
 
 

 2009פברואר  –פתרון השלמת משפטים

 פרק ראשון

 

לא הכל אומרים כי הם מתגעגעים אל ימי ילדותם, שהרי ידוע שבילדות יש תמהתני מדוע  .15

ההבטחה שאנו מתגעגעים אל אפשר להסביר זאת בכך משיש בבגרות. פחות רגעי צער 

 ימי הילדות עצמם. לעתיד הגלומה בילדות ולא אל 

 (.2)התשובה הנכונה היא 

אך הטוב ביותר, כשנותנים למשה הוראות מדויקות, הוא מבצע את המוטל עליו באופן  .16

אינו מעודד מנהל המפעל שבו הוא עובד נקלע למבוכה. כשעליו לפעול באורח עצמאי הוא 

הוא אינו שבע רצון מתפקודו של משה. ולמרות זאת חשיבה עצמאית בקרב עובדיו 

 (.2התשובה הנכונה היא )

שהיה אפשר להתרשם מעטיפת התקליטור 'ריגורטי', המראה את זמרי הלהקה  שלא כפי .17

נאמר על 'ריגורטי' כי אין  בכדילא עליזה ואופטימית. המוזיקה שבו זועפים וחמורי סבר, 

 תוכו כברו. 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

ששמעה את פסיקתו בעניינה, רק לאחר בכישוריו של הבורר  ספקמכיוון שדניאלה הביעה  .18

  שביעות רצונה מפסיקתו זו.-מאיאצלי החשד שעמדתה נובעת התעורר 

 (.1התשובה הנכונה היא )

בין הפרשנויות שניתנו לציורו במקומות שונים בעולם, גרם לריקרדו לחוש השוני  .19

וזאת מכיוון שהרקע התרבותי הייחודי של כל נכשלו, שהמאמצים הרבים שהשקיע בציור 

את האופן שבו הבין את הציור. אני, לעומתו, סבור כי יצירה בעלת ערך הוא שקבע ופה צ

השפעה של הרקע התרבותי של הצופה על האופן שבו הוא המעודדת היא דווקא יצירה 

 מבין אותה. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009פברואר  –פתרון השלמת משפטים

 פרק שני

הטוענת כי הרמה הטכנית של הסרט אינה מן  עם שקדי, שלא להסכיםאיני יכולה  .15

שעמד לרשותו של הבמאי, אני סבורה  הזעוםבהתחשב בתקציב עם זאת, הגבוהות. 

  ניצול יעיל של משאבים.שמדובר ב

 (. 1התשובה הנכונה היא )

יכול לשאת ריח של לדוגמה, מכיוון שהם יודעים שאינני  אוהבים להרגיזני.בני משפחתי  .16

אנו להניח לפני את צלחת טבעות הבצל המטוגנות בכל פעם שבני המשפחה נוהגים בצל, 

 נפגשים לארוחות משותפות. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

יתה בו מגמה יעליו את תכתיבי ההסכם הקואליציוני, שה קיבלראש ממשלת טרינידד  .17

המפלגה זכה לתמיכת הוא לא למרות זאת מעמד האישה. מפורשת של קידום 

 הפמיניסטית. 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

עדיין ניכר בו חוסר הניסיון של ככל שהיה תקליטה הראשון של הלהקה, מוצלח  .18

שיכולת הנגינה של הגיטריסט השתפרה אף הגיטריסט הצעיר שלה. כיום, כעבור שנים, 

 של תקליט הביכורים ההוא. הלהקה אינה מצליחה להגיע לרמתו במידה רבה, 

 (. 3ובה הנכונה היא )התש

דעתו ידוע כי התבטאויותיו הקודמות של חבר הכנסת גלעדי בעד חוק התקציב שיקפו את  .19

החוק הפתיעה בעד העובדה שבסופו של דבר הוא הצביע האישית ולא את עמדת מפלגתו. 

  עמדת מפלגתו.בדרך כלל את תואמת אותי, משום שהצבעתו של גלעדי 

 (. 3התשובה הנכונה היא )

 

 

  



 
2009אפריל  – משפטיםפתרון השלמת   

 פרק ראשון

 

איני יכול לעשות כך ביחס פרקים הביולוגיים של הספר, אך חלקתי שבחים לאמנם  .11

פרקים הדנים בהיבטים הפסיכולוגיים של המחלה המתוארת בו. כשקראתי את ל

 בתחום זה. חסר כל התמצאות שהכותב התרשמתי מיד הפרקים העוסקים בפסיכולוגיה 

 (.1התשובה הנכונה היא )

אף למאמין בה לבקש חיזוקים לאמונתו בדמות נסים ומופתים. מותר על פי עיקרי דת זו,  .12

 לתמיכה מסוג זה.אינה זקוקה הצטייר כמי שאמונתו תמיד המאמין האידיאלי על פי כן, 

 (.3התשובה הנכונה היא )

עלול כלי זה למרבה הצער, השפה ממלאת תפקיד מרכזי בחשיבה ובתקשורת אנושית.  .13

את דרכי ההתבטאות שלנו ואת מגבילות המלים מכיוון שזאת, לעתים לבלום אותנו, 

 הדרך שבה אנו מפרשים את העולם. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

הכוח: על חברת המים ביזור להחיל את עקרון אין כדי שתצליח הרפורמה במשק המים,  .14

 מונופול.להמשיך להיות הלאומית 

 (.3שובה הנכונה היא )הת

את מצניע שהוא אין פלא ועל כן שחצן, בספרו מנסה המחבר לתאר את ניוטון כאדם  .15

העובדה, כי האמרה "היטבתי לראות למרחוק רק משום שעמדתי על כתפיהם של 

 לניוטון.מיוחסת אחרים" 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
2009אפריל  – משפטיםפתרון השלמת   

 פרק שני

 

, כה רבהבינה מאחר שיוסף ניחן בלדעתי, יש לכל אדם שיער או שכל, אך לא שניהם יחד.  .11

 עטור שפע תלתלים. אם יתברר שראשו  אתמה עד מאוד

 (.2התשובה הנכונה היא )

שמר על  וגם לאחר שנתקרב אליו בעש"ט, ביקורת כלפי התחילה הייתה לו לרבי נחמן  .12

 של הבעש"ט. ר לראות בו ממשיך דרכו ספק אם אפשמשום כך עצמאותו הרוחנית. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

כרונותיו רחבי ההיקף של פאלין סימנים ל"שכתוב" ההיסטוריה יבזאין ספק שיש  .13

הפרטים ולכן אפשר לערער על אמיתותם של חלק מן ולתיאומים שלאחר מעשה, 

כה מפורטים אחרים מסופקני אם נוכל למצוא מקורות מידע עם זאת, המצוינים בהם. 

 התרחשויות המדיניות במשך שנות כהונתו.לתיאור ה

 (.3התשובה הנכונה היא )

הם אינה מוצדקת. כי הדרישה לכושר גופני גבוה מהמועמדים לתפקיד זה הגורסים יש  .14

יכולת תפקוד תחת לחץ, והרי ידוע כי נחוצה אך ורק טוענים שעל מנת להצליח בתפקיד 

 יכולות רבות, אך לא של יכולת זו.ב של כושר גופני גבוה הוא מנבא טו

 (.2התשובה הנכונה היא )

הגליית יהודי בבל, שנתפסה כבר בעת שהתרחשה כמאורע יוצא דופן בממדיו, בניגוד ל .15

ולכן גם העם היהודי, פרק נוסף במסכת הפרעות נגד נתפס גירוש ספרד בעת שהתרחש כ

 מכרעת בתולדות העם.  חשיבותאינם מודעים לכך שלמעשה הייתה לו כיום רבים 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009יולי  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

רק התוכן יישמר לתרגם ספר הרצוף מונחים מקצועיים וסלנג צבאי כך שלא קשה אף ש .15

המתרגם של הספר "המלחמה האחרונה" לעשות  הצליחרוח הדברים והאווירה,  אלא גם

שחווה מי שקרא דומה מאוד לזו זאת, ולכן נראה שמי שיקרא את התרגום יחווה חוויה 

 את המקור.

 (. 1התשובה הנכונה היא )

, במיטבו כשהוא מוקלט באולפןהמבקר טען בלהט שברמן, נגן הג'ז המחונן, אינו  .16

ממליץ נגינתו באולפן הקלטות, ולכן הוא, המבקר, עולה לאין ערוך על ושנגינתו לפני קהל 

חברת התקליטים להקליט המלצה זו היא שהניעה את להקליט את ברמן בהופעה. בחום 

 את ברמן בעת שהופיע בפסטיבל הג'ז במונטריי. 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 הופתעתימשובת נעורים חולפת, רק  הייתהחשבתי שמשיכתו לתאטרון לא מאחר ש .17

 היום במשחק ובבימוי. אינו עוסק ע שהוא לשמו

 (. 4התשובה הנכונה היא )

שבמנהגו אף באיפה ואיפה.  נגועאדית מתוארת בספרו של לסאז' כמי ששיפוטה המוסרי  .18

, יחסה בכך מעשה קונדס של מהשל בנה ליטול ללא רשות כסף מארנקה היא רואה 

 .חטאים שאין עליהם כפרהלמעשי גנבה של אחרים הוא כאל 

 (. 1התשובה הנכונה היא )

בין הצהרותיו של זינר בדבר כוונותיו לבין מימושן בפועל.  פער לא קטןהיה מאז ומעולם  .19

אלא תופעה יוצאת דופן תפקודו בשנה האחרונה, מיום שהתמנה לראש העיר, אינו 

 לא מולאו. שרק מעטות מהןמבחינה זו: מתן הבטחות רבות, 

 (. 2התשובה הנכונה היא )

 



 
 2009יולי  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

עמדה הפוכה משורר אור. מעריכים יתר על המידה את הרי השירה בארץ קרוב מב .15

מהערך שמייחסים לה  מועטרת נחמה טנא, המייחסת לשירתו ערך קהמבהביעה 

 מעבר לים. בות שספגקורות הנוקבית את דבריה בקרים אלו, ואף מחזקמב

 (. 2התשובה הנכונה היא )

בדרך כלל עם חברי הכנסת שיוצאים להגן על האינטרסים של  אינו נמנהאף שאלפסי  .16

נטל המס המוטל על  יוגדלרפורמת המס שבמסגרתה  בגנותהשכבות החלשות, הוא דיבר 

 .לגזור על מעוטי היכולת גזרה שלא יוכלו לעמוד בהשכבות אלה, וטען כי אין 

 (. 2) התשובה הנכונה היא

, דות בתחום מסויםקהתמריירה רפואית הוא קשלא כמו בעבר, בימינו תנאי להצלחה ב .17

. מצריך שליטה בפרטים רביםבכל אחד מתחומי ההתמחות הרפואיים  קמשום שעיסו

, גם אם הוא מגיע להישגים בתחום צר בלבדלפיכך, רופא בימינו עשוי להיחשב עילוי 

 כדי לזכות להכרה דומה. ן תחומים היה עליו להתמצא במגווואילו בעבר 

 (. 1התשובה הנכונה היא )

בישיבת ההנהלה טען דרור כי מהימנותם של מבחני האישיות שמועמדים עוברים בתהליך  .18

, ומנהלי ערלותעל אוזניים לא נפלה . טענתו זו קבספאינה מוטלת בלה לעבודה קה

בל קשים להתקבתוצאות מבחני האישיות של המל ראש בקלההחברה החליטו שלא 

 לעבודה בה.

