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דןעמיר
כשאנחנומדבריםעלהוראתהמתמטיקה,מקובללהדגיש
אתהצדהדדוקטיבישלהחשיבההמתמטית,כלומר,
הסקתמסקנותצעדאחריצעדלפיכלליההיסקהלוגיים.
אבלחשיבהדדוקטיביתהיארקממדאחדשלהחשיבה
המתמטית,זהוהממדהאנכי,ומלבדהישלנוממדנוסף
הממדהאופקי,שהואממדאינדוקטיבימןהפרטאל
הכלל .כאן יש לנו שני תהליכים חשובים  תהליך
האסוציאציהותהליךההכללהוההפשטה.
אנסהלהדגיםאתשניהתהליכיםהאלהבעזרתבדיחה
ישנה.

מצליחיםלראותשדבריםשוניםלכאורההםתחפושות
שונותלאותהמהותמתמטית,וזהוחלקחשובמהחינוך
המתמטי.בהוראהשלנוזהמתבטאבעיקרבמהשנהוג
לקרואשאלותמילוליות.שאלותמילוליותהןחלקבלתי
נפרד של ההבנה המתמטית ואסור לנו להפריד אותן
מהעיסוקבמספרים .כשאנומראיםלתלמידיםסיטואציות
שונותלכאורה,שניתןלפתוראותןעלידיאותועיקרון
מתמטי,אנחנומשרתיםמטרהכפולה:ראשית,אנחנו
מסבירים להם יותר טוב את העיקרון ,ושנית  אנחנו
מפתחיםאצלםאתיכולתההעברהשלהידעמסיטואציה
אחתלסיטואציהאחרת,יכולתשאינהמובנתמאליה.

יעקבשואלאתמשהכמהביציםהואיכוללאכול
עלקיבהריקה.כשמשהמשיב"ארבע",אומרלו
יעקב שטעה ,כיוון שאחרי ביצה אחת קיבתו
כבראינהריקה.יעקבחוזרהבייתהורוצהלהרשים
אתאשתוושואלאותהכמהביציםהיאיכולהלאכול
עלקיבהריקה.היאמשיבה"שלוש",ואזהואאומר,
באכזבה":חבל,לואמרתארבע,אזהייתהליחוכמה
טובה".

אנסהלהראותזאתכשאנימתחילבמשחקפשוטמאוד
מבחינהמתמטיתמשחקהכיסאותהמוסיקליים.
ביסודושלמשחקהכיסאותהמוסיקלייםנמצאעיקרון
מתמטיחשובמאוד,עיקרוןבסיסישלמושגהמספר:אם
ישפחותכיסאותמילדים,למשלאםיש10ילדיםורק9
כיסאות,אזאיאפשרלהושיבאתכלהילדים,אלאאם
שניילדיםישבועלאותוכיסא.לעיקרוןזהכמהשמות:
יששמשתמשיםבשםהמאודמכובד',עיקרוןדיריכלה',
על שם המתמטיקאי הצרפתי החשוב לזן דיריכלה
) .(Lejeune Dirichlet ,1805-1859יש שקוראים לו
'עיקרוןתיבותהדואר'או'עיקרוןהמגירות'אם
הדוורמחלק10מכתביםבין9תיבותדואראומגירות,אז
באחתמהן,לפחות,יהיהיותרממכתבאחד.שםמקובל
לאפחותהואהשםשנשתמשבו',עיקרוןשובךהיונים':
נניחשישלי10יוניםאבלבשובךשליישרק9תאים.אם
כלהיוניםנכנסותלישוןבשובך,אז,לפחות,בתאאחד
יצטרכולהצטופףשתייונים.
ברורשגםאםמדוברלאביוניםאלאבברווזים,העיקרון
נשארנכון.אנחנוגםמביניםאיךלהכלילאתזהלמספר
אחר,נאמר30ילדים,ומספרקטןיותרשלתאים.כך,אם
בכיתהישיותרמ12ילדים ,אזמכיווןשבשנהישרק12

