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החתולים והעכברים של לואיס קרול… 
 ועוד חידות מפתיעות לתלמידים סקרנים 

יוסי אלרן 

מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע 
מכללת הגליל המערבי
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Recreational Math
מתמטיקה יצירתית

חידות ופאזלים מתמטיים •

משחקים מתמטיים •

מתמטיקה ואמנות •

מתמטיקה ומוזיקה •

מתמטיקה וקסמים •

פאזלים מכניים•
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כמה ״מתמטיקאים יצירתיים״…
Archimedes

Fibonacci
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לואיס קרול
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" אפילו שעון מקולקל 
צודק פעמיים ביום"

עליסה בארץ הפלאות
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 "למה דומה עורב 
לשולחן כתיבה?"

עליסה בארץ הפלאות

 Why is a raven like״
a writing desk?״
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כי בשניהם יש ״ב״ •
כי בשניהם יש ״מ״ •
כי ״פו״ כתב על שניהם•

״?Why is a raven like a writing desk״

 "למה דומה עורב לשולחן כתיבה?"

•Because there is a “b” in both 
•Because Poe wrote on both of them 
•Because it can produce a few notes, 
though they are very flat; and it is 
never put with the wrong end in front!
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בעיות כריות
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איש אחד החליט לערוך מסיבה צנועה 
אליו הוא הזמין את גיסו של אביו, חמיו 
של אחיו, אחיו של חמיו ואביו של גיסו.  

למסיבה בא איש אחד בלבד. איך זה יכול 
להיות?
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שישה חתולים הורגים שישה עכברים בשש דקות 
כמה חתולים צריך על מנת להרוג מאה עכברים 

בחמישים דקות?

נא לפתור… ��
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שישה חתולים הורגים שישה עכברים בשש דקות 
כמה חתולים צריך על מנת להרוג מאה עכברים 

בחמישים דקות?

כל חתול הורג עכבר אחד ב-6 דקות •
12 חתולים הורגים 12 עכברים ב-6 דקות •
12 חתולים הורגים 12×8=96 עכברים ב-48 דקות •
וצריך עוד חתול כדי להספיק 100 עכברים ב-50 דקות•

13
אפשר להראות את זה בכמה דרכים…
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אבל…
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שישה חתולים הורגים שישה עכברים בשש דקות 
כמה חתולים צריך על מנת להרוג מאה עכברים 

בחמישים דקות?

6 חתולים הורגים 1 עכבר ב-1 דקה •
6 חתולים הורגים 50 עכברים ב-50 דקות •
12 חתולים הורגים 100 עכברים ב-50 דקות•
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וגם…
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שישה חתולים הורגים שישה עכברים בשש דקות 
כמה חתולים צריך על מנת להרוג מאה עכברים 

בחמישים דקות?

3 חתולים הורגים 1 עכבר ב-2 דקות •
3 חתולים הורגים 25 עכברים ב-50 דקות •
12 חתולים הורגים 100 עכברים ב-50 דקות•
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ואולי…
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שישה חתולים הורגים שישה עכברים בשש דקות 
כמה חתולים צריך על מנת להרוג מאה עכברים 

בחמישים דקות?

2 חתולים הורגים 1 עכבר ב-3 דקות •
2 חתולים הורגים 16 עכברים ב-48 דקות •
12 חתולים הורגים 96 עכברים ב-48 דקות •
14 חתולים הורגים 100 עכברים ב-50 דקות•
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מה קורה כאן…
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בעיות שבהן חסר מידע…
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מהי הדרך הקצרה בין הנקודות המצוינות במפת מנהטן 
ומה אורכה?
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מעגל בהנדסת נהגי מוניות
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אם אוסיף את גילי לגילך נקבל 66.  
הגיל שלי הוא הגיל שלך עם ספרות מוחלפות. בני 

כמה אנחנו? 

נא לפתור… ��
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51 ו-15 •
33 ו-33 •
42 ו-24 •
6 ו-60•

אם אוסיף את גילי לגילך נקבל 66.  
הגיל שלי הוא הגיל שלך עם ספרות מוחלפות. בני 

כמה אנחנו? 



סולמות מילים 















סרטון בלוגיקה מתמטית...



תודה רבה!


