(𝑡𝑛). 

2(𝑡𝑛)י על  נפעיל את התנאי השנ ת,כע − 𝑟2, 𝑟2, (𝑡𝑛)2 ונקבל ש -𝑓(𝑡2𝑛2 − 𝑟2)   שווה

𝑓(𝑡2𝑛2)-ל = 𝑓(𝑡𝑛)2 מצד שני .1- או ל 

𝑓(𝑡2𝑛2 − 𝑟2) = 𝑓(𝑡𝑛 − 𝑟)𝑓(𝑡𝑛 + 𝑟) 

𝑓(𝑡𝑛ולכן חייב להתקיים   − 𝑟) = 𝑓(𝑡𝑛 + 𝑟) =  .𝑚 להגדרתבסתירה  ,1

𝑓(𝑝)מתקיים   𝑛- ששונה מ 𝑝מהטענה מייד נובע שלכל ראשוני   ≠ 𝑓(𝑛)   ולכן הפונקציה

𝑓(𝑘)חייבת להיות מהצורה   = 𝑓(𝑞)𝑣𝑞(𝑘)   לכל שלם חיובי𝑘 ו -𝑞   ראשוני כלשהו )שימו

 נכלל כאן(.  1לב שהמקרה שהפונקציה זהותית 

 .𝑘שמחלקת את   𝑞ביותר של   ההגבוההוא סימון סטנדרטי לחזקה  𝑣𝑞(𝑘)הערה:  

נשאר רק לבדוק שפונקציות אלו אכן עובדות וזה כבר קל: הן בברור מקיימות את התנאי 

𝑣𝑞(𝑎)הראשון. אם   = 𝑣𝑞(𝑏) אז התנאי השני מתקיים, אחרת 

𝑣𝑞(𝑎 + 𝑏) = min (𝑣𝑞(𝑎), 𝑣𝑞(𝑏)) .והתנאי השני עדיין מתקיים 
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נקציה  נראה טיעון אחר לכך שיכול להיות לכל היותר ראשוני אחד שערך הפו פתרון שני:

 .  1-בו גדול מ

𝑎רק עבור   2בפתרון זה נשתמש בתנאי  =  נשתמש רק בטענה שאם ,כלומר .1

𝑓(𝑛), 𝑓(𝑛 + 1) ≠ 𝑓(𝑛)אז   1 = 𝑓(𝑛 + 1). 

,𝑝נניח בשלילה כי קיימים שני ראשוניים   𝑞 כך ש -𝑓(𝑝), 𝑓(𝑞) ≠ . ממשפט השאריות  1

,𝑝הסיני נמצא כפולות עוקבות של   𝑞. מספר שלם  ,כלומר𝑛 כך ש -𝑝|𝑛 ו -𝑞|𝑛 + . נקבל 1

,𝑓(𝑛)- ש 𝑓(𝑛 + 1) > 𝑓(𝑛)ולכן   1 = 𝑓(𝑛 + 𝑓(𝑛2)- . נשים לב ש(1 > וגם  1

𝑓(𝑛2 − 1) = 𝑓(𝑛 + 1)𝑓(𝑛 − 1) > 𝑓(𝑛2)ולכן גם   1 = 𝑓(𝑛2 − אבל זה גורר   (1

𝑓(𝑛)- ש = 𝑓(𝑛 −  ה ולהגיע לכך ואנו יכולים להמשיך באופן דומ (1

𝑓(𝑛- ש + 1) = 𝑓(𝑛) = 𝑓(𝑛 − 1) =. . . = 𝑓(1)       .בסתירה 

נראה עוד טיעון לכך שיכול להיות לכל היותר ראשוני אחד שערך הפונקציה   פתרון שלישי:

 .1-בו גדול מ

𝑝נניח בשלילה כי קיימים ראשוניים   < 𝑞  כך ש -𝑓(𝑝), 𝑓(𝑞) > ושאלו שני הראשוניים   1

𝑝𝑞−1- ל על הערכים של הפונקציה ב. נסתכ1-הקטנים ביותר שלא נשלחים ל − 1, 𝑝𝑞−1  

 , זו כמובן תהיה סתירה. 1-ונגיד שהם שונים וגדולים מ

𝑓(𝑝𝑞−1)- ברור ש = 𝑓(𝑝)𝑞−1  עכשיו לגבי .𝑝𝑞−1 − אנו יודעים  הקטן , ממשפט פרמה 1

𝑞|𝑝𝑞−1- ש − 𝑓(𝑞)|𝑓(𝑝𝑞−1ולכן   1 − 𝑓(𝑝𝑞−1כלומר   (1 − 1) >  מצד שני, .1

𝑓(𝑝𝑞−1 − 1) = 𝑓((𝑝 − 1)(𝑝𝑞−2 + 𝑝𝑞−3+. . . +𝑝 + 1))