כששאלואדםאחראםהואמכיראתהבדיחההזו,הוא
אמרשהואלאמכיראתהסיפורהזה,אבלהואמכיר
סיפורדומהעםבננות...
ההבנהשבסיפורהזהאיןחשיבותעקרוניתלמספרהביצים
שלושאוארבעאושבע,ולאאםזהביציםאובננות,
היאחלקחשובמהחשיבההמתמטית.עצםמושגהמספר
הואתוצאהשלהכללהוהפשטהההבנהשלגביספירת
עצמיםאיןחשיבותלמהותהעצמיםביציםאובננות.זה
נשמעקלוברורמאליו,אבלזהארךדורותרביםעד
שהאדםהגיעלמושגהמופשטהזה.גםאנחנולאתמיד
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חודשים,יהיו,לפחות,שנייםמהילדיםשיוםההולדתשלהם
נופלבאותוהחודש,ואםישלנויותרמ31ילדים,אזמכיוון
שבאףחודשאיןיותרמ31ימים,יהיו,לפחות,שניים
מהילדיםשיוםההולדתשלהםנופלבאותותאריךבחודש.
כאןהילדיםהיוהיונים,והחודשיםאוימיהחודשהיוהתאים.

ילדכזהמורידאתמספרלחיצותהידייםהאפשריות
בדוגמהשלנוהמקסימוםהאפשרייהיהאזרק,8ושוב
ישלנורק9תאיםוחייביםלהיותשנייםשילחצואותו
מספרידיים.
והנהאותההגברתבאדרתנוספת:גרףמתמטי)איור(1
מורכבמנקודות,הנקראות'קדקודים',ומקוויםהנקראים
'קשתות'המחבריםחלקמזוגותהנקודותשבגרף.האם
בכלגרףמתמטייהיושניקדקודיםשיוצאמהםאותומספר
שלקשתות?אםנחשובכלקדקודכמסמןאתאחדהילדים
בכיתה,וכלקשתכמסמנתלחיצתידייםביןשניקדקודים,
נחזורבדיוקלבעיההקודמת.

בעיה מאותו סוג ,ואפילו פשוטה יותר ,היא בעיית זוג
הגרביים:
במגירת הגרביים שלי יש גרביים משני צבעים
כחולואדום.אניממהרומוציאממנה,בחושך,
מספרגרביים.כמהגרבייםעלילהוציאכדישאהיה
בטוחשישביניהןזוגבאותוצבע?
כאןישלישניתאיםאלושניהצבעים,והיוניםכאןהן
גרביים,ולכןשלושגרבייםיבטיחושיימצאביניהןזוג.ברור
שלוהיובמגירהגרבייםמשלושהצבעים,הייתיעלול
להידרשלהוציאארבעגרבייםכדילהבטיחשייצאזוג,
ואילו היו ארבעה צבעים  חמש גרביים ,וכן הלאה.
והנהדוגמהאחרת:נניחשקבוצהשל10ילדיםניגשה
למבחןשבו8תרגילים.אז,לפחות,שנייםמהםענונכון
עלאותומספרשלתרגילים)כימספרהתרגיליםהנכונים
יכוללהיותרקאחדמ9המספרים0,1,2,3...8ואנחנו
יכוליםלהתייחסאלכלאחדמתשעהמספריםאלהכאל
תא(.

איור1

יותרמאוחר,כשהתלמידיםלומדיםלהכירולאמודמספרים
גדולים,אנחנויכוליםלשאולאותםגםשאלותהדורשות
יותרידעכללי,כגון:
האםישבישראלשניאנשיםשבראשםאותו
מספרשערות?

מהבדברהבעיההבאה:
אנימניחשלכלילדבכיתהיש,לפחות,חבראחד
בכיתה,אבלאולילאכלאחדהואחברשלכולם.
עלינולהראותשאםכלשניחבריםבכיתהילחצויד
זהלזה,אזתמידיהיושנייםמהםשילחצואותו
מספרידיים.

