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מטלת כתיבה  -הצעה לפתרון:
מאז ומתמיד הייתה התלבושת האחידה נושא שנוי במחלוקת בקרב כלל
המעורבים ,ובתוכם תלמידי בית הספר ,הוריהם ,מורים ומנהלים .בעוד שרבים
טוענים כי הנהגת תלבושת כזו מקדמת שוויון ומגבירה את תחושת השייכות של
התלמידים כלפי המסגרת אליה הם משתייכים ,נשמעים גם קולות אחרים לפיהם
5

תלבושת כזו פוגעת בביטוי טעמם האישי של התלמידים .אדון בסוגיה מורכבת זו
ואציע פתרון ביניים אשר ,לטעמי ,עשוי לרצות את הצדדים השונים.
הרעיון מאחורי תלבושת אחידה הוא ראוי ונכון :הוא נועד ,בין השאר ,לתרום
לצמצום פערים חברתיים ולמנוע מצבים בהם ילדים המגיעים מרקעים סוציו-
אקונומיים קשים יותר מתויגים באופן שלילי ,דבר המשפיע לרעה על מצבם

10

החברתי לכל אורך תקופת לימודיהם בבית הספר .קוד לבוש אחיד יתרום לכך
שאפשרויות הלבוש של התלמידים יצטמצמו והפערים הכלכליים בין התלמידים
יבלטו פחות.
חיזוק נוסף לרעיון התלבושת האחידה מגיע מתחושת השייכות הנלווית ללבישתה.
כאשר תלמיד עוטה על עצמו מדי בוקר חולצה שעליה סמל בית הספר ,לעתים

15

כזה המלווה גם במוטו של בית הספר שבו מגולמים ערכיו ,גדלה תחושת השייכות
שלו למוסד הלימודים וגדלה מידת הרצון שלו לקחת חלק בפעילויות בית ספריות.
באשר לשיקולים הכלכליים הנלווים להנהגת תלבושת אחידה ,הדעות חלוקות:
מחד ,ניתן לטעון כי הדבר מקל על ההורים ,כך שבמקום להשקיע משאבים רבים
ברכישת בגדים שונים ומגוונים לילדיהם ,הם יוכלו להסתפק ברכישת חולצות

20

טריקו פשוטות שעליהן יודפס סמל בית הספר ,דבר אשר יקל עליהם כלכלית.
מאידך ,יש הטוענים כי הדרישה לרכוש עבור הילדים בגדים מוגדרים בזמן
שארונות הבגדים שלהם עמוסים לעייפה בבגדים אחרים ,כמוה כעול כלכלי נוסף
המוטל על כתפי ההורים ,ועל כן אינה משרתת את המטרה לשמה נוצרה.
לטיעון הכלכלי האחרון ניתן להוסיף מגוון טיעונים כנגד התלבושת האחידה .כך

25

למשל ,ניתן לטעון כי הנהגת תלבושת כזו בבתי ספר לא באמת תורמת לצמצום
פערים חברתיים :ילדים תמיד יידעו לזהות את הרקע ממנו מגיע כל תלמיד גם
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כאשר הוא יהיה לבוש בתלבושת זהה ,בין אם בזכות הנעליים שעל רגליו ובין אם
בזכות הטלפון הסלולארי שברשותו .אם המטרה היא להילחם ברעות חולות כמו
תיוג חברתי ,הרי שניתן לעשות זאת בדרכים אחרות כדוגמת חינוך והסברה ,ולא
30

באמצעות תלבושת אחידה שלא באמת תשרת את המטרה.
יתר על כן ,התלבושת האחידה מדכאת במהותה את טעמם האישי של התלמידים,
בפרט של התלמידים בחטיבת הביניים ובתיכונים ,הנמצאים ממילא בשלב
התפתחותי בו הם כמהים לייחודיות ומנסים לפלס את דרכם בעולם.
על סמך האמור לעיל ,אני סבורה כי אין לחייב תלמידים להגיע בתלבושת אחידה

35

לבית הספר ,אולם מאמינה כי התווית קווים מנחים כלליים חשובה לשם שמירה
על הסדר הטוב .קו מנחה כזה יכול להיות ,למשל ,איסור על הגעה בכפכפים או
עם נעלי עקב לבית הספר .בנוסף ,יש להקצות משאבים להסברה וחינוך בנושאים
כמו סטריאוטיפים ותיוג חברתי .באשר לתחושת השייכות ,אני סבורה כי גם אותה
ניתן להשיג באמצעות כלים מנטליים כגון פעילויות חברתיות ,שיגבשו את

40

התלמידים ויגרמו להם לרצות להשתייך לאותה המסגרת ולקחת בה חלק פעיל.
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פרק 1

.1

באמצעות מדפסת מבצעים את ההדפסה ,כשם שבאמצעות מחרשה מבצעים את החריש.
מארג הוא מעשה אריגה.
מיכון הוא שימוש במכוה כתחליף לעבודה ידית.
מיתוג הוא קביעה של מאפייים ייחודיים של מוצר מסוים ,בייהם המותג.
התשובה הכוה היא ).(3

.2

בר חלוף הוא ההפך מצחי ,כשם שמחופה הוא ההפך מחשוף.
יחיד סגולה הוא דיר.
מיוצג הוא מי שיש לו שליח שמייצג אותו.
מוטס הוא מי שהטיסו אותו ודואה הוא עף או גלש באוויר באמצעות דאון.
התשובה הכוה היא ).(3

.3

להטביע זה לגרום לאחר לשקוע ,כשם שלהשביח זה לגרום לאחר להשתפר.
להמריא היא פעולת ההתרוממות מהקרקע ,שלאחריה יכולה להתרחש הפעולה לעוף.
לחלום זה לקוות שיקרה דבר מה ,ולהגשים זה להוציא לפועל דבר מה.
להרכין ולכופף הן מילים רדפות.
התשובה הכוה היא ).(1

.4

הלעטה היא מה שעושים למישהו ובסופה הוא לא רעב ,כמו שהפשטה היא מה שעושים למשהו ובסופה הוא לא
מורכב.
הרתעה עשויה לגרום למישהו להיות ירא.
קל לעשות מתיחה למשהו גמיש.
החלקה היא משהו שבסופו האדם לא עומד ,אך אין מדובר בפעולה שאדם אחד עושה לאחר ,אלא אדם עובר זאת
בעצמו.
התשובה הכוה היא ).(1

.5

מי ש ִהזָּה פיזר טיפות ,כשם שמי שפידר פיזר אבקה.
מי ששבע הבטיח הבטחה.
מי שיתץ שבר דבר מה ,וכך ייתכן שהוא יצר רסיסים.
מי שקצר חתך שיבולי תבואה באמצעות מגל.
התשובה הכוה היא ).(2

.6

עלילה היא האשמה חסרת בסיס ,כשם שיחוש הוא סברה חסרת בסיס.
גידוף וקללה הן מילים רדפות.
מחמאה היא דברי חלקות והאדרה היא הגדלת יוקרתו של דבר מה.
דיווח הוא סוג של ידיעה.
התשובה הכוה היא ).(1
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.7

תשובה ) :(1עוברי האורח טועים ששלומית לעולם איה צודקת ,אך אם היא לעולם איה צודקת הם לא אמורים
לצפות שמה שהיא חוזה יקרה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2עוברי האורח טועים ששלומית איה טועה וכי היא שללה את האפשרות שהשמיים יתקדרו באמצע
היום .מכאן שהגיוי כי לא ציפו שכך יקרה .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3שלומית לעולם איה טועה ,ולכן אם היא שללה את התקדרות השמיים והיא לעולם איה טועה ,עוברי
האורח לא היו אמורים לצפות להתקדרותם ,ולכן גם תשובה זו פסלת.
תשובה ) :(4אמר כי שלומית לעולם איה צודקת וכי בעבר כבר הצליחה לחזות מראש מאורעות מסוג זה ,אך אם
היא לעולם איה צודקת לא ייתכן שהיא חזתה משהו וצדקה ,ולכן התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.8

תשובה ) :(1בו של המלך לא שאף להתחתן עם מישהי ממעמד שוה ,ועובדה זו הטרידה את אביו ,שהאמין שלא
יתן לערבב יין עם מיץ עבים ,כלומר ,לא יתן לערבב את המעמדות .אולם ,אם הבן איו מעויין להתחתן עם מישהי
ממעמד שוה ,האב לא צריך להיות מוטרד .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2האב מאמין שמיץ עבים פשוט יכול להיות מתוק כיין משובח ,כלומר ,אישה ממעמד פשוט יכולה להיות
טובה כאישה ממעמד גבוה ,ולכן אין הוא צריך להיות מוטרד מכך שבו רוצה להתחתן עם מישהי ממעמד מוך.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(3האב מאמין כי מספיק לשים קצת בוץ במים צלולים כדי להעכירם לעולמים ,כלומר ,שילוב של גורם מן
החוץ יכול ליצור זק ,ולכן לא הגיוי ששאיפת בו להתחתן עם מישהי ממדיה שכה לא מפריעה לו .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(4בו של הרוזן לא רצה להתחתן עם מישהי שתהייה אהודה על העם ,וזה הגיוי שהדבר לא הפריע לאביו,
שאמר כי "אין לשפוט אמן לפי כמות מחיאות הכפיים שהוא מקבל" – כלומר ,אין אדם )במקרה זה – אשת הרוזן(
מדד בהתאם לאהבה שחשים כלפיו אחרים )במקרה זה – העם( .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.9