= 𝑓(𝑝 − 1)𝑓((𝑝𝑞−2 + 𝑝𝑞−3+. . . +𝑝 + 1)) 

𝑓(𝑝ולכן   1- הוא הראשוני המינימלי שלא הולך ל 𝑝- הנחנו ש − 1) =  . בנוסף 1

𝑓((𝑝𝑞−2 -אנחנו יודעים ש + 𝑝𝑞−3+. . . +𝑝 + 1)) >  - ולכן הוא שווה ל 1

𝑓(𝑝 ⋅ (𝑝𝑞−3 + 𝑝𝑞−2 + ⋯ + 𝑝 + 1)) = 𝑓(𝑝) ⋅ 𝑓(𝑝𝑞−3 + ⋯ + 𝑝 + 1) 

𝑓(𝑝𝑞−3נוכל להפעיל את הטיעון הזה שוב על   + ⋯ + 𝑝 + אנו לא יודעים   ,הפעם .(1

 או שהוא שווה  1נצטרך לחלק למקרים, או שהוא   .1- שהוא גדול מ

𝑓(𝑝)-ל ⋅ 𝑓(𝑝𝑞−2 + ⋯ + 𝑝 +  - סך הכל נקבל ש .1- . נמשיך בתהליך זה עד שנגיע ל(1

𝑓(𝑝𝑞−1 − 1) = 𝑓(𝑝)𝛼 

1כאשר  ≤ 𝛼 ≤ 𝑞 − 1ולכן   2 < 𝑓(𝑝𝑞−1 − 1) ≠ 𝑓(𝑝𝑞−1) = 𝑓(𝑝)𝑞−1 >  , סתירה. 1
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,𝑎1נאמר שסדרה אינסופית של שלמים חיוביים   .3שאלה   𝑎2,  אם   טובההיא  ..

(1) 𝑎1 הוא ריבוע שלם, וגם 

𝑛לכל   (2) ≥  הוא השלם החיובי הקטן ביותר עבורו   𝑎𝑛שלם,   2

𝑛𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑎2+. . . +2𝑎𝑛−1 + 𝑎𝑛 
 הוא ריבוע שלם.

,𝑎1הוכיחו כי לכל סדרה טובה  𝑎2, 𝑎𝑛עובור   𝑘קיים שלב חיובי    … = 𝑎𝑘  לכל𝑛 ≥ 𝑘. 

𝑎𝑛  :𝑆𝑛הסכומים החלקיים של   תנתבונן בסדר פתרון: ≔ 𝑎1 + 𝑎2+. . . +𝑎𝑛 התנאי של .

𝑎𝑛 להיות סדרה טובה מתורגם לכך ש -𝑆𝑛+1 הוא השלם החיובי הקטן ביותר שגדול מ -𝑆𝑛  
𝑆1- וש + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑛+1    .ריבוע שלם 

לכן אם נרשום את כל  𝑛2- זוגיים הראשונים שווה ל- הטבעיים האי 𝑛סכום  ,כידוע
 זוגיים בשורה משמאל לימין בסדר עולה נוכל לחשוב על השאלה באופן הבא: -האי

מסומנים עוד  ,𝑖- בשלב ה ,מכןלאחר   .סומנו כמה מספרים הכי שמאליים ,בשלב הראשון

גדול מסכום המספרים שסומנו  𝑖- ם שסומנו בשלב הכך שסכום המספרי ,כמה מספרים

𝑖- בשלב ה − 1. 
הרי שאם   :ברור שכמות המספרים שמסמנים בכל שלב לא יכולה לגדול ,בניסוח הזה

𝑖-נסמן אותה כמות של מספרים כמו בשלב ה 𝑖- בשלב ה −  סכומם כבר יהיה גדול יותר. 1
מרגע כלשהו )היא לא   לחה נסיק כי כמות המספרים שמסומנים בכל שלב מתייצבת ,לפיכך

  לכן , כמות המספרים שאנו מוסיפים קבועה ,מרגע זה .(1גדלה וחסומה מלמטה על ידי 

לסכום המספרים שמוסיפים בשלב  𝑖- ההפרש בין סכום המספרים שאנו מוסיפים בשלב ה 

𝑖- ה −  לכן. (2𝑘2מספרים אז ההפרש יהיה   𝑘קבוע )אם בכל שלב אנחנו מסמנים  1

בועה הכל מרגע ק 𝑎𝑛הסדרה 
 מסוים.
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𝑛בהינתן שלם חיובי   .4שאלה   ≥ עבורו   𝑁, מצאי את השלם החיובי הגדול ביותר  2

𝑁קיימים   + 𝑎𝑜מספרים ממשיים  1 , 𝑎1, … , 𝑎𝑁  כך שמתקיים 

(1) 𝑎0 + 𝑎1 = −
1

𝑛
 , וגם

(2) (𝑎𝑘 + 𝑎𝑘−1)(𝑎𝑘 + 𝑎𝑘+1) = 𝑎𝑘−1 − 𝑎𝑘+1  1לכל ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 − 1. 

