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המינוח המושלם לאתגר זה מגיע מסביבה שהיא שונה לחלוטין 

או , שווא- ניתן לכנות אתגר זה נווה מדבר של הבטחת. ק הקרמהקלונדיי

אלא רק , הנווה איננו יעד סופי, במדבר.  מלכודת נווה המדבר–בפשטות 

אך לעתים קשה לעוזבו ולהמשיך בנחישות בחציית . מקום למנוחה בדרך

בעיות תובנה רבות , באופן דומה. סופיים לעבר היעד הסופי- החולות האין

קשה . אך לא ממש, ריהן בתשובות שהן כמעט טובותמפתות את פות

  . להתנתק מהן

  

  קלונדייק של נייר

האנלוגיה של הקלונדייק חופרת מתחת לפני השטח וחושפת כמה 

כל תהליך של פתרון . מאפיינים מבניים יסודיים של החשיבה הפורצת דרך

 –בעיה ניתן לנתח כחיפוש במרחב של גישות אפשריות ופתרונות חלקיים 

לסוגים שונים של בעיות יש מרחבי . לפתרון הבעיה    מרחב האפשרויות

לבעיות הדורשות פריצת , באופן ספציפי. אפשרויות בעלי מבנים שונים

דרך יש בדרך כלל מאפיינים מבניים מסוימים שחוסמים את האפשרות 

נקיקי , מישורים נטולי רמזים, ונגל של אפשרויות' ג–לחשיבה שיטתית 

  . שווא- נאות מדבר של הבטחותחיפוש צרים ו

המגלמת בתוכה , ִחשבו למשל על חידת התובנה הקלאסית הבאה

  :קלונדייק שלם על נייר

  

          תשע הנקודות

, ציירו ארבעה קווים ישרים שיעברו דרך כל הנקודות בתרשים המצורף

  .מבלי להרים את העיפרון מן הנייר
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  . רצו לנסות את הבעיה בעצמכם לפני שתמשיכו לקרואאולי ת, כרגיל

ונגל של 'יש ג. לבעיית תשע הנקודות יש את כל מאפייני הקלונדייק

שיכולים להתחיל , עם דרכים רבות לנסות ולצייר ארבעה קווים, אפשרויות

רמזים : יש גם מישור נטול רמזים. בפינות שונות ולהמשיך בכיוונים שונים

כל ניסיון . ם בחיפוש שיטתי שמתביית על הפתרוןמועטים בלבד תומכי

כשלפחות , ואצל הפותר הטיפוסי כולם נכשלים, נראה דומה מאוד לאחר

אם נקפוץ אל מאפיין . נקודה אחת מצליחה לחמוק מכל ארבעת הקווים

- הרי הכמעט–השווא -  נווה המדבר של הבטחת–הקלונדייק הרביעי 

ולפיכך קל גם , נקודות חוץ מאחתקל לכסות את כל ה. פתרונות הם מפתים

אך . פתרון יצליח ללכוד את כל הנקודות- לחשוב ששינוי קל של הכמעט

  . בפועל אין זה כך

אלא שהמאפיין המטעה ביותר בבעיית תשע הנקודות קשור בתכונה 

רוב פותרי הבעיה תוחמים באופן .  נקיק החיפושים הצר–השלישית 

הפתרון מצוי . ת על ידי הנקודותאוטומטי את חיפושיהם לתיבה המוגדר

פותר הבעיה המוצלח מניח לקווים . דווקא מחוץ לאזור החיפוש הזה

  :לחרוג מגבולותיה של התיבה
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בעיות שדורשות חשיבה פורצת דרך מתאפיינות בצירוף , באופן כללי

אך רק  מקומות רבים לחפש בהם –זה או אחר של סממני הקלונדייק הללו 

רמזים מועטים שעשויים לכוון ; )ונגל של אפשרויות'ג(פתרונות מעטים 

פתרון שמצוי מחוץ לאזור החיפוש ; )מישור נטול רמזים(אל הפתרון 

פתרונות - והפיתוי להתמיד בעבודה על כמעט; )נקיק חיפושים צר(הרגיל 

ארבעת מאפייני ). שווא- נאות מדבר של הבטחות(שלא ממש עובדים 

 לבעיות –הגיוניות - יק הללו הם שהופכים בעיות מסוג זה לבלתיהקלונדי

  .שאינן מתמסרות לחשיבה שיטתית

 הגיוניות –מובן שלא מדובר בשני סוגים שונים לחלוטין של בעיות 

 ארבע מלכודות הקלונדייק עשויות.  שביניהן אין ולא כלום–הגיוניות -ובלתי

הגיוניות - וניות לבעיות בלתיההבדל בין בעיות הגי. להופיע בדרגות משתנות

מפריד ביניהם : דומה במובן מסוים להבדל בין כלבים מסוכנים לכלבלבים

כלבים מסוכנים באמת קרובים לקיצוניות . בשונה מגבול ברור, רצף

בעוד שכלבלבים קרובים דווקא לקיצוניות , הקשוחה והאגרסיבית, הגדולה

  . מצאים כל שאר הכלביםבין שני הקטבים הללו נ. הרכה והכנועה, הקטנה

  