תשובה ) :(1אם הייתי מתכון פחות הייתי מקבל ציון גבוה יותר ,אך אם ככל שמתכוים יותר סיכויי ההצלחה
עולים ,הייתי אמור לקבל ציון מוך יותר .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אם לא הייתי מתכון מעט ,הייתי מקבל בוודאי ציון מוך  -לפי החלק הראשון או מביים כי אם הייתי
מתכון הרבה הייתי מקבל ציון מוך .המשך המשפט מתאים להיגיון זה :ההסבר לכך הוא כי בבחיות מסוג זה ככל
שמתכוים פחות ,עולים סיכויי ההצלחה .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3אם לא הייתי מתכון הרבה )כלומר הייתי מתכון מעט( לבחיה הייתי מקבל ציון מוך יותר ,אך אם
ככל שמתכוים פחות סיכויי ההצלחה עולים ,הייתי אמור לקבל ציון גבוה יותר .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4גם אילו הייתי מתכון יותר הייתי מקבל ציון גבוה יותר .המילים "גם אילו" מרמזות על דמיון בין מה
שקרה למה שיכול היה לקרות ,ולכן לא מתאימות במשפט זה .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2
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.10

כלבים רואים אדום כצהוב ,אלי רואה אדום כצהוב ,מסקה :אלי הוא כלב .תהליך ההסקה במשפט מתבסס על כך
שאם קבוצה מאופיית בתכוה מסוימת ,אז כל מי שיש לו תכוה זו משתייך לאותה קבוצה .בדוק את התשובות:
תשובה ) :(1ילדים אים אוהבים תירס וסלק ,יהודה אוהב תירס וסלק )בעל תכוה הפוכה( ,מסקה :יהודה איו ילד
)לא משתייך לאותה קבוצה( – במקרה זה ההסקה היא על מי שאיו בעל אותה תכוה והמסקה היא כי הוא איו
שייך לאותה קבוצה .תשובה זו לא תואמת לתהליך ההסקה המקורי ,ולכן פסלת.
תשובה ) :(2חלזוות יוצאים לאחר הגשם ,סביון יוצאת לאחר הגשם )בעלת אותה תכוה( ,מסקה :סביון היא
חילזון )משתייכת לאותה קבוצה( .הסקה זו מתאימה להסקה התוה ,ולכן זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3גמדים אים מצליחים לראות למרחקים ,שחר איו גמד )לא משתייך לקבוצה( ,מסקה :שחר יכול
לראות למרחקים )איו בעל אותה תכוה( .במקרה זה ההסקה היא כי מי שאיו משתייך לקבוצה מסוימת איו בעל
אותה תכוה של קבוצה זו .תשובה זו איה תואמת לתהליך ההסקה המקורי ולכן פסלת.
תשובה ) :(4שודדי דרכים שודדים רק כרכרות ,גלעד שדד שי פרשים )איו בעל אותה תכוה( .מסקה :גלעד איו
שודד דרכים )איו משתייך לאותה קבוצה( .כמו בתשובה ) ,(1ההסקה היא על מי שאיו בעל אותה תכוה והמסקה
היא כי הוא איו שייך לאותה קבוצה .תשובה זו לא תואמת לתהליך ההסקה המקורי ,ולכן פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.11

הואם לא מתייחס בדבריו לעלותה של מכות צילום אלא בוה אלוגיה בין תחליף זול אך ראוי לבין המוצר
המקורי .יש להבחין כי מכות צילום המסמכים היא זו אשר יוצרת את התחליף הזול ,אך אין היא התחליף הזול
בעצמו.
התשובה הכוה היא ).(1

.12

על פי האמור בפסקה ,מתוארת אידוקציה כהסקת מסקה כללית עקב התרשמות ממקרה בודד .יתת הדוגמא
לפיה מהתרשמות מחסידה לבה או מספר חסידות לבות יתן להסיק באידוקציה מסקה כללית על חסידות,
שבמקרה זה תהיה 'חסידות הן לבות' .אמר עוד ,כי מסקה כזו אין לה תוקף עובדתי מאחר שהיא ובעת
מהתרשמות ממקרים בודדים מבלי לבדוק את כלל המקרים הקיימים .ייתכן והמסקה המוסקת באידוקציה
תתברר כעובדה אך מעצם הסקתה אין לומר כי היא עובדה אלא השערה בלבד.
תשובה ) :(1מסקה המוסקת באידוקציה היא אכן השערה אשר מתבטלת כאשר מצא מקרה הסותר אותה.
תשובה זו כוה.
תשובה ) :(2מדובר בטעות כפולה .המסקה המוסקת באידוקציה איה עובדה ,והיא מתבטלת כאשר מצא מקרה
שסותר אותה .תשובה זו פסלת.
תשובה ) :(3השגיאה בתשובה זו היא מעמדה של המסקה המוסקת באידוקציה .מסקה זו איה חשבת עובדה
אלא השערה בלבד .תשובה זו פסלת.
תשובה ) :(4על פי הקטע אמר כי ייתכן והמסקה המוסקת באידוקציה תתברר כשגויה אך ייתכן ולא .כלומר ,לא
עולה מן האמור בפסקה כי המסקה המוסקת באידוקציה היא בהכרח שגויה .תשובה זו פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.13

תשובה ) :(1לא מוגדר בפסקה קשר כלשהו בין מילוי החוקים החברתיים לבין השתייכות למעמד האצולה .ייתכן
מצב בו אדם העובר על החוקים משתייך למעמד האצולה בעוד אדם אשר מקפיד על החוקים ייחשב כפשוט .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(2לפי הקטע ,אם גבר ממלא אחר התכתיבים החברתיים ,הוא תמיד מתוגמל יותר מכל אישה ,והתגמול
בא לידי ביטוי בשיפור במצבו הכלכלי והפוליטי .מכאן ,כי סביר שמצא יותר גברים משים בעמדות מפתח
פוליטיות .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3ההבדל בין הגברים לשים הוא שגברים מתוגמלים יותר ,ולא שהשים אין מתוגמלות כלל .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(4ייתכן כי זה כון אך זה לא אמר בקטע .להיפך ,אמר כי בחברות פטריארכליות זה לא המצב.
התשובה הכוה היא ).(2
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תשובה ) :(1גרטי טועת שעצם הצבת הארגז בחצר תעודד גם ילדים שאים בעלי טיות אלימות לזרוק החוצה את
תכולתו ,ולא משה מהי .אם הגות לא יימצאו בחצר ,זה יגרום לילדים לא לחשוש לזרוק אבים ,ואולי כפי שגרטי
אומרת גם ילדים שאים בעלי טיות אלימות יתפתו לזרוק אבים ,אבל לא וכל לדעת האם הם עשו זאת מכיוון
שהם אלימים או מהסיבה שעליה הצביעה גרטי .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אם גרטי צודקת ,הרי שבמקרה זה הילדים ירצו לזרוק החוצה לא רק את האבים ,אלא גם את צעצועי
הגן )בהם הם משחקים בצורה שאיה אלימה בגן( .הדבר יעיד כי אכן מה שגרם לילדים לזרוק חפצים הוא הצבת
הארגז בחצר ,שכן הילדים אים זורקים את הצעצועים בדרך כלל .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3גם אם וכל לאתר בקלות רבה יותר את הילדים שיזרקו אבים ,לא וכל לדעת מדוע הם עשו זאת -
האם הם בעלי טייה אלימה או שהם החלו לזרוק את האבים רק כי הארגז הוצב בחצר .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4במצב כזה אולי יהיו יותר ילדים שיזרקו אבים מתוך הארגז ,אך לא וכל לדעת האם הם זרקו אותן
בשל טייה אלימה או רק בגלל הצבת הארגז בחצר .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.15

דבריו של ד"ר ברזיל מכילים בתוכם ביקורת על הפופולריות שזוכה לה מכללת "רוקט" בקרב רשמים לתחום מדעי
החברה .טעתו היא שהמרכז האקדמי "מצלול" מספק למי שמסיים ללמוד בו את הכלים החוצים לו להצלחה
כלכלית .יתן ללמוד מכך שלדעתו של ד"ר ברזיל ,העקת כלים אלה חשובה יותר מהקיית ידע תיאורטי.
תשובה ) :(1ד"ר ברזיל איו מדבר על חשיבות הקיית ידע תיאורטי של המכללה לתלמידיה ,הוא אף מציג את
המרכז האקדמי "מצלול" כמי שמקה לתלמידיו כלים טובים יותר להצליח מבחיה כלכלית מאלו שמקה מכללת
"רוקט" שידועה כמי שמקה ידע תיאורטי ,כך שייתכן בהחלט שהמרכז האקדמי מצלול איו מקה ידע תיאורטי
לתלמידיו ועדיין הלומדים בו רוכשים כלים להצלחה כלכלית .תשובה זו פסלת.
תשובה ) :(2לא עולה מדבריו של ד"ר ברזיל כי המרכז האקדמי מצלול לא מקה לתלמידיו ידע מעשי ,ולא עולה
מדבריו כי ידע מעשי איו חוץ לצורך הצלחה כלכלית בתום הלימודים .תשובה זו פסלת.
תשובה ) :(3מדבריו של ד"ר ברזיל יתן להבין כי הוא לא סבור שמכללת "רוקט" היא האופציה הטובה עבור מי
שמבקש ללמוד ,אלא המרכז האקדמי "מצלול" ומדברים אלה עולה כי הוא סבור שיכולתו של מוסד לימודים
להקות לתלמידיו כלים להצלחה כלכלית היא זו שצריכה להחות את הרשם לתחום מדעי החברה .תשובה זו
כוה.
תשובה ) :(4טעה זו לא משתמעת מדבריו של ד"ר ברזיל ,אלא דווקא ההפך .ד"ר ברזיל טוען שמקורה של
הפופולריות של מוסד לימודים בתחום מדעי החברה צריך לבוע מיכולתו להקות לתלמידיו כלים מעשיים להצלחה
כלכלית .תשובה זו פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.16