𝑖=0{𝑏𝑖}נגדיר סדרה חדשה  פתרון:
𝑁−1 באופן הבא:  𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 + 𝑎𝑖+1 . 

𝑏0הוא   𝑏𝑖תנאי ההתחלה של   = −
1

𝑛
 -ותנאי הנסיגה מתורגם ל 

𝑏𝑘−1 ⋅ 𝑏𝑘 = 𝑎𝑘−1 − 𝑎𝑘+1 = 𝑎𝑘−1 + 𝑎𝑘 − 𝑎𝑘 − 𝑎𝑘+1 = 𝑏𝑘−1 − 𝑏𝑘 

 ולכן מתקיים 

𝑏𝑘 =
𝑏𝑘−1

𝑏𝑘−1 + 1
=

1

1 +
1

𝑏𝑘−1

 

 :𝑏ערכים ראשונים של   מספרנחשב 

𝑏1 =
1

1 − 𝑛
= −

1

𝑛 − 1
, 𝑏2 = −

1

𝑛 − 2
 

𝑏𝑘- קל לנחש שבאופן כללי מתקיים ש = −
1

𝑛−𝑘
 , נוכיח נוסחה זו באינדוקציה: 

𝑏𝑘 =
1

1 − 𝑛 − (𝑘 − 1)
= −

1

𝑛 − 𝑘
 

𝑏𝑘−1- שימו לב שבמהלך הפתרון חילקנו ב + 𝑏𝑘−1- בפועל הנחנו ש ,לכן. 1 ≠   ,כלומר .1−

𝑘-עד להאינדוקציה שלנו עובדת  = 𝑛 − אנו מנסים  𝑏𝑛וכאשר אנו מנסים לחשב את  1
 לפתור את המשוואה 

(𝑏𝑛−1 + 1)𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1 

𝑏𝑛−1אבל   = −
1

𝑛−(𝑛−1)
=  ולכן אין למשוואה פתרון. 1−

ולכן האורך המקסימלי של   𝑛הוא   𝑏𝑖סך הכל קיבלנו שהאורך המקסימלי של הסדרה  

𝑛הוא   𝑎𝑖הסדרה  + ים הבאים  -𝑎𝑖- באופן שרירותי וה  𝑎0. נעיר רק כי ניתן לבחור את 1

𝑏𝑖נקבעים לפי הנוסחה   = 𝑎𝑖 + 𝑎𝑖+1 ולכן מציאת סדרת ה-𝑏-  ים שקולה למציאת סדרת

 ים. -𝑎- ה
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,𝑛לכל  .5שאלה   𝑘 שלמים חיוביים נסמן ב-𝑓(𝑛, 2𝑘)   את מספר הדרכים בהן ניתן לכסות

𝑛לוח בגודל  × 2𝑘  באמצעות𝑛𝑘  2אבני דומינו בגודל × 𝑓(2,2))לדוגמה,   1 = 2 ,

𝑓(3,2)- ו = 3.) 

,𝑓(𝑛שלם חיובי, המספר  𝑘עבורם מתקיים שלכל   𝑛מצאי את כל השלמים החיוביים   2𝑘)  
 זוגי.   -הוא אי

𝑛נשים לב כי בריבוע   פתרון: × 𝑛, ריצוף ניתן   כל : בני דומינו זוגיתכמות הריצופים עם א
לשקף ביחס לאלכסון הראשי של הלוח ולקבל ריצוף שונה, כלומר הריצופים מתחלקים 

 משוקף ביחס לאלכסון( ואכן מתקבלת כמות זוגית.   ריצוףו לזוגות )ריצוף

𝑘אז עבור   0- זוגי וגדול מ 𝑛אם   ,כלומר =
𝑛

2
,𝑓(𝑛- נקבל ש  2𝑘)   זוגי ולכן𝑛   זוגי לא יכול

𝑓(0,2𝑘)- לקיים את התנאים. ברור גם ש =  מקיים את התנאים.   0ולכן   𝑘לכל  1

זוגית אופקית( ניתן -זוגי )נניח שהצלע האי- נשים לב שלכל לוח עם צלע באורך אי ת,כע
 ,הפעם ,אבל .לשקף כל ריצוף ביחס לעמודה האמצעית וכך גם לחלק את הריצופים לזוגות

בריצופים אלו כל דומינו שמכיל משבצת מהעמודה  .עם עצמם יש ריצופים שבאים בזוג
 (. 1,2האמצעית חייב להיות דומינו עומד בעמודה האמצעית )ראו איורים 