 (. 2התשובה הנכונה היא )

לא מסגנונו של גולומב. לכן, ודאי  פחותהם הסופרים שסגנון כתיבתם אהוב עליי  מעטים .19

 .העליתי כלל על דעתי לרכוש את ספרו האחרוןלשמוע שלא תתפלאו 

 (. 4התשובה הנכונה היא )

 

 

  



 
 2009אוקטובר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

לראות זאת, לולא  ושכל אדם היה יכוליש הטוענים כי למתמטיקה יש קסם מיוחד,  .15

במיוחד. אלה  מטופלת על ידי מערכת החינוך באמצעים שלומיאלייםהמתמטיקה  הייתה

המשמשות להקניית המקצוע, ואם רק  הנחשלותבאים לידי ביטוי בשיטות ההוראה 

 ליהנות ממנו.  יוכלו הכלישונו שיטות אלו, 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 אינה נופלתשמואל, המחזאי הוותיק, סבר שהוראת מחזאות למחזאים צעירים  .16

לעבוד גם בתור מורה, ועל כן הצר על שלא הזדמן לו בחשיבותה מכתיבת מחזות חדשים, 

 התקשה להתפרנס בכבוד מכתיבה בלבד. מה גם ש

 (.4התשובה הנכונה היא )

ההשערה כי הקריאה בתנאים של תאורה  הוכחה לאבסדרת מחקרים שנערכו בארץ  .17

תוצאות המחקרים, הורים רבים אינם  למרותלנזקי ראייה בטווח הארוך. גורמת חלשה 

 ילדיהם לקרוא בתנאי תאורה לקויים.מתירים ל

 (.3התשובה הנכונה היא )

סנגורו מכיוון שהחוק קובע כי רק אדם המבין את משמעות מעשיו יכול להיענש עליהם,  .18

ראיות לניסיונות של  שלא נמצאובוודאי יטען באוזני השופטת כי העובדה הנאשם  של

את חוות דעתם של הפסיכיאטרים  מחלישההנאשם לטשטש את עקבותיו בזירת הפשע, 

 את משמעות מעשיו. הבין היטבשקבעו כי הנאשם 

 (.1התשובה הנכונה היא )

היו עשויים מבוסם. דבריו ", אמר לי שרגא בעודו מעולם לא בא משקה חריף אל פי" .19

ידעתי כי הפעמים היחידות שבהן אמר שרגא דברי שקר היו כשהיה  לואותי, להפתיע 

 .פיכח

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2009אוקטובר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

 מן הזווית הצרה של : הוא כתוב לוקה בחסרתיאורה של מלחמת וייטנאם בספר  .15

שהיעדרם הקשרים הכלכליים, פוליטיים וחברתיים, ומתעלם מההיסטוריה הצבאית, 

 להבין את משמעויות המלחמה ותוצאותיה. מונע מהקורא

 (.4התשובה הנכונה היא )

 .חסרונותשיש לה כמה  מכחישיםאינם  אפילו הנלהביםהתכנית הכלכלית,  תומכימקרב  .16

 (.2התשובה הנכונה היא )

 השוניבחברה הקורלית, שולטים תמיד כמה נסיכים במקביל.  מו גםכבחברה הזוקינית,  .17

נסיך אחד שמצליח  תמיד ישבין שתי התרבויות בא לידי ביטוי בכך שבחברה הזוקינית 

נסיך שסמכותו גוברת על  אין שוםלהשליט את מרותו על האחרים, ובחברה הקורלית 

 סמכותו של נסיך אחר.

 (.3התשובה הנכונה היא )

ים כי העובדה שקשה לשיג דברים מסוימים גורמת לאדם לרצותם בכל מחיר יש הטוענ .18

היא דוגמה אופיינית הפרי הנדיר אנונה  להיטותי אחרולהתעלם מאיכותם האמיתית. 

עולה על טעמם של פירות אחרים, ולו יכולתי לאכול ממנו בכל עת  אינו , שכן טעמולכך

 .שלא הייתי רואה בו מעדןכאוות נפשי, אין ספק 

 (.4התשובה הנכונה היא )

יכולת זיכרון, ערכו ניסוי במטרה לבדוק את ההשערה.  ישחוקרים ששיערו כי לעוברים  .19

במהלך הניסוי השמיעו לנשים הרות שיר ילדים מסוים פעמים רבות, וזמן מה לאחר 

 בניגודאם תינוקה מגלה יחס מיוחד כלפי שיר זה. לאור העובדה שההלידה שאלו כל אם 

, יש מקום לבדוק אם ייתכן בשלילהמהות על שאלה זו יהחוקרים ענו הא לציפיות

 .מהות לא היו מסוגלות לזהותוישאמנם קיים יחס כזה, אך הא

 (.3התשובה הנכונה היא )

 



 
 2009דצמבר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

נמוכה כדאיות העסקת  העשיר של העובדים,הנהלת המפעל סברה כי למרות ניסיונם  .15

אף על פי כן, כשנאלצה ההנהלה  תוספות השכר הרבות שמקנה להם הוותק.יחסית בשל 

 עובדים וותיקים. היא נמנעה מלפטרלבצע קיצוצים, 

 (.3התשובה הנכונה היא )

במסורת של הקמת בתי תפילה מפוארים ומעוררי דבקו  האדריכלים בני אותה תקופה .16

הייתה עשויה להבטיח להם ים יראה. אדרבה, אף על פי שהקמת בתי תפילה מפואר

מתוך תפיסה שהמתפלל צנועים, , הם בחרו להקים מבנים מקום בין דפי ההיסטוריה

 כבביתו שלו. צריך לחוש בתוכם

 (.3התשובה הנכונה היא )

לכמות הפחמימות שהוא צורך. הפוך צימרמן טען כי כושרו הגופני של אדם עומד ביחס  .17

פחמימות שגזר על  עתירתטענה זו, אמר שבסיומה של דיאטה  על לערערמסטר, שרצה 

 .בשיאועצמו, היה כושרו הגופני 

 (.3התשובה הנכונה היא )

הסיכויים שבהצבעה  מעטיםלהצעה, לא  למתנגדיםשכרגע אני מתרשם שאין רוב  מכיוון .18

 תתקבל.הקובעת היא 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 המשיך מסורת קיימת, 16 -היפני בן המאה ה נוסבאום מתנגד לטוענים שאונגי, הצייר .19

 הייתההעובדה ששיטת ציור זו מסתמכים על בכך שצייר בצבע אחד בלבד. לטענתו, הם 

נפוצה בתקופה שקדמה לאונגי, ואולם יש לזכור כי אונגי גדל בכפר מבודד. בכפר זה היה 

 בשיטה זו. לא צייראונגי חשוף אך ורק להשפעת מורו, ומורו 

 (.2נכונה היא )התשובה ה

  



 
 2009דצמבר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

של יואב, נמנעו הילדים מלפנות לשולה המורה  הסבל שגרמו להם הצקותיולמרות  .15

ליואב. עתה, חיבתה , וזאת מכיוון ששולה לא הסתירה מעולם את שתענישובבקשה 

במבחן, יש סיכוי גדול יותר שהם  יה משום שנתפס מעתיקשסר חנו של יואב בעינלאחר 

 יפנו למורה בבקשה כזו.

 (.1התשובה הנכונה היא )

. באותו זמן סברתי כי הוא בקיא בתחוםיורם, משום שלקבל את המלצתו של החלטתי  .16

, אך כעת, משהתחוור לי הדבר, הוא אינו מעודכן בכל פרטי הנושאלא הייתי ער לכך ש

 .שגויהברור לי שהחלטתי הייתה 

 (.4בה הנכונה היא )התשו

אותו. יתרה מזאת, הייתי  לקבלשידעתי שהתפקיד שהוצע לי קשה ותובעני, החלטתי  אף .17

 כה גבוה.היה השכר המשולם עבורו  אילולאמחליט כך גם 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 ולכן חש הקלהלנסוע בשליחות מעבידו למקומות שונים בעולם,  מעולם לא שששאול  .18

לוועידת העסקים בתאילנד. נראה כי רצונו  צא עובדת שתצא במקומושמכשהלה הודיע לו 

 החשש שמא יתגעגע למשפחתו. קטן בהרבה מן של שאול להכיר מקומות חדשים 

 (.2התשובה הנכונה היא )

שספרה מבוסס על פרשת השחיתות  מתעקשת לטעוןלשמוע כי הסופרת  הופתעתי .19

קווי הדמיון בין עלילת הספר לבין אותה שהסעירה את המדינה לפני שנתיים, שכן בעיניי, 

דמיון בין גיבורת הספר לבין הדמות שלא להבחין ב. עם זאת, קשה קלושים ביותרפרשה 

 הראשית בפרשה.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2010פברואר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

כדי למנוע הפיכה צבאית החליט המלך לצמצם את סמכויות המצביאים. אולם במחשבה  .15

 הם בעלי השפעהאת תחושתם כי  יגבירהשלטון דווקא שיתופם במהלכי שניה הבין כי 

 המוטיבציה שלהם למרוד בו. תקטןעל תהליך קבלת ההחלטות, ובשל כך 

 (.2התשובה הנכונה היא )

חרונה הראו שהכרזתו של שר האוצר על כוונתו להעלות שסקרים שנערכו בעת הא מכיוון .16

ממנה בישיבת הממשלה. ואולם, ממשאל  חזר בו, הוא פגעה בתדמיתואת המיסים 

, שכן עקב צעד זה נוצרה לו תדמית של יצא שכרו בהפסדושנערך לאחר הישיבה עלה כי 

 .הפוסח על שני הסעיפיםאדם 

מהסס, לא יודע  –ו. פוסח על שני הסעיפים הפסדו היה מרובה משכר -יצא שכרו בהפסדו  

 מה להחליט. 

 (2התשובה הנכונה היא )

שצבי עורר אצלי בצהלך ריאיון הקבלה לעבודה גרם לי להתעלם מחוות  החיוביהרושם  .17

הייתי מתייחסת לחוות הדעת  ואולם, גם אילושכתב מעבידו הקודם.  מסויגתהדעת ה

גלעד, המועמד על פניו את ביותר כובד ראש, קרוב לוודאי שלא הייתי מחליטה להעדיף 

 האחר.

 (.1התשובה הנכונה היא )

לחרוג מן התקציב  לא הסכיםהפתעתם של העובדים למשמע העובדה שהמנהל  מובנת לי .18

בכל הנוגע לקיום  על קוצו של יו"ד שמקפידהחודשי: אמנם הוא ידוע בתור אדם 

זה חיוני לחרוג מן  היההמדיניות הכלכלית של החברה, אולם במקרה זה ידעו הכל ש

 התקציב.

