‰˜ÈËÓ˙Ó†È˜Á˘Ó
ÔÂ·˘Á†È˜Á˘Ó
אביברמן
שחקןא:

אחת הדרכים היותר נעימות ללמד
מתמטיקה היא בעזרת משחקים.
במאמר זה אתאר שני משחקים בהם
השתמשנובהשתלמויותמוריםבטכניון,
במסגרתתכניתההתמקצעותבמתמטיקה.
המשחקהראשוןנוסהבשיעורשלד"ר
גרייסיויניצקיואתהמשחקהשני,שהוא
וריאציהשלהראשון,הפעלתיבשיעור
שלי.

7הואמחלקשל42
ולכןאניעושה
42–7=35

42

שחקןב:

5?35הואמחלקשל35
ולכןאניעושה
35–5=30

המקורלמשחקיםאלוהואמאמרשלדיוד
סילברמןהמופיעב:
Journal of Recreational Math, October 1970.

מקור נוסף ,מלא וגדוש במשחקים מתמטיים הוא:

לדוגמה:נניחשניתןהמספר.60
שחקןא:מפעילעלהמספר60אתהמחלק,30כלומר,
מבצע6030ולכןמוסרלשחקןבאתהמספר.30
שחקןב:מפעילעלהמספר30אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  301ולכן מוסר לשחקן א את המספר .29
שחקןא:מפעילעלהמספר29אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  291ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .28
שחקןב:מפעילעלהמספר28אתהמחלק,14כלומר,
מבצע2814ולכןמוסרלשחקןאאתהמספר.14
שחקןא:מפעילעלהמספר14אתהמחלק,7כלומר,
מבצע  147ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .7
שחקןב:מפעילעלהמספר7אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  71ולכן מוסר לשחקן א את המספר .6
שחקןא:מפעילעלהמספר6אתהמחלק,3כלומר,
מבצע  63ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .3
שחקןב:מפעילעלהמספר3אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  31ולכן מוסר לשחקן א את המספר .2
שחקןא:מפעילעלהמספר2אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  21ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .1

http://www.trottermath.com
משחקא:החסרגורםקטןמN

המשחקהואמשחקלשנימשתתפים.
הוראותהמשחק
בהינתןמספרטבעי,Nעלהשחקןהראשוןלבחורמספר
טבעי,RשמחלקאתNוקטןממנו,ולחשבאתההפרש
.N - Rאתהמספרשהואההפרשהואמוסרלשחקןהשני.
נקרא למספר זה ,ההפרש    N - Rצאצא של  . N
השחקןהשניעושהפעולהדומהעםהצאצאN - Rוכך
הלאה.שחקןשקיבלמחברואתהמספר1אינויכול
להמשיך,ולכןהואהמפסידוחברוהמנצח.
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שחקןבאינויכוללהמשיך,ולכןשחקןבהפסידושחקן
אניצח.
המשחקיכוללהוותכליתרגולינחמדשבמהלכוהתלמידים
מאתריםמחלקיםשלמספריםומבצעיםחישוביםבעלפה.
תלמידיםשישחקומספרפעמיםיוכלולפתחבמשךהזמן
תחושהלגביאילומספריםכדאילהםלמסורליריבכדי
לנצח.בהתאםלכךיפעילואתהמחלקהכדאיביותר.את
התחושה ניתן להסביר בעזרת מתמטיקה פשוטה.

