
 

 / נסו לחשוב כמוני
 שניים סינים

 קוגניציה...-ומטא
המתמטיקאי ליטלווד כתב, בתרגום חופשי, 

שבדיחה מתמטית עדיפה ויש בה מתמטיקה 

טובה יותר מאשר תריסר מאמרים בינוניים 

(Littlewood, 1953 בבדיחה התכוון ליטלווד .)

משהו  - לחידה שיש בה אלמנט של חידוד

הומור. קחו למשל  שנון המלווה בנימה של

את החידה אותה קראתי ב"דבר לילדים" 

שנים. חידה זו מלווה  55 -בהיותי ילד לפני כ

אותי לאורך השנים כמו עמוד האש לפני 

המחנה, והיא גם פותחת את ספר החידות 

 (: 11, עמ' 1996הראשון שכתבתי )גזית ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
מה  - במבט ראשון מעלה השאלה גיחוך

בין נגינת הבן הבכור בכינור ובין הנתון הקשר 

שחסר? זהו בדיוק החידוד, האלמנט המבדח 

שבחידה זו, שהיא בעלת פתרון אחד ויחיד 

ורציני בהחלט. כאן נכנס מרכיב חשוב 

בחידות מסוג זה בהן ישנם משתתפים בעלי 

מידע שלא ידוע לנו, הפותרים, ובמקרה של 

מספר הבית. שני המשתתפים  -שאלה זו 

חידה זו יודעים את מספר הבית, כי נכתב ב

שהסיני פוגש את שכנו לבית. במצב כזה 

עלינו הפותרים להיכנס לנעליו של השכן 

ולנסות לחשוב כמוהו: איזה מידע יש לו, 

ומדוע הוא אומר שחסר לו נתון. נניח שאני 

אני צריך  -הסיני ואני יודע את מספר הבית 

 תםלחפש צירוף של שלושה מספרים שמכפל

 ית. יש גם לקחתשווה למספר הבוסכומם  36

אבי הילדים, יודע  ,בחשבון שהשכן

תמטיקה בסיסית והחישובים שעשה מ

נכונים. מכאן שיש שלשה כזו של מספרים 

וסכומם שווה למספר הבית,  36שמכפלתם 

שאותו אני יודע כשכן של אבי הילדים. אז 

למה בכל זאת חסר לי נתון? איזה נתון יכול 

חסר אם אני יודע את מספר הבית?  להיות

כנראה וישנם שני צירופים שונים של שלושה 

וסכומם שווה  36מספרים שמכפלתם 

למספר הבית! הסיני לא יכול להחליט איזה 

משני הצירופים מתאים לגיל שלושת הילדים 

כי שניהם עונים לדרישות. לכן הוא אומר 

לשכנו שחסר לו נתון והשכן במחשבה שנייה 

את המצב ונותן לסיני רמז. זוהי דוגמה מבין 

קוגניציה, -מטא ,טובה לחשיבה על חשיבה

כאשר הפותר צריך להיכנס לראשו של השכן 

ולחשוב על חשיבתו. איך ניגשים לפתור 

חידה כזו? תנאי ראשון להצלחה כדי להגיע 

לעוקץ, הוא לרשום באורח שיטתי את כל 

הצירופים של שלושה מספרים שמכפלתם 

36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך הפעילות לפתרון החידה התלמידים 

נחשפים לנושא פירוק לגורמים, והם יכולים 

לעקוב אחרי השיטתיות של השארת גורם 

אחד קבוע תוך כדי שינוי שני הגורמים 

האחרים. אפשר לראות איך גורם אחד גדל פי 

  ואז הגורם השני קטן 2,3,4
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 רגע... חושבים...

סיני פוגש את שכנו לבית ושואל אותו לגיל 

 שלושת ילדיו. 

"מכפלת הגילים של שלושת עונה לו השכן: 

, וסכום הגילים שלהם שווה 58 -ילדי שווה ל

 למספר הבית שבו אנו גרים".

 "אבל חסר לי נתון".חושב הסיני ואומר: 

עונה לו השכן: "נכון, בני הבכור מנגן 

 בכינור".

 מה גיל שלושת הילדים?

