
חידה בגיאוגרפיה

 

. מ צפונה " ק1מ מערבה ואז " ק1, מ דרומה" ק1הוא הולך . איש אחד עושה טיול

איפה האיש . בסוף הטיול הוא מוצא את עצמו בחזרה באותו מקום שבו הוא התחיל

?התחיל את הטיול שלו
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צפון 

דרום

מערב  מזרח 

.הקוטב הצפוני: תשובה

. נחשוב קצת על מסלול הטיול של האיש הנחמד מהחידה

:  זה נראה כך. ואז צפונה, אז מערבה, הוא הלך דרומה

האיש בכלל לא , לפי הציור הזה

! חוזר למקום שממנו הוא התחיל 

 כשהוא מתחיל מהקוטב אבל

איך .  יחזור לקוטבכןהוא , הצפוני

?זה יכול להיות להיות

בהנדסה . יההתשובה היא בסוג ההנדסה שאנחנו לומדים בבית הספר ושכולנו רגילים אל

, תמיד נמצאים על משטח ישר' קווים וכו, משולשים, אנחנו מדמיינים שכל הריבועים, הזו

אני לא חוזר , ועוד זווית ישרה, אם עשיתי זווית ישרה, ובמשטח ישר. כמו דף במחברת

אבל מה קורה כאשר עושים את הזוויות הישרות האלו על כדור ). כמו בציור! (לאותו מקום 

.בתמונה למטה אתם יכולים לראות את התשובה? אבל עגול, שהוא לא ישר, הארץ

על שם אוקלידס היווני שפיתח , להנדסה על משטח ישר קוראים גם גיאומטריה אוקלידית

על שם זה שאוקלידס (אוקלידית -להנדסה על משטח עגול קוראים גיאומטריה לא. אותה

...)  פיתח אותהלאהיווני  



הערה למורים וילדים שרוצים לדעת עוד יותר. ב.נ

 1נניח שהלכתי . הדרומיהאמת היא שיש עוד קבוצה של פתרונות אפשריים ליד הקוטב 

 החץ –שימו לב . לפי החץ בתמונה למטה, מ דרומה מנקודה כלשהיא על כדור הארץ"ק

 אי אפשר ללכת בתוך –אלא על פני כדור הארץ , והמעגל לא נמצאים בתוך כדור הארץ

....כדור הארץ

זאת אומרת שהגעתי (הגעתי לנקודה שנמצאת על מעגל דמיוני קרוב לקוטב הדרומי 

). לנקודה בצד התחתון של החץ בתמונה

. מ" ק1 נניח שהיקף המעגל הזה הוא בדיוק 

אני חוזר שוב לצד התחתון של , מ מערבה מהצד התחתון של החץ" ק1אם עכשיו אני הולך 

!  מ בדיוק " ק1כי המעגל הוא באורך , החץ

וחזרתי לנקודה שממנה ) לפי החיץ בתמונה למטה(מ צפונה " ק1עכשיו אני עולה 

...התחלתי

הקו טב ה דרו מי 

מ חוזרים " ק1 יש עוד מעגלים דמיוניים כאלו קרוב לקוטב הדרומי שבהם אחרי הליכה של

זה כל מעגל בהיקף , למען האמת. (מ" ק0.5למשל מעגל באורך , לאותה נקודה על המעגל

). הוא מספר שלם n כאשר n/1של 

.   ובנוסף הקוטב הצפוני,  אין סוף נקודות קרוב לקוטב הדרומי: אז התשובה האמיתית היא

התח לה 


