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 .שלימו את החסרה .1שאלה 

 

 תשובה.

 

 

 

 הזיזו גפרור אחד כך שהשוויון יהפוך לנכון. .2שאלה 

 

 יש לפחות שתי אפשרויות שעובדות: .תשובה

 

 

 פתרו סודוקו. .3שאלה 

 תשובה.
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 חתכו את הצורה לשלושה חלקים חופפים. .4שאלה 

 תשובה.

 

 

 

 

 

 

שניים שחוגגים יום  םכי יש ביניה איילה טוענתילדים.  400בבית ספר "היער הקסום" לומדים  .5שאלה 

 האם היא בוודאות צודקת? נמקו! הולדת באותו תאריך בשנה.

 איילה צודקת תשובה.

תלמידים בבית הספר, לכן, כדי שכל אחד יחגוג יום הולדת ביום אחר, צריך לפחות  400יש  פתרון.

 ימים, שזה פחות. לכן זה בלתי אפשרי. 366ימים. אבל בשנה יש לכל היותר  400

1n-יונים גרים ב nהערה: הרעיון נקרא שובך יונים: אם   לפחות שני יונים. עםשובכים, אז יש שובך  −

אליס מוכנה לקורא ספר אם ורק אם יש בו תמונות צבעוניות או שם המשפחה של מחבר  .6שאלה 

 הספר מתחיל באות "ק". תנו הגדרה לכל הספרים שאליס לא מוכנה לקרוא.

וגם שם המשפחה של המחבר לא אין תמונות צבעוניים  ם:אליס לא מוכנה לקרוא ספרים בה תשובה.

 "ק".-מתחיל ב

 . 7שאלה 

47 .תשובה לסעיף א 7 6 5=  + 

37 תשובה לסעיף ב. 7 5 2=  + 

 .1-שווה ל 7-אחרי חלוקה ב 50השארית של  ג.תשובה לסעיף 

) תשובה לסעיף ד. )75 3 mod8  

 .13-שווה ל 15-השארית אחרי חלוקה ב תשובה לסעיף ה.

 13, 10, 7, 4, 1. מתוכן השאריות 14, ... 2, 1, 0: 15-נתבונן בשאריות אחרי חלוקה ב פתרון סעיף ה.

. השארית היחידה שעונה לשני 5מודולו  3-שקולות ל 13, 8, 3, והשאריות 3מודולו  1-שקולות ל

 .13הקריטריונים זאת שארית 
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את כל המספרים האי  –ני , וב2019-אבי חיבר את כל המספרים הזוגיים שקטנים או שווים ל .8שאלה 

 . מי קיבל סכום גדול יותר, ובכמה?2019-זוגיים שקטנים או שווים ל

 מסכום של אבי. 1010-בני קיבל סכום שגדול ב תשובה.

 2019ות: מספר אי זוגי והמספר הזוגי העוקב לו. המספר לזוג 2019עד  1-חלק את המספרים מנ פתרון.

 יישאר בלי זוג.

1 1 1 1

1,  2,  3,  4,  5,  6,  ...,  2017,  2018,  2019 

2018:2מצטבר הפרש של  2018לטובת הזוגיים, לכן עד  1-הפרש בכל זוג שווה ל לטובת  =1009

2019-, לכן בסך הכל סכום של אי זוגיים גדול ב2019הזוגיים. בנוסף, יש את  1009 1010− = 

 ?20-סימנים פלוס ומינוס, כך שהתוצאה תהיה שווה להאם תוכלו להציב במשבצות  .9שאלה 

1     2     3     4     5     6     7     8     9 =20 

 זה בלתי אפשרי. תשובה.