 (.2התשובה הנכונה היא )

בניסוי שנועד לבדוק את התנהגותם של אנשים בשעשועוני הימורים בטלוויזיה נמצא כי  .19

כבד, אף לאחר שהצטבר בידם סכום כסף נ להפסיק להמררוב המשתתפים העדיפו 

. בבדיקה חוזרת התברר כי זעוםשההפסד הצפוי להם אילו היו שוגים בהימור הבא היה 

. לפיכך נראה להמר ככל האפשרמההוראות שניתנו למשתתפים השתמע שמצפים מהם 

 היה מספר המסתכנים אף קטן יותר.כי אילו ניתנו בניסוי הוראות ללא כוונה שכזו, 

 (.4התשובה הנכונה היא ) 

 

  



 
 2010פברואר  – משפטיםרון השלמת פת

 פרק שני

 

לפתוח ברכות שחייה ציבורית  האוסרתלחזור בה מן ההחלטה  סירבההמועצה המקומית  .15

מאמציה של השדולה שהקימו בעלי הברכות הציבוריות, שחייה לילית  למרותבלילה. כך, 

 עדיין אינה מותרת.

 (.1התשובה הנכונה היא )

אמונים על משנתו,  היואת מי ש בעיקרהפתיעה חזרתו בתשובה הודעתו של שמחה על  .16

 .התרחקות מהדתשהרי הוא תמיד הטיף ל

 (.3התשובה הנכונה היא )

בקנה אחד עם משנתו של דושנוב, ולפיה  עולהרצון חופשי  איןהטענה שלבני האדם  .17

נה איעל ידי גורל קבוע מראש, והתחושה שאנו בוחרים את מעשינו  מוכתבותפעולותינו 

 אשליה.אלא 

 (.4התשובה הנכונה היא )

סיגלו את להתקיים בכבוד מיבוליהם, מכיוון שהם  התקשותושבי האי גמוס מעולם לא  .18

לנצלם בתבונה. בעת האחרונה  והצליחותנאי האקלים והקרקע באי שיטות עבודתם ל

 שאנשיו לא ידעו להפעילןחלה תפנית באי: הכנסתן של טכנולוגיות חקלאיות חדשניות 

 היבולים. דלדלותיכראוי, גרמה לה

 (.2התשובה הנכונה היא )

בשמירה על בעלי חיים  המשקיעים את כל הונםארגונים אחרים, שלא כרבים סבורים כי  .19

מנסה להגביר את מודעות הציבור השרויים בסכנת הכחדה, עמותת "שמור על הדור" 

גדולה מזו: העמותה ם אין טעות ל בעלי חיים ששכיחותם גבוהה. אולע דווקא להגנה

 אינה עושה דבר למען החיות השכיחות בארץ.

 (.3התשובה הנכונה היא ) 

  



 
 2010אפריל  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

שאת  קרעתי לגזרים את המכתב"חי נפשי!" קרא מר בנקס בתימהון, "הרי במו ידיי  .15

דבר שיש בכוחך  בנמצאהן אין אוחזת בידך!". "ומדוע תתפלא על כך?" השיבה מרי, "

 ". להדביקו מחדשמסוגלת  לקרוע ושאני אינני

 (.2התשובה הנכונה היא )

שחקנית. קשיים בקריירה שלה בתור מגיד העתידות אמר לחברתי כי הוא צופה  .16

 .הפסימיותנאמר לי שהוא ידוע בתחזיותיו אף שמדבריו,  הופתעתי מאוד

 (.4התשובה הנכונה היא )

לידיעת הציבור במרוצת שנות  לא נחשפועל אודות צבי רז  דפרטי מידע מעטים בלב .17

 .שידוע רק למתי מעטתאריך לידתו של צבי הוא פרט  ואולםפעילותו הציבורית, 

 (2התשובה הנכונה היא )

טענה שמדיניות המשטר הנכרובי השפיעה לרעה על כלכלת הממלכה. מצדדת בהמחברת  .18

הכלכלה, השפעתו על ההתפתחות  עם זאת, היא טוענת כי שלא כהשפעת המשטר על

 מתעלמת מהעובדהדווקא. בפרקים הדנים בטענתה זו היא  חיוביתהתרבותית הייתה 

 בתקופת משטר זה בהשוואה לזמנים שקדמו לו. דליםשההישגים התרבותיים באזור היו 

 (.1התשובה הנכונה היא )

ההחלטה להקים נבחרת מחניים רשמית בארצנו, שכן משחק זה  על הצטערתי לשמוע .19

חולקים על עמדתי, נראה אין רבים העליי מאוד. מאחר שידוע כי בציבור הרחב  שנוא

 עמדת הרוב על עמדת המיעוט. גברה לאשבמקרה זה 

 (.3התשובה הנכונה היא ) 

  



 
 2010אפריל  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

קשרים חברתיים במקום עבודתו, ביצועיו  יותרכי ככל שלאדם חוקרים רבים טועים  .15

טענה זו. לדבריו, מאז מתנגד ל. מנכ"ל המכון הישראלי לפוליטיקה יותרבעבודה טובים 

 הם החלו לבלות זמן רב בפטפוטים ותפוקת העבודה ירדה.התיידדו עובדיו אלה עם אלה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

מגובשת לחלוטין במוחו של הבמאי חייבת להיות  שההצגהזה נכון  לדעת גינסבורג, אין .16

-לספק לשחקנים הוראות חד בותמרגיש מחויהוא אינו  לכןהחל מתחילת העבודה. 

 משמעיות בנוגע לאופן משחקם כבר בחזרה הראשונה. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

מרצונו  נבעהניה גל סבורה כי השמטת לימודי הלטינית מתוכנית הלימודים במדינת באל .17

מן הקשיים הכרוכים בהוראתה.  ולאשל השלטון הבלאני למנוע מנתיניו לשלוט בשפה זו, 

שהשלטון לא סבר כי לנוכח העובדה שמקצועות לימוד  משכנעתסברתה של גל נראית 

 כאשר התברר שהוראתם כרוכה בקשיים.הם מזיקים לו נלמדו גם 

 (.1התשובה הנכונה היא )

נימה הסלחנית של מאמר הביקורת שכתבה איילה על הגרסה העברית את ה שוללאיני  .18

היא בדיוק של הספר "ניצת הדובדבן". לדעתי ההסתייגות העדינה המובעת בביקורת 

את הרשום שהתרגום ברובו נאמן למקור. נראה  במידה הנכונה, והיא מעבירה לקוראים

לא נותר  ותי של היצירה העושר הרוחני והספרמעטות בלבד כך שכי יש בתרגום טעויות 

 עיניי הקורא העברי.חבוי מ

 (.4התשובה הנכונה היא )

ה התברר כי מפלגת הסגולים ניהלה תעמולת בחירות לאחר הבחירות לפרלמנט בדולמניי .19

בקרבת הקלפיות. מפלגת הצהובים, שהתאכזבה מתוצאות הבחירות, תבעה שייערכו 

 בחירות חוזרות. 

טענה קבלה של התביעתה, היה בכך משום לדחות את י החליט בית המשפט המחוז לולא

 שתעמולת בחירות בקרבת הקלפיות עשויה להשפיע על אופן ההצבעה של הבוחרים. 

 (.2התשובה הנכונה היא )



 
 2010יולי  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

, לא הייתי מעלה בדעתי שחבר רבות הן התהפוכותשבחיים הפוליטיים  לולא ידעתי .15

זכה ראשות מפלגתו, לאחר שבוועידה שהייתה לפני חצי שנה הוא ייבחר להכנסת שילוני 

 לתמיכה אפסית. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

בימים אלו נערך מחקר על תולדות הפרלמנט האנגלי. שלא כהיסטוריונים רבים,  .16

, אני איני חושב רכיוניים בלבדמסמכים אעבודה זו צריכה להתבסס על  המשוכנעים כי

וזאת זיכרונות אישיים של דמויות מרכזיות בתולדותיו של הפרלמנט, שאפשר לוותר על 

 הבנת ההתרחשויות לעומקן. מכיוון שהם חיוניים ל

 (.2התשובה הנכונה היא )

תכנית לקיצור משך הטיפולים הנפשיים במרפאות המתנגד להפסיכולוג דן פלד,  .17

שהגבלת משך הטיפולים לחצי שנה תאפשר לסייע  אףות הנפש, טוען כי הציבוריות לבריא

שעיקר השיפור במצבם סיונו מלמד ינלפונים רבים יותר במסגרת המשאבים הקיימים, 

 רק לאחר חודשי טיפול רבים. הנפשי של המטופלים מושג 

 (.3התשובה הנכונה היא )

הטענה שוועד העובדים מעוניין למנוע כל שינוי במפעל יותר משהוא מעוניין לקדם את  .18

להשבית את העבודה במפעל  החליטכאשר ועד העובדים זכתה לחיזוק רווחת הפועלים, 

 בתנאי העבודה.  כללו שיפורששינויים אלה  אף על פיבתגובה לשינויים שיזמה ההנהלה, 

 (.3התשובה הנכונה היא )

נוגע , אינו בגנות ההתנזרות מיין אדוםלשמוע שבנצי, המדבר בכל הזדמנות  לאתילא התפ .19

בין הצהרותיו של בנצי לבין  התאמהשכן מעולם לא הייתה כלל במשקאות אלכוהוליים, 

 התנהגותו. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2010יולי  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

רבים בהשוואה לבנייה  יתרונותאף שלשיטות בנייה שאינן קונבנציונליות יש  .15

 אינם זוכים, משום שהבתים שנבנו באמצעותן פוחתהקונבנציונלית, השימוש בהן הולך ו

 עלותם הגבוהה. בשללביקוש רב 

 (.2התשובה הנכונה היא )

באחת השנים  הצלחה גורפתלא בכדי הפך מחזה זה, המתאר את אתונה בימי פריחתה, ל .16

שביקשו אתונאים רבים בקרב הביותר שידעה העיר. הרי בשנה זו היו בוודאי הקשות 

 ימי הזוהר של העיר. להתנתק מהמציאות הקשה ולהתרפק על 

 (.3התשובה הנכונה היא )

טענה שפגיעת האדם בסביבה תגרום לחיסול החיים על פני כדור הארץ, המחזיקים ב .17

מענה לחלק מהבעיות  כבר נתנהיה שהאדם מפתח העובדה שהטכנולוגמתעלמים מ

בעיות שייווצרו עקב פגיעתנו ייתכן בהחלט שגם בעתיד נתגבר על האקולוגיות, ולכן 

 בכדור הארץ. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

מסכים עם חוקר המשטרה  הייתיבשלשלת לקיר הבית,  קשורלא היה ידעתי שכלבי  אילו .18

 ברח. אלא לא נגנבשטען כי ככל הנראה הכלב 

 (.3התשובה הנכונה היא )

ועדת חקירה ממלכתית יכולה לחייב  גם ועדת בדיקה רגילה ולא רקלפי החוק היפני,  .19

אפוא להבין מדוע  קשהעדים להופיע לפניה ולכפות עליהם להציג מסמכים רלוונטיים. 