 
 
 

 אביקם גזית
 



באותו יחס בהתאמה. כמו כן, נכנס כאן 

מקסימום, -באורח אינטואיטיבי נושא מינימום

כאשר התלמידים יכולים להבחין בכך 

שהסכום קטן ככל שההפרש בין הגילים קטן. 

זה מקביל לבעיות בהן שואלים, למשל, על 

המינימלי של מלבן בעל שטח נתון.  ההיקף

ר אז ריבוע "סמ 36אם השטח הנתון הוא 

6X6 24 - הוא בעל ההיקף הקטן ביותר 

ר, ובמקרה זה ההפרש בין שתי הצלעות ”סמ

. כך גם במקרה של גיל 0 -הוא מינימלי 

, סכום 36הילדים: בהינתן מכפלת גילים 

, 10הגילים המינימלי של שלושת הילדים הוא 

פרש בין הגילים הוא מינימלי. ולסיום ואז הה

פתרון החידה: אני בתפקיד הסיני יודע שאני 

לא  11כי אם הייתי גר במספר  13גר במספר 

, 2היה לי קושי לומר את גיל שלושת הילדים: 

, 14, 10. כך גם אם מספר הבית היה 6, 3

 13, אבל מאחר ואני גר במספר 38, 21, 16

רויות לגיל שחסר לי נתון, כי יש שתי אפ

. השכן קולט את 9, 2, 2 -, ו6, 6, 1הילדים: 

העניין לאחר שהוא חשב וחישב, ונותן מידע 

נוסף על בנו הבכור שמנגן כינור. הכינור  

כמובן אינו העניין אלא הבן הבכור כי בצירוף 

אין בכור יחיד )למרות הסיפור של  6, 6, 1

יעקב ועשו, אין התייחסות לבכור בין תאומים 

, וזהו 9, 2, 2רים(. הפתרון אם כן הוא בכו

 היופי שבחידה. 

לחידה זו יש וריאציה שאותה אציג, ואתן לכם 

בהתאם להנחיות  אותה הזדמנות לפתור

 עד לגיליון הבא: ,ולהדרכה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אפשר לפתור את החידה גם בדרך 

אינטואיטיבית על סמך נתוני החידה 

 המקורית. שלושת המאפיינים שבאו לידי 

שהוצגה הם: מאפיין החידוד  ביטוי בחידה

שגורם להנאה ואולי להעלאת חיוך, המאפיין 

קוגניטיבי שגורם לחשוב מנקודת מבט -המטא

של אחד ממשתתפי החידה, ומאפיין  התוכן 

של החידה: הגיל ומספר הבית. הנה חידה 

ם נוספת בה לוקחים חלק שלושת המאפייני

http://www.chidot.co.il/: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בשלב זה יש לפותר ניסיון מהחידה הקודמת 

שהיא אנלוגית לחידה זו. לאנלוגיה יש תפקיד 

חשוב בפתרון בעיות, ויש לעודד פתרון בעיות 

אנלוגיות בדרגות שונות של דמיון תוכני או 

מבני. כמו כן מומלץ לעודד תלמידים ליצור 

ות לבעיות שפתרו ולשתף את בעיות אנלוגי

 האחרים.

 

 הדומה בשתי החידות:

  .שיח בין שניים-דו .1

נשאלת שאלה על גילם של שלושה בני  .2

 משפחה.

 ניתן מידע על מכפלת הגילים של השלושה. .3

סכום הגילים שווה למספר הבית של  .4

 השואל.

 השואל אומר שחסר לו נתון. .5

 ניתן רמז המתייחס למבוגר מבין השלושה. .6

 

 בין שתי החידות:השונה 

  -מכפלת הגילים שווה למספר גדול יותר  .1

2450. 

הרמז מתייחס ליחסי גיל בין העונה ובין  .2

 .המבוגר מהשלושה

 

 סיני פוגש את שכנו לבית ושואל לגיל ילדיו.

"סכום הגילים של שלושת עונה לו השכן: 

הגילים של ומכפלת  35 -ילדי שווה ל

 שלושתם שווה למספר הבית בו אנו גרים".

 "אבל חסר לי נתון".חושב הסיני ואומר: 

"נכון, בתי הבכורה מנגנת עונה השכן: 

 בכינור".

 מה גיל שלושת הילדים?

גבר ואישה הולכים ברחוב ורואים בצד השני 

של הכביש שלושה בני משפחה של הגבר. 