 נתבונן במצב בו כל הסימנים יהיו פלוסים. במקרה זה הסכום יצא אי זוגי: פתרון.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 45+ + + + + + + + = 

נשים לב כי ניתן להגיע לכל בחירה של הסימנים על ידי החלפת פלוסים במינוסים בכמה מקומות. נראה 

כי כתוצאה של כל החלפה כזאת, הסכום הכולל נשאר אי זוגי. אכן, אם אנחנו נחליף פלוס במינוס לפני 

 לא נוסיףמהסכום, אבל בנוסף, בגלל שהסרנו את הפלוס, אנחנו גם  nכלשהו, אנחנו נוריד את  nמספר 

. כך, בכל החלפת סימן אנחנו nלסכום הסופי, לכן, ביחס לסכום המקורי, זו החסרה נוספת של  n-את ה

, שזה מספר זוגי, לכן הזוגיות של הסכום נשמרת, כלומר הוא יישאר 2n-את הסכום הכולל ב מקטינים

 זוגי, לכן לעולם לא נוכל להגיע לסכום כזה. 20אי זוגית תמיד. המספר 

 אילו משולשים בתמונה חופפים? .10שאלה 

  תשובה.

המשולשים א', ז', ח' חופפים, 

 ט' חופפים. -המשולשים ב' ו

הסבר. קל לראות 

כי אלה שהמשולשים חופפים 

פשוט סיבובים של אותו 

המשולש. לגבי שאר 

המשולשים, ניתן לבדוק שהם 

שונים, למשל, על ידי חישוב 

אורכי הצלעות באמצעות 

  משפט פיתגורס.
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 20אבטיחים בארגזים של לחנות  ת"אבטיחי שלמה" מספק חוותליוסי יש חנות ירקות.  א .11שאלה 

אבטיחים בלבד. באותו היום יוסי  14יחידות. יום אחד היו בחנות מספר ארגזים מלאים, ועוד ארגז עם 

אבטיחים. יוסי רוצה  15עם ארגזים נוספים, כולם מלאים, חוץ מאחד בו היו רק  חווהקיבל משלוח מה

 לסדר אבטיחים בארגזים מחדש, כך רק ארגז אחד יהיה מלא לא עד הסוף. כמה אבטיחים יהיו בארגז הזה?

מכונה שאורזת את החטיפים ה. לפעמים בטעות יחידות 8צר חטיפים באריזות של יממתקים מי לב. מפע

ה, וזה נחשב פגם בייצור. דני אחראי לאסוף את האריזות הפגומות, ובסוף יום באריזחטיפים  7ק עושה ר

 10לארוז אותן מחדש. אם אחרי זה נשארות סוכריות מיותרות, דני אוכל אותן. יום אחד נשארו בסך הכל 

 אריזות פגומות. כמה סוכריות אכל דני באותו היום?

 םחטיפי 6אבטיחים ב.  9א.  תשובות.

15בארגזים הלא מלאים יש סך הכל פתרון לסעיף א.  14 29+ מהם לארגז  20אבטיחים. נוכל להכניס  =

29אחד, ואז יישארו  20 9− = 

10בסוף יום עבודה זה נשארו סך הכל  פתרון לסעיף ב. 7 70 חטיפים. דני מתחיל לארוז אותם  =

70לאריזות של שמונה.  8 8 6=   חטיפים. 6, לכן יישארו +

 בציור מלבן. איזה שטח גדול יותר: הכחול או הכתום? נמקו! .12שאלה 

 תשובה. השטחים שווים.

. שטח של כל אחד BFC-ו AEDנתבונן במשולשים  פתרון.

א שלב יה)עובדה זאת ABCDמהם שווה לחצי שטח המלבן 

נוסחה לשטח משולש, אם העובדה לא ידועה לכם, מומלץ בהוכחת ה

לסכום שטחי , שטח המלבן שווה לכן(. ר בווידאולראות הסב

החלק הכתום הינו חיתוך של שני המשולשים, והחלק . שולשיםמה

 שווי שטח. בהכרחהכחול זה האזור שלא מכוסה כלל. לכן הם 

 . ABCבציור משולש  .13שאלה 

 להיות אמצעי הצלעות שלו.  N-ו L ,Mסמנו את א. 

 ? נמקו!ABCקטן מזה של המשולש  LMNפי כמה שטח של המשולש . ב

 .4פי  תשובה לסעיף ב.

קטעי הינם  NL-ו LM ,MNהקטעים  פתרון.