בהקמת ועדת בדיקה רגילה לחקירת עניין בעל  להסתפקהחלטתה של ממשלת יפן 

 בירור האמת.להרגעת הרוחות ולא לרגישות וחשיבות ציבורית התפרשה כמהלך שנועד 

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 2010אוקטובר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

היום מהות הבורמזיות, שהן לעולם לא שואלות את ילדיהם "מה למדת ימספרים על הא .15

בבית הספר?" כי אם "מה שאלת היום בבית הספר?". סיפור זה משקף את האמונה 

  הבורמזית שהיכולת לשאול שאלות היא החלק החשוב בתבונה האנושית.

 (.1התשובה הנכונה היא )

עקב הירידה בביקוש לפוספטים בשוק העולמי, הייתה עלולה לפחות כדאיות הפקתם,  .16

 זלת במקביל.לולא הייתה טכניקת הפקתם מו

 (.2התשובה הנכונה היא )

ההיסטוריוניים יודעים רק מעט על חכמי טורקמניסטן בימי הביניים, שכן כתביהם של  .17

חכמים אלו נשמדו באסונות טבע. המידע המועט שבכל זאת הגיע לידינו שאוב מן 

  הסיפורים העממיים על אודותיהם, הנחשבים מקור מידע לא מדעי.

 (1)התשובה הנכונה היא 

הגם שמתוך הקוראים בספרו החדש של גונן, רק מעטים חוו ילדות מאושרת ותמימה כמו  .18

הילדות המתוארת בו, הקריאה מעוררת במרבית הקוראים הזדהות עמוקה עם הגיבור 

  הצעיר, עד כי הם שוכחים את הקשיים שאפיינו את ילדותם שלהם.

 (.1התשובה הנכונה היא )

אשר אמר כי ראה אדם אחר ולא  –חס, אף שסברה שהעד השופטת החליטה לזכות את פנ .19

משקר. היא נימקה זאת באמרה שהתביעה לא הצליחה להוכיח את  –את פנחס גונב 

  טענותיה.

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2010אוקטובר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

אל לנו לקבל ללא עוררין את ביקורתה השלילית של מבקרת הקולנוע על סרטה של זלכה  .15

ולהכריז כי אין הוא אלא בזבוז זמנו של הצופה, שכן העובדה שהסרט זכה להצלחה 

 קופתית אפשר ללמוד שהמבקרת ביטאה דעת מיעוט.

 (.3התשובה הנכונה היא )

צים על כל הזדמנות לנפץ מיתוס, מראה בניגוד לאופנה הרווחת בקרב היסטוריונים, הקופ .16

ציגלר בספרו כי המיתוס על אודות עמידתם האיתנה של אזרחי ספרטה בזמן המצור 

דווקא משקף נכונה את המציאות: אזרחי ספרטה נהגו בגבורה בעת ההתקפות הבלתי 

  הם.יפוסקות, והיו נחושים בדעתם שלא להיכנע לאויב

 (.1התשובה הנכונה היא )

טוען כי התנועה אשר את תולדותיה חקר עשתה כל שביכולתה כדי לא להיהפך  מריאנס .17

לתנועת המונים. עם זאת הוא מצטט את אחד ממסמכי היסוד שלה, הקורא לכל ציבור 

  הפועלים להצטרף לשורותיה, מסמך הסותר את טענתו.

 (1התשובה הנכונה היא )

חברי ועד העובדים בחברה.  קבלת החלטות בפורום של חברי ההנהלה לבדם מקובלת על .18

לטענתם, אין בנוהל זה כדי לעורר חשש מפני הפגיעה באינטרסים של ציבור עובדי 

 החברה. לפיכך, אין הם דורשים לקיים את הדיונים בהשתתפות נציגי הוועד.

 (.2התשובה הנכונה היא )

ו", "מנוי וגמור עמי שלא לחון את ספנסר, אלא אם כן כל יועצי יתנגדו להחלטה ז .19

הצהירה המלכה. ואולם בסופו של דבר היא לא עמדה בדיבורה: אף על פי שלא כל 

 היועצים תמכו בשחרורו של ספנסר, הוא זכה לקבל ממנה חנינה.

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

2010דצמבר  – משפטיםפתרון השלמת   

 פרק ראשון

 כן לא אך, האלקטרוני במכשור הטכנולוגיים לחידושים בספקנות מתייחס הציבור רוב .15

 אינו הוא שבהם מקרים למעט, והנאה נוחות לו גורם השכלולים ריבוי אשר, אפרים

 .   להפעלתו הדרוש המקצועי התחכום בשל, שרכש חדש מכשיר להפעיל מצליח

 (.3התשובה הנכונה היא )

 תאמץ הממשלה כן אם אלא, במשק הריבית את להוריד יוכלו לא המרכזי הבנק ראשי .16

 להניח יש, זו דרישה למלא מתכוונת לא שהממשלה מכיוון. בתקציב קיצוצים של מדיניות

 .    בקרוב הריבית שיעורי את יוריד לא שהבנק

 (.2התשובה הנכונה היא )     

. במיוחד טובים היו שלא אף, הכדורגל נבחרת של מהישגיה מרוצה היה האוהבים ציבור  .17

 .   מאוד גבוהות רוב פי על הן הנבחרת מן האוהדים שציפיות העובדה לנוכח מתמיה הדבר

 (.3התשובה הנכונה היא )

 הדרך, לדעתה כי פעם לא הצהירה, הבריאות במשרד בכירה עובדת, לוינסון פרופסור .18

 כדאי כיצד בפירוט לו להסביר היא מזיקים הרגלים לזנוח לאדם לגרום ביותר היעילה

 יתמקד שלא הסברה במסע לצאת המשרד בכוונת תמיכה כשהביעה התפלאתי לכן. לנהוג

 הרגלי של נזקיהם על סטטיסטיים נתונים בפרסום אלא, הנכונה התזונה עקרונות בהצגת

   .גרועים תזונה

 (.2התשובה הנכונה היא )       

 היא, בה נמצא שהוא הסיטואציה ולא, אדם של אישיותו כלל בדרך כי טוענת טלי .19

 באופיים מזה זה השונים אדם בני שכאשר סבורה היא, לכן. התנהגותו את שמכתיבה

 בין הבדלים למצוא נתקשה נדירות לעיתים רק, הסיטואציה באותה נמצאים

 .    התנהגויותיהם

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
2010דצמבר  – משפטיםפתרון השלמת   

 פרק שני

 מטעי כי ידוע שכן, השנה המטעים שהניבו המועט היבול לנוכח הופתעו לא הבננות מגדלי .15

 החורף את שאפיינו השינויים כמו, קיצוניים טמפרטורה שינוים עקב ניזוקים בננות

 .  השנה

 (.4התשובה הנכונה היא )        

 במרוצת חדשים עובדים על מטילה שהחברה שהמשימות שאף הסבירה החברה מנהלת .16

 דרושים, ותיקים עובדים על המוטלות מהמשימות שונות הראשונה עבודתם שנת

 עובד, לפיכך. בעתיד יתמודדו שעמן המשימות לביצוע הדרושים כישורים אותם לביצוען

 .    מכן לאחר גם הסתם מן יצטיין בחברה הראשונה בשנתו שהצטיין

 (.4התשובה הנכונה היא )         

 בלי לא, מינתה היא, יותר טובים מועמדים המינויים ועדת בפני הוצגו שלא מאחר .17

 היה הראוי מן כי חשו הוועדה שחברי אף וזאת, היישוב בברכת למציל חנן את, היסוסים

 .    יותר טוב מציל למצוא

 (.2התשובה הנכונה היא )         

 אושיק כתב, "  מאושרים לעשותם היא לטוב הילדים את לחנך ביותר הטובה הדרך"  .18

 גדלים גבולות להם מציבים אינם שהוריהם ילדים כי טוענים זו לקביעה המתנגדים. וולך

 שכן, וולך של קביעתו את סותרת אינה זו טענה לדעתי, ואולם. אלימים אנשים להיות

 .   סמכות מלהפעיל נמנעים שהוריהם ילדים הם מאושרים שילדים לחשוב היא טעות

 (.1התשובה הנכונה היא )         

 מאחר. בישראל והציבור התקשורת מצד רבה לב לתשומת זוכה אינו גבעון דוד הסופק .19

 ספרותיות בתבניות לכתוב נטייתם את מגבירה סופרים של ביצירתם רבה שהתעניינות

 אחר יותר צמוד למעקב זכה שאילו סביר, רבים קוראים של לטעמם שיקלעו מוכרות

 .  האומנותיים במסעותיו ונועז תנועה קל פחות היה, הספרותיים צעדיו

 (.1)התשובה הנכונה היא         

 

  



 
 

 2011פברואר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

, לאחר התפרקותה בשנת לא מוכרתלהקת "מרקיז"  הייתה 80-למרות העובדה שבשנות ה .15

הקהל . הסבר אפשרי לעובדה זו הוא שפתחו בקריירות סולו מצליחותחברי הלהקה  1990

 90-בשנות ה, ואילו "מרקיז"לא היה סובלני כלפי הסגנון המוזיקלי של  80-בשנות ה

    .ידע הקהל להעריך סגנון זה, שהמשיך לאפיין גם את חברי הלהקה בנפרד

 (.4התשובה הנכונה היא )

לא , אולם מכיוון שהמדריך חשש שהטיול כלל הליכה נוחה במורדמסלול הטיול המתוכנן  .16

במסלול יצעדו מיטיבי הלכת הוחלט כי יהיה אתגר מספיק בעבור כמה מן המשתתפים, 

 .  חלופי

 (.1התשובה הנכונה היא )

גם במידת העניין שהוא מוצא לדעת קרן, המאמץ שאדם משקיע במשימה מסוימת תלוי  .17

כשסיפר הופתעה במידה שבה השלמת המשימה חיונית עבורו. לפיכך היא בה, אך בעיר 

קידומו  נחוצה לו לצורךלה ידידה יובל כי אך על פי שעבודת הדוקטורט שהוא כותב 

  . שכן היא משעממת אותו טורח עליה,אין הוא  ,בעבודה

 (.3התשובה הנכונה היא )

לולא שכח להפעיל את מערכת האזעקה. לדעתי, נגנבת  הייתהלא דני מאמין כי מכוניתו  .18

מפני  ,בהתנהגותו שלו ולא במזלו הרעהסיבה לכך היא שדני מעדיך לתלות את האשמה 

לו יותר מהמחשבה שגם התנהגות אחראית אין בה קלה  שהמחשבה שנהג בחוסר אחריות

 כדי להבטיח שלא יקרו לו מקרים לא נעימים. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

מתנגדת את גישת משפחתי, הלא אימצתי שמכיוון נוהג לכבס את בגדיי בבית, וזאת אני   .19

 טענה כי אין זה יאה לכבס מחוץ לבית.  ל

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011פברואר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

לכתוב התיימר את הייעוד שקיבל עליו: הוא מעולם לא מגשים המלחין טרונובסקי  .15

להלחין נעימות פשוטות וקליטות בעבור צרכני  אלא הכריז על כוונתולחנים מורכבים, 

בים להאזין אוהואכן, יצירותיו מתנגנות במצעדי הפזמונים, ורבים התרבות הפופולרית. 