שחקןב:מפעילעלהמספר6אתהמחלק,3כלומר,
מבצע  63ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .3
שחקןא:מפעילעלהמספר3אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  31ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .2
שחקןב:מפעילעלהמספר2אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  21ולכן מוסר לשחקן א את המספר .1
שחקןאאינויכוללהמשיך,ולכןשחקןאהפסידושחקן
בניצח).מצבהפוךממהשקרהכששחקןבהפעילעל
המספר28את14ולאאת.(7

מהיהאסטרטגיהלניצחוןבמשחק?
נשיםלבשמכלמספרזוגיnניתן להגיעלמספראיזוגי
עלידיבחירתהמחלק.1
כמוכןברורשמכלמספראיזוגיתמידנגיעלמספר זוגי.
זאתמשוםשכלמספראיזוגיהואמכפלהשלשנימספרים
טבעייםאיזוגיים.אםנחסרממספראיזוגימחלקשלו
שהוא מספר איזוגי הרי שנקבל כהפרש מספר זוגי.
מכאןנובעשאסטרטגייתהניצחוןבמשחקהיאלמסור
ליריבבכלהשלביםמספראיזוגי,ולהמשיךלעשותכך
עדשהיריביקבלאתהמספר1ויפסיד.

פתיחהטובהיותרשלהמשחקהייתהיכולהלהיותאם
שחקןאהיהמפעילעלהמספר60אתהמחלק,15כלומר,
היהמבצע6015והיהמוסרלשחקןבאתהמספר.45
במקרהזהגםאםכלאחדמהמשתתפיםהיהשומרעל
העיקרוןשלמסירתמספראיזוגיליריב,עדייןהניצחוןהיה
מובטחלשחקןא).נסו(
משחקב:החסרגורםקטןמ Nוגדולמ1
הוראותהמשחק
בהינתןמספרטבעי,Nעלהשחקןהראשוןלבחורמספר
טבעי,Rשמחלקאתהמספר,Nקטןממנו,וגדולמ,1
ולחשבאתההפרש .N - Rאתהמספרשהואההפרש
הואמוסרלשחקןהשני.
נשיםלבשלעומתמשחקא,במשחקבעלהמחלקלהיות
גםגדולמ.1כלומר,אםבמשחקהקודםניתןהיהלהפעיל
עלהמספר4את1ואת2ולקבלכצאצאיםאת2ו,3
הרישבמשחקבניתןלהפעילעל4רקאת2ולקבל
כצאצארקאת.2

Nייקראמספרמנצח אםלשחקןשמקבלאותוומשתמש
באסטרטגייתהניצחון,מובטחניצחוןבמשחק.במשחק
שתיארנוהמספריםהמנצחיםהםהמספריםהזוגייםבעוד
שהמספריםהאיזוגייםהםמספריםמפסידים,כיכפי
שהוסברלעילהצאצאיםשלהםהםזוגייםולשחקןשמקבל
אותםמובטחניצחוןאםישחקנכון.בדוגמהשראינואמנם
השחקן הראשון ניצח ,אבל המשחק ששיחק לא היה
מוצלחכיכברבמהלךהראשוןהואמסרליריבמספר
זוגי.היריבלאניצלזאתוגםהואבהמשךמסרלשחקןא
מספרזוגי,כשהיהבאפשרותולמסורלומספראיזוגי
ובדרךזולהבטיחלעצמואתהניצחון.ננסהלתאראת
המהלךהמנצח,אילוהיהמתרחש.

גםבמקרהזהטבעילשאולמהיאסטרטגייתהניצחון?
מההםהמספריםהמנצחיםומההםהמספרים
המפסידים?
כמו במשחק א N ,ייקרא מספר מנצח אם לשחקן
שמקבלאותוומשתמשבאסטרטגייתהניצחוןמובטח
ניצחוןבמשחק.כלומר,אםלמספר Nישצאצאשהוא
מספר מפסיד .ואילו מספר מפסיד הוא מספר שכל
הצאצאיםשלוהםמנצחים.
במשחקהקודםשתיארנוהמספריםהמנצחיםהםהמספרים
הזוגיים בעוד שהמספרים האיזוגיים הם המספרים
המפסידים.
במשחקזההמספריםהראשונייםיהיומספריםמפסידים,