ראשית ,ד"ר סדן מסביר כי העשן הוא "סימן בטוח" לאש ,מכיוון שקיומו של עשן תמיד מצביע על קיומה של אש.
לכן אם צב תמיד יצביע על קיומה של איטיות ,כלומר כל צב הוא איטי ,הרי שצב הוא "סימן בטוח" לאיטיות .מה
שהופך את העשן ל"סימן טבעי" לאש ,הוא שגם האש היא "סימן בטוח" לעשן .כלומר ,קיום אש מבטיח קיום עשן.
כדי שהצב יהיה "סימן בטוח" אבל לא "סימן טבעי" לאיטיות ,צריך שקיומו של צב יבטיח שהוא איטי אך שקיומה
של איטיות לא יבטיח קיום צב ,כלומר ,שלא כל דבר איטי יהיה צב.
תשובה ) :(1מציגה מידע שאיו קשור לשאלה .תופעת טבע איה הופכת סימן כלשהו ל"סימן טבעי" .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(2כל הצבים הם איטיים ,ולכן צב הוא "סימן בטוח" לאיטיות .אולם ,קיים משהו איטי שאיו צב
)חלזוות( ,ולכן תשובה זו מסבירה מדוע צב הוא לא "סימן טבעי" לאיטיות .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3מציגה מצב המתאר "סימן טבעי" .בכל מקום שבו יש איטיות יש צב ,ובכל מקום שבו יש צב יש איטיות.
תשובה זו איה כוה.
תשובה ) :(4העובדה כי האיטיות היא תכוה המאפיית רק חלק מהצבים ,פירושה שהצב איו "סימן בטוח"
לאיטיות ,שכן קיומו של צב איו מחייב איטיות .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

ניב רווח פסיכומטרי

-7-

פתרון סימולציה IV

.17

תשובה ) :(1אם המלוכה עוברת בירושה ,וידוע שגרגורי הוא המלך השי ופריר הראשון ,הרי שגרגורי קיבל את
המלוכה מפריר בירושה .כלומר ,גרגורי הוא בו של פריר .הדבר מחזק את ההשערה לפיה גרגורי הוא סלמון ,שכן
ידוע שסלמון היה בן של פריר .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תשובה זו מעידה על מקרה שבו הוויקיגים בחרו לקרוא למלך שלהם בכיוי על שם סמל בית המלוכה
הויקיגי בעת שלטוו .זה מחזק את האפשרות שאותו מקרה התרחש לגבי גרגורי  -הוא כוה סלמון משום שסמל
בית המלוכה בתקופתו היה דג הסלמון .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו איה מחזקת את הפרשות שמדובר בגרגורי ,שכן אם גם בתקופת שלטוו של תור ,שאף הוא
בן פריר ,היה סמל בית המלוכה סלמון ,הרי שלא יתן לדעת מי מהם ,תור או גרגורי ,מכוים "סלמון" ,ואף ייתכן
ששיהם כוו כך .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4אם גרגורי היה המלך האחרון ששלט בסקדיביה ,הרי שהוא המלך היחיד שבא אחרי פריר )המלך
הראשון בסקדיביה( .מכיוון שסלמון היה גם הוא מלך בסקדיביה ,ובוסף הוא איו פריר )הוא בו של פריר(,
מתחזקת האפשרות שסלמון הוא גרגורי .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.18

לפי ההגדרה הראשוה למהיגות ,לא כל אדם שמכהן בעמדה בכירה או בחר על ידי הציבור היו מהיג ,אלא מי
שמסוגל להשפיע על קבוצה לפעול לפי רצוו ,זאת על פי בחירתם המבוססת על כבוד ולעיתים על פחד.
תשובה ) :(1האדם בתשובה זו הצליח להשפיע על קבוצה לפעול לפי רצוו מתוך בחירה )הם בחרו לחתום על
העצומה( ולכן חשב מהיג .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2שר האוצר הכריז על שיויים שישפיעו על קבוצה אך לא גרם לה לפעול לפי רצוו או לתמוך בשיויים
אלה ולכן איו חשב מהיג .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3המורה הצליחה לגרום לתלמידים לפעול על פי רצוה .אומם הם פעלו מתוך פחד ,אך לפי ההגדרה,
מהיג יכול לגרום לאחרים לפעול על ידי הפחדה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4במקרה זה ,ראש הממשלה לא רק בחר על ידי האזרחים ,אלא גם זכה לתמיכתם לאורך כל כהותו –
כלומר ,הוא גרם לקבוצה לפעול על פי רצוו )לתמוך בו( מתוך בחירה שלהם .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.19

לפי ההגדרה השייה ,אדם ייחשב למהיג רק אם היעדים אליהם הוא מוביל הם יוצאי דופן ,כלומר ,האדם צריך
להוביל לסוג מסוים של יעדים כדי להיחשב מהיג.
תשובה ) (3איה כוה משום שיותר אשים יזכו לתואר "מהיג" לפי ההגדרה הראשוה מאשר לפי ההגדרה השייה,
ולא פחות אשים.
התשובה הכוה היא ).(2

.20

הטעה כי אדם בעל תכוות מסוימות יהיה מהיג מוצלח בכל מקום בו יימצא היא קודת מחלוקת בין הגישות ,שכן
"תיאוריית התכוות" תטען שאכן אדם בעל תכוות של מהיג "יבלוט כמהיג בכל מקום בו יימצא" ,ואילו לפי
"התיאוריה המצבית" אדם זה יהיה מהיג מוצלח רק בתאים המתאימים לתכוות שלו .לכן תשובה ) (4כוה.
תשובה ) (1איה כוה משום שגם תומכי "התיאוריה המצבית" מייחסים חשיבות לתכוות של האדם.
תשובה ) (2איה כוה משום שאף אחת מהגישות איה טועת כי מהיגים דגולים פשוט בחרו בזמן ובמקום
הכוים ,שתיהן מייחסות חשיבות לתכוות האדם.
תשובה ) (3איה כוה משום ש"תיאוריית התכוות" איה עוסקת בסגון המהיגות )בזה עוסקת "התיאוריה
ההתהגותית"( ,אלא בתכוות כמו ביטחון עצמי ,הישגיות וכד'.
התשובה הכוה היא ).(4
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לפי פידלר ,אשים "מוכווי אשים" יצליחו במצבי בייים בהם המדדים בחלקם גבוהים ובחלקם מוכים.
תשובה ) (1כוה משום שהיא מביאה דוגמה למהיג שמדד "עמדת הכוח" שלו מוך אך הוא עדיין מצליח לההיג
עקב מדד "יחסי המהיג עם תייו" גבוה.
תשובה ) (2איה כוה משום שהיא עוסקת במהיג "מוכוון משימה" שאיו רלווטי להוכחת או הפרכת טעה
הקשורה במהיג "מוכוון אשים".
תשובה ) (3איה כוה מפי שהיא לא מעידה על סיכויי ההצלחה של מהיג "מוכוון אשים" ביחס למדדים שוים,
אלא רק מסבירה שקל לו יותר להעלות את אחד המדדים.
תשובה ) (4איה כוה משום שהמתואר בתשובה זו איו מצב בייים ,שהוא מצב בו חלק מהמדדים גבוהים וחלקם
מוכים ,אלא מצב בו כל המדדים מוכים )שעל פי פידלר ,זהו מצב בו יצליח יותר אדם "מוכוון משימה"(.
התשובה הכוה היא ).(1

.22

לפי "התאוריה המצבית" ,צריך להיות שילוב של תכוות אופי וסיבות מתאימות על מת שמהיג יצליח .המשפט
התון מתאר בדיוק מצב כזה – שילוב של אישיותו המהיגותית של צ'רצ'יל וקיום המלחמה שגרמו לכך שהוא חשב
"מהיג דגול".
התשובה הכוה היא ).(3

.23

לפי הפסקה האחרוה" ,אותם מהיגים "דגולים" פשוט בחרו לעמדות בכירות במקום ובזמן הכוים" .לכן ,כל
אדם שהיה בעמדה בכירה בזמן המלחמה היה חשב למהיג דגול.
התשובה הכוה היא ).(3
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.1

יתן להשוות בין שברים ע"י השוואת המוים או ע"י השוואת המכים .יתן לראות כי בכל התשובות פרט לתשובה
) (4המוה הוא  . 8מכאן שמבין שלוש התשובות ) (2) , (1ו (3)-התשובה בה המכה הוא הגדול ביותר היא הקטה
8
4
8
 .וכל לצמצם תשובה זו ולקבל:
ביותר ,כלומר ,תשובה )- (2
=
50 25
50

.