  ארבע פעולותיה של החשיבה הפורצת דרך

ארבעת מאפייני הקלונדייק מגלים מדוע ְמַשֵֹחק המזל תפקיד חשוב כל כך 

הם גם מצביעים על כיווני חשיבה אפשריים שמעלים את . בפריצות דרך

הגיוניות אמנם אינן מתמסרות - בעיות בלתי. הסיכויים לפגוש במזל

אך אפשר להכניע אותן כאשר פותר הבעיה מזהה את , תלחשיבה שיטתי

של המצב וממשיך הלאה במה שניתן לכנותו היגיון " קלונדייקי"האופי ה

  .  חשיבה פורצת דרך יעילה נמנעת במכוון מחשיבה שיטתית. קלונדייק

חשיבה פורצת דרך היא אמנות ואומנות המּונעת על ידי נפש סקרנית 

וכך לחלץ ממנה את , תן לארגנה במידת מהני, עם זאת. וניסיון עשיר

ניתן לחלק את החשיבה הפורצת דרך . הדפוסים והאסטרטגיות העיקריים

אחת בעבור כל אחד מארבעת , לארבע פעולות של היגיון קלונדייק
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האם סביר להניח שאוכל ?  מתאים ְלמה שהייתי רוצה להשיגXמפעל 

  "?האם הפרויקט יוביל אותי לדברים אחרים, אם אעשה זאת? לבצע אותו

  

  הגדרה מחדש של בעיות כדי להימלט מפתרונות ישנים

האתגר . הבה נשוב לרגע לבעיית תשע הנקודות שהוצגה בפרק השלישי

 וזאת –שיעברו דרך כל תשע הנקודות , היה לשרטט ארבעה קווים ישרים

חידת תובנה זו לוכדת פותרי בעיות רבים . מבלי להרים את העיפרון מהנייר

לאחר שמשתחררים . בהנחת הנקיק שעל הקווים להישאר בתחומי התיבה

  .קל למדי לצייר את ארבעת הקווים, מהנחה זו

. דבר מלכודת של נווה מ–אך גם הפתרון המוכר לנו מהווה מלכודת 

האם !" הכול חוץ מזה"ונאמר , תארו לעצמכם שנפסול את הפתרון הזה

? עדיין נוכל לכסות את כל תשע הנקודות בפחות מארבעה קווים ישרים

  ). אין בעיה–ביותר מארבעה  (

וקפלו את צדי , התמקדו בטור המרכזי של הנקודות: הנה פתרון אחד

ראו (בטור האמצעי הדף באופן שטורי הנקודות הימני והשמאלי יגעו 

זמני של כל - תוך סימון בו, קחו עיפרון וציירו קו אנכי אחד, כעת). תרשים

פתיחת הנייר תגלה שכל הנקודות סומנו באמצעות ציור . שלושת הטורים

  .של קו אחד בלבד
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  . זו הטענה הרגילה–!" אבל אתה לא יכול לקפל את הנייר"

  .  מונע מאיתנו לקפל את הניירשום דבר בהגדרת הבעיה אינו? מי אמר

  .  זו התגובה–" אבל אפשר להבין שאסור לקפל את הנייר, טוב"

חידות תובנה מלאות במלכודות שבהן מה שכביכול ? האם זה כך באמת

זוכרים את בעיית הקסדה מהפרק . מובן הוא בדיוק מה שצריך לפקפק בו

מהי . יע לבסיסאיש נוסף מג. בבסיס עומד איש עם קסדה: הנה היא? השני

אך זוהי , הוא בסיס צבאי" בסיס"אתם עשויים להניח שה? הסיטואציה כאן

הכלל בבעיות תובנה . מדובר בבסיס במשחק בייסבול, למעשה. רק הנחה

  . הוא שכל מה שלא נאמר במפורש נחשב לשטח הפקר

ציירו את תשע . הנה פתרון ברומטרי נוסף לבעיית תשע הנקודות

ציירו , כעת. ואז גלגלו את הנייר לגליל,  על פיסת ניירהנקודות בהטיה קלה

שמתפתל ) תוך שיטוח הגליל במטרה לשמור על הקו ישר(קו ישר אחד 

ציירתם קו ישר אחד שעובר דרך כל , שוב). ראו תרשים(במעלה הגליל 

  . תשע הנקודות
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