שחקןב:מפעילעלהמספר28אתהמחלק)7ולא
 14כפי שעשה( ,כלומר ,מבצע  287ולכן מוסר
לשחקןאאתהמספר.21
שחקןא:מפעילעלהמספר21אתהמחלק,7כלומר,
מבצע 21ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .14
שחקןב:מפעילעלהמספר14אתהמחלק,7כלומר,
מבצע  147ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .7
שחקןא:מפעילעלהמספר7אתהמחלק,1כלומר,
מבצע  71ולכן מוסר לשחקן ב את המספר .6
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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כיאםלאניתןלהפעילעליהםאתהגורם1אואתעצמם,
הרישתמידלאיהיולהםצאצאים.נשאלתהשאלהאילו
מספרים נוספים יהיו מספרים מפסידים?
ננסהלבדוקזאתבצורהשיטתיתעלידימספרדוגמאות.

בחרוכמספרפותחמספרזוגיגדולמ)8בעשרת
השנייה( ובדקו לגביו את כל האפשרויות ,כשאתם
משתמשיםבאסטרטגיהשלמסירתמספראיזוגיליריב.
האם שחקן א שקיבל את המספר יכול לנצח?
בחרוכמספרפותחגםמספראיזוגיבעשרתהשנייה
ובדקו לגביו את כל האפשרויות ,כשאתם משתמשים
באסטרטגיה של מסירת מספר איזוגי ליריב .האם
שחקןאשקיבלאתהמספריכוללנצח?
אם נמשיך ונבדוק בצורה שיטתית נראה כי:

המספר
מפסיד)לאניתןלהפעילעליואףמספר(.
1
2

מפסיד)ראשוני(

3

מפסיד)ראשוני(

4

מספרמנצח)במהלךהראשוןאפשרלתת
ליריברקאת2ולנצח(.

5

מפסיד)ראשוני(

6

מספרמנצח)במהלךהראשוןניתןלתת
ליריבאת3ולנצח(.

7

מפסיד)ראשוני(

8

מפסיד)הצאצאיםשל8הם6ו.4
שניהםמספריםמנצחיםולכן8הואמספרמפסיד(.

המספר
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

נתאראתמהלךהמשחקאםהמספרהפותחהוא.8
שחקןא:יכוללהפעילעלהמספר8אתהמחלק,4
כלומר,לבצע84ולמסורלשחקןבאתהמספר.4לחילופין
הואיכוללהפעילעלהמספר8אתהמספר,2לבצע82
ולמסורלשחקןבאת.6
שחקןב:אםקיבלאת4הואיכוללהפעילעליורקאת
,2לבצעאת42ולמסורלשחקןאאת.2שחקןאאינו
יכול להמשיך ולכן שחקן ב ניצח ושחקן א הפסיד.
אםקיבלאת6הואיכוללהפעילעליואת,3לבצע63:
ולמסורלשחקןאאת.3גםבמקרהזהשחקןאאינויכול
להמשיך ולכן שחקן א הפסיד ושחקן ב ניצח.
לחילופיןשחקןביכוללהפעילעל6את,2לבצע62
ולמסורלשחקןאאת.4ושוב,שחקןאאינויכוללהמשיך,
הואהפסידושחקןבהואהמנצח.כלומר,השחקןשקיבל
אתהמספר)שחקןא(,בכלאסטרטגיהשיפעלובכל
האפשרויותהואתמידיפסיד.לכןמספר8הואמספר
מפסיד.
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