2
4
כדי להשוות עם תשובה ) (4רחיב את השבר שבתשובה זו כך שהמוה שלו גם יהיה  4וקבל:
=
32 64
4
4
בתשובה ) (4גדול יותר מזה שבתשובה ) (2ומכאן שהשבר קטן יותר:
<
64 25
התשובה הכוה היא ).(4

.2

 .המכה

.

ספור את המספרים האי -זוגיים בין  1ל . 1,3,5,7,9 : 10 -מצאו  5מספרים .יתן לראות כי בתחום שותר ,בין  10ל-
 , 50בספרת העשרות תופיע ספרה אי -זוגית בשלושה תחומים שוים 31− 39 , 11− 19 :ו . 50 -התחום האחרון פסל
מאחר שספרת האחדות היא זוגית.

בשי התחומים הראשוים ספרת האחדות תהיה אי -זוגית בחמישה מקרים שוים ,לכן בסך הכל ישם 5 + 5 + 5 = 15
מספרים שוים העוים על התאים.
התשובה הכוה היא ).(2

.3

פשט את הביטוי בהתאם לחוקי הערך המוחלט:

1
8
1
1
+2−
−
3 1
3 1 3 1 1 1
1 3
1
= −
= −
= − = −
− =−
6
4
6
4
6 4 6 12 6
12

1
8
+2−
3
3

−

4

התשובה הכוה היא ).(1

.4

מאחר שיש מספר דרכים להציג את  , γיש לעבוד עם התשובות.
תשובה מספר  - 1הישרים  aו b -יוצרים זוויות קודקודיות ,שאחת מהן היא  αוהשייה היא
 , β + γומכאן  αגדולה מ γ -ולא שווה לה .התשובה פסלת.
תשובה מספר  γ -2ו 2β -יוצרות יחד  180מעלות ,אבל אין אידיקציה לכך שהן שוות בגודלן.
תשובה מספר  α + β - 3יוצרות יחד  180מעלות ואילו  γקטה יותר .התשובה פסלת.
תשובה מספר  - 4הזווית  αשווה בגודלה לסכום הזוויות  . β + γכלומר . α = γ + β ,על ידי העברת אגפים קבל
.γ = α−β

התשובה הכוה היא ).(4

.5

שטח גזרה הוא החלק היחסי של הזווית המרכזית שלה מתוך סכום הזוויות המרכזיות במעגל )  ,( 360°מוכפל בשטח
המעגל .הזווית המרכזית של כל אחת מהגזרות הכהות היא זווית צמודה לזווית של  30מעלות ,כלומר גודלה . 150°

5
300
 ,שהם
לכן החלק היחסי של שתי הגזרות יחד הוא
6
360
5
 30πסמ"ר = ⋅ 36π
6
התשובה הכוה היא ).(4

משטח המעגל ) 36πסמ"ר(:

ניב רווח פסיכומטרי
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פתרון סימולציה IV

לתרגיל זה שתי דרכי פתרון.
הדרך הראשוה היא הצבה:
ציב עפ"י התאים  x = 1 , y = 2 , z = 3בביטוי . x 2 − z 2
 . 12 − 3 2 = 1 − 9 = −8יתן לראות כי התוצאה היא מספר שלילי וזוגי.
הדרך השייה היא הבה:
בכל פעם שעלה מספר זוגי בריבוע התוצאה תהיה זוגית ,ובכל פעם שעלה מספר אי זוגי בריבוע ,התוצאה תהיה אי
זוגית.
ההפרש בין  xל z -הוא ) 2כי  zגדול מ y -ב 1 -ו x -קטן מ y -ב ,( 1 -ועל כן יתן לקבוע כי אם  xזוגי גם  zזוגי ואם
 xאי זוגי גם  zאי זוגי .ההפרש בין שי מספרים זוגיים ,כמו גם ההפרש בין שי מספרים אי זוגיים ,הוא תמיד זוגי.
כמו כן תון כי  xקטן מ z -ולכן  x 2קטן מ. z 2 -
כאשר חסיר מספר מסוים ממספר הקטן ממו יתקבל מספר שלילי.
התשובה הכוה היא ).(3

.7

על פי הטבלה ,יתן לראות שמפעל טוס-טוס מכר  200רכבים ב ,2005מפעל טול-טול מכר  100רכבים ב 2005ומספר
הרכבים שמכרו כל המפעלים ביחד הוא  .600מחישוב פשוט ראה כי מספר הרכבים שמכר מפעל טוק -טוק הוא
. 600 − 200 − 100 = 300
התשובה הכוה היא ).(2

.8

בדוק כמה כלי רכב מכרו בסך הכל בשת  : 2004בחברת טוק-טוק מכרו  300כלי רכב ,בחברת טוס-טוס גם כן
מכרו  300כלי רכב ובחברת טול-טול מכרו  . 200בסה"כ מכרו  800כלי רכב בשה זו.
200
25
=
חשב את תח השוק של חברת טול-טול לשה זו= 25% :
800 100
התשובה הכוה היא ).(3

.

.9

0.85
3.4
1.7
ובחברת טול-טול
 ,בחברת טוס-טוס הוא
הסכום שחולק לכל עובד בטוק-טוק הוא
1000
4000
2000
לראות שהסכום שחולק לכל עובד זהה בין כל החברות.
התשובה הכוה היא ).(4

.10

על פי תכוות הממוצע ,ממוצע מכירות הרכבים בשים  2003-2005גדול מ) 200 -הערך הקטן ביותר( וקטן מ300 -
)הערך הגדול ביותר( .כלומר 200 ,הוא ערך הקטן מהממוצע וכאשר מוסיפים ערך הקטן מהממוצע לחישוב הממוצע,
הדבר מוריד את ערך הממוצע .מכאן ,הממוצע בשים  2003-2006קטן מהממוצע בשים .2003-2005
התשובה הכוה היא ).(1

.11

לפי שעם התחיל לשתות אסת שתתה במשך  20שיות בקצב של  5מ"ל בשייה ,כלומר היא הספיקה לשתות 100
מ"ל .כאשר עם התחיל לשתות לאסת שארו  900מ"ל ,והזמן שלקח לה לשתות את הכמות הזו )בקצב של  5מ"ל
לשייה( הוא  180שיות ) 180שיות =  5מ"ל בשייה  900/מ"ל( .עם שותה בקצב של  4מ"ל לשייה ,הזמן שייקח לו
לסיים  1000מ"ל הוא  250שיות =  4מ"ל בשייה  1000/מ"ל .לכן אסת סיימה לשתות  70שיות לפיו.
התשובה הכוה היא ).(2

 .יתן

ניב רווח פסיכומטרי
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פתרון סימולציה IV

על ידי הוצאת  18מחוץ לסוגריים ,ולאחר מכן הוצאת  ,17וכל לכתוב את הביטוי גם כך:
) . 18(18 − 1) − 17(17 + 1ביטוי זה שווה ל . 18⋅ 17 − 17 ⋅ 18 = 0 -כמו כן ,יתן לפתור בחישוב פשוט.

התשובה הכוה היא ).(2

.13

הממוצע של הקבוצה הוא . 79כדי להפוך לקבוצה מצטיית יש לצרף תלמיד שיגרום לכך שהציון הממוצע של
הקבוצה יעלה לפחות ל. 80 -
הקבוצה צריכה שסכום ציויה יהיה לפחות )לאחר צירוף התלמיד החמישי( . 80 ⋅ 5 = 400
במצב הוכחי סכום ציוי הקבוצה עומד על . 79 ⋅ 4 = 316
לפיכך ,הם צריכים לצרף תלמיד שציוו הוא לפחות . 400 − 316 = 84
התשובה הכוה היא ).(4

.14

הסיכוי להוציא כדור בצבע מסוים הוא מספר הכדורים בצבע זה חלקי סך-כל הכדורים בכד .לאחר שדה הוציאה 2
כדורים שחורים ו 2 -כדורים צהובים ,מספר הכדורים השחורים הוא  , x − 2מספר הכדורים הצהובים הוא 4
ומכאן שמספר הכדורים הכולל בכד הוא . x − 2 + 4 + 5 = x + 7
x−2
לפיכך ,הסיכוי להוציא כדור בצבע שחור הוא
x+7
התשובה הכוה היא ).(3

.15

.

ראשית ,את המספר  ABיתן לכתוב גם כך . 10A + B :באופן דומה יתן לכתוב את המספר  BAכך. 10B + A :
סכום  ABו BA -הוא. 10 A + B + 10B + A = 11A + 11B = 11(A + B ) :
כלומר ,סכום  ABו , BA -השווה לפי התוים ל , 1CD -בהכרח מתחלק ב 11-ללא שארית.
דרך וספת :הצבת מספרים:
ציב למשל  . A = 5, B = 6מכאן ,תרגיל החיבור הוא  . AB+BA = 56+ 65 = 121מכאן. C = 2, D = 1 ,
כעת צריך לבדוק את התשובות.