חיפושבאנציקלופדיהאובאינטרנטיכולללמדאותם
שמספרהשערותבראשושלאדם,אפילוהשעירביותר,
אינועולהעל.140,000לכןאפילורקבתלאביבשמספר
תושביההואכ365אלף,אורקבירושליםשמספרתושביה
הואכ706אלף,נוכללמצואזוגאנשים"שווישיער".

לשםכךנבקשמכלילדבכיתהלהריםפתקשעליוכתוב
מספרהידייםשלחץ.כמהפתקיםנושאימספריםשונים
יכוליםלהיות?
לכלהיותרמספרהילדיםפחותאחד,כיאיננולוחציםיד
לעצמנו.למשל,אםיש10ילדיםבכיתה,המספריםשהם
יניפויהיומביןהמספרים1עד.9כאןהילדיםבכיתההם
היוניםוהמספריםהםהתאים.
ומהאםישילדיםבכיתהשאיןלהםאףחבר?לכאורה
ישלנוכאןבעיה,כיאזיניפוגםאתהמספר.0אבלכל
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שימושבעיקרוןשובךהיונים
בנושאים מתמטיים שונים
המספריםהטבעיים
אנחנויכוליםללכתמעברלמושגהספירהולהשתמש
בעיקרוןשלנוגםבצירוףאריתמטיקהאלמנטרית.במיוחד
שימושיעיקרוןשובךהיוניםבחשבוןמודולרי ,כלומר,
בהתייחסותלשאריתלגביחלוקהבמספרנתוןכמו

∑

‚≤∞∞µ†¯·ÂË˜Â‡†¨±∞†¯ÙÒÓ†ÔÂÈÏÈ

שיקוליזוגיות)שאריתבחלוקהל(2אוספרותאחרונות
בכתיבהעשרונית)שאריתבחלוקהל100,10וכןהלאה(.
כך,למשל,אםישלנושלושהמספריםטבעיים,אזיש
שנייםמהםשסכומםהואזוגיכישנייםמןהמספרים
חייביםליפולבאחדמביןשניהתאים:זוגיואיזוגי,ואזאו
שישלנו,לפחות,שניזוגייםוסכומםזוגי,אושישלנולפחות
שנימספריםאיזוגייםושובסכומםזוגי.
המצבשונהכשאנחנורוציםלקבלשנימספריםשסכומם
איזוגי.כעתאנחנוצריכיםשיהיולנובשניהתאיםגם
מספרזוגיוגםמספראיזוגי.אתזהנוכללהבטיח,למשל,
כשניקחשישהמספריםשוניםבין1ל)10כיאזלאייתכן
שכולםזוגייםאושכולםאיזוגיים(.
דוגמהאחרת:אםניקח11מספריםטבעייםכלשהם,
ונחלקאותםלעשרהתאיםלפיהספרההאחרונהשלהם,
נמצאשבשנייםמהם,לפחות,תהיהאותהספרתיחידות.
מאחרוספרתהיחידותמציינתאתהשאריתבחלוקה
ל,10נוכללאמרשבאופןכללי:מתוך N+1מספרים
טבעיים,לשנייםמהם,לפחות,תהיהאותהשאריתבחלוקה
ל.NכאןNהתאיםיהיוNהשאריותהאפשריותבחלוקה
ב)Nהשאריותהאפשריותהן.(0,1...N1:

