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 )קטגוריות(ההיגיון שמאחורי חידות ההיגיון: עשרת הדיברות 
 
 רתי משמעת

א באופן רגיל על משמעויות שונות של התשובה. הגדרה המורכבת משתי הגדרות שני חלקי ההגדרה רומזים כ"
פנימיות, שמכוונות את הפותר לאותו הפתרון. על הפותר מוטל, בין השאר, לגלות היכן עובר הגבול בין שתי 

 ההגדרות הפנימיות ולדעת להפריד ביניהן במחשבתו תוך כדי פענוח ההגדרה. למעשה, שני חלקי ההגדרה הם
 'מילוניים'.

 לרוב, כ"א מהחלקים מפרש מילה שנכתבת בניקוד שונה אך באותן אותיות.
 פתרון: אמיר       ( 4אחליף את הנסיך )         פתרון: חּום / חֹום                 ( 3דוגמאות: צבע לוהט )

 
 אותיות מבולבלות –אנגרמים 

: עליכם לזהות מילה או מספר מילים שלרוב אין להם 1 הגדרה שבתוכה יש את התשובה באותיות מבולבלות. רמז
: במידה ויש כבר אותיות מהגדרות אחרות שפתרנו, זה יכול 2משמעות מילונית פשוטה שניתן להמירה. רמז 

 לסייע לנו למצוא את המילה שאותיותיה יהיו התשובה.
      )סללום(          ל מפותל מסלו     )בוער לכן(     אתן ממהרות? הוסיפו נר לכובע      דוגמאות: 

 )חלומות פז(    תפוז מלוח לפני השינה       )עצוב(             רוח רע צבוע במצב 
 

 מילה בתוך מילה )בתוך/ב(
זהו אחד מסגנונות ההגדרה הנפוצים. מכניסים מילה אחת )או יותר( בתוך מילה אחרת, ונוצר ביטוי חדש. מילות 

, מַכתר, מקיף, בחוץ, בלע וכיו"ב -וכיו"ב )מתייחס למילה שמוכנסת(.או: מחוץ ל -, חדר ל-בתוך, נכנס ל מפתח: ב,
 )מתייחס למילה שמקיפה(

 ב' יכולה להיחשד כפירוק של ב' + מילה אחרת.-רמז: כל מילה שמתחילה ב
 יר פיתוחבטח ע     )טלנובלה = טלה+נובל(    אופרת סבון קיבלה פרס במזל     דוגמאות: 

 תו בגד בצופים                      המלך לא טוב בפה 
  בכית הרבה בגינה                        חברי באים באופן זמני 

 תשובות: פיתוח, פרעה, גדוד, ארעיים, כרובית.
 

 היפוך )סב / שב / חזר / עלה / חג / ישוב(
יש לקרוא את הפתרון מהסוף  –"להחזיר" וכו' ”, "לאחור ”,"בחזרה”, כאשר בהגדרה מופיעים ביטויים כמו: "שוב

 "להרים" וכו'.”, "מלמטה”, להתחלה. בהגדרות מאונך יופיעו ביטויים כגון: "בעלייה
 פתרון: חמוץ. יש לקרוא 'צומח' מהסוף להתחלה. ( 4דוגמאות: מה הטעם להחזיר משהו מלבלב? )

 ישר חזר עצוב –הגון        מה יכול לקרות בהפיכת חצר?   –רצח 
 הצבע שוב רשע –לבן            הפרח שוב היה מעניין  –נרקיס 

 
 מילה משותפת

לעתים קרובות יופיעו צמד, שלשה או אפילו רביעייה של מילים היוצרות הגדרה שפתרונה הוא מילה ה"משותפת" 
: ההגדרה היא משפט סתום לכל אחת מן המילים, במובן זה שהיא יוצרת צמד מילים מוכר עם כל אחת מהן. רמז

 במיוחד.
(. פתרון: דבר )צמדי המילים הם "אין דבר", "שםדבר", "דֵבר יפה" ו"דבר 3דוגמא לפתרון: אין שם יפה אחר )

 אחר"(
 )תשובות: ים, חול, בא(    . בימים או בחשבון3   . יום המועד או ארמון 2    . סוף אדום או שחור 1דוגמאות: 

 
 שימוש באותיות )למד/קוף + ראשונות / אחרונות(

בתוך ההגדרה יהיה רמז לכך שבתשובה תהיה אות מסוימת, אך הפותר עלול להתבלבל ולקרוא את האות כמילה 
עם משמעות )יחשוב שמדובר בקוף החיה ולא בסימן לכתוב את האות קו"ף או יחשוב שמדובר בלמד הפועל ולא 

 .בסימן לכתוב את האות למ"ד(
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 )תשלום(  האחרונה היא ברכה ואינה בחינם     )מתיא(      השאלה הראשונה של המלך     דוגמאות: 
 )קשטן(         קוף ושד בהפועל תל אביב    )בלש(         השוטר למד בעיר 

 
 רצף )רגיל, חוזר, חסר(

בר לרצף הרגיל )אותיות עוקבות( כשבהגדרה יהיה מילים כמו רצף או סדר, יתכן והכוונה תהיה לרצף אותיות. בע
  יתכן ויופיע רצף חסר )שאות נשמטה ממנו( או רצף הפוך )מהסוף להתחלה(. 

 בסדר עם חורים      טס ברצף           חוף מסודר     דוגמאות: 
 סדרה חסרת בית רצופה מעשיות      הנחש שוב בסדר       איפה האוניות שוב בסדר 
 נמל, צפע, אגדה.תשובות: גדה, עף, רשת, 

 
 ם, ב"ב, ב"ש(-שימוש בר"ת )פ"ת, ת"א, ר"ג, י

 קשה ולא שכיח להכניס שם של עיר לתוך שאלת היגיון. סביר יותר שהעיר תופיע בהגדרה בצורת ראשי תיבות.
 צבע אמן מחוץ לעיר       רק העיר פורחת        אפילו העיר אמרה        דוגמאות: 

 קפת, אר"גמן.תשובות: פ"תגם, ר"
 

 התייחסות למספרים כאל אותיות פוטנציאליות –גימטריה 
 מקומות ישוב ופתחים 300   סוגים של מתפללים  8יש     תו ועוד תו בל"ג בעומר  40    דוגמאות: 

 לחנים גלויים 10   קרובי משפחה במחרוזת  80          בכלא  100סמנו 
 , פנינים, ישיריםתשובות: מדורות, חזנים, שערים, צינוק

 
 הגדרות שמיעה:

-העיצורים שנשמעים באופן דומה: ק כשמשמיעים את הפתרון בקול הוא יכול להישמע כמו מילה או ביטוי אחרים. 
ן, -ׂש. כמו כן אמות קריאה שלא נשמעות. דוגמה: ּכָּאן-ב, ס-ט, ו-תס, ת-טס-ע )לעיתים גם ה'(, צ-כ, א-ּכ, ח ּכָּ
: 2הצהיר, הודיע. רמז …, אומרים ש…, מין. רמז: מילות המפתח: שמענו ש-חם –חמין עיצורים מוכפלים:  וכן 

 הוספת הסימן )ש = שמיעה( בסוף ההגדרה.
ִווית -כוכבית     ( 6דוגמא לפתרון: זה מה שעבר עלייך בחיוג מקוצר )ש( )  נשמע כמו: ֹכה חָּ

 נס(-לאן ברח הפרי )אנה      בי( -קבוצת הספורט מרציבה לי )מכה       דוגמאות: 
 


