בעיות כמותיות
בעיות תחומי חפיפה

תחומי חפיפה
שאלות תחומי חפיפה )כשמן כן הן( ,עוסקות במציאת תחומי חפיפה בין קבוצות פריטים תוות ,או בהוכחת היעדר חפיפה בייהן.
לדוגמה :בכיתה  20תלמידים ,מהם  10מרכיבים משקפיים ,ו 14 -לובשים חולצה כחולה .המשימה תהיה לבדוק מה תחומי
החפיפה של הקבוצות התוות בשאלה ,למשל :כמה מהילדים מרכיבים משקפיים וגם לובשים חולצה כחולה ,כמה רק מרכיבים
משקפיים ,כמה רק לובשים חולצה כחולה וכמה לא מרכיבים משקפיים ולא לובשים חולצה כחולה )לא תמיד יהיה ייצוג לכל
הקבוצות ,ועל כך בהמשך(.

כאשר החפיפה בין הקבוצות תוה בשאלה
לעיתים החפיפה בין הקבוצות המופיעות בשאלה תהיה תוה בגוף השאלה.
שאלה לדוגמה
בכיתה  40תלמידים ,מהם  20שאוהבים שוקולד ,ו 30 -שאוהבים גלידה.
תון כי  15תלמידים אוהבים גם שוקולד וגם גלידה.
כמה מהתלמידים בכיתה אים אוהבים שוקולד ואים אוהבים גלידה?
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פתרון :יתן לחשוב על השאלה בצורה הבאה :בכיתה עשתה הצבעה שבה שאלו התלמידים מי אוהב שוקולד ומי אוהב גלידה.
כאשר שאלו התלמידים מי אוהב שוקולד ,הצביעו  20מתלמידי הכיתה .כאשר שאלו מי אוהב גלידה ,הצביעו  30מתלמידי
הכיתה .בסך הכול היו  50הצבעות ,ואמר לו ש 15 -מתלמידי הכיתה הצביעו פעמיים )גם לשוקולד וגם לגלידה(.
דרך פתרון ראשוה היא לחסר את מספר התלמידים שהצביעו פעמיים )  ( 15מסך ההצבעות )  ( 50כדי לקבל את מספר תלמידי
הכיתה שהצביעו לפחות באחת ההצבעות . 50 − 15 = 35 :המשמעות היא ,שההפרש בין  35תלמידים לבין  40תלמידים ,שהוא
 5תלמידים ,מהווה את מי שלא הצביע אפילו לא פעם אחת .התשובה הכוה היא ).(2
דרך פתרון שיה שאפשרית במקרה התון ,היא סידור התוים בטבלה שסכום הריבועים בה הוא גודל הקבוצה הכוללת ) :( 40
רק שוקולד )לפי סה"כ שוקולד (20

גם וגם )תון בשאלה(

20 − 15 = 5

15

רק גלידה )לפי סה"כ גלידה (30

לא ולא

30 − 15 = 15

40 − 5 − 15 − 15 = 5

דרך פתרון שלישית ,שתשמש אותו גם בסוגים אחרים של שאלות חפיפה ,היא סידור התוים על גבי ציר שאורכו כגודל הקבוצה
כולה 40 ,במקרה התון ,תוך שאו מקפידים לסדר את הקבוצות תוך התחשבות בגודל החפיפה התוה בייהן:
5

 30אוהבים גלידה
 15גם וגם
 20אוהבים
סה"כ  40תלמידים בכיתה

חפיפה מקסימלית בין קבוצות
במקרים בהם החפיפה בין הקבוצות בשאלה איה תוה לו ,ייתכן וישאל על חפיפה מיימלית או מקסימלית בין הקבוצות.
חפיפה מקסימלית תאופיין ע"י המילים "לכל היותר" ,ומשמעותה מצב בו שתי הקבוצות חופפות האחת לשייה באופן מירבי.