קיבלנו שבריצופים שבאים בזוג עם עצמם העמודה האמצעית מחלקת את הלוח לשני  

2𝑘אם הלוח המקורי היה בגודל   ,כלומר .לוחות נפרדים × (2𝑛 + פים  אז כמות הריצו (1

2𝑘ביחס לאלכסון היא ככמות הריצופים של לוח בגודל  םמלעצשסימטריים  × 𝑛.  אבל

2𝑘שאר הריצופים של   × (2𝑛 +  קיבלנו את הנוסחה:  לכן ,התחלקו לזוגות (1

𝑓(2𝑛 + 1,2𝑘) = 𝑓(𝑛, 2𝑘) 𝑚𝑜𝑑 2 

 

 מוצלע: ריצוף שמשתקף 2איור         : שני ריצופים משוקפים ביחס לעמודה האמצעית 1איור                

. 1חייבת להיות   𝑛הוכחנו שהספרה הימנית ביותר של  .בייצוג בינארי 𝑛נרשום את 
אז המספר שישאר יקיים את  שאם נמחק את הספרה הימנית ביותר הוכחנובנוסף, 

קל לראות שבשביל  ,ורק אם המספר לפני המחיקה קיים את התנאים. מפההתנאים אם 

  :ההפך נכון  גם. 1הספרה  להופיע רק  האמורבייצוג הבינארי שלו  ,יקיים את התנאים 𝑛- ש

 עובד.  0- וכבר אמרנו ש 0- אז נמחק את כולן עד שנגיע ל 1הן   𝑛אם כל הספרות של 
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את נקודת החיתוך   𝑋- . נסמן ב𝑂מרובע החסום במעגל עם מרכז  𝐴𝐵𝐶𝐷יהא   .6שאלה  

את נקודת החיתוך של חוצי הזוויות   𝑌-, ב𝐵ושל   𝐴של חוצי הזוויות הפנימיים של 

 𝐷ושל   Сאת נקודת החיתוך של חוצי הזוויות הפנימיים של   𝑍- , ב𝐶ושל   𝐵הפנימיים של  

את  𝑃-נסמן ב ,. בנוסף𝐴ושל  𝐷את נקודת החיתוך של חוצי הזוויות הפנימיים של   𝑊- וב

,𝑋. נניח כי הנקודות  𝐵𝐷- ו 𝐴𝐶נקודת החיתוך של   𝑌, 𝑍, 𝑊, 𝑂, 𝑃  .שונות זו מזו 

,𝑋הוכיחו כי הנקודות   𝑌, 𝑍, 𝑊, 𝑂   נמצאות על מעגל אחד אם ורק אם הנקודות

𝑋, 𝑌, 𝑍, 𝑊, 𝑃  .נמצאות על מעגל אחד 

,𝑋נשים לב כי הנקודות   ,תחילה פתרון: 𝑌, 𝑍, 𝑊 :תמיד נמצאות על מעגל אחד 

∠𝑌𝑋𝑊 = 180o − ∠𝑋𝐴𝐵 − ∠𝑋𝐵𝐴 =
360o − ∠𝐷𝐴𝐵 − ∠𝐴𝐵𝐶

2
= 

=
∠𝐵𝐶𝐷 + ∠𝐶𝐷𝐴

2
= ∠𝑍𝐶𝐷 + ∠𝑍𝐷𝐶 = ∠𝑌𝑍𝐷 

 .  𝐹-ב 𝐶𝐷עם   𝐴𝐵ואת החיתוך של   𝐸-ב  𝐵𝐶עם  𝐴𝐷נסמן את החיתוך של  

,𝐵נמצא על חוצי הזוויות של   𝐵𝐶𝐹  ,𝑌נשים לב שבמשולש   𝐶  גם על חוצה   איה ולכן

ת החיצוניים  והזווי יחוצנמצא על  𝐴𝐷𝐹 ,𝑊במשולש   ,. באופן דומה𝐵𝐹𝐶∠הזווית של   

,𝐴של  𝐷   ולכן הוא נמצא על חוצה הזווית של∠𝐴𝐹𝐷  . 
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,𝐴- נטען ש 𝐵, 𝑌, 𝑊 :נמצאות על מעגל אחד 