121
תשובה )= 11 :(1
11

 .יתן לראות כי המספר מתחלק ב , 11-אולם מאחר שהשתמשו בהצבה יש לבדוק גם את

שאר התשובות.
תשובה ) :(2סכום הספרות של המספר  121הוא  , 4לכן הוא לא מתחלק ב 3 -והתשובה פסלת.
תשובה ) . C + 1 = 2 + 1 = 3 ≠ 1 :(3התשובה פסלת.
תשובה ) . C +D = 2 + 1 = 3 ≠ 1 :(4התשובה פסלת ושארו עם תשובה ) (1בלבד.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי
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פתרון סימולציה IV

על פי הסרטוט ,יתן לראות כי שיעורי ה x-של הקודות  Bו C-זהים ועל כן
הקטע  BCמאוך לציר ה .x-כמו כן ,יתן לראות כי אורך הקטע  ABהוא ,3
ומכיוון שהמשולש  ABCהוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים ,גם אורך
הקטע  BCהוא  3.מכאן ובע כי שיעור ה y-של הקודה  Cהוא  .3לאחר
שמסובבים את הקטע  BCסביב ציר ה x-וצר חרוט שמרכז בסיסו הוא
הקודה  Bורדיוסו הוא ) 3מכיוון שבצורה שוצרה הקודה  Cמצאת על
היקף המעגל שמרכזו  .(Bפח החרוט שוצר הוא:
h ⋅ πr 2 3 ⋅ π ⋅ 3 2 3 ⋅ 9 π
=
=
= 9π
3
3
3
התשובה הכוה היא ).(1
 .17בחן את הביטוי שמתקבל לאחר ביצוע הפעולה  $על  : xאו יודעים כי  xקטן מ (− 1) -ולכן המכה והמוה יהיו
תמיד שליליים ,וכל הביטוי יהיה חיובי.
כמו כן ,יתן לראות כי תמיד ערכו המוחלט של המוה יהיה קטן מערכו המוחלט של המכה ועל כן הביטוי תמיד יהיה
שבר ,כלומר ,קטן מ . 1 -ומכאן. 0 < $(x) < 1 :

−2
2
דרך וספת-באמצעות הצבה :ציב x = −2 :וקבל= :
− 2 −1 3
הביטוי שהתקבל גדול מ 0 -וקטן מ. 1-
התשובה הכוה היא ).(3

.18

= ) . $(− 2

איילת רצה חצי מהדרך במהירות  9קמ"ש ,כלומר איילת עברה  18ק"מ במהירות זו ולכן סך זמן הריצה של איילת
במהירות  9קמ"ש הוא שעתיים .איילת רצה חצי מהדרך במהירות  6קמ"ש ,כלומר איילת עברה  18ק"מ במהירות
זו ,ולכן סך זמן הריצה של איילת במהירות  6קמ"ש הוא  3שעות .מחישוב פשוט סיק כי איילת רצה סך הכל 5

36
שעות ,ולכן מהירותה הממוצעת היא  7.2קמ"ש =
. 5
דרך וספת לפתור את השאלה ,ללא צורך בחישוב ,היא להבחין בכך שהזמן בו איילת רצה במהירות  6קמ"ש גבוה
מהזמן בו רצה איילת במהירות  9קמ"ש )מכיוון שהמרחק שאיילת השלימה בשתי המהירות זהה ,יתן להסיק כי
לקח לה יותר זמן להשלים את המרחק במהירות המוכה יותר( .על פי ממצא זה ,סיק כי מהירותה הממוצעת של
איילת קטה מ 7.5-קמ"ש )המהירות הממוצעת שהייתה מתקבלת במקרה בו איילת הייתה רצה לאורך אותו הזמן
במהירות  6קמ"ש ובמהירות  9קמ"ש( ,אך גדולה מ 6קמ"ש )המהירות המיימלית של איילת במהלך הריצה(.
התשובה הכוה היא ).(1

.19

האורך המקסימלי יתקבל כאשר כיס את המוט בצורה אלכסוית בתוך הגליל .במקרה זה וצר משולש ישר זווית

שיצביו הם הקוטר  2r -והגובה  ,2h -והיתר הוא המוט .מכאן ,לפי משפט פיתגורס ,אורך המוט הוא 4r 2 + 4h 2
.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי
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פתרון סימולציה IV

אם בה את המעגל כולו וכל למצוא את הזווית המרכזית השעת על אותה קשת
עליה שעת זווית . 360° − 90° = 270° : α
זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית השעת איתה על אותה קשה
270°
ומכאן= 135° :
2
התשובה הכוה היא ).(3

= .α

ניב רווח פסיכומטרי
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פתרון סימולציה IV

פרק 3

.1

) – waited (1חיכו
) – moved (2זזו
) – searched (3חיפשו
) – celebrated (4חגגו
אשים רבים חיפשו בהריסות הטיטיק ,בחיפוש אחר ממצאים היסטוריים.
התשובה הכוה היא ).(3

.2

) – combine (1לשלב
) – grade (2לתת ציון
) – examine (3לבחון
) – survive (4לשרוד
עכברוש הקגורו יכול לשרוד כל חייו מבלי לשתות מים.
התשובה הכוה היא ).(4

.3

) – sense (1חוש
) – lens (2עדשה
) – fence (3גדר
) – chance (4הזדמות
אחד הדברים החשובים ביותר לבדוק כאשר קוים מצלמה חדשה הוא איכות העדשה שלה.
התשובה הכוה היא ).(2

.4

) – absence (1העדרות
) – reputation (2מויטין
) – formula (3וסחה
) – scent (4יחוח
חיות רבות מצלות את חוש הריח שלהן בעת בחירת בן זוג ,כי היחוח של האידיבידואל הוא
סימן לבריאותו.
התשובה הכוה היא ).(4

.5

) – affected (1מושפע
) – related (2מקורב
) – debated (3התווכח
) – generated (4יצר
למרות ההתקדמות ,שים עדיין מושפעות מאפליה רחבת היקף.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי
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פתרון סימולציה IV

) – practice (1להתאמן
) – reduce (2להפחית
) – assemble (3לחבר
) – attempt (4לסות
דרך אחת להפחית את עלותה של חומרת מחשב היא רכישתה דרך האיטרט.
התשובה הכוה היא ).(2

.7

) – irritable (1שוטה להתרגז ,זעפית
) – eloquent (2רהוטה
) – immoral (3לא מוסרית
) – eccentric (4תימהוית ,מוזרה
אה א .דיקיסון הייתה ואמת רהוטה שגם הייתה האישה הראשוה לאום מול הקוגרס האמריקאי.
התשובה הכוה היא ).(2

.8

) – proliferation (1התפשטות מהירה
) – prohibition (2איסור
) – prosecution (3תביעה
) – precipitation (4משקעים
לפי ראשי ערים הגדילה וההתפשטות המהירה של שכוות העוי הן בעיה עירוית מרכזית.
התשובה הכוה היא ).(1

.9

משמעות המשפט המקורי :להיות בעל ביטוח רפואי טוב הוא דבר חשוב כמעט כמו שמירה על אורח חיים בריא.
תשובה ) :(1תשובה זו הופכת את היחס בין חלקי המשפט אך שומרת על משמעותו :קצת יותר חשוב לחיות באופן
בריא מאשר להיות בעל ביטוח רפואי טוב .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(2תשובה זו מוסיפה טעה לפיה ביטוח ללא אורח חיים בריא הוא טול משמעות .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו מציגה טעה הסותרת את המקור ,לפיה הביטוח ואורח החיים חשובים באותה מידה.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(4תשובה זו מציגה את אורח החיים הבריא כחלק מהביטוח .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.10

משמעות המשפט המקורי :הדומיטיות של גוגל בתעשיית החיפושים דוחפת את מתחריה להוסיף דרך קבע
מאפייים למוצרים שלהם.
תשובה ) :(1תשובה זו מוסיפה טעה לפיה המתחרים מוסיפים מאפייים הדומים לאלו של גוגל .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תשובה זו מוסיפה טעה לפיה הסיבה לדומיטיות של גוגל היא שהמאפייים שהיא מציעה עולים
במספר ובאיכות על אלו של מתחריה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו משה את הטעה המקורית ,ולפיה המתחרים מוסיפים מאפייים למוצריה של גוגל.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(4תשובה זו שומרת על המשמעות המקורית :מתחריה של גוגל מוסיפים לעיתים קרובות מאפייים
חדשים למוצריהם כתגובה לדומיטיות של גוגל בתעשיית החיפושים .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

ניב רווח פסיכומטרי
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פתרון סימולציה IV