מפסיד
מנצח
מפסיד
מנצח
מפסיד
מנצח
מפסיד
מנצח
מפסיד
מנצח
מפסיד
מנצח

כפי שרואים בדיקת המספרים המנצחים והמספרים
המפסידיםבעשרתהשנייהמעלהשהמספריםהזוגיים
הםמספריםמנצחיםוהמספריםהאיזוגייםהםמספרים
מפסידים .אולם,אםנמשיךונבדוקמספריםגדוליםיותר,
נבחין,למשל,שהמספר32הואמספרמפסיד,עלאף
היותומספרזוגי.
כאשר ביצענו את החקירה בשיעור ובדקנו  מה הם
המספריםהמנצחיםומההםהמספריםהמפסידים,הועלתה
ההשערההבאה:המספריםהמנצחיםהםהמספרים
הזוגייםשאינםחזקותאיזוגיותשל),2למשל(14,12,6
כלומרכלהמספריםהזוגייםשישלהםגורםאיזוגיגדול
מ ,1והמספרים שהם חזקות זוגיות של ) 2למשל
.(64,16,4
המספריםהמפסידיםהםהמספריםהאיזוגיים)שאין
להםגורםזוגי(והמספריםשהםחזקותאיזוגיותשל2
)למשל.(32,8
∏≤
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נחלק את כל המספרים הטבעיים לשתי קבוצות:
קבוצה  :1המספרים האיזוגיים והחזקות האיזוגיות
של.2
קבוצה:2חזקותזוגיותשל2ומספריםזוגייםשאינםחזקות
של.2
הראנו שלכל מספר בקבוצה  1אין צאצאים או שכל
הצאצאיםשלוהםמספריםבקבוצה.2
כמו כן הראנו שלכל מספר בקבוצה  ,2יש צאצא
בקבוצה.1
לכן,המספריםבקבוצה1הםה"מפסידים"והמספרים
בקבוצה2הםה"מנצחים".

כדי להפוך את ההשערה למשפט יש להוכיח אותה.
הוכחתההשערה
א.אםNהואמספראיזוגיאזהואראשוניאושישלו
גורםאיזוגיaשונהמ.(1<a<N)1
במקרההראשון,שבוNהואראשוניאיןל Nצאצאים.
במקרה השני N  ,הוא מספר איזוגי פריקN=ab  :
ו)(N - aהואמספרזוגי ,N - a=ab - a=a(b-1) .כלומר,
),(N - aהואמספרזוגישאינוחזקהשל.2
דוגמאות.153=3x4,155=5x2:
ב.אםNהואחזקהאיזוגיתשל N=22k+1,2אז N=2

או.k >1
במקרההראשון,שבוN,N=2הואראשוניואיןלוצאצאים.
במקרההשניN,הואמספרזוגיפריק,N=ab:וגםa=2m
כש.1 ≤ m ≤2k:
אם,m=2k :אז.N - a=22k+122k=22k
כלומר,חזקהזוגיתשל.2
דוגמה3216=16:
2k+1
m
m
2k+1
m
.N - a=2
2 =2 (2
אם, m <2kאז)1
כלומר,מספרזוגישאינוחזקהשל.2
דוגמאות322=2x15 ,324=4x7 ,328=8x3 :

סיכום
בשניהמשחקיםבהםדנו,ניתן
להכירולתרגלמושגיםופעולותכגון:
חיסור,מציאתגורמיםשלמספר,מספרים
זוגייםואיזוגיים,מספריםראשוניים,חזקות,ובנוסף
לכךלהתנסותבהשערותובהוכחות.
התלמידיםיכוליםלשעראתההשערההנכונהבשני
המשחקים,ותלמידיםטוביםלאיתקשולהוכיחאת
ההשערהבמשחקהראשון.תלמידיםטוביםיותר
יעשוזאתגםבמשחקהשני.
אנימזמיןאתהקוראיםלהתנסותבמשחק
עםתלמידים,עמיתים,ילדיםאו
נכדים.

ג.אם Nהואמספרזוגישאינוחזקהשל,2אזN

הואמספרזוגיפריק,N=ab:כשaזוגיוbאיזוגי.ואז,
)(N - bהואאיזוגי.
דוגמה.2x3=6,63=3:
ד .אם   Nהוא חזקה זוגית של  N=2 2k ,2אז,
a=22k1הואגורםשלNוגםN -22k1=22k22k1=22k1
דוגמה.168=8:
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