
 

 

 

 

 :אורחים לארוחת ערב

 פתרון החידה
 

לאחר הארוחה . ובה ארחנו אני ואשתי ארבעה זוגות לארוחת ערב הוצגה החידה 32ליון יבג

התפזרו המשתתפים לשיחה בזוגות כאשר הם מחליפים מדי פעם את בן או בת השיח ואף אחד 

אך לא כולל  ,שמתי לב לעובדה שכל אחד מהמשתתפים כולל אשתי. לא שוחח עם בן או בת זוגו

 ?אורחים שוחחה אשתי עם כמה. שוחח עם מספר שונה של משתתפים ,אותי

 

 

 

 

במבט ראשון נראה שאין מספיק מידע כדי לענות על השאלה אולם ישנם שני פריטי מידע 

 :שעשויים להוליך לפתרון

 .שוחח עם מספר שונה של אנשים ,כל אחד מהמשתתפים כולל אשתי .1

 .אף אחד מהמשתתפים לא שוחח עם בן או בת זוגו .3

אפשר להגדיר את תחום הפתרון שהוא טווח השיחות  עלפני שמשתמשים בשני פריטי המיד

 .האפשרי

 8הרי שמספר השיחות הגבוה ביותר הוא , מאחר ומדובר בתשעה משתתפים שאני צפיתי בהם

 .אחד המשתתפים לא שוחח בכלל - 0והמספר הקטן ביותר הוא 

 0,1,3,2,4,3,2,1,8  :8 -עד ל 0 -מספר השיחות של כל אחד מתשעת המשתתפים נע מ

 

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue23/avikam-gazit-dinner-guests.pdf


 

 

 

 

אחד האנשים : ל"בשני פריטי המידע הנ תוך שימוש יל בשלב זה להניח הנחות ולבדוק אותןנתח

, אנשים 8כי אם אשתי שוחחה עם ? עמשתתפים אבל זו לא יכולה להיות אשתי ומדו 8שוחח עם 

אותו  .פעמים 0אז היא שוחחה עם כל אחד משמונת האורחים ואז לא יהיה משתתף ששוחח 

 כלומר הוא שוחח עם, אנשים לא שוחח עם אשתו לפי תנאי החידהאורח ששוחח עם שמונה 

מכאן (. אני משוחח אבל לא נכלל בספירת בני השיח)שמונה אנשים כולל אשתי וכולל אותי 

 .פעמים וכל אחד מהמשתתפים האחרים שוחח לפחות פעם אחת 0שאשתו שוחחה 

הרי נותרו , אם כך. מיםפע 0פעמים מאחר ויש משתתף ששוחח  1אשתי גם לא יכולה לשוחח 

מכאן שיש משתתף . חוץ ממני עוד שבעה משתתפים ואז לא יהיה משתתף ששוחח פעם אחת

בן זוגו שוחח פעם אחת כי כל  ,במקרה זה. ם בן זוגועאחר ששוחח שבע פעמים ולא שוחח 

באופן דומה אפשר להיווכח שאחד האורחים ולא אשתי שוחח . האחרים שוחח לפחות פעמיים

אורח נוסף שוחח עם חמישה משתתפים . משתתפים ובן זוגו שוחח עם שני משתתפים 2עם 

המסקנה הבלתי נמנעת היא שאשתי . זוגו שוחח עם שלושה משתתפים ןולפי אותו עיקרון ב

. כמו למספרים האחרים 8 זהו המספר החציוני שאין לו בן זוג משלים ל-משתתפים 4שוחחה עם 

זו דוגמה נוספת לחידה . באורח אינטואיטיבי מהסיבה הזו 4הזו אולי יש מכם שענו את התשובה 

מה קורה אילו ואז להשתמש בהנחות ולהגיע  - שצריך לחשוב במקום המשתתפים בחידה

 .לפתרון בשלבים