∠𝐵𝑌𝑊 = ∠𝐹𝐵𝑌 + ∠𝐵𝐹𝑌 =
∠𝐴𝐵𝐶 + ∠𝐵𝐹𝐶

2
=

𝐴𝐶⏜ + 𝐵𝐶⏜ − 𝐴𝐷⏜

4
= 

=
𝐵𝐷⏜

4
=

∠𝐵𝐴𝐷

2
= ∠𝐵𝐴𝑊 

,𝐴𝐵𝐶𝐷מכך שהצירים הרדיקליים של המעגלים   ת,כע 𝑋𝑌𝑍𝑊, 𝐴𝐵𝑌𝑍 נחתכים בנקודה,  

 𝐴𝐵𝐶𝐷, נמצאת על הציר הרדיקלי של  𝐹, שזה כמובן  𝑌𝑊עם   𝐴𝐵נקבל שהחיתוך של  

 .𝑋𝑌𝑍𝑊- ו

 𝐸𝐹ולכן   𝑋𝑌𝑍𝑊- ו 𝐴𝐵𝐶𝐷נמצאת על הציר הרדיקלי של  𝐸גם  משיקול סימטרי נסיק ש
 הוא בדיוק הציר הרדיקלי של שני המעגלים.   

מספר עובדות  ספרנ. עכשיו אנחנו 𝐴𝐵𝐶𝐷את נקודת מיקל של המרובע   𝑀-נסמן ב
זו קונפיגורציה נפוצה בשאלות  .מגניבות על נקודת מיקל של מרובע חסום במעגל

 ומטריות לכן כדאי להכיר אותה.  גיא

 .𝐸𝐹נמצאת על  𝑀  :1טענה 

,𝐴𝐵𝐸𝑀הוכחה: מצירים רדיקליים על המעגלים  𝐶𝐷𝐸𝑀, 𝐴𝐵𝐶𝐷 נקבל ש -𝐴𝐵, 𝐶𝐷 ו -𝐸𝑀 
 נפגשים בנקודה. 

,𝐵  :2טענה  𝑂, 𝐷, 𝑀  .נמצאות על מעגל אחד 

 הוכחה: נחשב זוויות 

∠𝐵𝑀𝐷 = ∠𝐵𝑀𝐴 + ∠𝐴𝑀𝐷 = ∠𝐵𝐸𝐴 + ∠𝐴𝐹𝐷 =
𝐶𝐷⏜ − 𝐴𝐵⏜

2
+

𝐵𝐶⏜ − 𝐴𝐷⏜

2
 

= ∠𝐵𝐴𝐷 − ∠𝐵𝐶𝐷 = 180o − 2∠𝐵𝐶𝐷 = 180o − ∠𝐵𝑂𝐷 

,𝑂הנקודות    :3טענה  𝑀, 𝑃  נמצאות על ישר אחד ומתקיים ש -𝑂𝑃 ⋅ 𝑂𝑀 = 𝑂𝐴2. 

  𝐴𝑂𝐶𝑀- מעגל, משיקול סימטרי נוכל להוכיח ש 𝐵𝑂𝐷𝑀- אנו יודעים ש 2הוכחה: מטענה 

,𝐴אינוורסיה זו שומרת על   .𝑂𝐴ורדיוס   𝑂-מעגל. נבצע אינוורסיה עם מרכז ב 𝐵, 𝐶, 𝐷 

,𝐵𝑂𝐷𝑀ומעבירה את המעגלים   𝐴𝑂𝐶𝑀  לישרים𝐴𝐶, 𝐵𝐷   ולכן מעבירה את𝑀 ל-𝑃. 

  𝐴𝐵𝐶𝐷ששומרת על המעגלים  𝑀- נסיים את פתרון השאלה: נבצע אינוורסיה עם מרכז ב

 נמצאת על הציר הרדיקלי של שני המעגלים.  𝑀- קיימת אינוורסיה כזו כיוון ש, 𝑋𝑌𝑍𝑊- ו

,𝑂-אם נוכיח ש 𝑃 כיוון שאז אם  , נסיים את השאלה –  מתחלפות באינוורסיה𝑃   או(𝑂  )

מתחלפות באינוורסיה   𝑂- ו 𝑃אבל  .אז מעגל זה נשמר באינוורסיה 𝑋𝑌𝑍𝑊על המעגל 

 ( נמצאת על המעגל. 𝑃)או   𝑂ולכן גם 
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,𝑃נבדוק שאכן   𝑂  :מתחלפות 

𝑀𝑂 ⋅ 𝑀𝑃 = 𝑀𝑂2 − 𝑀𝑂 ⋅ 𝑂𝑃 = 𝑀𝑂2 − 𝑂𝐴2 

𝑀𝑂ולכן   ⋅ 𝑀𝑃   שווה לדרגה של𝑀  ביחס למעגל𝐴𝐵𝐶𝐷  .וזה בדיוק מה שרצינו 
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𝑨𝑭 + 𝑩𝑮  מ 6ושאלה -𝑬𝑮𝑴𝑶 . 
𝐴𝐹אנחנו נספר בקצרה על משפט " + 𝐵𝐺  נראה טיפה שימושים שלו ואז נראה פתרון ,"