עונה לה  מה גיל השלושה?שואלת האישה: 

"מכפלת הגילים של שלושתם שווה הגבר: 

וסכום הגילים שלהם שווה למספר  4672 -ל

  הבית שלך".

"אבל חסר לי חושבת האישה ואומרת: 

אני מבוגר "נכון, . חושב האיש ואומר: נתון"

  מהמבוגר שביניהם".

 מה גיל כל אחד מהשלושה?

 2012/  21’ / גיליון מס 2000מספר חזק 

38 

ני
מו

כ
ב 

שו
ח

ל
ו 
ס

נ
 

http://www.chidot.co.il/


גם כאן תגובתו של הגבר העונה עשויה 

להעלות בדל של חיוך, כי מה עובדה זאת 

שהוא מבוגר מהמבוגר שבין השלושה 

חשובה? איך מידע זה עשוי לעזור למצוא את 

 גיל שלושת בני המשפחה?

גם כאן צריך לחשוב בראש של האישה, 

את מספר הבית אך לא מצליחה שיודעת 

למצוא את הגיל של השלושה. מהאנלוגיה 

לחידה הקודמת אפשר להסיק שלאישה יש 

שני צירופים שמתאימים למספר הבית, והיא 

לא יכולה להחליט מה האפשרות הנכונה. 

הגבר מבין, כמו השכן של הסיני, שיש שתי 

אפשרויות, לאחר קביעתה של האישה שחסר 

 מספק לה רמז.לה נתון, והוא 

אנחנו לא יודעים את מספר הבית, אבל 

יודעים שישנם שני צירופים הנותנים את אותו 

מספר בית. לכן, כמו בחידה עם שלושת 

הילדים, נרשום את כל הצירופים האפשריים 

, 2450לשלושה מספרים  שמכפלתם היא 

כדי למצוא את שני הצירופים בעלי אותו סכום 

שהוא מספר הבית. כאן, בניגוד לחידת 

ילדים של השכן, אפשר לדלג על צירופים ה

או  1,1,2450שאינם הגיוניים כמו למשל, 

ודומיהם והמבין יבין מדוע.  1,10,245

כהזדמנות לימודית אפשר לערוך דיון בכיתה 

מספרים צריך לרשום כדי לקבל גיל אילו 

הגיוני של כל אחד משלושת בני המשפחה. 

ואפשר להיעזר  ,שוב מומלץ רישום שיטתי

 .7×7×5×5×2=2450פירוק לגורמים של ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2450בינגו! קיבלנו שני צירופים שמכפלתם 

, אבל צריך לרשום את כל 64וסכומם 

 כי ייתכן ויהיו שני צירופים זהיםהאפשרויות 

 

. אם נבדוק 64נוסף שסכומו אחרים או צירוף 

נראה שכל הצירופים הנוספים שנתחיל עם 

, יחזרו על 25, 35, 50, או 14ועם  10

 צירופים שכבר קיימים בסדר שונה.

, 7, 7הם:  64שני הצירופים שנותנים סכום 

. לשאלתה של האישה על 49, 10, 5 -ו 50

הנתון החסר ענה לה הגבר שהוא מבוגר 

מהמבוגר מבין שלושת בני המשפחה. איך 

אפשר על סמך רמז זה לדעת מה גיל 

שלושתם? אשאיר לכם לנסות ולפתור עד 

 ת הגיליון הבא.לצא

החידה השלישית משלימה את הטרילוגיה 

קוגניטיבי, בהן -של חידות בעלות אופי מטא

פעם הנתון המרכזי הוא מספר הבית, אך ה

 מדובר במספר ילדים ולא בגיל.

(www.chidot.co.il:) 

קבוצה של ילדים משחקת בפארק. אחת 

ם האימהות עומדת בפינה ומשוחחת ע

חברתה. בשלב מסוים פונה החברה לאם 

 ושואלת של מי הילדים.
 

אומרת לה האם, שילדיה משחקים עם 

ילדים של חברים משלוש משפחות 

שכנות, ומשפחתה היא הגדולה מבין 

 ארבע המשפחות.
 

למשפחת שגיא מספר קטן יותר של 

ילדים, למשפחת פלג מספר עוד יותר 

רוזן המספר קטן של ילדים, ולמשפחת 

 הקטן ביותר של ילדים.
 