 להן. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

לידי לא הביאו במלחמתו נגד צרפת: ניצחונותיו הימיים אכזבה מרה הגנרל פיט נחל  .16

הכרעה במלחמה, וכיבוש המושבות הצרפתיות מעבר לים, שנועד להרוס את התשתית 

 .  ךרק נזק של מה בכ, משום שהסב לאויב כצעד בזבזניהיבשתית של הצרפתים שם, הוכח 

 (.2התשובה הנכונה היא )

בהוראת נגינה בשיטה דוגלת גברת קלמנטין, מורה למנדולינה במכון ללימודי מוזיקה,  .17

 אין ספק שבתוך זמן קצרהונהגה במכון שיטת הוראה פרטנית, לולא . לטענתה, קבוצתית

 היו התלמידים מסוגלים לנגן כהלכה.  

 (.2התשובה הנכונה היא )

לקחת תקופות שמטרתן להקל על הסימפטומים של מחלתם, נרתעים מיש חולים אשר  .18

תגרום להם לקבל העובדה שהם חוששים שעצם החלשתם של הסימפטומים עקב וזאת 

  . פחות תשומת לב מהסובבים אותם

 (.1התשובה הנכונה היא )

תזכה מי מהן לענתבי. "אם מפלה הן לסנדרסון והן יום לפני הבחירות צפה הסקר  .19

", הצהיר הכתב הפוליטי, "אוַכל את כובעי". לנוכח תוצאות הבחירות, שבהן בבחירות

 לאכול את כובעו. ייאלץ , נראה כי הוא נבחרה ענתבי ואילו סנדרסון הפסידה

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 

 2011אפריל  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

נוקשים שהם לעתים אף ברורים ומוגדרים, יש כללים רובין טען שבמשחקי ילדים  .15

 לווריאציות מרובות.ומקום במשחקים אלו חופש ר לעומתו מצא גרשוני שיש מרודד. 

 (.3התשובה הנכונה היא )

להתרועע לא נמנע משחש כלפי שותפיו לעבודה, ולכן השתדל להסתיר את האיבה אלון  .16

שכן הוא היה משוכנע שהם  ערכו לכבודו מסיבה,הופתע שלא עימם. ביום הולדתו הוא 

 כלפיו תחושות דומות.  אינם חשים 

 (.1התשובה הנכונה היא )

החשש מהפגיעה שתיגרם לתדמיתו בשל השר נמנע מלהיפגש עם נציגי המורדים  .17

משא רק באמצעות שהאמין כי יצליח להשיג התקדמות מדינית וזאת אף על פי הציבורית, 

ם שלפיהם הדאגה לתדמיתו משפיעה על ומתן ישיר אתם. מכאן שיש אמת בפרסומי

  מהרצון להשיג התקדמות באפיק המדיני. יותר החלטותיו של השר 

 (.2התשובה הנכונה היא )

צדדי ונעדרת -הביוגרפיה שכתב רוזנר אודות הסנטור מתארת את הסנטור תיאור חד .18

אים רוב הקורלכן אין פלא שמידה מינימלית של מורכבות הנחוצה לשם יצירת אמינות. 

ושהספר דווקא הגביר את שבביוגרפיה, השלילי באמינותו של התיאור השתכנעו לא 

 חיבתם של הקוראים לסנטור. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

שגדעון, עמיתי לעבודה, ינחל הצלחה במגעיו עם חברת מצומוטו היפנית. זאת אני סבור  .19

את קפת נאמנה משבשיטות העסקיות של היפנים אינו מתמצא שטענתו כי הוא אף 

 המציאות.  

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011אפריל  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

מעצם היות יה חובה שנגזרת ימאחר שחובת האב לפרנס את צאצאיו נחשבה בעיני הכנס .15

, נשים שילדו לכןיו שנולדו מחוץ לנישואים. אחובה זו את פרנסת צאצכללה , האדם אב

בית הדין של הכנסייה כדי לתבוע מהאב לסייע יכלו לפנות למחוץ למסגרת הנישואים 

 בפרנסת ילדיו. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

החל להשתמש אחרי שהסברתי לאביב את החשיבות שבמחזור אשפה ביתית, הוא  .16

למרות זאת, הטענה כי אין צורך בחקיקה וכי בתחנות העירוניות לאיסוף פסולת למחזור. 

 . שגויהדי בהגברת ההסברה בנושא המחזור נראית לי 

 (.2התשובה הנכונה היא )

של קובלנץ, כשגילה במחקרו אנשים אוכלי לוטוס שבריאותם אכזבתו מה רבה הייתה  .17

לוטוס הכרחית הימנעות מאכילת . "השקעתי שנים של עבודה בניסיון להוכיח כי טובה

 ".  טפחה המציאות על פנילבריאות טובה, ועתה 

 (.1התשובה הנכונה היא )

כדאי לה לחזור גבוהה, שבהם כשחיפושית הטל מבקרת בפרחים בעלי צוף באיכות  .18

ולבקר, היא מסמנת אותם בריח גופה. לנוכח התחרות בין החיפושיות על מקורות המזון, 

לזהות אינן מסוגלות יות האחרות : מכיוון שהחיפושיעילה למדינראה שאסטרטגיה זו 

מעולה בכמות את הסימון, מצב זה משול למצב שבו אדם הנתקל בחנות ובה סחורה 

    מפרסם זאת ברבים.מצומצמת, חורת בזיכרונו את מיקומה אך אינו 

 (.4התשובה הנכונה היא )

לה ילדותית, שהיא דמדברות בשפה בדרך כלל דמויות הילדים בשיריו של המשורר לוין  .19

. מאפיין זה הוא ביטוי להשקפתו של לוין, אשר ביקש להעשיר את ובעלת תחביר פשוט

הסתפק לוין במחיר פגיעה באמינותן של הדמויות בשיריו. לכן אך לא לשונם של קוראיו, 

 במתן שפה גבוהה בפיהן של הדמויות המבוגרות בשיריו. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

 2011 יולי – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

 תומפסון שמר על צנעת הפרט באופן קיצוני, ולכן סירב לגלות לציבור את שמו הפרטי. .15

 (.3התשובה הנכונה היא )

חשב שתנועות העיניים בזמן שינה קשורות לתמונות הנעות שבזמן  פרופסור יואלי .16

החלומות. ד"ר זקס מצאה שעיוורים, שאין להם תמונות בחלומות, גם מניעים את 

עיניהם בשינה, כלומר אין לתנועת העיניים קשר לתמונות בחלומות, וסברתו של פרופסור 

 יואלי מתערערת.   

 (.1התשובה הנכונה היא )

דפיסו את שם המאיירת באותיות גדולות יותר מאשר האותיות בהן הודפס על הספר ה .17

שם המחבר. זה יכול לסייע להצלחת הספר, כי למחבר יש שם רע, והשם הטוב )מוניטין 

 מעולה( של המאיירת אולי יכול להאפיל עליו )לכסות עליו(.   

 (.2התשובה הנכונה היא )

ות זאת הם לא ממשיכים ם באזור, ולמראין הרבה אמצעים טכנולוגיים בקרב החקלאי .18

המסורתי )טועים מי שחושבים שהם כן ממשיכים(, וראיה לכך היא שכיום  באורח חייהם

 כבר אין באזור את פסלי האלילים העתיקים. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

למחלות נפש יש סיבות גופניות. טיפול טוב מתמקד בסיבות, ולכן הטיפולים צריכים  .19

 ף.  להתמקד בגו

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

  



 
 2011יולי  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

תחנת הרדיו משדרת גם להקות לא מוכרות, ולכן לא מפליא שהיא השמיעה את להקת  .15

 "צליל" שחבריה היו עלומי שם. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

להימנע היועצים לאורך השנים היו מתווכחים עם המנכ"לית. השנה היא רצתה  .16

ויכוחים, ולכן מינתה את דלמן הותרן. אבל היא לא השיגה את מטרתה כי התברר ומ

 שהוא מקבה לחלוק על דעותיה. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

קביליו טוען שהגורם היחיד לגמלת הוא אכילת גזר. במחקר היו אנשים שחלו בגמלת אף  .17

 שלא אכלו גזר, וזה מפריך את טענתו של קביליו.  

 (.4בה הנכונה היא )התשו

רובין ואהרוני היו ידועים כיריבים. זה לא מנע מהם להסכים על נושא מסוים )שניהם  .18

התנגדו לתאוריה בדבר מועד הקמת חומת מגידו(. העמיתים שלהם לא חשבו שזה יימשך 

)לא ראו בכך סימן לעתיד לבוא(, ולכן הופתעו כשההסכמה כן נמשכה )השניים לא הוסיפו 

 וגיות אחרות(.    להתנצח בס

 (.1התשובה הנכונה היא )

מעטים הסיכויים שסדרת הטלוויזיה החדשה היא תופעה חולפת במדיניות הערוץ, כלומר  .19

יש סיכוי רב שהמדיניות תימשך באותו קו של הסדרה, משום שהנהלת הערוץ מתעלמת 

היא תמשיך מאחוזי הצפייה הנמוכים )כלומר, לא אכפת לה מאחוזי הצפייה הנמוכים, אז 

 כניות כאלה בלי קשר לאחוזי הצפייה(. יות. ייתכן שחשוב לה לשדר תבאותה מדינ

 (.2התשובה הנכונה היא )

 



 
 2011אוקטובר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק ראשון

 

: משום דווקא הועיל לושל הכתב על הדיוק הלשוני  חוסר ההקפדה"בסופו של דבר,  .15

לעמוד  הצליחליטוש לשוני של כתבותיו, הוא להקדיש זמן רב ל -השכיל להימנע מש

 בלוחות הזמנים שקבעה לו העורכת."

הכתב לא הקפיד על דיוק לשוני, כלומר נמנע מלהקדיש זמן רב לליטוש לשוני של  הסבר:

 כתבותיו, דבר שהועיל לו משום שהוא עמד לבסוף בלוחות הזמנים שלו.

 (.2התשובה הנכונה היא )

המטרה העומדת,  מחטיא אתאוהב לצפות בסרטיו של פיורקו מכיוון שהוא  אינני" .16

הפן הקשה של  להשכיח מהצופה אתלדעתי, בבסיס תעשיית הקולנוע. סרט אמור 

בקשיי  טובים אך אינם מרפים מן העיסוקהמציאות הסובבת אותו, וסרטיו של פיורקו 

 היומיום."