 שמשתמש במשפט.  𝐸𝐺𝑀𝑂-מ 6ממש קצר לשאלה  

𝐴𝐹 + 𝐵𝐺  הוא משפט מתחום הגיאומטריה האלגברית שהוכח על ידי מקס נתר בסוף

השנים   150- לפעמים המשפט נקרא גם המשפט היסודי של נתר. נציין שב .19- המאה ה
מתמטיקאי מודרני אומר  כאשר  מאוד.ת התפתח האחרונות תחום הגיאומטריה האלגברי

גיאומטריה אלגברית הוא מתכוון לדברים מאוד שונים ממה שמתמטיקאים בתקופה של 
המשפט נחשב "יסודי", כיום   בתקופתו של נתראם  .נתר קראו לו גיאומטריה אלגברית

ויגידו שהוא מקרה מאוד פרטי  ,את המשפט ירוכייכול להיות שמומחים בתחום אפילו לא 
 . יםיללכפטים הרבה הרבה יותר של מש

עכשיו יבואו מספר הגדרות, טיעונים פחות אלמנטריים ואיתם גם נפנופי ידיים.  :זהרה א 
 . נותקמסאתם מוזמנים לדלג לפרק של  ,אם אתם לא מצליחים לעקוב

 המשפט של נתר מדבר על עקומים אלגבריים במישור הפרויקטיבי. נשמע מפחיד?
 ר.  נסביר בקצרה מה כל דבר אומ

זה דבר מאוד חשוב שזקוק לסיפור בפני עצמו, כרגע רק נזכיר   .נתחיל ממישור פרויקטיבי
הוא הרחבה של המישור האוקלידי. במישור    מישור פרויקטיבי  את ההגדרה ממש בקצרה.

לעומת זאת,  של זוגות ישרים: נחתכים ומקבילים.  םסוגייש שני  ,שהתרגלתם אליו
שרים שהיו מקבילים במישור האוקלידי  הי .במישור הפרויקטיבי כל שני ישרים נחתכים

כיוון של ישרים מקבילים יש נקודה   לכל .נחתכים במישור הפרויקטיבי בנקודה באינסוף
באינסוף, כל הנקודות באינסוף יחדיו מרכיבות את הישר באינסוף. זו האינטואיציה, ניתן 

 גם הגדרה מדויקת: 

כל הנקודות במרחב, בלי ראשית  תבוצקהוא  (RP2-מישור פרויקטיבי )מסומן ב הגדרה:
 כלומר:  .הצירים, מודולו יחס שקילות של כפל בקבוע

𝑅𝑃2 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ ℝ3\{(0,0,0)}}/((𝑥, 𝑦, 𝑧) ∼ (𝜆𝑥, 𝜆𝑦, 𝜆𝑧)) 

𝑧אם תנסו לבחור נציג מכל מחלקת שקילות במישור   = בדיוק תקבלו את המבנה   1

𝑧מנציגים של המישור  שתיארנו מקודם, מישור רגיל וישר "באינסוף" שמתקבל  = 0  . 

 משתנים. 3- עקום אלגברי במישור הוא קבוצת השורשים של פולינום הומוגני ב

𝑥2𝑦3 ,כלומר . אומר שסכום החזקות בכל מונום זהה הומוגני  + 𝑧5 הומוגני 

𝑥4- ו + 𝑦3𝑧 + 𝑥2  ה,לדוגמלא.  1 + 𝑦2 − 𝑧2 משתנים,   3- הוא פולינום הומוגני ב

𝑥2  ופתרונות המשוואה + 𝑦2 − 𝑧2 = הם שורשים של הפולינום והם מתארים עקום   0
מעגל היחידה במישור שלנו. נגיד שהמעלה של העקום האלגברי היא   :אלגברי מאוד פשוט

 2מעגל הוא עקום ממעלה   ה,לדוגמ .המעלה של הפולינום שממנו הוא מתקבל

𝑥2𝑦3- ו + 𝑧5  5מתאר עקום ממעלה . 

 



30 
 

,𝐹יהיו שני עקומים אלגבריים   משפט נתר: 𝐺  ממעלות𝑛, 𝑚 שנחתכים ב-𝑛𝑚   נקודות

,𝑚- שגדולה מ 𝑘ממעלה  𝐻סופית(. כל עקום  כמותפרט ב) 𝑛 ושעובר ב-𝑛𝑚   נקודות

,𝐹החיתוך של   𝐺   ניתן להציג כסכום של𝐹, 𝐺  עם מקדמים𝐴, 𝐵 שהם פולינומים ממעלות 

𝑘 − 𝑛, 𝑘 − 𝑚  בהתאמה, כלומר𝐻 = 𝐴𝐹 + 𝐵𝐺. 