שאלה לדוגמה
במגרש החיה  110מכויות ,מהן  40מקולקלות ו 60 -שאין לבות.
כמה מכויות במגרש החיה ,לכל היותר ,הן מכויות לבות שאין מקולקלות?
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פתרון :ראשית סדר את התוים לפי השאלה ,וזכור כי במגרש החיה בסך הכל  110מכויות.
תון כי  40מכויות מקולקלות ,ולכן יתן להסיק כי  70מכויות אין מקולקלות ) .( 110 − 40 = 70
תון כי  60מכויות אין לבות ,ולכן יתן להסיק כי  50מכויות הן לבות ) .( 110 − 60 = 50
עליו למצוא את החפיפה המקסימלית האפשרית בין  2קבוצות 50 :מכויות לבות ,ו 70 -מכויות שאין מקולקלות.
הכלל הוא ,שהחפיפה המקסימלית בין כל  2קבוצות תוות ,שווה לגודל הקבוצה הקטה מבין השתיים ,ובמקרה התון
בשאלה ,המצב המירבי הוא שכל  50המכויות הלבות ,הן גם לא מקולקלות )תקיות( .התשובה הכוה היא ).(3
יתן לראות זאת גם על גבי הסרטוט הבא:
 50מכויות לבות
 70מכויות אין מקולקלות
סה"כ  110מכויות במגרש

כלל :חפיפה מקסימלית בין קבוצות תהיה תמיד כגודלה של הקבוצה הקטה מבין הקבוצות המבוקשות.

חפיפה מיימלית בין קבוצות
חפיפה מיימלית תאופיין ע"י המילים "לכל הפחות" או "לפחות" ,ומשמעותה יסיון להימע מחפיפה בין הקבוצות ככל האפשר.
כפי שראה בהמשך ,לעיתים ישם מצבים בהם אין כלל חפיפה מיימלית מחויבת בין הקבוצות.

שאלה לדוגמה
בקערה  14פירות ,מהם  8אים מתוקים ,ו 9 -עגולים.
כמה פירות ,לכל הפחות ,הם גם מתוקים וגם עגולים?
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פתרון :ראשית ,סדר את הקבוצות לפי תוי השאלה:
תון כי  8פירות אים מתוקים ,לכן יתן להסיק כי  6פירות הם כן מתוקים ) .( 14 − 8 = 6
בוסף תון כי  9פירות הם עגולים ,ועליו למצוא את החפיפה המיימלית בין הפירות העגולים לבין הפירות המתוקים.
הכלל הוא ,שבין  2קבוצות ,החפיפה המיימלית תתקבל כאשר סכום את הקבוצות ,וחסר מהן את השלם ,באופן הבא:
סכום הקבוצות , 6 + 9 = 15 :חסר מהן את השלם )  14פירות בקערה( , 15 − 14 = 1 :וקבל שלפחות פרי אחד בקערה הוא גם
מתוק וגם עגול .התשובה הכוה היא ).(1

יתן אף לראות באופן גרפי את ההימעות מחפיפה כלשהי בין הקבוצות ,עד כמה שאפשר:

 9פירות עגולים
 6פירות מתוקים
סה"כ  14פירות בקערה

כפי שיתן לראות ,גם אילו הייו מסדרים את הפירות באופן שבו ימע ככל האפשר מחפיפה כלשהי בין הקבוצות ,עדיין ותר פרי
אחד שהוא גם עגול וגם מתוק.
הערה :אילו היו בקערה  8פירות עגולים במקום  , 9אזי החפיפה המיימלית בין הקבוצות הייתה , 14 − 14 = 0 :כלומר למעשה
לא הייתה מחויבת חפיפה מיימלית כלשהי בין הקבוצות.

כלל :חפיפה מיימלית בין קבוצות תתקבל כאשר סכום את הקבוצות ,ומהתוצאה חסר את השלם.

חפיפה בין יותר מ 2-קבוצות
כאשר תוות יותר מ 2 -קבוצות ,החפיפה המקסימלית איה משתה שכן עדיין מדובר בקבוצה הקטה מבין כל הקבוצות ,אך
החישוב של החפיפה המיימלית משתה.

שאלה לדוגמה
בגן החיות  50חיות ,מתוכן  45חיות טורפות 25 ,חיות מומרות ,ו 8 -חיות עם קריים.
כמה חיות ,לכל היותר ,הן חיות טורפות ,מומרות ,ובעלות קריים?
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פתרון :חפיפה מקסימלית בין קבוצות תהיה תמיד כגודלה של הקבוצה הקטה מבין הקבוצות ,ובשאלה לעיל המשמעות היא שכל
 8החיות בעלות הקריים הן גם מומרות וגם טורפות .לא תיתכן חפיפה גדולה יותר מאשר גודלה של הקבוצה הקטה שמהווה
מגבלה לעומת גודלן של הקבוצות האחרות .התשובה הכוה היא ).(3

שאלה וספת
בחברה מסוימת  40עובדים.
 30מהעובדים למדו כלכלה 20 ,מהעובדים למדו משפטים ,ו 35 -מהעובדים למדו פסיכולוגיה.
כמה מהעובדים בחברה ,לכל הפחות ,למדו גם כלכלה ,גם משפטים וגם פסיכולוגיה?