עתי סרט אמור להשכיח מהצופה את איני אוהב את סרטיו של פיורקו, כי לד הסבר:

 הקשיים אבל סרטיו של פיורקו עוסקים בקשיי היומיום.   

 (.1התשובה הנכונה היא )

אלא המכר אינה תלויה -מסכים עם הקובעים שכניסה של ספר לרשימת רבי אינני" .17

השפעה על היקף המכירות של  בעלגורם  יחסי ציבור הם. לדעתי, באיכותו של הספר

 הספר."

אני לא מסכים עם הטענה שרק איכות הספר משפיעה על מכירותיו, משום  ר:הסב

 שלדעתי ליחסי הציבור יש השפעה על המכירות. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

  



 
 

באמונה  מעולם לא חדלו מלהחזיקדבריו של ראש שבט העוזרד, שלפיהם בני שבטו  חרף" .18

שם גרוסמן כי מנהגם של בני שרוחות המתים מתנקמות במי שאינו מקפיד בכבודן, התר

מן החשש  ולאמן הכבוד שהם רוחשים להן,  נובע בעיקרהשבט להעלות מנחות לרוחות 

 מפגיעתן."

ראש השבט טוען כי בני השבט מאמינים שרוחות המתים פוגעות במי שלא מכבד  הסבר:

 אותן. למרות זאת, החוקר חושב שבני השבט נוהגים להעלות מנחות לרוחות מתוך כבוד

 להן, ולא מתוך חשש מפגיעתן. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

"מתוך שתי הדרישות שהצגתם לפניו, נענה מר שאולי רק לאחת. אני מעריך שאם תערערו  .19

ואף על , שדחהעמדתו בעניין הדרישה  לא יגמיש אתהסיכויים שהוא  נמוכיםעל החלטתו, 

 לכם לעשות זאת." פי כן אינני מייעץ

נה לאחת מתוך שתי דרישות. אני מעריך שאם תערערו על החלטתו מר שאולי נע הסבר:

הוא כן יגמיש את עמדתו בעניין הדרישה שדחה )נמוכים הסיכויים שהוא לא יגמיש(, אבל 

 בכל זאת אני לא ממליץ לעשות זאת.  

 (.1התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011אוקטובר  – משפטיםפתרון השלמת 

 פרק שני

 

"דוד ויהודה שיתפו פעולה בפיתוחה של תורת האפלוגיה בשלביה הראשונים. עובדה זו  .15

בנוגע להערכת תורה זו לאחר שפורסמה:  את חילוקי הדעות שנוצרו ביניהםלא מנעה 

ואף הרחיק לכת עד כדי  ואילו דוד התנגד להלהאמין בתורת האפלוגיה,  המשיךיהודה 

 שהוא נמנה עם הוגיה." הבעת חרטה על

דוד ויהודה היו שותפים לפיתוח תורת האפולוגיה, אבל אחרי שהיא פורסמה  הסבר:

נוצרו ביניהם חילוקי דעות, יהודה המשיך להאמין בה, אך דוד התנגד בה והתחרט שהיה 

 שותף להגייתה. 

 (.2התשובה הנכונה היא )

 אך מאחר חן בעיניך, לא הייתי ממהר לקנות לך אותה, תמצאחשבתי שאיגואנה זו  לולא" .16

מצטער שלא קניתי לך משהו אחר, שהרי כל  אנישהתברר שלא הצלחתי לקלוע לטעמך, 

  רצוני היה לשמח אותך."

חשבתי שהאיגואנה תמצא חן בעיניך, ולכן קניתי לך אותה )אם לא הייתי חושב  הסבר:

כך לא הייתי קונה אותה(, אבל מאחר שהיא לא מצאה חן בעיניך, אני מצטער שקניתי 

 ה, שהרי מטרתי הייתה לשמח אותך. אות

 (.3התשובה הנכונה היא )

, ולכן איני מחזקת את השאיפה להישגים, היא תכונה שליליתנחשבת  תחרותיות"אף ש .17

 ."אפשר להצליח בלעדיהסבור ש

התחרותיות נחשבת לתכונה שלילית, אבל היא מחזקת את השאיפה להישגים,  הסבר:

 ולכן אני חושב שאי אפשר להצליח בלעדיה.  

 (.2התשובה הנכונה היא )

מעיתונאי שכותב ספר על אמונות בכת הטווילית שיכתוב  אין זה הוגן לדרוש"אמנם  .18

עות וסגולותיהם, שלא קמ עריכת רשימה מקריתעבודה מקיפה בנושא מורכב זה, אך 

כפי שעשה העיתונאי אנטון בספרו האחרון,  ,לא ביקורתי ומשולל הקשרוהצגתם באופן 

 אפילו לגבי מי שאינו מומחה בתחום זה." שטחית מדיהם עבודה 

אמנם זה לא הוגן לדרוש מעיתונאי עבודה מקיפה בנושא, אבל העיתונאי אנטון  הסבר:

ותן באופן לא ביקורתי ומשולל הקשר )כלומר, ערך רשימה מקרית של האמונות והציג א

הוא עשה את העבודה כל כך גרוע(, שזו עבודה שטחית מידי אפילו לגבי מי שאינו מומחה 

 בתחום.    

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

 



 
 

 

חפצי אמנות, פרופסור ברוש טוען כי אין  כללשמר לא נחשפו -שבחפירות תל אף על פי" .19

הישגי משלחת החפירות. טענה זו מעוררת פליאה בקרב  סיבה להמעיט מחשיבותם של

עמיתיו של ברוש, הזוכרים כי בעבר הצהיר לא אחת כי חשיפת ממצאים אמנותיים היא 

 של החפירות הארכיאולוגיות." יעדן העיקרי

בחפירות לא נמצאו בכלל חפצי אומנות, אבל בכל זאת הפרופסור טוען שאין סיבה  הסבר:

ה מפתיע, כי בעבר הוא אמר שחשיפת ממצאים אומנותיים היא להמעיט מחשיבותן. ז

 יעדן העיקרי של חפירות ארכיאולוגיות. 

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 2011דצמבר  – משפטיםפתרון השלמת 

 ראשון פרק

 

דייק לציורים שביקשה לרכוש ממנו היו -אף על פי שלהערכת הדוכסית המחירים שנקב ון .15

, וזאת לא משום לא ניסתה להתמקח עמובהתחשב בערכם האמנותי, היא  מופרזים

 ."רצתה להפגין לראווה את עושרה, אלא משום שסלדה מעמידה על המקחש

דייק ביקש עבור יצירות האמנות הם גבוהים -הדוכסית חשבה כי המחירים שון הסבר:

מרות שיכלה מדי. היא הסכימה למחירים שביקש כדי להראות עד כמה היא עשירה, ל

 ומתן.-לנהל משא

 (.4התשובה הנכונה היא )

"השנה הציבה ועדת המלגות לפני המועמדים לקבלת "מלגת נגן מצטיין" דרישות  .16

מלגות  ציפינו שהשנה יחולקו יותרלא  בשל כךבהשוואה לשנים הקודמות, ו מחמירות

 ."שעברהלנגנים מבשנה 

הדרישות לקבלת מלגה הוחמרו. מתקבל על הדעת כי פחות נגנים יעמדו בדרישות  הסבר:

 ולכן יחולקו פחות מלגות. אין סיבה לצפות כי יחולקו יותר מלגות השנה.

 (.1התשובה הנכונה היא )

מעניקים לה  כללי המוסר של החברה, שהרי בחלל ריק"המערכת המשפטית אינה פועלת  .17

 פעולה. -מסגרת ל

מה שפועל בחלל ריק הוא מה שאינו מושפע מסביבתו. מערכת המשפט מושפעת  הסבר:

 מכללי המוסר של החברה בפעולתה, לכן היא אינה פועלת בחלל ריק.

 (.2התשובה הנכונה היא )

אלא גם שונה מורכבת יותר משל בעלי החיים,  לא רק"רותי טוענת שהתנהגותו של האדם  .18

ע במחקר בבעלי חיים כדי ללמוד על התנהגותו של להסתיי אפשר-איבמהותה, ולכן  ממנה

האדם. יואב, לעומתה, מאמין שההבדלים בין התנהגותו של האדם לבין התנהגותם של 

 ."מהותיים אלא כמותיים בלבדבעלי החיים אינם 

אם התנהגות בני האדם דומה בבסיסה לזו של בעלי החיים, ניתן להשתמש  הסבר:

 למוד על התנהגות בני אדם. בניסויים על בעלי חיים כדי ל

רותי סבורה שהתנהגות בני האדם שונה בבסיסה מזו של בעלי החיים, לכן היא חושבת 

אפשר להשתמש בניסויים על בעלי חיים כדי ללמוד על התנהגות בני אדם. יואב -שאי

 סבור שהתנהגות בני אדם דומה לזו בעלי חיים בבסיסה.

 (.4התשובה הנכונה היא )

  



 
 

מהצהרות ממשלתיות. לפיכך,  פחותמלמדני שאצל הפולמונזים אין דבר מחייב  "ניסיוני .19

את קשריה עם אורצניה, אינני  תנתקאף שממשלת פולמונזיה הצהירה כי לעולם לא 

 ."מאורצניה לארצושהשגריר הפולמונזי יוחזר  מוציא מכלל אפשרות

ן מופרות לעתים ההצהרות ממשלתיות של הפולמונזים אינן מחייבות, כלומר ה הסבר:

קרובות. מכאן שאין סיבה להיות מופתעים אם הצהרה כלשהי עומדת בסתירה לפעולה 

של ממשלת פולמונזיה. אם הממשלה הפולמונזית הצהירה כי לא תנתק קשרים עם 

ידי החזרת שגרירה מאורצניה -אורצניה, אפשרי שהיא דווקא כן תעשה זאת על

 לפולמונזיה.

 (1התשובה הנכונה היא )

 
 

  



 
 

 2011דצמבר  – משפטיםפתרון השלמת 

 שני פרק

 

לנקר את עיני  אלא לרצונהלייחס את נסיעותיה התכופות של שירה לחו"ל  אפשר-אי" .15

 יותר ממנה." ראוותןידוע כי אין בנמצא אדם  שהריהבריות, 

שירה נוסעת לחו"ל לעתים קרובות היא כיוון שהיא אדם האוהב להרשים אחרים  הסבר:

 ולגרום להם לקנא בה. 

 (.1התשובה הנכונה היא )

 שליליותבהשפעותיו ה דן רקטלוויזיה!" אינו  – זהירותמשמו, הספר " שלא כמשתמע" .16

 של הצפייה בטלוויזיה."

יזיה!" יזהיר מפני השימוש טלוו –היינו מצפים כי ספר שכותרתו "זהירות  הסבר:

בטלוויזיה על ידי הרחבה בנושא ההשפעות השליליות שלה. לכן, מפתיע כי הוא לא עוסק 

 רק בנושא ההשפעות השליליות של הטלוויזיה.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 חםככל שמזג האוויר  נחלשתאת היצירתיות ותחושה זו  מפחיתה"אם תחושת חרדה  .17

 ."יאהב את הקיץלהיות יצירתי יותר, סביר שאדם החפץ 

חרדה הופכת אדם ליצירתי פחות. לכן, מי שרוצה להיות יצירתי ירצה להימנע  הסבר:

 מתחושת חרדה. ככל שחם יותר, כך הוא ירגיש פחות חרדה. 