בשובךואילומספרהיוניםשלנוהוא19אויותר,שוב
נימצאבבעיה,כיבאחדהתאיםיצטרכולהצטופףשלוש
יונים.כך,למשל,בכלקבוצהשל21מספריםטבעייםיהיו
לפחותשלושהמספריםשישלהםאותהספרתיחידות
כאןעשרספרותהיחידותהןהתאים,והמספריםהםהיונים
ומספרןגדולמ.10x2
קללראותשאםנושיב7ילדיםעל12כיסאותבשורה,
לפחותשנייםמהםישבובסמוךזהלזה.
כמהילדיםאפשרלהושיבעל12כיסאותבשורה
מבלי ששלושה ילדים ישבו בשלושה כיסאות
סמוכים?
התשובההיאדיברורהבאופןאינטואיטיבי:נושיבשני
ילדיםבכיסאותהראשונים,נשאירכיסאריק,נושיבעוד
2וכו'כלומר,אפשרלהושיבכך8ילדים)אפילוב11
כיסאות(.מהקורהכשישלנו9ילדים?
כשאנחנומנסיםלהושיבאותםבאותואופן,נראהלנושלא
נוכללהסתדרבליששלושהילדיםישבובכיסאותסמוכים
אנחנויכוליםגםלנמקאתזהבמאמץקטןולהראות
שהסידורשהיצענוהואהחסכוניביותר.אבלישנההוכחה
קצרהבעזרתעיקרוןשובךהיונים:אתהכיסאותנמספר
והם יהיו התאים .היונים במקרה זה יהיו כדורים.
לכלילדשנושיבנכניס"כדוריונה"לארקבתאשמספרו
כמספרהכיסא,אלאגםלתאיםהשכניםלו.כלומר,אנחנו
שמיםעבורכלילד3כדורים,אלאאםהושבנואותובאחד
משניהכיסאותהקיצוניים,ואזאנחנושמיםרק2כדורים.
כךנכניסלפחות25כדורים.לכןיהיהבסוףלפחותתא
אחדשבו3כדורים,כלומר:כיסאשיושביםגםבווגם
בכסאותבשניצדדיו.
אםבביתספריש30כיתותוישבו1,000תלמידים,אז,
לפחות,באחתמהכיתותיהיויותרמ33תלמידיםכאן
הכיתותהןהתאים)(n=30והתלמידיםהםהיונים,ומספרם
גדולמ.30x33
אםבמדינהישיותרמשבעהמיליוןתושבים,וכאמורמספר
השערותבראשושלאדם,אפילוהשעירביותר,אינועולה
על,140,000אזישבמדינהלפחות51אנשיםעםאותו
מספרשערותבראשם.

ועודדוגמה:
כמהמספריםעלינולקחתאםאנחנורוציםלהבטיח
ששנייםמהםהפרשםאוסכומםמתחלקב?10
כאןיספיקולנושבעהמספרים:נסתכלבששתהתאים
הממוספרים0,1,2,3,4,5ונכניסבראשוןאתאלהשספרת
היחידותשלהם,0בשניאתאלהשספרתהיחידות
שלהם  1או  ,9בשלישי   2או  ,8ברביעי   3או ,7
בחמישי4או,6ובשישיאתאלהשספרתהיחידות
שלהםהיא.5מכיווןשישלנושבעהמספריםורקשישה
תאים,יימצאושנייםמהםבתאאחד.נשיםלבשספרות
היחידותשלשנימספריםהנמצאיםבאותוהתאאושוות
זו לזו ,ואז הפרש המספרים מתחלק ב  ,10או שהן
משלימותל,10וגםסכומםמתחלקב).10באותואופן,
מכל52מספריםטבעייםנוכללמצואשנייםשסכומםאו
הפרשםמתחלקב.(100
עדעכשיודיברנועלהכנסתיונהאחתבתאאחדשבשובך.
בדרךכלל,כשאנחנוחושביםעלזוגיונים,אנחנומתארים
לעצמנושברובאהבתןהןמוכנותגםלהצטמצםולחלוק
ביניהןתאאחד.אבלאםישלנו,כמוקודם,רק9תאים
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

גיאומטריה
נסתכלכעתבכמהבעיותבעלותאופיגיאומטרי.ישכאלה
שבהןבחירתהתאיםהיאפשוטהמאוד:למשל,אםיש
∏
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לנו10נקודותבתוךריבוע)בשטחואובהיקפו(של3x3
משבצות)איור,(2אזלפחותשתייםמהןנמצאותבאותה
משבצת.

