
 

  7ראש בראש 
   75 חוברת מס'

  בפרויקט "נשארים בבית"

  של חיים כ"ץ

 info@gisha-center.comתוכלו לפנות אלי למייל 

  פעילות אתגריות רשם לקבלת חוברותיולה

  מידי יום בתקופת הקורונה 

  

השימוש הוא אישי בלבד, ולא מוסדי 
  או ארגוני. 

  אהבתם? 

בכדי שנוכל להמשיך הלאה, אנו צריכים 
  בפרויקט כספית תמיכה

  כל הזכויות שמורות

 הרפתקה, מנחה סדנאותמטפל באמצעות חיים כ"ץ 

    .ויוצר , רעיונאיאתגר ושטח

  



 

  7ראש בראש 
בסדרת  נוסף של אתגרי חשיבה למבחרברוכים הבאים 

  ראש בראש.

  חידת ארבעת הכובעים .1

הכובע צבע "מי ידע ראשון את שמטרתו ארבעה אנשים נכנסנו לאתגר. 
  .ראשו" לעש

  בצורה כזו. הם נעמדו 

   .)מוסתר מאחורי הקיר( 4, אך לא את 3ו 2יכול לראות את  1מס' 
  לא יכולים לראות אף אחד.  4ומספר  3. מספר 3רואה רק את  2מס' 

  כמה כללים חשובים.

 או לזוז אף אחד לא יכול להסתובב 

 כובע שלוההצבע של  תאף אחד לא רואה א 

 אסור להוריד את הכובע 

  אחד עם השניאסור לדבר 

  אז מי ידע ראשון מה צבע הכובע שעל ראשו?



 

  שר לשים יותר תה?באיזה קנקן אפ .2

    

 איזה מספר אמור להחליף את סימן השאלה? .3
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 תרגיל חילוק ארוך מסתורי .4

פשוט תמלאו את 
המלבנים במספרים 

  הנכונים.

חידה ממש חדשה 
שנכתבה ע"י ילד יפני בן 

13 .  

היא ממבט ראשון 
  נראית בלתי אפשרית.

אך באמת זה סביר 
  לגמרי

  בהצלחה!

  

  

  

  

 !חדשקוד   .5

שמעון קנה מנעול חדש והוא רוצה להחליף 
  את הקוד. 

מכיוון שהוא נהיה בר מצווה באותו חודש הוא 
החליט שבתוך הקוד יהיה לו גם את 

  צמודים. 3וה 1כשה , 13 המספרים

 לשמעון? כלומר כמה  ישכמה אפשרויות 
 9999עד  0000אפשרויות מ 10,000בתוך 

  ?13כמה קודים מכילים את הצירוף 

  



 

 בזמן! לתלמוד תורהלהגיע   .6

  אברהם הינו ילד דייקן וזריז. הוא גם אוהב לחשב כל מיני דברים וזמנים.

מטר  95במהירות של בשעה שבע בבוקר ביום ראשון הוא יצא לת"ת 
  ...לדקה, והגיע באיחור של דקה 

מטר  105של בבוקר והלך במהירות  7ביום שני הוא יצא לת"ת בשעה 
  לדקה. הוא הגיע דקה לפני תחילת הלימודים.

  והגיע בדיוק בזמן.  7ביום שלישי הוא יצא ב

  תענו על שתי שאלות

 ?איזה שעה מתחיל הלימודיםב .1
 באיזה מהירות הלך אברהם ביום שלישי? .2

  

 בני כמה הם?  .7

בן כמה " התענייןש חבר האב פגש, בשבת אחר הצהריים אב ובנו טיילו יחד
  "הילד שלך?

הגיל של הבן שלי הוא בעצם כמו הגיל "האב ענה. 
שלי רק הפוך , כלומר אותם מספרים אך הפוך.... 

 "! 55אבל יחד אנחנו בני 

החבר ניסה לחשב את  רכם. דבהאב והבן המשיכו 
  גילם אך לא עלה בידו.

   ר לו?התוכלו לעזו

  