 העונה החמה בשנה. -מכאן שאדם שרוצה להיות יצירתי יאהב את הקיץ 

(2התשובה הנכונה היא )



 
 

 

מתייחס אור הזרקורים, איני  -נהנה להיות ב"מכיוון שהזמר החסידי גדליה תמיד  .18

היה מוכרח להתראיין באמצעי התקשורת לשם  גם אילודבריו, שלפיהם  -ברצינות ל

 עושה זאת." לא היהקידום הקריירה שלו, הוא 

לא גדליה תמיד אהב את אור הזרקורים, כלומר את החשיפה לציבור הרחב. לכן,  הסבר:

שכן הוא היה נהנה  –סביר כי לא היה מתראיין לאמצעי התקשורת אילו היה מוכרח 

 מכך.

 (4התשובה הנכונה היא )

שבסופו של  אין זה מפתיעשבה ביטא אורי את עמדתו בישיבת הוועד,  נחרצות"לנוכח ה .19

 ."צוננתתגובתם ה דבק בה חרףדבר הוא 

פוי שהוא לא ייסוג מדעתו גם אם אורי הסביר את דעתו בצורה החלטית, לכן צ הסבר:

 אחרים לא שותפים לדעתו.

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

  



 
2012פברואר  – משפטיםפתרון השלמת   

 פרק ראשון

 

שהקיבוץ, שבו מתרחשת  מה גםהנוער,  אינם מעניינים עוד את"תכניו של ספר ישן זה  .15

מדוע החליטו  קשה להביןבספרות הילדים והנוער. לנוכח זאת  איבד כבר את קסמועלילתו, 

המוציאים לאור להמשיך ולהדפיסו. הסבר: הנוער לא מתעניין בסיפור וגם לא במקום בו 

הוא מתרחש, לכן היה הגיוני לו המוציאים לאור היו מפסיקים להדפיס את הספר. למרות 

 החלטה שקשה להבינה.  –זאת, הם לא מפסיקים להדפיסו 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

 מסודרי אפשרו לי לערוך מסיבה בבית, הם אמרו שהם בטוחים שימצאוהו "כשהורי .16

. לפיכך, כששבו אל הבית המסודר ידעתי לא אסדרוכשיחזרו, אך ידעתי שהם סבורים ש

הסבר: ההורים ציפו לכך שהבית לא יהיה  ."להיראות שווי נפש, אף שניסו מופתעיםשהם 

אבל היה ברור  –ניסו להראות אדישים  מסודר לאחר המסיבה. כשראו שהוא כן מסודר, הם

 שהם מופתעים.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

הוא עיבוד קולנועי של סרט אינה מפתיעה, שכן התסריט שלו הימנעות הקהל מצפייה ב" .17

 מבוססתסרטים שעלילתם מדיר את רגליו מ, והרי ידוע שהקהל סיפור שהתפרסם זה מכבר

אוהב ספרים המבוססים על ספרים, לכן צפוי  הסבר: הקהל לא על יצירות ספרותיות."

 שהקהל לא ירצה לצפות בסרט המבוסס על סיפור שהתפרסם לאחרונה.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

מברוך לקבל אות הוקרה על פועלו כנדבן, שהרי  יותרהיה אפשר לבחור אדם ראוי  ספק אם" .18

על אוזניים  לא נפלהלאיש לא זכור ולו מקרה אחד שבו בקשה לתרומה שהופנתה אליו 

 הסבר: ברוך קיבל אות הוקרה כנדבן כיוון שנענה לכל בקשה לתרומה. ."קשובות

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

להחמיר עם העוברים על הדיבר "לא תחמוד",  יש"חלקיה, הוגה שחי בעת הקדומה, טען כי  .19

זו עברה שאין בה נזק ממשי לזולת. הוא אמר: "כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה אף ש

 ."לוקחים ממנולו, ומה שבידו  אין נותניםשמבקש 

הסבר: חלקיה חשב שראוי להעניש את מי שמתאווה לרכושם של אחרים: לא לתת לו את 

 מה שהוא מבקש, ולקחת את מה שיש לו. 

 (.2התשובה הנכונה היא )



 
 

2012פברואר  – משפטיםן השלמת פתרו  

 פרק שני

 

 מכיווןהשערות בדבר המהלך המדויק של האירועים,  אלא להעלותיכולים  איננו"כיום  .15

 ."רבשהמידע המצוי ברשותנו אודותיהם אינו 

הסבר: אין לנו מספיק ידע בנוגע לאירועים שקרו כדי לדעת איך התרחשו בדיוק. ניתן רק 

 המדויק.לשער מה היה התרחיש 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

מצטער ששכרתי  הייתי בוודאי, כל כך נמוךהיה שכר הטרחה ששילמתי לעורך דיני  לולא" .16

 בידו להביא לידי זכייתי במשפט." לא עלהאת שירותיו, שכן בסופו של דבר 

הסבר: עורך הדין ששכרתי הפסיד במשפט. כיוון ששילמתי לו מעט עבור שירותיו, אני לא 

 לייצג אותי. בוטער שבחרתי מצ

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

"חוקרים שיערו כי הסיבה לנטייתן של חפרפרות הקצף לחפור מחילות עמוקות במיוחד היא  .17

 נזנחהשמחילות כאלה מסייעות להן לעמוד בשינויי טמפרטורות במהלך היממה. ההשערה 

שוכנות  וקא כשאינןדולחפור מחילות עמוקות  נוהגותכשהתברר כי חפרפרות הקצף 

באזורים שבהם יש הבדלים קיצוניים בין טמפרטורות היום לטמפרטורת הלילה. לפיכך 

 ."למצוא הסבר חלופי להתנהגות זומנסים כעת החוקרים 

הסבר: חפרפרות נוהגות לחפור מחילות עמוקות מאוד. חוקרים חשבו כי המחילות אמורות 

לקור או הפוך(. החוקרים גילו כי החפרפרות להן עליהן מפני שינויי טמפרטורה )חום 

חופרות מחילות גם כשאין שינויי טמפרטורה, ולכן הבינו שטעו. עכשיו הם מנסים לחשוב על 

 הסבר חלופי לכך שהחפרפרות חופרות מחילות עמוקות.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

ה רישיון לחברה שפיתחה אות אינה מקנההחוק הקובע כי המצאת תרופה חדשה  חקיקת" .18

מאוד על הצרכן הזקוק לתרופה, שכן מעתה לחברה  מקלהבלעדי לייצורה המסחרי, 

רוש בעבור התרופה כל מחיר ביכולתה לד יכולות להיות חברות מתחרות, ולכן איןהמפתחת 

הסבר: חוק חדש מאפשר לחברות תרופות לייצר תרופות שחברות אחרות פיתחו.  שהוא."

 צרכן שזקוק לתרופה יכול להשיגה במחיר זול יותר. כך נוצרת תחרות מחירים, וה

 (.4התשובה הנכונה היא )

 



 
 משביעות הרצון של העובדים. יותר"ידוע שבעיני המנכ"ל, השיקולים הכלכליים חשובים  .19

בעקבות דרישת העובדים לא הייתה צפויה, החלטתו להשבית את שעון הרנדומיזציה  לכן

 ."עלויות הייצור הגדלתמשמעותה של החלטה זו היא  שכן

הסבר: המנכ"ל מתעניין בעיקר בהיבטים הכלכליים של העסק. הוא הפתיע והסכים 

 .לדרישת העובדים, למרות שזו פוגעת ברווחי העסק

 (.3התשובה הנכונה היא )

  



 
2012אפריל  – משפטיםפתרון השלמת   

 פרק ראשון

 

בביקורת שמתח לספרו של סטאר. לדעתי, המבקר  שגילה דאור לאיפוק"קשה להיות שותף  .15

הוא אף מסלף מיושן ומסורבל,  לא זו בלבד שהתרגוםעם התרגום:  החמיר מספיקלא 

 מקור."באופן בוטה את ה

הסבר: האיפוק שגילה המבקר בביקורתו על הספר קשה להבנה מכיוון שהמבקר לא החמיר 

 פילו מעוות בהגזמה את המקור.התרגום הוא מיושן ומסורבל, וא -מספיק עם התרגום

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

"חקר תופעת המרגוזיפיה הואט בשנים האחרונות במידה רבה כל כך, שידיעותינו עליה  .16

כיום אינן עולות בהרבה על הידע שהיה ברשותנו לפני עשור. למרות מגמה זו, לא יהיה זה 

המבוססת על המרגוזיפיה  בלתי סביר לצפות שבעתיד הקרוב נוכל לרתום טכנולוגיה

 לתועלת המין האנושי.

הסבר: בשנים האחרונות כמעט ולא נחקרה תופעת המרגוזיפיה, עד כדי כך שכיום הידע 

שיש לנו על התופעה אינו רב בהרבה מהידע שהיה לנו לפני עשור. למרות זאת, ניתן לצפות 

 האנושות. לטובתשבקרוב נוכל להשתמש בטכנולוגיה המבוססת על המרגוזיפיה 

 (.3התשובה הנכונה היא )

 

"דנינו עושה כל שביכולתו כדי שלא לקבל את התפקיד. הדבר היה עשוי להפתיענו לולא  .17

ידענו כי התפקיד כרוך בנסיעות רבות לחו"ל, וכי דנינו נבעת אפילו מהמחשבה שעליו לצאת 

 את פתח ביתו."

התפקיד. הדבר אינו מפתיע מכיוון הסבר: דנינו עושה מאמצים גדולים כדי לא לקבל את 

 שאנו יודעים שהתפקיד דורש נסיעות רבות לחו"ל, וידוע שדנינו מפחד לצאת מביתו.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

"היות שהוא נחשב חסר ניסיון בתחום זה, אין לנו אלא לבקש חוות דעת נוספת", אמרה  .18

 ל בלי להיוועץ בגורמים נוספים".זיווה. רותי השיבה: "אינני מסכימה, אין כל מניעה לפעו

הסבר: זיווה אמרה שמכיוון שהוא נחשב לחסר ניסיון, יש צורך לבקש חוות דעת נוספת. 

 רותי ענתה שהיא אינה מסכימה ואין סיבה להיוועץ בגורמים נוספים.

 (.4התשובה הנכונה היא )

 

 

 



 
2012אפריל  – משפטיםפתרון השלמת   

 פרק שני

 

סבור שהעברה  אניאת עונשו של האסיר משתי סיבות: ראשית,  שלא להמתיק"החלטתי  .15

הראשונה שבה הורשע בימי חייו,  אינה העברה, ושנית, זו אינה קלת ערך עשבביצועה הורש

 ואני נוהג לפנים משורת הדין רק כשמדובר בעברה ראשונה של אסיר."