, לכן כל אחד מהם שווה ABCמשולש ב אמצעים

LM לכןלחצי צלע שממול.  AN NC= = ,

MN AL LB= = ,NL BM MC= . מכאן, =

ארבעה המשולשים הקטנים חופפים לפי שלוש צלעות, 

השטחים שלהם שווים. מכאן, שטח המשולש  ואז גם

LMN .שווה לרבע שטח של המשולש המקורי 

https://youtu.be/Ci1LUbWaRmQ
https://youtu.be/Ci1LUbWaRmQ
https://youtu.be/Ci1LUbWaRmQ
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%A2_%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%A2_%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D
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דקות. יום אחד, כשיוסי כבר היה בדרך לבית  20מהבית עד בית הספר לוקח ליוסי הדרך  .14שאלה 

דקות לפני  3עכשיו את דרכו לבית הספר, הוא יבוא ספר, הוא נזכר ששכח עט בבית. אם הוא ימשיך 

דקות. איזה חלק מהדרך לבית ספר  7-הצלצול. ואם הוא יחזור הביתה להביא עט, הוא יאחר לשיעור ב

 ברגע כשהוא נזכר שאין לו עט? עבר יוסי 

 רבע מהדרך. תשובה.

3-של יוסי התארכה בנשים לב כי הדרך  פתרון. 7 10+ דקות. הזמן הזה היה דרוש כדי להגיע  =

 10כלומר, הדרך הביתה ובחזרה לקחה  ום זה עם העט.קמהמקום בו הוא נמצא הביתה, ואז לחזור למ

:10דקות, לכן הדרך בכיוון אחד לקחה  2  לכן, המקום הזה נמצא ברבע דרך לבית הספר. דקות. =5

ACD. הוכיחו כי Oשני קוטרים במעגל שמרכזו  CD-ו ABא. יהיו  .15שאלה  BDC  . 

 בהכרח מלבן? ABCDב. האם 

צריך  ABCDתיקון. ארעה שגיאה בסעיף ב' של השאלה: במקום 

: יותר נכון לסמן מלבן כשעוברים על הקודקודים ACBDלהיות כתוב 

 .ACBD. מכאן נתייחס לזה כאל במלבן באותו הסדר שהם מופיעים

. היא נשענת על קוטר של ACBנתבונן בזווית  פתרון )א+ב(.

המעגל, לכן היא זווית ישרה. באופן דומה, כל שאר הזוויות של 

ACBD  ישרות, לכן זה מלבן. סעיף א' נובע מכאן במיידיות, כי

 אלכסון תמיד חוצה מלבן לשני משולשים חופפים.

 כיח את סעיף א' גם בלי שימוש בסעיף ב'.הערה: ניתן להו

 שלושהיש ארוחת צהרים בבית הספר של יוסי מורכבת משלוש מנות: מרק, ספגטי וסלט.  .16שאלה 

בולונז, וארבעה פטריות ועגבניות, שלושה סוגים של ספגטי:  עגבניות,ו בצל, פטריותסוגים של מרק: 

יוסי לא נוהג לאכול יותר ממנה אחת של עגבניות בארוחה סלק. עלים ועגבניות, כרוב, סוגים של סלט: 

יום אחד יוסי החליט שהוא יזמין כל יום קומבינציה שונה )מאלה שהוא ל פטריות. וגם לא שתי מנות ש

 מוכן לאכול(, עד שהוא יעבור על כל האפשרויות. מה הוא מספר האפשרויות?

 .24 תשובה.

 בתמונה. פתרון.
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או אי זוגיים שמכילים את  5-ספרתיים יש יותר: זוגיים שמתחלקים ב-אילו מספרים תלת .17שאלה 

 ?2הספרה 

 שוות.הכמויות  תשובה.

. כמות שלהם שווה לכמות של 0-זה מספרים שמסתיימים ב 5-מספרים זוגיים שמתחלקים ב פתרון.