)5 ( 1

)10 (2

)15 (3

)20 (4

פתרון :כאשר עליו למצוא חפיפה מיימלית בין יותר מ 2 -קבוצות ,יתן לחלק את התהליך לשי שלבים:
שלב ראשון :מציאת החפיפה המיימלית בין  2קבוצות כלשהן המופיעות בשאלה.
שלב שי :מציאת החפיפה המיימלית בין תוצאת השלב הראשון לבין הקבוצה הוספת המופיעה בשאלה.
החפיפה המיימלית בין אלה שלמדו כלכלה לבין אלה שלמדו משפטים היא. 30 + 20 − 40 = 10 :
לאחר מכן ,בדוק האם קיימת חפיפה בין קבוצה שגודלה  , 10לבין הקבוצה השלישית בשאלה. 10 + 35 − 40 = 5 :
המשמעות היא ,שלפחות  5מהעובדים בחברה למדו גם כלכלה ,גם משפטים וגם פסיכולוגיה .התשובה הכוה היא ).(1
הערה :יתן היה לסכום מראש את  3הקבוצות ,ולבצע חיסור של פעמיים השלם התון בשאלה. 30 + 20 + 35 − 80 = 5 :

חפיפה בהסוואה
לעיתים יתקל בשאלות שאין מזוהות מיידית כחפיפה בין קבוצות ,אך תוך כדי פתרון בחין כי מדובר בסוג של חפיפה.

שאלה לדוגמה
במגרש חוות  300מכויות 60% .מהן מקולקלות ,אך לא ידוע מי תקיה ומי מקולקלת.
עדי הקוסם גע ב 173 -מכויות .ידוע כי מכוית מקולקלת שעדי גע בה הופכת מיד לתקיה.
כמה מהמכויות המקולקלות במגרש ,לכל הפחות ,הפכו לתקיות אחרי שעדי גע בהן?
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פתרון :מכיוון שוסח השאלה הוא "לכל הפחות" ,או צריכים למצוא את המצב שבו קיימת חפיפה מיימלית בין המכויות
המקולקלות ,לבין המכויות בהן גע עדי הקוסם .לפי התון 60% ,מהמכויות במגרש מקולקלות ,שהן  180מכויות .היתר,
 120מכויות ,תקיות .על מת להימע מחפיפה בין הקבוצות ככל האפשר "בזבז" כמה שיותר גיעות של עדי הקוסם על מכויות
תקיות ,כלומר על  120מכויות .כעת ,ותרו לעדי עוד  173 − 120 = 53גיעות שיהפכו מכויות מקולקלות לתקיות .כל
הגיעות הללו יהפכו את המכויות המקולקלות שהוא ייגע בהן לתקיות .התשובה הכוה היא ).(2

שאלה וספת
בביין משרדים יש מזגן ב 68 -מהחדרים ומאוורר ב 40 -מהחדרים.
אין בביין אף חדר בלי מזגן וגם בלי מאוורר.
מה המספר המקסימלי של חדרים בביין?
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פתרון :אמם בתרגיל עצמו לא מופיעות המילים "לכל היותר" או "לכל הפחות" ,אולם כתוב שאין חדרים שבהם אין מזגן וגם אין
בהם מאוורר ,כלומר תוה לו חפיפה מיימלית של  0בין הקבוצות "ללא מזגן" ו"ללא מאוורר".
המשמעות היא ,שקיימות רק  3קבוצות אפשריות :רק מזגן ,רק מאוורר ,גם מזגן וגם מאוורר .המספר המקסימלי של חדרים
בביין יתקבל כאשר קבוצת ה"גם וגם" תהיה קטה ככל האפשר –  0בדיוק .במקרה זה סך החדרים בביין יהיה
 . 68 + 40 = 108כל חדר שבו יש גם וגם היה מוריד מהמיין ה"ל של חדרים בביין ,ולכן זה המספר המקסימלי.
התשובה הכוה היא ).(1

סוף שיעור – בהצלחה בתרגול!

