


סיפור עם מתיקה

Mathika-כל הזכויות שמורות ל

קארים יד הברזל הוא ספר נוסף שמצטרף לעולם של Mathika.  פרוייקט 
שמטרתו לקרב את עולם המתמטיקה בצורה אסטטית, מאתגרת ומותאמת 

לילדים.

הספר מתאר את הרפתקאותיו של קארים, ומשלב בתוכו חידות המרחיבות 
ומאתגרות את התובנות בנושא מספרים עשרוניים.  הספר מיועד לילדים 

מכיתות ד' ומעלה, אך נגיש לכל ילד הורה ומבוגר המעוניינים בו.  

לספרונים נוספים, משחקים, חידות, סרטונים ועוד, מוזמנים לבקר באתר 
שלנו ופייסבוק.  קריאה מהנה, אייל ויפתח.
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זה לא היה חייב להגיע לכדי כך, אמר לעצמו קארים יד הברזל. צבא האופל האדיר שנשקף מולו כיסה את 
הארץ כולה, עד הרי המוהג’אב הרחוקים. יצורי האופל חנו באוהלים צפופים, צמודים זה לזה. כל שורת 

האוהלים מנתה 6 אוהלים ורוחב כל אוהל היה 2.3 מטרים. מה היה רוחבה של שורת האוהלים ?



איש אינו יודע מדוע הגיעו יצורי האופל אל כדור הארץ, אבל כולם זוכרים את היום בו הם נחתו. חללית 
אדירה נחתה למרגלות המפל הגדול, ובכל 10.2 שניות הגיח מתוכה אחד מ - 12 מנהיגי האופל. כמה שניות 

עברו עד שכל תריסר המנהיגים יצאו מפתח החללית ? כמה דקות עברו ?



המנהיגים קבעו את יישובם בטירה רחוקה, בקצה הים השחור, ובני האדם חשבו שהם רוצים שיעזבו אותם 
במנוחה. הטירה הייתה מוקפת חומת סלעי ענק, שהונחו אחד מעל השני. משקלו של כל סלע היה 3.2 טון 

והחומה הייתהבנויה מ - 16 סלעי ענק שכאלה. מה היה משקל החומה ?



באותם הימים קארים היה עדיין ילד, שאהב לרוץ ולשחק בחרבות צעצוע. חבריו היו מקניטים אותו ומכנים 
אותו פצפוני, מכיוון וגובהו עד גיל 15 היה רק מטר ו-23 סנטימטרים. אולם ביום הולדתו החל לגבוה, 3 

סנטימטרים ביום ולבסוף התנשא לגובה של 2 מטרים ו44 סנטימטרים. כמה ימים לקח לו להגיע לשיא גובהו?



ביום הולדתו ה-15 זה קרה. בעודו 
משחק ביער נשמעו טפיפות 

רגליים רחוקות שהלכו וקרבו. 
ערפל אפרפר וסמיך מילא את 

האוויר ומאות דמויות לא אנושיות 
החלו להופיע מבעד לאפלה.

כל יצור נישא לגובה של 4.3 
מטרים. כזכור, באותם ימים גובהו 
של קארים היה עדיין מטר ו - 23 

סנטימטרים. מה היה הפרש 
הגבהים בין קארים ליצור האופל



לפני שהערפל המסתורי הגיע, היה זה יום בהיר ושמשי והטפרטורה היתה 32.6 מעלות. אולם בכל פעם שיצור נוסף 
הופיע, ירדה הטמפרטורה ב 1.3 מעלות. כמה יצורים כבר היו סביבו כשהטמפרטורה הייתה 17 מעלות, וקארים 

החל לרעוד מקור ומפחד גם יחד



קארים הרגיש את הפחד משתק את גופו אבל נשימה אחר נשימה, הבין שתושבי הכפר הקרוב תלויים בו. הוא רץ 
מהר ככל שהיה יכול, אבל המרחק היה רב. רגליו היו מסוגלות לרוץ במהירות של 6.25 קילומטר בשעה. 

כמה שעות לקח לקארים להגיע אל הכפר המרוחק 25 קילומטרים ממנו ?



וכך החלו ימי האופל. קארים הנהיג את נסיגתם של בני 
האדם מאדמתם אל מעבר להרים, שם יכלו להתארגן 

מחדש.

קארים הצעיד את אנשיו דרך ההרים ודרך יערות הקור 
במשך שנתיים. בכל חודש צעדו 4.001 קילומטר. 

איזה מרחק עברו במהלך בריחתם מיצורי האופל ?



לבסוף, מצא קארים את מבוקשי. עמוק ביערות ללא השם, בקצה שבילי הרוחות האדומות, פגש קארים את הכוהנת.
״הפכי את היד שלי לברזל״, ביקש קארים, ״כדי שאוכל להנהיג את בני האנוש חזרה אל הכפרים שנלקחו מאיתנו״.

״אעשה זאת״, ענתה בלחישה, ״אם תפתור את חידתי. כמה אלפיות יש במספר 1.2 ? ״ שאלה



לבסוף הגיע היום וקארים יד הברזל התייצב מול מנהיגי יצורי האופל, ״זה מאוד מעליב שברחתם מאיתנו ככה״, אמר 
מנהיג יצורי האופל, ״זה בגלל שאנחנו גבוהים ? בגלל שאנחנו אפורים? כל מה שרצינו זה עוד חברים, היה לנו מאוד 

משעמם בטירה״, הוא אמר בקול עצוב



וכך עד עצם היום הזה, חיים להם בני האנוש ויצורי 
האופל בצחוק, אהבה וחברות, ומזכירים לכולנו, שלפני 
שאנחנו הופכים את הידיים שלנו לחתיכות ברזל, כדאי

להתחיל ולנסות להגיש אותן לשלום.

הסוף