 .כאלה 90, ויש בדיוק 99עד  10-ספרתיים, כלומר המספרים מ-מספרים דו

, ואף אחת 9או  7, 5, 3, 1ספרות:  5-מ 1-זוגיים מסתיימים ב-נחשב את הכמות השנייה. מספרים אי

-מספרים דו 10ספרתי צד שמאל של המספר. קיימים -צריכה להופיע במספר דו 2, לכן 2ן לא מה

-. אבל כמות המספרים הדו2-ספרתיים שמסתיימים ב-מספרים דו 9ויש גם  2-ספרתיים שמתחילים ב

. כאשר 18פעמיים, לכן זה  22היא לא  , כי אנחנו לא רוצים לספור את  2ספרתיים שמכילים ספרה 

-הספרות האי 5, את אחת מבין 2ספרתיים, שמכילים ספרה -המספרים הדו 18ים לאחד מבין מוסיפ

 זוגיות מימין, נקבל   אפשרויות.

 .חשבו את ערך הביטוי .18שאלה 

או   0.00003003 תשובה.
3003

100000000
. 

 פתרון.

9 49 121 169 3

256 15 35 55 65 625

  
=

    

3 7  7 11  11 13 
8

13

2 3



 5 5 7   5 11  5 13 
8 8 84

3 7 11 13 3 1001

2 5 105

   
= =


 

 .13-נסחו והוכיחו סימן חלוקה ב .19שאלה 

-בנסמן את המספרי  תשובה.
1 2 2 1 0...n n nA a a a a a a− גדיר . נ=−

8 7 6 5 4 3 2 1 0...S a a a a a a a a a= + − + 

 .31-מתחלק ב Sורק אם אם  13-מתחלק בהמקורי אזי המספר 

)נראה כי  פתרון. )mod13A S .עיל נובע מזה במיידיות.שניסחנו להחלוקה  ןסימ 

1001Aנראה כי  S− . 13אזיA S− , וזה אומר ש13-מתחלק ב 1001כי ,-( )mod13A S. 

1001A-כדי להראות ש S−ונראה  נחסיר אותםתחת לשני, פרים האלה אחד מני המס, נרשום את ש

 :1001-שהתוצאה מתחלקת ב

( ) ( )

3 2

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3 2

11 10 9 8 7 6 5 4 3

10 ... 1000 1000 1000

          ...                                 

 ... + 1000 1 + 1000 1  +1001 +0  

n

nA a a a a a a a a a a a a a

S a a a a a a a a a a a a

A S a a a a a a a a a

= + + + +  +

= − + − +

− = + − 

 

Aהביטוי אחד מהמחוברים בתוך את הבדיקה שכל  S− איר לקורא., נש1001-מתחלק ב 
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 9רחובות ממזרח למערב, אורך של כל רחוב  10-רחובות מצפון לדרום, ו 10בעיר יש  .20שאלה 

עולה  רחובקילומטר. נסיעה בכל  1קילומטרים )כמו בציור(. המרחקים בין רחובות מקבילים צמודים הם 

המקביל, שנמצא  רחובהאופקי הדרומי ביותר המחיר הוא שקל לקילומטר, ב רחובכמות שונה של כסף: ב

האנכי המערבי ביותר המחיר הוא  רחובשקלים לקילומטר, ב  N+1קילומטרים ממנו, המחיר  Nמרחק 

שקלים   N+1קילומטרים ממנו המחיר הוא  Nאנכי, שנמצא במרחק  רחובשקל לקילומטר, ובכל 

 רחית של העיר?מז-מערבית לפינה הצפון-לקילומטר. מהו המחיר הקטן ביותר עבור נסיעה מהפינה הדרום

 .םישקל 99 .תשובה

, וכביש צפוני 1כבישים האופקיים מדרום לצפון )כביש דרומי ביותר הוא מספר נמספר את ה פתרון.

. על כל צומת 10עד  1-(. נמספר את הכבישים האנכיים ממערב למזרח בצורה דומה, מ10ביותר מספר 

לראות, שמחיר המעבר בין שני צמתים נרשום את מכפלת הכבישים שלו )נקבל בעצם לוח קפל(. קל 

מערבית -סמוכים הוא הפרש של המספרים שרשמנו על הצמתים. לכן המחיר של מעבר בין פינה דרום

שקלים. השוויון מתקבל,  99הוא לפחות  100מזרחית שרשום עליה -לבין פינה צפון 1שרשום עליה 

 שנותנות את המספר הזול ביותר. ,רכיםכאשר אנחנו כל הזמן נתקדם צפונה ומזרחה, כלומר יש הרבה ד

 

 

 

 

 