.11

משמעות המשפט המקורי :האו"ם ממה חיילים זרים להיות כוחות שומרי-שלום כדרך לעזור למדיות הסובלות
מסכסוכים ליצור תאים לשלום בר קיימא.
תשובה ) :(1תשובה זו שומרת על המשמעות המקורית :במדיות הסובלות ממלחמה ,האו"ם שולח כוחות צבא
זרים להפוך לשומרי-שלום המסים ליצור שלום שיחזיק מעמד .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(2תשובה זו מוסיפה טעה לפיה הכוחות הזרים מחליפים את החיילים המקומיים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו מסחת את המשפט כאילו כוחות האו"ם הצליחו להביא שלום במקרים רבים ,טעה שאיה
מופיעה במקור .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4תשובה זו משה את הטעה המקורית ולפיה ,החיילים הזרים מגיעים לאו"ם ממדיות הסובלות
מסכסוכים כדי ללמוד על יצירת שלום .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.12

משמעות המשפט המקורי :יתן לטעון )באופן היתן לוויכוח( כי הסיבה לכך שסטלין סולק מהסמיר התיאולוגי
בטיפליס לא הייתה בגלל שהוא דחה סמכויות וקרא ספרים אסורים.
תשובה ) :(1תשובה זו שגויה מפי שהיא וקטת עמדה החלטית בושא אותו המשפט המקורי פותח לדיון ,ומוסיפה
טעה שאשים מעטים גורסים את ההפך .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תשובה זו שומרת על משמעות המשפט המקורי :זהו ושא פתוח לדיון אם דחיית סמכויות וקריאה של
ספרים אסורים הן הסיבות שהובילו להסרתו של סטלין מהסמיר התיאולוגי בטיפליס .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3תשובה זו שגויה מפי שביגוד למקור היא טועת באופן החלטתי שסטלין סולק עקב הסיבות המצויות
לעיל .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4תשובה זו מוסיפה טעה בדבר החשיבות של הסיבות לסילוקו של סטלין ,וכן מפרידה בין הסיבות,
המופיעות במקור ביחד ) andבמקור or ,בתשובה( .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.13

מדע הכלכלה איו זכר כתחום בו עסק דה ויצ'י .יתר התחומים מוזכרים בשורה ) 2יש לשים לב שדה ויצ'י עסק
באמות כיוון שהיה צייר ופסל(.
התשובה הכוה היא ).(3

.14

שורות "…painter Andrea Del Verrocchio, who subsequently took on the fourteen-year old :9-8
" - Leonardo as an apprentice, thus beginning his education.אמר שאביו של ליאורדו הראה את ציוריו
לאדריאה דל ורוקיו ,שלאחר מכן לקח אותו כשוליה שלו ושכאן החל החיוך שלו .אם כן ,דל ורוקיו היה המורה
הראשון שלו.
התשובה הכוה היא ).(2

.15

לפי הביטוי ,מי ששם את כפות רגליו בסירות פרדות ,סופו שייטבע .הכווה היא שעיסוק במספר דברים ייגמר
בכישלון .דה ויצ'י הוכיח כי הביטוי איו כון כיוון שעסק במגוון תחומים והצטיין ברבים מהם ,כפי שמתואר
לאורך הקטע וכפי שמודגש בשורות הבאות לאחר הביטוי )שורות .(18-17
התשובה הכוה היא ).(3

.16

בשורה  19מוזכרים כמה מהציורים המפורסמים ביותר של דה ויצ'י .הצירוף " "among othersמתייחס לציורים
אחרים עבורם ודע דה ויצ'י.
התשובה הכוה היא ).(1

.17

הכותרת המתאימה תהיה זו שמתארת את הרעיון המרכזי בקטע – העובדה שדה ויצ'י היה בקיא בתחומים כה
רבים ,בייהם אמות ,הדסה ,אטומיה ועוד .את המילה " "tradeבהקשר זה תרגם כ"מלאכה".
התשובה הכוה היא ).(4

ניב רווח פסיכומטרי
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בפסקה הראשוה מסופר כי ה FSA-הוקם כדי לעזור לחקלאים בתקופת השפל הגדול )שורה  (2וכי חקלאים רבים
סבלו בגלל דרישות לא יציבות למוצרים שסיפקו )שורה  ,(3כמו גם בגלל סופות החול שפקדו את אזור המערב
התיכון )שורה  .(4חוסר בכוח עבודה לא מצוין כאחת הסיבות להקמת ה.FSA-
התשובה הכוה היא ).(4

.19

בשורות  9-8אמר כי החקלאים לא הורשו לרכוש את החוות בשל החשש שהחוות ייקלעו שוב להפסדים.
תשובה ) (4איה כוה  -העובדה שהחוות לא יכלו להחזיק מעמד מבחיה כלכלית ולא יכלו לתמוך בעצמן לא הייתה
סיבה שבגללה לא הרשו לחקלאים לרכוש את החוות בהן עבדו ,אלא הסיבה שהובאו לעבוד על החוות הללו
מלכתחילה.
התשובה הכוה היא ).(3

.20

שורות  :11-9באותה תקופה ,הרפובליקים האשימו את ה FSA-במימון קהילות בחוות אשר  -לפי דעתם  -היו
קומויסטיות באופיין .דעתם מתייחס לדעת הרפובליקים.
התשובה הכוה היא ).(2

.21

בשורות  14-13כתב שהיו אשים שטעו שמטרתה הסתרת של התכית הייתה להפחית ,ולא להגדיל ,את ההיצע,
כדי שהמחירים יעלו ,ולא ירדו .מכאן יתן להסיק שההצהרה הרשמית של הממשלה הייתה שמטרת התכית היא
להגדיל את ההיצע כדי שהמחירים ירדו.
התשובה הכוה היא ).(4

.22

בפסקה האחרוה אמר כי למחלקת החקלאות לא הייתה תכית לספק הלוואות לחקלאים שהיו מעוייים לרכוש
את החוות עליהן עבדו .בשורות  21-19הוסבר כי למרות זאת ,כשהקוגרס דרש שה FSA-יעזור לחקלאים לרכוש
את החוות הושקה תכית הלוואות ,ואז כי "מטרת התכית של ה FSA-הייתה להפוך את החוות ליעילות יותר ולכן
ההלוואות שימשו בעיקר ל ."...כיוון שמתייחסים לתכית כתכית "של ה "FSA-וכי ידוע לו מתחילת הקטע כי ה-
 FSAהיה ממוה על הסיוע לחקלאים ,יתן להסיק כי גם היה הגוף האחראי על תכית ההלוואות שדרש הקוגרס.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי
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פרק 4

.1

מי שממהר לא רוצה לאחר ,כשם שמי שמתעקש לא רוצה לוותר.
מי שמסמיק מבצע את הפעולה להתבייש.
מי שמצווה מורה על אחר לפעול.
מי שמעריך מבצע את הפעולה לאמוד.
התשובה הכוה היא ).(2

.2

דבר זעיר הוא קטן מאוד ,כמו שדבר מבעית הוא מפחיד מאוד.
מי שמצוין הוא טוב יותר ממי שסביר ,אך מי שמצוין הוא לא סביר מאוד.
מתקתק הוא מה שמתוק במקצת.
המצח הוא המתחרה הטוב ביותר ,אך הוא לא מתחרה מאוד.
התשובה הכוה היא ).(2

.3

לשתות היא פעולה אותה מבצע מי שרוצה להיות רווה )שאיו צמא( ,כשם שלוח היא פעולה אותה מבצע מי שרוצה
להיות ערי.
להשקות היא פעולה שגורמת לדבר מה להיות רטוב.
מי שמחכה מבצע את הפעולה להמתין.
לאחסן זה לגרום לדבר מה להיות שמור.
התשובה הכוה היא ).(4

.4

כבד שמיעה הוא מי שמתקשה לשמוע ,כשם שהססן הוא מי שמתקשה להחליט.
גרוש הוא מי שהתחתן וביטל את ישואיו.
מאובן הוא מי שאיו יכול לוע.
מלוכלך הוא מי שלא ביצע את הפעולה להתקות.
התשובה הכוה ).(1

.5

כאב הוא תחושה לא עימה ,כשם שצחה היא ריח לא עים.
ירחון הוא עיתון היוצא אחת לחודש ושבועון הוא עיתון היוצא אחת לשבוע.
בוסתן הוא גן.
משי הוא סוג של בד.
התשובה הכוה היא ).(3

.6

באמצעות פגישה מפחיתים תחושת כיסופים )השתוקקות למשהו או מישהו( ,כשם שבאמצעות שיה מפחיתים
תחושת עייפות.
יידות היא יכולת תועה ממקום למקום.
תלישות היא מצב של חוסר יציבות ,יתוק.
יצחון הוא דבר המקה עליוות.
התשובה הכוה היא ).(1

