
 פיטריות וכובעים, חידה על חייזרים
 

כי הם , החייזירים האלו, הם לא מאוד נחמדים.  אנשים10וחטפו חייזרים הגיעו לכדור הארץ 
אבל מאוד אוהבים , הם מאוד. (רוצים להפוך את כל שטח כדור הארץ לחוות פיטריות ענקית

 האנשים שהם חטפו סוג 10ולכן הם נותנים ל, אבל הם גם אוהבים ייצורים חכמים). פיטריות
הם מבטיחים לפתח איתנו קשרים ידידותיים , אם האנשים עומדים במבחן בהצלחה. של מבחן

 .מתכונים האהובים שלהם להכנת פיטריותהולחלוק איתנו כמה מ
 
 

 כאשר כל אחד מסתכל על הראש של זה ,  האנשים בתור10הם יעמידו את כל . והנה המבחן
 . סגול או ירוק–כל אחד מהאנשים מקבל כובע על הראש   ).מרקטכמו התור בסופר(שלפניו 

 לראות את כל הכובעים של האנשים יכולאבל , אף אחד לא יכול לראות את הכובע שעל ראשו
והם , )או ראשה(החייזרים יבקשו מכל בן אדם להגיד איזה צבע כובע יש על ראשו . שלפניו

 כל אחד .ים והכובעים שעומדים לפניו בתור האנש9זה שרואה את כל , יתחילו עם האחרון
 ...אבל אם לא, יופי, אם התשובה נכונה . בתור שומע את התשובות של כולם

 
 : הנה המצב בציור

 
 
 
 
 
 
 

 :חוקים

 כובעים סגולים 9ו ישיה, למשל, יכול להיות. לא ידוע כמה כובעים סגולים וירוקים יש •
 .  ירוקים5 סגולים ו5אבל יכול להיות גם , ורק אחד ירוק

כך שיש זמן לחשוב על שיטה שתציל כמה שיותר ,  שעות24המבחן יתחיל בעוד  •
 .ואולי את כל כדור הארץ ,10אנשים מתוך ה

כאשר כל בן אדם יכול למסור מידע , ברור שכדאי לחשוב על סוג של שיתוף פעולה •
אבל כל אחד מהאנשים חייב להגיד את התשובה . שלפניו על ידי תשובתולאנשים 

אז זה " ירוק"עק והיה למשל אפשר לקבוע שאם בן אדם צ. אותה צורהבדיוק בב
זה שלפניו יש לו כובע , אבל אם הוא אומר את זה חלש, שלפניו יש לו כובע ירוק

 .אבל זה אסור. סגול

  .  י צבע מיוחדים וכוחיישנ, יהתטלפ, רון לא כולל מראותתהפ •

 ! בני האדם10 מתוך 9 ניתן להציל :רמז •
כי הוא חייב לתת ,  זה לא יעזור אם כל אחד יגיד את הצבע של זה שלפניו:רמז נוסף •

אם הוא חובש . והוא יכול לתת רק תשובה אחת, תשובה לגבי הכובע שעל הראש שלו
 "... ירוק"אומר זה לא יעבוד אם הוא , וזה שלפניו כובע ירוק, כובע סגול


