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מירנה ילדת היער



סיפור עם מתיקה

Mathika-כל הזכויות שמורות ל

מירנה ילדת היער הוא ספר נוסף שמצטרף לעולם של Mathika.  פרויקט 
שמטרתו לקרב את עולם המתמטיקה בצורה אסטטית, מאתגרת ומותאמת 

לילדים.

הספר מגולל את סיפורה של מירנה ומשלב בתוכו חידות המרחיבות ומאתגרות 
את התובנות בנושא האחוזים.  הספר מיועד לילדים מכיתות  ה' ומעלה, אך 

נגיש לכל ילד הורה ומבוגר המעוניינים בו.  

לספרונים נוספים, משחקים, חידות, סרטונים ועוד, מוזמנים לבקר באתר 
שלנו ופייסבוק.  קריאה מהנה, אייל ויפתח.

https://www.playmathika.com

https://www.playmathika.com


הסיפור שלנו הוא סיפור עתיק. סיפור שעובר ביער מדור לדור, עד עצם היום הזה



 לפני אלפי שנים, ביער רחוק, ניסתה משפחת ארנבים לברוח מהשועלה. הארנבים העמיקו את ביתם בכל
 יום ב-20 אחוזים. ביום הראשון עומק ביתם היה 100 מטרים. מה היה עומקו אחרי שלושה ימים? מתי

עומקו היה יותר מ-250 מטרים ?



 יום אחד, עמוק במעמקי האדמה, הארנבים גילו ילדה קסומה. הילדה סיפרה להם שגילה גדול ב220
אחוזים מהארנב הכי זקן בינהם, שזקן ב450 אחוזים מהארנב הכי צעיר במחילה שגילו שנתיים.

מהו גיל הילדה?



 כשמירנה היית בת 12, הגיע חורף גשום כפי שמעולם לא נראה לפני כן. הגשם ירד וירד, ולא פסק.
  מתוך 135 ימי חורף, הגשם לא פסק במשך 100 ימים. כמה אחוזים מהחורף ירד גשם?

 וכמה אחוזים מהחורף היה יבש ?



לפעמים מרוב שעמום, מירנה היית יוצאת החוצה בגשם. אבל הרוחות שבדרך כלל היו נושבות 
במהירות של 24 קמ”ש, נשבו במהירות של 42 קמ”ש ואפילו 60 קמ”ש פעם אחת(!) והבריחו 

אותה פנימה. בכמה אחוזים הרוח הייתה חזקה יותר אותו חורף?



אבא של מירנה הציע לה להצטרף אליו ולצייר את הטיולים האהובים עליה. אך הציור, במקום 
לעזור, רק הגביר את הגעגוע אל השדות, הטבע, היער והחיות



 בוקר אחד, קמה מירנה לקול ציוץ הציפורים. השמיים התבהרו, ושוב נראתה השמש. מירנה
 פתחה את דלת הבית, ומבלי לעצור לחשוב, החלה לרוץ באושר לעבר היער. וכך המשיכה לרוץ

ולרוץ ולרוץ עד שכבר לא יכלה לראות את ביתה מרחוק.



  גם ביער, החיות יצאו ממקום מסתורן לחגוג את תחילת האביב. בכל ימי חייה ראתה מירנה רק
 60 חיות. באותו יום ראתה מירנה 60% אחוזים יותר חיות מאשר שראתה במשך חייה. כמה סוגי

בעלי חיים ראתה מירנה באותו היום ?



 הלילה החל לרדת, אך מירנה לא רצתה לשוב לביתה. היא טיפסה בעקבות נמלים זוהרות
 במעלה עץ גבוה. הנמלים טיפסו 12 מטרים בשעה הראשונה, והוסיפו לטפס 30 אחוזים נוספים

בכל שעה שעברה. לאיזה גובה הגיעה מירנה אחרי 3 שעות ?



 ברוכה הבאה! נשמע לפתע קול צורם. אני הוא ארבול, הקוסם של היער, העתיק מכולם, החזק
מכולם. אמרי מהו רצונך, ואגשימו. אך דעי לך, מרגע שתקבלי את מבוקשך, הקסם ישאר לעד



  מירנה בהתה בפליאה בינשוף הענק. רוחב גופו לבדו היה 3 מטרים, וכל כנף היית באורך של
120 אחוזים מגופו. מה היה אורכו של הינשוף הקסום מקצה כנף אחת ועד השנייה?



  יש לי משאלה. מכיוון שאיני רוצה לחזור שוב הביתה, אני רוצה להתחלף עם אחת מחיות היער. עשה
 שהוריי יחשבו שהיא זו אני, ועשה שאוכל לחיות ביער לעד. אם זה מבוקשך, כך יעשה, אמר קוסם היער

והגשים את משאלתה. רק זכרי, הוסיף ואמר, מהיום כף רגלך לא תוכל לדרוך על האדמה מעבר ליער.



 וכך הפכה מירנה לילדת היער. בשבוע הראשון, למדה 20 מילים משפת החיות. ובכל שבוע
 שחלף, למדה 200% מילים יותר מהשבוע שלפניו. כמה מילים למדה כעבור שבוע? כמה מילים

למדה כעבור 3 שבועות ?



 וכך, עברו להן 40 שנים. יום אחד, התגעגעה מירנה למשפחתה ושלחה ציפור לראות מה שלומם. הוריה,
 שהיו בני 40 כשעזבה, היו עכשיו קשישים מאושרים בני 80. אחיה, שהיה בן 8 כשעזבה, היה עכשיו

 מורה בן 48. ואחותה בת השנתיים, היית עכשיו מדענית בת 42.
בכמה אחוזים התבגר כל אחד מבני משפחה ?



 מירנה, רצתה לחזור לבקר שוב את משפחתה, אך הקסם לא איפשר לה לצאת מגבולות היער.
 ומיום ליום, העצבות הלכה ומילאה אותה. אני רק רוצה לבקר אותם ליום אחד, אמרה לכל

החיות. אך אף אחת מהן לא ידעה כיצד לבטל את הקסם העתיק.



 יש לי רעיון, ילל יום אחד תלתולון החתול. אם אסור לך לדרוך על האדמה מחוץ ליער, אולי
תעברי מתחת לאדמה! ילל תלתולון בהתלהבות



 וכך היה. מירנה חפרה מנהרה עצומה וקפצה לביקור חטוף בביתה. המרחק בין הבית לקצה
 היער היה 35 קילומטרים. ואורך המנהרה היה 42 קילומטרים.

בכמה אחוזים קצר המרחק בין הבית לקצה היער, מאשר זה שבין שתי קצוות המנהרה ?



 אולם, בזמן שמירנה החלה לחזור במנהרה אל היער, גילה הקוסם את שעשתה וזימן סופה
 אדירה שכיסתה את כל היער וחסמה את פתחי המנהרה בכמויות אדירות של שלג ובוץ. וכך,

מצאה את עצמה מירנה כלואה מתחת לאדמה



 וואו, הריע הארנב הצעיר. כל השנים האלו היית כאן למטה? מזל שמצאנו אותך. בואי אחריי
ואראה לך את הדרך החוצה



  וכך, עד עצם היום הזה, עמוק עמוק ביער, נמצאת ילדה קסומה, הדוברת את שפת החיות. ואם תעצמו
 עיניים ותקשיבו טוב טוב, תוכלו לשמוע את קול צחוקה, קול קשקוש עפרונותיה הצבעוניים, או את

שירתה. ואולי אם יהיה לכם מזל, אולי אפילו תפגשו אותה ותגשימו איזה חלום משלכם. הסוף