ניב רווח פסיכומטרי

- 19 -

פתרון סימולציה IV

.7

תשובה )" :(1למרות שהסרט זכה לביקורות גרועות ממבקרי הקולוע ,ואף שהוא מוקרן בקולוע הקרוב לביתי,
החלטתי שלא לראותו ,אף על פי שהגעתי למסקה שצפייה בסרטים היא בזבוז זמן" .אם מחליפים את המילה
"טובות" ב"גרועות" ,מילת הקישור "למרות" איה מתאימה למשפט ,משום שהיא מציית יגוד ,אבל אין יגוד בין
זה שהסרט קיבל ביקורות גרועות לבין ההחלטה שלא לראות את הסרט .לכן ,התשובה פסלת.
תשובה )" :(2למרות שהסרט זכה לביקורות טובות ממבקרי הקולוע ,ומכיוון שהוא מוקרן בקולוע הקרוב לביתי,
החלטתי שלא לראותו ,אף על פי שהגעתי למסקה שצפייה בסרטים היא בזבוז זמן" .מילת הקישור "מכיוון" איה
מתאימה ,כי העובדה שהסרט מוקרן קרוב לביתי איה יכולה להיות סיבה לכך שהחלטתי לא לראות את הסרט .לכן,
המשפט לא הגיוי ,והתשובה פסלת.
תשובה )" :(3למרות שהסרט זכה לביקורות טובות ממבקרי הקולוע ,ואף שהוא מוקרן בקולוע הקרוב לביתי,
החלטתי לראותו ,אף על פי שהגעתי למסקה שצפייה בסרטים היא בזבוז זמן" .מילת הקישור "למרות" איה
מתאימה משום שאם החלטתי לראות את הסרט זה לא עומד ביגוד לכך שהסרט קיבל ביקורות טובות .לכן ,המשפט
איו הגיוי והתשובה פסלת.
תשובה )" :(4למרות שהסרט זכה לביקורות טובות ממבקרי הקולוע ,ואף שהוא מוקרן בקולוע הקרוב לביתי ,החלטתי
שלא לראותו ,משום שהגעתי למסקה שצפייה בסרטים היא בזבוז זמן" .המשפט הגיוי ולכן זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.8

תשובה ) :(1הטעה של אהוד היא שאין חשיבות לכך שתלמיד לא ייכשל במספר רב ככל היתן של מקצועות .להיפך,
חשוב שהוא יצליח במקצוע האחד שהוא טיית ליבו ,וכדי לעשות זאת עליו להתמקד בו  -להימע מהשקעה
במקצועות אחרים שיסיטו אותו מיעדו הרצוי .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אהוד אכן טוען שיש לחשוף את התלמיד למגוון רחב של מקצועות " -מוטב לתת לו הזדמות לגלות את
טיית ליבו מתוך מגוון מקצועות וללכת בעקבותיה" .כמו כן ,אהוד אומר שאחרי גילוי טיית ליבו של התלמיד,
השקעה במקצועות אחרים עלולה להסיט אותו מיעדו ,ומכאן שרצוי לתלמיד להתמקד רק במקצועות אליהם הוא
משך .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3אהוד חושב שכל תלמיד צריך להיחשף למגוון רחב של מקצועות ,וכדי שזה יקרה  -צריך שילמדו בבית הספר
מגוון רחב של מקצועות ,ולא שיקטיו מראש את מספר המקצועות אליהם ייחשפו התלמידים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4אהוד טוען שהתלמיד צריך להיחשף למגוון רחב של מקצועות בשלב של לימודיו בבית הספר ,ולא בעתיד
בחייו הבוגרים .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.9

תשובה ) :(1גם אם רבות מהצפרדעים הלבות מתות ממילא בגיל צעיר ,אין זה מסביר מדוע פוצה בקרבן מחלה
שמורידה עוד יותר את סיכוייהן לשרוד .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2לפי תשובה זו ,הצפרדעים הלבות וטות להיות חזקות יותר ,ולכן לפי עיקרון הברירה הטבעית צפוי
שהתכוה "צבע לבן" תהיה פוצה בקרב הצפרדעים .אולם ,התשובה איה מסבירה מדוע התכוה "חולה במחלת
הפטלת" פוצה בקרב הצפרדעים הלבות  -שהרי המחלה כשלעצמה לא מעיקה להן יתרון מבחית הברירה טבעית
אלא חיסרון .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3אם מחלת הפטלת גורמת לצפרדעים למות לפי שהן יכולות להתרבות ,הרי שהיא פוגעת בסיכויי הרבייה
שלהן ,ולכן לא אמורה להיות פוצה לפי עיקרון הברירה הטבעית .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4אם מחלת הפטלת גורמת לצפרדעים החולות בה להביא יותר צאצאים ,הרי שהיא מועילה לרבייתן של
הצפרדעים ,ומכאן שלפי עיקרון הברירה הטבעית היא אמורה להיות פוצה .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4
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.10

תשובה ) :(1אם הכתבות שיבחו את איכות הסחורה ב"סמבה" ובכל זאת המכירות שלה ירדו ,זה דווקא מחזק את
הסיכוי שמה שגרם לירידה היה פתיחת החות המתחרה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אם בחורף קוים פחות בגדים ,אז אולי החות המתחרה לא אשמה בירידה במכירות ,אלא החורף .זה
מחליש את מסקת בעלת החות ,ולכן זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3מאחר שהתושבים הגו לקות בגדים בעיר השכה עוד לפי פתיחת החות המתחרה ,הרי שאם זה
הוריד את המכירות של "סמבה" הן ירדו עוד לפי פתיחת החות המתחרה ,ולכן זה לא יכול להסביר למה חלה
ירידה )וספת( אחרי פתיחת החות המתחרה .מכאן שההסבר לפיו החות המתחרה גרמה לירידה במכירות לא
חלש .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4אם בחות "סמבה" המחירים מוכים יותר ,זה מחזק את ההשערה לפיה חלק מקוי "סמבה" עברו
לקות בחות המתחרה ,כי סביר שהם יעדיפו לקות במקום שבו המחירים מוכים יותר .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.11

תשובה ) :(1בחלק הראשון של המשפט אמר כי תושבי העמק למדו להגן על הגידולים מפי האקלים המשתה
תכופות ,ובחלק השי כתוב כי "בהתאם לכך"  -שיוי בתאי האקלים גרם לפגיעה בגידולים .שי חלקי המשפט לא
מתאימים ולכן התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תושבי העמק למדו להגן על גידול התירס מפי האקלים המשתה תכופות – לאור עובדה זו ,יבולי
התירס בעמק היו איכותיים למרות הרעה בתאי האקלים .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3בחלק הראשון של המשפט אמר כי תושבי העמק מעולם לא הצליחו להצטיין במלאכת גידול התירס,
או לכל הפחות עד לשים האחרוות ,בהן למדו להתמודד עם האקלים ,אך לאחר מכן אמר כי יבולי התירס בעמק
הולכים ומתמעטים ,עובדה שאיה מתיישבת עם יכולתם החדשה של תושבי העמק להתמודד עם שיויי האקלים.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(4בחלק הראשון של המשפט אמר כי בעבר תושבי העמק ידעו לגדל תירס וכי אבותיהם ידעו להתמודד
עם תאי האקלים .לפיכך ,לא הגיוי לומר שבשים האחרוות הם למדו להתמודד עם תאי האקלים )"בשים
האחרוות ,מאז למדו התושבים להתמודד .("...התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.12

תשובה ) :(1המילה "אך" במשפט הראשון איה מתאימה ,משום שאין יגוד בין הימעות מהגבלת ילדים שובבים
לבין הצבת גבולות שאים וקשים לילדים שאים שובבים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2בעבר סברו כי לשם פיתוח כישורים חברתיים ,יש להגביל ילדים שובבים ולהציב גבולות שאים וקשים
לילדים שאים שובבים .הסברה שללה כיוון שממצאים חדשים הראו שילדים בעלי רמת שובבות שוה ,המקבלים
רמת חופש זהה ,פיתחו כישורים חברתיים דומים .כלומר ,מרגע הצגת הממצאים החדשים ,לא יתן עוד לטעון שיש
להוג באופן שוה מול רמות שובבות שוות לשם פיתוח כישורים חברתיים .המשפט הגיוי וזו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3אם כדאי להגביל גם ילדים שובבים וגם ילדים שאים שובבים ,אין פלא שילד שובב וילד לא שובב
שקיבלו את אותה מידת חופש פיתחו אותה רמת של כישורים חברתיים ,והדבר לא שולל את הטעה .התשובה
פסלת.
תשובה ):(4רצוי לא להגביל ילדים שובבים וכן להגביל ילדים שאים שובבים .לכן ,אם ביגוד למה שרצוי ,ילד שובב
מוגבל על ידי הוריו ,וילד שאיו שובב דווקא לא מוגבל ,אז ייתכן בהחלט ששיהם פיתחו רמה מוכה יחסית של
כישורים )שכן לגבי כל אחד מהם לא מימשו את מה שרצוי( ,ולכן זה לא שולל את הטעה .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2
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.13