 אבל נסביר בערך מה החלקים המרכיבים את ההוכחה.  ,לא נוכיח את המשפט
השאלה הראשונה שנענה עליה   ,לכן .רעיון ההוכחה מתבסס על ספירה של כמות העקומים

 יש?". 𝑛היא "כמה עקומים ממעלה  

הוא המקדם  𝜆כאשר  𝜆𝑥𝛼𝑦𝛽𝑧𝛾הוא סכום של מחוברים מהצורה   𝑛כל עקום ממעלה  

,𝛼- ו 𝛽, 𝛾 שליליים כך ש-שלמים אי -𝛼 + 𝛽 + 𝛾 = 𝑛  כאשר אנחנו שואלים כמה עקומים .

 𝑥𝛼𝑦𝛽𝑧𝛾כמה ביטויים מהצורה   ,כלומר .מרחב העקומים מדי מ ומהאנחנו מתכוונים  ,יש

𝛼יש. אבל זה בדיוק כמו לשאול כמה פתרונות יש למשוואה   + 𝛽 + 𝛾 = 𝑛  ניתן לחשוב ,

אתם מניחים  .תפוחים ואתם רוצים לחלק אותם בין שלושה ילדים 𝑛על זה כך: יש לכם  
את התפוחים בשורה ואז מציבים שני חוצצים. הילד הראשון מקבל את התפוחים משמאל  

לחוצץ הראשון, הילד השני את התפוחים בין החוצץ הראשון לשני והילד השלישי את 

𝑛כם שורה באורך  התפוחים מימין לחוצץ השני. באופן שקול ניתן להגיד שיש ל + 2 
ואתם צריכים לבחור שני מקומות שהם אתם שמים את החוצצים לכן התשובה היא שיש  

(
𝑛 + 2

2
 . 𝑛עקומים ממעלה   (

𝑘נוכיח רק את המקרים   משפט נתר: ה שלהוכחרעיון ל = 𝑚 + 𝑛 + 1 

𝑘- ו = 𝑚 + 𝑛 + 2. 

𝐴𝐹אנחנו רוצים להוכיח שכמות העקומים שניתן להציג בצורה  + 𝐵𝐺 שווה לכמות 

 נקודות נתונות.   𝑛𝑚-שעוברים ב 𝑘העקומים ממעלה  

)יש  ,כפי שכבר אמרנו
𝑘 + 2

2
וכל נקודה שהעקום אמור לעבור בה   𝑘עקומים ממעלה  (

אם כל התנאים האלו  .1-מורידה את הממד ב , כל נקודהלכן .מוסיפה תנאי לינארי לעקום

 הנקודות הוא   𝑚𝑛- שעוברים ב 𝑘של העקומים ממעלה   מדימה ,בלתי תלויים

(
𝑘 + 2

2
) − 𝑚𝑛ואז צריך לספור כמה עלולים להיות תלויים התנאים  ,. באופן כללי

𝑘. מתברר שאם  𝑚𝑛- מ פחות תלויות יש ולהוריד > 𝑚 + 𝑛   וזה המצב אצלינו( התנאים(
 יוצאים בלתי תלויים.  

𝐴𝐹כמות העקומים שניתן להציג בצורה   ,צד שנימ + 𝐵𝐺  היא 

(
𝑘 − 𝑛 + 2

2
) + (

𝑘 − 𝑚 + 2
2

) − 𝑓(𝐹, 𝐺) 

,𝑓(𝐹כאשר  𝐺)   הוא ממד המרחב עבורו הביטוי𝐴𝐹 + 𝐵𝐺  מתאפס. ניתן לראות )ולא

𝑚נוכיח זאת( שאם  + 𝑛 = 𝑘 + 𝑚או   2 + 𝑛 = 𝑘 + ,𝑓(𝐹אז   1 𝐺) = 0 . 
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   -תחת כל ההנחות שעשינו אנחנו רוצים לבדוק ש

(
𝑘 − 𝑛 + 2

2
) + (

𝑘 − 𝑚 + 2
2

) = (
𝑘 + 2

2
) − 𝑚𝑛 

 ניתן לראות את הזהות הזו גם בציור:  .אפשר לפתוח סוגריים ולראות שזה נכון
 

𝑚הסבר גיאומטרי לזהות עבור     + 𝑛 = 𝑘 + 𝑚ועבור המקרה    ,1 + 𝑛 = 𝑘 + 2. 

   ממשפט נתר.   נות ק מס 

,𝑛עבור שני עקומים אלגבריים ממעלות   :1 נהקמס 𝑚 שנחתכים ב -𝑛𝑚  נקודות, אם𝑚𝑘  

𝑛)אז שאר  ,𝑘מתוך נקודות החיתוך נמצאות על עקום ממעלה  − 𝑘)𝑚   נקודות החיתוך

𝑛נמצאות על עקום ממעלה   − 𝑘.  

