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נפתח את המדור "פינה של הפתעה" עם בעיה שניתנה 

במבחני קבלה לאחת מחברות ההי טק בארה"ב. המיוחד 

החשיבה,  רמת  לבין  הידע  רמת  בין  הפער   - זו  בבעיה 

תלמיד  של  הידע  אחד,  מצד  הבעיה.  לפתרון  שנדרשים 

כיתה ב מספיק להבנת הבעיה; מצד שני, מבחינת רמת 

יתרון  תיכון.  תלמיד  גם  לאתגר  יכולה  הבעיה  החשיבה, 

נוסף של הבעיה הוא שיש לה עומק מסוים - כל תלמיד 

שהבין את הבעיה יוכל להציע פתרון; אמנם ייתכן שפתרון 

של תלמיד לא יהיה אופטימאלי, אבל כל פתרון ניתן יהיה 

להערכה. וזאת בניגוד להרבה בעיות לא שגרתיות שאותן 

או שתלמיד מצליח לפתור או שאינו מצליח. 

בעיית חציית הגשר - חידה
 מארק אפלבאום

בעיית חציית הגשר

מאוד.  צר  גשר  בחושך  לעבור  צריכים  חיילים  ארבעה 

ללכת  רשאים  אינם  והם  בלבד,  אחד  פנס  ברשותם 

את  יעברו  חיילים  משני  שיותר  אסור  בנוסף  בלעדיו. 

שונה  גופני  כושר  מהחיילים  אחד  לכל  זמנית.  בו  הגשר 

 2 דקה,   1 שונים:  בזמנים  הגשר  את  לעבור  יכולים  והם 

דקות, 5 דקות ו-10 דקות. כמו כן, בהליכה של שני חיילים 

המהירות היא של האיטי מבין השניים. 

מהו הזמן הקצר ביותר שבו קבוצת החיילים תוכל לעבור 

את הגשר?

הערה: אם אינכם מכירים את הבעיה, נסו לפתור אותה 

לפני שתצפו בפתרון.

פינה של הפתעה
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בעיית חציית הגשר- פתרון

דיון מעניין עשוי להתפתח סביב הבעיה: שילוב של אילו 

זוגות חיילים יביא לחיסכון בזמן הגדול ביותר? התשובה, 

כמובן: אם החייל שיכול לעבור את גשר ב-5 דקות יילך עם 

יהיה חיסכון  החייל שיכול לעבור את הגשר ב-10 דקות, 

של 5 דקות. למעשה, הזמן של החייל שיכול לעבור את 

הגשר ב-5 דקות לא ישנה, כי הוא "ייבלע" בתוך הזמן של 

החייל שיכול לעבור את הגשר ב-10 דקות. 

התובנה היא: לפעמים צירוף של שני האנשים האיטיים 

ביותר יביא לפתרון המהיר ביותר!

ממוקדת  הייתה  ההוראה  הבעיה  של  המקורי  בניסוח 

ב-17  הגשר  את  תעבור  החיילים  קבוצת  כיצד  יותר: 

כי  מצטיינים,  לתלמידים  יותר  מתאים  זה  ניסוח  דקות? 

הסיכוי שתלמידים מצטיינים ייכנעו לאחר מספר ניסיונות 

כושלים הוא נמוך יותר.

טק  בהי  למשרה  שהמועמדים  מספרת  וההיסטוריה 

דקות   17 יש  לחיילים  הבא:  בנוסח  הבעיה  את  קיבלו 

 !לעבור את הגשר, ולכם יש 5 דקות לפתור את הבעיה

פתרונות

טבלה 1 - הפתרון הנפוץ בקרב פותרים 
בגילים שונים 

זמן בפועל כיוון
בדקות

זמנים של החיילים 
בדקות

1;1010הלוך

11חזור

1;55הלוך

11חזור

1;22הלוך

19בסך הכול

כמו  החיילים  זוג  את  להעביר  תחילה  בחרתם  אם 

שמתואר בטבלה 1 )1;10(, תשאלו את עצמכם מה גרם 

האינטואיציה  למעשה,  באחר.  ולא  זה  בזוג  לבחור  לכם 

עם  ביחד  ביותר  האיטי  החייל  את  להעביר  לנו  גורמת 

החייל המהיר ביותר על מנת שיתבזבז כמה שפחות זמן 

על הדרך חזרה.

כשראיינתי תלמידים בני 11-9 גיליתי שהם נוטים להוסיף 

נתון: חייל שקיבל פנס לא יכול להעביר אותו לחייל אחר 

שיכול  )זה  ביותר  המהיר  החייל  את  מחייב  למעשה  וזה 

לעבור את הגשר בדקה אחת( להיות בתנועה כל הזמן! 

טבלה 2 - הפתרון האופטימאלי 
זמן בפועל כיוון

בדקות
זמנים של החיילים 

בדקות

1;22הלוך

11חזור

10;105הלוך

22חזור

1;22הלוך

17בסך הכול

ד"ר מארק אפלבאום: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
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