
 

 

 מציאת מקרי מינימום

 . מהו המספר הקטן ביותר?8מספרים חיוביים הוא  4סכום  .1

 . מהו המספר הקטן ביותר?9הוא מספרים חיוביים עוקבים  3סכום  .2

 . מהו המחוסר הקטן ביותר?3הפרש בין שני מספרים שלמים וחיוביים הוא  .3

 . מהו המחולק הקטן ביותר?5מנת שני מספרים שלמים וחיוביים היא  .4

בן כמה הוא מספר טבעי, גיל  אם נתון כי, 27לאים של יוסי, אבי ונמרוד היא לת הגימכפ .5

 לכל הפחות הילד הצעיר ביותר?

מטרים והרווח בין כל שתי אדניות  2סיגלית שותלת פרחים בגינה. אורכה של כל אדנית  .6

 אדניות? 5מטרים. לכמה מטרים תזדקק לכל הפחות כדי לשתול  1-2הוא בין 

קולבים. כמה ארונות  8נכנסים שמלות, כל שמלה תלויה על קולב. בכל ארון  58לדורית  .7

 תצטרך דורית לכל הפחות על מנת לאכסן את כל שמלותיה?

עד שהוא רעב שוב. כמה פעמים לכל  היותרשעה לאכול ועוד שעתיים לכל לאורי לוקח  .8

 הפחות יאכל אורי ביממה?

 שבתות? 3לכל הפחות כוללים  רצופים כמה ימים .9

הפחות ישתמש כדי  ש"ח. בכמה מטבעות לכל 9-ו 7, 5רועי משלם בחנות במטבעות של   .11

 ש"ח? 31לשלם סכום של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תשובות

 .1המספר הקטן ביותר הוא תשובה:  .1

כאשר אנו נדרשים למספר חיובי מינימלי, נתחיל את הבדיקה מהמספר  הסבר:

 ותנאי השאלה יתקיימו. ,8נקבל  1111115. אם נחבר 1 –החיובי הקטן ביותר 

 .2המספר הקטן ביותר הוא  תשובה: .2

מספרים עוקבים, לכן נבחן סכומים של מספרים עוקבים  3-אנו נדרשים ל הסבר:

ולכן שלשה זו  11213=6קטנים, כיוון שהסכום אליו אנו צריכים להגיע הוא קטן. 

 ולכן זו שלשת המספרים הנכונה.  21314=9אינה מתאימה. 

: ולראות מהו המספר הקטן ביותר יא לבנות משוואהדרך נוספת ה

( 1) ( 2) 9 3 3 9 3 6 2x x x x x x             

 .4המחוסר הקטן ביותר הוא תשובה:  .3

כדי שהמחוסר יהיה מינימלי, עלינו להשתמש במחסר הכי קטן שקיים, הוא  הסבר:

 . x=4. לכן: x-1=3.כלומר, 1

 .5המחולק הקטן ביותר הוא תשובה:  .4

ה מינימלי, עלינו להשתמש במחלק הכי קטן שקיים, הוא כדי שהמחולק יהי הסבר:

5. כלומר, 1
1

x
  ,לכןx=5 

 הילד הצעיר בן שנה.תשובה:  .5

, עלינו לפרק את 27-כדי למצוא מכפלה של שלושה מספרים ששווים ל הסבר:

3דרכים לעשות זאת:  3המספר. יש לנו  3 3 27    ;9 3 1 27    ;27 1 1 27   

 בכל מקרה, הילד הצעיר ביותר יכול להיות לכל הפחות בן שנה.

 

 מטרים. 14-סיגלית תזדקק לכל הפחות לתשובה:  .6

כדי להגיע לאורך המינימלי עלינו להחליט שהמרחק בין כל שתי אדניות יהיה  הסבר:

מ', הרי שביחד עם המרחק  2אורך כל אדנית הוא מ'. אם  1מינימלי, כלומר, באורך 

אדניות, לכן נחשב:  5מ'. אנו צריכים  3עד האדנית הבאה האורך הכולל יהיה 



 

 

3 5 15   בנוסף, צריך לזכור שהרווח אחרי האדנית האחרונה בשורה אינו נחוץ, לכן

15אין צורך לחשב אותו. אם כך:  1 14   

 ארונות. 8תשובה:  .7

ארונות אותם תמלא  7-הקולבים, אורית תזדקק ל 58כדי להכניס את כל  הסבר:

7כולם ) 8 56   אך היא תזדקק לארון אחד נוסף כדי להכניס את שני הקולבים ,)

 הנותרים. 

 דרך נוספת לראות זאת היא ע"י תרגיל חילוק:
58 2

7
8 8
  ,ארונות מלאים  7כלומר

 ועוד ארון נוסף מלא למחצה.

 פעמים. 8תשובה:  .8

על מנת למצוא את כמות הפעמים המינימלית שאורי יאכל, נתחשב באורך  הסבר:

שעתיים. אם הוא אוכל במשך שעה ונח  ההפסקות המקסימלי בין הארוחות שהינו

שעות ולכן:  24שעות. ביממה יש  3במשך שעתיים, הרי שהוא אוכל כל 
24

8
3
  הוא

 פעמים במהלך היממה. 8יאכל 

 ימים. 15תשובה:  .9

 –כדי להגיע למספר הימים המינימלי, נתחיל לספור מהיום אותו אנו צריכים  הסבר:

ימים הכוללים את השבת השנייה, ולאחר מכן  7שבת. אחר שבת אחת ישנם עוד 

 3, ישנם 11717=15ימים הכוללים את השבת השלישית. בסה"כ:  7ישנם עוד 

 ימים לכל הפחות. 15-ות בשבת

 מטבעות. 4תשובה:  .11

כדי לשלם במספר המטבעות המינימלי, נתחיל לבדוק מהמטבע הגבוה ביותר הסבר: 

ש"ח. אם ישתמש במטבע שלישי, לא  9מטבעות של  2-ש"ח. רועי יכול לשלם ב 9 –

ש"ח  12כעת נותר לרועי לשלם  ש"ח נוספים לסכום המדויק הנדרש. 3יוכל להשלים 

9ש"ח ) 18פים, לאחר ששילם נוס 2 18   זאת הוא יוכל לעשות בעזרת מטבע .)

 -. בסה"כ, רועי יזדקק ל715=12ש"ח, כיוון ש:  5ש"ח ומטבע אחד של  7אחד של 

 מטבעות.  11112=4