רה שביצע היא הסבר: החלטתי שלא להקל את עונשו של האסיר משתי סיבות: ראשית, העב

את כל  הכבדת משקל, ושנית, זו לא העברה הראשונה שלו, ואני פועל מתוך רחמים ולא ממצ

 חומרת החוק רק כאשר מדובר בעבירה ראשונה של אסיר.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

"מאחר שבדרך כלל אינך מצליח להימנע מלאפשר לשיקולים שאינם ממין העניין לקבוע את  .16

תי לשמוע שבבחירות האחרונות לראשות הפרלמנט, יופיו של המועמד עמדתך, לא התפלא

 גרם לך להצביע בעדו."

הסבר: ידוע כי בדרך כלל אתה קובע את עמדתך על פי שיקולים שאינם קשורים לעניין, ולכן 

 זה לא היה מפתיע לשמוע שבבחירות האחרונות לפרלמנט בחרת במועמד בגלל יופיו.

 (.1התשובה הנכונה היא )

 

"מכריו של שמשון סבורים כי בצדק דבקה בו תדמית של אדם שחולשותיו מאפילות על  .17

מעלותיו. לפיכך הם מאמינים שהביוגרפיה החדשה אודותיו, המקעקעת תדמית זו הבליטה 

 את הצד החיובי באישיותו, מציירת תמונה מסלפת של דמותו."

שחסרונותיו עולים על  הסבר: לדעת מכריו של שמשון, התדמית שלו, שלפיה הוא אדם

דקת. לכן הם מאמינים שהביוגרפיה החדשה אודותיו המציירת את מוציתרונותיו היא 

 תדמיתו ומבליטה את הצד החיובי באישיותו, מציירת תמונה מעוותת של דמותו.

 (.2התשובה הנכונה היא )

 

ובה "הורה המספר להורים אחרים שילדו אינו ישן היטב בלילה, זוכה בדרך כלל לתג .18

משתאה. מכיוון שזו תגובת הסביבה, היה אפשר להניח שרוב הילדים ישנים היטב בלילות. 

ואולם האמת שונה עד כדי כך שאם מישהו מספר לכם שילדו לעולם אינו מתעורר בבכי 

 בלילה, הוא כנראה משקר."

בה הסבר: הורה המספר להורים אחריו שהילד שלו לא ישן טוב בלילה, זוכה בדרך כלל לתגו

מופתעת. בגלל שזאת תגובת הסביבה, ניתן היה להניח שרוב הילדים ישנים טוב בלילות. 

אבל האמת שונה עד כדי כך שאם מישהו מספר לכם שילדו ישן טוב בלילה ולא מתעורר, 

 ר.שקהוא כנראה מ

 (.3התשובה הנכונה היא )



 
 2012יולי  –פתרון השלמת משפטים 

 פרק ראשון

 

שינה בערוב ימיו לא  גםלהתראיין באמצעי התקשורת.  הזדמנות כדיניצל כל "בצעירותו  .15
 ."והמשיך להתראיין חדשות לבקרים, ממנהגו זה

הסבר: כשהיה צעיר, ניצל כל הזדמנות להתראיין לכלי התקשורת. גם בזקנתו, לא שינה את 
 מנהגו, והמשיך להתראיין לעיתים קרובות.

 (.3התשובה הנכונה היא )
 

קשר ישיר בין פריחת ההיביסקוס בפיג'י לבין רעידות האדמה באי, ואף  "מעולם לא הוכח .16
 על פי כן תושביו משוכנעים שאם ההיביסקוס פורח, אזי רעידת האדמה לא תבושש לבוא."
הסבר: מעולם לא הוכח קשר בין פריחת ההיביסקוס בפיג'י לבין רעידות אדמה באי, ובכל 

ההיביסקוס פורח, רעידת  השניים: כאשרשכן קיים קשר בין זאת תושביו משוכנעים 
 האדמה תופיע בקרוב.

 (.2התשובה הנכונה היא )
 

"נטייתו של אתגר, שלא ידע כי חוקריו החלו להאמין בחפותו, להמעיט בהערכת יכולתו  .17
להסתיר את רגשותיו ומחשבותיו, הייתה לו לרועץ במהלך החקירה: מכיוון שהניח כי 

חששו שאשמתו תתגלה, הוא נואש מן התקווה שיצליח ארשת פניו ממילא מסגירה את 
הסבר: נטייתו של אתגר, שלא ידע כי חוקריו החלו  באשמה." להונות את חוקריו, והודה

להאמין שהוא חף מפשע, להמעיט בהערכת יכולתו להסתיר את רגשותיו ומחשבותיו, הייתה 
ה את חששו שאשמתו לו למכשול במהלך החקירה: מכיוון שהוא הניח שארשת פניו מסגיר

תתגלה, הוא לא חשב שיוכל להונות את חוקריו ולגרום להם לחשוב שהוא חף מפשע, והודה 
 באשמה.

 (.3התשובה הנכונה היא )
 

"בעת יישום פרויקט "שהם" התברר שתיקון השגיאות שנעשו בשלב התכנון אינו מצריך זמן  .18
קבל את טענתם של אנשי ומשאבים רבים. מנהל הפרויקט טען כי משום כך הוא אינו מ

 צוותו, ולפיה כדאי שבעתיד יושקעו זמן ומחשבה רבים יותר בתכנונם של פרויקטים."
הסבר: כאשר יושם פרויקט "שהם" התברר שתיקון השגיאות שנעשו בשלב התכנון לא 
מצריך זמן ומשאבים רבים. לכן מנהל הפרויקט טען שהוא אינו מסכים עם טענת אנשי 

 ה כדאי להשקיע זמן ומחשבה רבים יותר בתכנונם של פרויקטים בעתיד.הצוות שלו, שלפי
 (.3התשובה הנכונה היא )

 
"המהפכה בפלידניה פרצה בגלל התנגדותם של המהפכנים לכלכלה הקומוניסטית שהנהיג  .19

המשטר הקודם. גנץ היה היחיד שסבר כי המהפכנים לא יצליחו לחולל שינוי גם אם ינצחו. 
ניצחונם של המהפכנים, כלכלתה של פלידניה היא כלכלה קומוניסטית,  היום, שנתיים אחרי

הסבר: המהפכה בפלידניה פרצה  ."אולם גנץ אינו מתרברב בעובדה שהוא צדק בהערכתו
בגלל התנגדותם של המהפכנים לכלכלה הקומוניסטית שהנהיג המשטר הקודם. גנץ היה 

ם ינצחו )כלומר, הוא טען שהכלכלה היחיד שחשב שהמהפכנים לא יצליחו לחולל שינוי גם א
תישאר כלכלה קומוניסטית ולא תשתנה(. עכשיו, שנתיים אחרי ניצחונם של המהפכנים, 

 הכלכלה של פלידניה היא כלכלה קומוניסטית, אבל גנץ אינו מתרברב בכך שהוא צדק.
 (.4התשובה הנכונה היא )



 
 2012יולי  –פתרון השלמת משפטים 

 פרק שני

לשמה. לדבריה,  אינה ראויהכי ארנבת המדבר  יוצאת נגד הטועניםקרונפלד "הזואולוגית  .15
ניחנות בתכונות המגבירות את סיכויי  אך הןבמדבר,  אמנם אינן נפוצותארנבות המדבר 

 ההישרדות במדבר, כגון היכולת לאגור הרבה מים בגופן."
לא נבת המדבר ארשמה של הסבר: הזואולוגית קרונפלד אינה מסכימה עם אלה הטוענים ש

. לדעתה, על אף שארנבות המדבר אינן נפוצות במדבר, הן ניחנות בתכונות מתאים לה
 ומכאן שמן. המגבירות את סיכויי ההישרדות במדבר,

 (.1התשובה הנכונה היא )
 

"מיכל אינה מאמינה שחלומות מנבאים את המציאות. למרות זאת, היא חשה חרדה לאחר  .16
נכשלה בו. העובדה שלמחרת היא הצליחה במבחן חיזקה  שחלמה בלילה שקדם למבחן כי

 את עמדתה בנוגע להתגשמות חלומות."
הסבר: מיכל לא מאמינה בהתגשמות חלומות. למרות זאת, כשהיא חלמה חלום בלילה 

שלפני המבחן על כך שהיא נכשלה במבחן, היא נבהלה. העובדה שהיא כן הצליחה במבחן 
חלומות, כלומר, שחלומות אינם מנבאים את  חיזקה את עמדתה בנוגע להתגשמות

 המציאות.
 (.1התשובה הנכונה היא )

 
"האדם אינו יכול לחשוב אלא במילים", טען פילוסוף ידוע. ספק אם החוקר יקירוב היה  .17

סומך ידיו על טענה זו, שהרי יקירוב סיפר בערוב ימיו כי הרבה להשתמש בעבודתו בחשיבה 
 ."שאינה מילולית ובדמיון חזותי

הסבר: פילוסוף ידוע טוען כי האדם חושב רק במילים. ספק אם החוקר יקירוב היה מסכים 
עם טענה זו, מכיוון שלקראת מותו סיפר שהוא השתמש בעבודתו בחשיבה שאינה מילולית 

 ובדמיון חזותי.
 (.3התשובה הנכונה היא )

 
את מנוחתי",  "איני מסוגלת לכתוב מאומה בתקופות שבהן במצוקות היומיום טורדות .18

אמרה פעם הסופרת שירלין. אני, לעומתה, מוצא שפריון היצירה שלי מגיע לשפל דווקא 
 בתקופות שבהן הכל מתנהל על מי מנוחות, שכן אז פשוט אין לי על אודות מה לכתוב."

הסבר: הסופרת שירלין אינה מסוגלת לכתוב כאשר היא מוטרדת ממצוקותיה. אני, 
יצירה שלי מגיע לשפל דווקא בתקופות שבהן היומיום הוא חסר לעומתה, מוצא שפריון ה

 קשיים מכיוון שאז אין לי על מה לכתוב.
 (.2התשובה הנכונה היא )

 
"בעת האחרונה התברר שאין אמת באמונה הרווחת כי ילדים הסובלים מקשיי למידה  .19

למידה גדלים להיות אמנים. ייתכן שמקור הטעות הוא בעובדה שאמנים שסבלו מקשיי 
בילדותם אינם מנסים להצניע עובדה זו ומרבים לדבר עליה, ואילו מבוגרים אחרים בעלי 

 עבר דומה נוטים שלא לפרסם את הדבר ברבים."
הסבר: לאחרונה התברר שאין אמת באמונה הרווחת כי ילדים הסובלים מקשיי למידה 

שסבלו מקשיי למידה גדלים להיות אמנים. ייתכן שמקורה של הטעות הוא בעובדה שאמנים 
 בילדותם מרבים לדבר על כך, ואילו מבוגרים אחרים בעלי עבר דומה אינם מספרים על כך.

 (.3התשובה הנכונה היא )