מאחר והילדים שיחקו והתחבאו מאחורי 

ור את השיחים, לא הצליחה החברה לספ

 וזו אמרההילדים ולכן שאלה את האם, 

 .18 -שמספרם קטן מ
 

פלת מספר האם הוסיפה ואמרה שמכ

הילדים של ארבע המשפחות שווה 

 למספר הבית בו הם גרים, והחברה,

 כמובן, יודעת את מספר הבית.
 

החברה הוציאה פנקס ועט מתיקה

והתחילה לרשום נתונים. אחרי זמן מה 

פנתה לאימא ושאלה האם למשפחת רוזן 

יש יותר מילד אחד. מיד לאחר שקיבלה 

תשובה, חייכה החברה ואמרה את 

 משפחה.פר הנכון של הילדים בכל המס
 

 כמה ילדים יש לכל משפחה?
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 הדומה בחידה זו לשתי החידות הקודמות: 

 שיח בין שתיים.-דו .1

היחסים בין הנתונים שווים למספר הבית  .2

 הידוע לשואלת.

 השואלת מבקשת  רמז על נתון שחסר.  .3

 תניתנת תשובה )שאינה ידועה לנו( לבקש .4

  .השואלת

 

 השונה בין שתי החידות:

החידה עוסקת במספר ילדים למשפחה ולא  .1

 בגיל בני המשפחה.

 מספר הגורמים הוא ארבעה ולא שלושה. .2

המידע המספרי הנתון הוא על סכום  .3

 הגורמים ולא על מכפלתם.

שוויון -הנתון הוא בצורת איהמידע המספרי  .4

 ולא שוויון.

 .לא נכתב מה התשובה שניתנה לשואלת .5

מהאנלוגיה לשתי השאלות הקודמות אפשר 

להסיק שגם כאן מגיעה החברה השואלת 

לכמה צירופים של מספר ילדים למשפחה, 

בעלי אותה מכפלה המתאימה למספר הבית 

 שהיא יודעת.

 

שואלת כדי לדעת מה הצירוף המתאים היא 

שאלת הבהרה. אם נרשום את כל הצירופים 

האפשריים  למספר ילדים בארבע המשפחות 

, נקבל שלושה צירופים 18 -שסכומם קטן מ

 שמכפלתם זהה:

 

 

 

 

 

כאן נמצא החלק המעניין והמפתיע של 

החידה: החברה שואלת אם למשפחת רוזן יש 

יותר מילד אחד. לפי התשובה שקיבלה, 

ת התשובה, היא מצליחה ואנחנו לא יודעים א

לדעת את מספר הילדים בכל משפחה. כיצד 

המידע הזה, שאיננו יודעים, אמור לעזור לנו 

לפתור את החידה. אני מניח שגם חידה זו 

 כמו קודמותיה מעלה חיוך על פניכם, כמו 

 

 שעלה על פניה של החברה לאחר שקיבלה

את התשובה, וזה כבר טוב. כמו בחידה 

מזמין אתכם לפתור את החידה,  הקודמת אני 

ולחכות לפתרונות המלאים בגיליון הבא של 

 .2000מספר חזק 

התחלתי בדבריו של ליטלווד על כוחה של 

בדיחה מתמטית בטיפוח חשיבה, ואסיים 

אם "(: Polya, 1957, p.1בדבריו של פויה )

המורה מתרגל את תלמידיו בפעולות שגרה, 

עכב את הרי הוא מדכא את התעניינותם, מ

התפתחות מחשבתם, ומחמיץ הזדמנויות 

לימודיות. אך אם המורה מגרה את סקרנותם, 

בהציגו להם בעיות בתחום הישג תפישתם, 

הרי הוא נוטע בהם טעם וחיבה למחשבה 

 ."עצמאית, תוך רכישת כלים לכך
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 ר אביקם גזית”ד

מרצה לחינוך מתמטי במכללת 

ברל, וחבר -סמינר הקיבוצים ובית

סגל המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה 

לאור באוניברסיטה הפתוחה. הוציא

שלושה ספרים שעניינם אתגרי 

חשיבה מתמטיים, ספר על תולדות 

 המתמטיקה וספר שירה.

 2012/  21’ / גיליון מס 2000מספר חזק 
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