𝑛- נניח ש הוכחה: ≥ 𝑚 ממעלה   עקוםה, נסמן את𝑛 ב-𝐻 ,העקום ממעלה  את𝑚 ב-𝐺  

,𝐹- . נתון ש𝐹-ב 𝑘ואת העקום ממעלה   𝐺 נחתכים ב-𝑚𝑘 נקודות ו -𝐻 הוא עקום שעובר 

,𝐴ממשפט נתר קיימים  ,לכן .הנקודות האלו 𝑚𝑘-ב 𝐵  ממעלות𝑛 − 𝑘, 𝑛 − 𝑚 כך 

𝐴𝐹- ש + 𝐵𝐺 = 𝐻 .ש טעןנ -𝐴 אכן .הוא העקום המבוקש,  𝐻 ו -𝐵𝐺  מתאפים בכל𝑛𝑚  

מתאפס רק  𝐹אבל  .הנקודות 𝑛𝑚מתאפס בכל   𝐴𝐹ולכן גם  𝐺עם   𝐻נקודות החיתוך של  

 מתאפס בשאר. מש"ל. 𝐴מהן ולכן   𝑚𝑘-ב
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אז נקודות החיתך של   .משושה חסום בשניונית 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹יהי  )משפט פסקל(: 2 נהקמס

𝐴𝐵   עם𝐷𝐸 של ,𝐵𝐶   עם𝐸𝐹   ושל𝐶𝐷   עם𝐴𝐹  .נמצאות על ישר אחד 

נצבע את צלעות המשושה באדום וכחול לחילופין ונגיד שמכפלת הישרים   הוכחה:

. שני  3ממעלה  𝐺ומכפלת הישרים האדומים היא עקום   3ממעלה  𝐹הכחולים היא עקום  

שנמצאות על שניונית, כלומר על  𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹מהן זה   6נקודות,  9- העקומים נחתכים ב

הנקודות האחרות נמצאות על עקום ממעלה   3- נובע ש 1 נהקממסולכן  2עקום ממעלה  

 כלומר על ישר. ,1

אפשר לרשום עוד הרבה מקרים פרטיים שונים, הקוראים מוזמנים לשחק ולנסות לקבל 
לה  בעצמם תוצאות שונות. אנחנו נרשום עוד מקרה פרטי אחד שישמש אותנו בשא

 . 𝐸𝐺𝑀𝑂-מה

,𝐹עבור   :3 הנקמס 𝐺  מהנקודות   8נקודות, אם  16- שנחתכים ב 4עקומים ממעלות

 האחרות נמצאות על שניונית. 8-נמצאות על שניונית אז גם ה 

,𝑋- אנחנו נוכיח ש :𝐸𝐺𝑀𝑂- פתרון לשאלה מה 𝑌, 𝑍, 𝑊, 𝑂, 𝑃 נמצאות על שניונית אחת.  
 זה יותר ממה שביקשו בשאלה וכמובן שמסיים את השאלה.

,𝐴𝑋נמשיך את  𝐵𝑌, 𝐶𝑍, 𝐷𝑊  עד שיחתכו את המעגל החוסם של𝐴𝐵𝐶𝐷   שנית בנקודות

𝐾, 𝐿, 𝑀, 𝑁  .בהתאמה𝐾  היא אמצע הקשת𝐵𝐶𝐷⏜ ו -𝑀   היא אמצע הקשת𝐵𝐴𝐷⏜   ולכן𝐾𝑀 

 הוא קוטר במעגל.  𝐿𝑁מה גם  הוא קוטר במעגל. באופן דו
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,𝐴𝐶שהוא מכפלת הישרים  4ממעלה  𝐹נגדיר עקום   𝐵𝐿, 𝐷𝑁, 𝑀𝐾   ועקום𝐺   4ממעלה 

,𝐵𝐷  םריהיששהוא מכפלת  𝐴𝐾, 𝐶𝑀, 𝑁𝐿מתוכן   8נקודות,  16- . שני העקומים נחתכים ב

,𝐴הן   𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐾, 𝐿, 𝑀, 𝑁 נמצאות על  חרותאה 8- שנמצאות על שניונית ולכן גם ה

,𝑋 ,בפרט .שניונית 𝑌, 𝑍, 𝑊, 𝑂, 𝑃 !!נמצאות על שניונית אחת. ניצחון 

 

זה ממש מדהים כאשר אפשר להשתמש בקלים פחות אלמנטריים בשביל לפתור  ,לדעתנו
 שאלות בגיאומטריה מאולימפיאדות. אנחנו מזמינים את הקוראים לחפש עוד שאלות או

𝐴𝐹להמציא בעצמם שאלות שנפתרות עם  + 𝐵𝐺 את השאלות היפות ביותר   .ולשלוח לנו
 נפרסם בגיליון הבא של העיתון.  

 