בעיותנוספותהניתנותלפתרון
בעזרת"עיקרוןשובךהיונים"
לפניכםבעיותנוספות.הקוראיםמוזמניםלנסותלפתור
אתהבעיותבעזרת"עיקרוןשובךהיונים" ולשלוחאת
הפתרונותלמערכת .בכלהבעיותהבאותישלהראות
שהנאמרבהןנכון.

איור2

נסתכלמהיקרהכשנפזר5נקודותבתוך)בשטחואו
בהיקפו( משולש שווה צלעות שצלעו ) .1איור (3
נוכללראותשחייבותלהיות,לפחותשתייםמהןשהמרחק

1

אםאכלנוכליום,לפחות,סוכרייהאחתובמשך30
יוםאכלנו45סוכריות,אזהיומספרימיםרצופים
שאכלנו בהם ביחד בדיוק  14סוכריות.

2

אםניקח55מספריםטבעייםשוניםכלשהםבמאה
הראשונה,אזכלמספרטבעיקטןמ,14פרטל11
יהיה ניתן להצגה כהפרש של שניים מהם.

3

מכל52מספריםטבעייםשוניםבמאההראשונה,
יששנייםשסכומםשווהלשלישי.

1

ביניהןאינועולהעל .2ואכן,עלידישלושתקוויהאמצעים
אנחנומחלקיםאתהמשולשל4משולשיםשוויצלעות

שתיהבעיותהבאותדורשותמעטידעבקומבינטוריקה
אלמנטארית:

1

שצלעם )2איור,(4וכיווןששתיים,לפחות,מ5הנקודות
חייבותליפולבאותומשולשחלוקה,המרחקביניהןאינו

4

1

עולהעלאורךהצלעשהוא ). 2נשיםלבלכךשישלנו
במשולש6נקודותשהמרחקביןכלשתייםמהןשווה
1

5

ל . 2מיהן?(.

איור3

מכלשבעהמספריםטבעייםשוניםעדעשר,נוכל
למצואארבעה,כךשסכוםשנייםמהםשווהלסכום
שניהאחרים.
מכלעשרהמספריםטבעייםשוניםעדעשריםנוכל
להוציאשניזוגותשסכומםשווה.

רמזיםלפתרונות
 .1בכל יום נניח  כדורים בשניים מתוך  45+14תאים.
 .2למשל,כדילקבלהפרש,10נראהש11מהמספריםשלנו
נופליםב20תאים.כדילקבלהפרש,12נראהש11
מהמספריםשלנונופליםב24תאים.
 .3נכניסאת51ההפרשיםמהמספרהקטןביותרב49תאים.
 .4ישיותרזוגותמאשרסכומיםאפשריים.
 .5ישיותרמאלףקבוצותחלקיותופחותמאלףסכומיםאפשריים.

איור4

הערות:
א.ישנםמספרפרסומיםקודמיםבעבריתעלעיקרוןשובךהיונים,למשל:
רוןאהרוני:עיקרוןשובךהיונים,אתגרגליונותמתמטיקה,גליונות1ו)1985,2בחלקהשנישלהמאמרמוכללהעיקרוןכאשראתהמידההמספרית
מחליפהמידהגיאומטרית,כמו,אורך,שטחאונפח(.שנימאמריםשקדמולמאמריושלרוןאהרוניעל'עיקרוןשובךהיונים'הופיעוב"שבביםעלוןלמורה
המתמטיקה":האחדבשם'עיקרוןהמגירות'מאתארתוראנגלוהורסטסורין)תרגוםחנהליפסון(במס')16אדרתש"ם(,והשניבשםפתרוןבעיותלפי
עיקרוןהמגירותמאתאברהםקרמרורוחמהאבן,במס')18אדראתשמ"א(.
ב.מקורןשלחלקמהדוגמאותשהבאתיהואבכתבתהאינטרנטTrapa.p: Pigeon hole principle: http://www.ma.umist.ac.uk/avb/Pigeon.htmk:
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