תשובה ) :(1אם בתו של תומר תיכשל ,אי מצפה שאביה לא יפה בטעות לבית הספר ,כיוון שהוא סבור כי אם ילד
כשל ,זה מעיד שאיו טוב מספיק )ולכן אין לערער על תוצאות המבחן( .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(2אי מצפה שהאב יפה בטעות לבית הספר אם בתו תיכשל )אופתע אם הוא לא יבוא בטעות( .החלק
השי של המשפט איו הגיוי :הסיבה המוצגת לכך היא שהאב סבור שהצלחת ילדיו איה מעידה על כך שהם לא היו
טובים מספיק – אך המקרה המתואר מתייחס למצב בו בתו לא הצליחה ,כך שאין סיבה לכך שהוא יבוא בטעות
לבית הספר .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3האב חושב שכשילדיו כשלים ,רק לעתים רחוקות הדבר מעיד על כך שהם לא היו טובים מספיק,
כלומר ,רוב הסיכויים הם כשלו שלא בצדק .לכן ,לא הגיוי שאופתע אם הוא לא יחוש שהועקה לבתו הזדמות
הוגת )כלומר ,אצפה שהוא יחוש שיתה לבתו הזדמות הוגת( ,שכן ,כאמור ,סביר שהוא יחוש שלא יתה לה
הזדמות הוגת .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4אי מצפה מהאב להאשים את בית הספר שלא העיק לבתו הזדמות הוגת ,אך בהמשך כתוב כי הוא
מאמין שכאשר ילדיו כשלים  -הם אים טובים מספיק ,ועל כן לא הגיוי שיחשוב שלא יתה לבתו הזדמות הוגת.
התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.14

אם מעולם לא מדדה קיבולת הזיכרון של הבדקים ,יכול להיות מצב שבו מלכתחילה הקבוצות חולקו כך שבקבוצה
א קיבולת הזיכרון הגדולה ביותר ובקבוצה ג קיבולת הזיכרון הקטה ביותר .אם מצב כזה ייתכן ,לא יתן לשייך
בוודאות את ההבדלים בקיבולת הזיכרון למשחקי הקלפים השוים או בכלל לעצם המשחק בקלפים.
כדי לקבוע ששתי המסקות תקפות ,כלומר ,שאכן המשחק בקלפים הוא הגורם שתרם לעלייה בקיבולת הזיכרון ,על
פבלו היה לערוך מדידה מקדימה של קיבולת הזיכרון ולוודא כי אין הבדלים ראשויים מובהקים בין הקבוצות.
התשובה הכוה היא ).(4

.15

אם הזיכרון של הבדקים בקבוצה ב פגם בשל הריח הרע ,הרי שייתכן שהיתרון שיש לבדקים בקבוצה א במבדקי
קיבולת הזיכרון קשור לתאים הוחים בהם שיחקו ,ולא בהכרח למאפייי המשחק הספציפי .ייתכן כי אם הבדקים
בקבוצה ב היו משחקים גם הם ללא ריח רע – הייו רואים תפקוד דומה במבחי הזיכרון לזה שצפה בקבוצה א,
ואולי אף טוב ממו .ממצא זה מחליש את מסקה א.
על אף הריח הרע הידוע כפוגם בזיכרון ,ראה כי קבוצה ב תפקדה במבחי הזיכרון טוב יותר מקבוצה ג שלא חשפה
כלל למשחק קלפים ,ומכאן יתן להיח כי ככל הראה לעצם החשיפה למשחקי קלפים השפעה חיובית על קיבולת
הזיכרון.
התשובה הכוה היא ).(2

.16

על אף העובדה שמגבלת זמן פוגמת בקיבולת הזיכרון ,או רואים כי קבוצה א ,אשר הציבה לעצמה את המגבלה
החמורה ביותר – ) 5שיות לכל מהלך( עדיין תפקדה טוב יותר במבחי הזיכרון לעומת קבוצה ב ,שהציבה מגבלת זמן
פחות חמורה ) 10שיות לכל מהלך( .מכאן יתן להסיק שמשחק הקלפים "ספיד" אכן תורם להגדלת קיבולת הזיכרון
יותר מאשר המשחק "טאקי" ,ולכן יתן לקבוע כי מסקה א תקפה ומחוזקת .בוסף ,או רואים כי הקבוצות אשר
שיחקו בקלפים היו טובות יותר מזו שלא שיחקה בקלפים כלל ,על אף שלקבוצות אלו הייתה מגבלת זמן והיה צפוי
כי קיבולת הזיכרון שלהם תיפגם ,ולכן גם מסקה ב מחוזקת.
התשובה הכוה היא ).(3
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.17

תשובה ) :(1בתוי השאלה מופיע במפורש שהמכון מציע קורסי הכשרה ולימוד לחקלאים .בוסף ,עובדה זו איה
מסבירה את הקשר שבין קורסים מחוץ לערים לבין שיוי המציאות החקלאית בארץ בטווח המיידי .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(2השאלה לא מדברת על תחרות או על מתח קיים בין הצעירים לבין מבוגרים ובכל מקרה לא אמר שבעלי
השטחים החקלאיים הם מבוגרים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3אין זה משה האם בעלי השטחים החקלאיים בארץ צעירים או אים צעירים ,משום שתון לו בלי קשר
שרובם אים יכולים להשתתף בקורסים של המכון לגידולים וחקלאות .אפשר אולי להסיק שרבים מבעלי השטחים
החקלאיים בארץ אים צעירים מכך שהקורסים הללו כן מושכים צעירים רבים ,אבל זה לא יסביר את הקשר שבין
רצון להשפיע על המציאות החקלאית בטווח המיידי לבין הצורך לקיים קורסים מחוץ לערים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4מתוי השאלה עולה כי כרגע מה שמוע מבעלי השטחים החקלאיים להשתתף בקורסי המכון הוא
שהקורסים אים מתקיימים מחוץ לערים .עת טועת שקיום קורסים מחוץ לערים חוץ כדי להשיג השפעה מיידית
על המציאות החקלאית .הקשר בין קורסים מחוץ לערים לבין השפעה מיידית על החקלאות מגולם בהחה שכדי
להשפיע בטווח המיידי על החקלאות צריך את בעלי השטחים  -אם המרכז רוצה להשפיע הוא צריך להגיע לבעלי
השטחים ,וכדי להגיע לבעלי השטחים הוא צריך לפתוח קורסים מחוץ לערים .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.18

הקשר המתואר בין סופרובה לבין "סרגל חלל" הוא שסופרובה משמשת בחלל ככלי מדידה ,כלומר ,היא ממלאת
את אותו התפקיד שאותו ממלא הסרגל ,אך בהקשר  /מיקום אחר מהמיקום המקורי )במקרה של הסרגל – כדור
הארץ( .
תשובה ) :(1הקשר בין פט לכיוי "זהב שחור" איו דומה לקשר שבשאלה ,משום ש"זהב שחור" הוא כיוי שיתן
לפט לא בשל התפקיד אותו הוא ממלא בו אלא בשל מחירו היקר וצבעו .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2הגמל משמש במדבר כאמצעי תעבורה ,כלומר ,באותו תפקיד שבו משמשת ספיה בהקשרים אחרים,
ולכן הוא מכוה "ספית מדבר" .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3הקשר בין האריה לכיוי "מלך החיות" איו דומה לקשר שבשאלה ,משום שכיויו של האריה יתן לו
בשל כוחו והיראה של האדם ממו ,ולא בשל התפקיד שהוא ממלא .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4הקשר בין הדג ששמו סוסון העשב לבין "דרקון ים" איו דומה לקשר שבשאלה ,משום שעל אף שדג זה
חי בים ,הוא לא משמש בו כדרקון אלא ראה כדרקון .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.19

שורות ..." :5-6לכסת שי "כובעים" ,האחד של רשות מחוקקת והשי של רשות מכות ,שרק בסמכותה לחוקק
חוקה או חלקים ממה" – כלומר ,כובע הרשות המכות הוא זה שמאפשר לכסת לחוקק חוקי יסוד )אליהם
מתייחסים השופטים כאל כאלה שיאוחדו באחד הימים לכדי חוקה( ,ואילו כובע הרשות המחוקקת איו מאפשר
לכסת לחוקק חוקי יסוד ,אלא רק חוקים רגילים.
התשובה הכוה היא ).(3

 .20כאשר הכסת מחוקקת חוקי יסוד ,היא למעשה מגבילה את סמכויותיה בתור רשות מחוקקת ,מכיוון שהיא איה
יכולה עוד לחוקק חוקים רגילים הסותרים אותם.
תשובה ) (1איה כוה משום שלא אמר בקטע כי כל גוף שלטוי יכול להחליט מהם תפקידיו.
תשובה ) (2איה כוה משום ששיוי חוקי יסוד איו וגע לתפקיד הכסת כרשות מחוקקת אלא כרשות מכות ,ולכן
קביעת תאים שיקשו על שיוי חוקי יסוד תגביל את הכסת כרשות מכות.
תשובה ) (4איה כוה משום שהיא איה מגדירה מצב בו הכסת מגבילה את עצמה ,אלא גוף אחר )בתי המשפט(
מגביל אותה.
התשובה הכוה היא ).(3
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 .21שורות " :9-10וכך גם לגבי תקות מכוח חוק ,שמעמדן במדרג הורמטיבי פחוּת אף יותר" ,כלומר ,מעמדן של תקות
מכוח חוק פחות אף יותר ממעמדו של חוק רגיל.
תשובה ) (1איה כוה משום החוקים הסותרים חוק יסוד אים מתבטלים מיידית ,אלא לבתי המשפט יש סמכות
לבטלם ,והם לא בהכרח יעשו זאת.
תשובה ) (2איה כוה משום שאמר שכל הערכאות המשפטיות יכולות לבטל חוקים רגילים ,ולא אמר שיש להן
סמכות כזו לגבי חוקי יסוד.
תשובה ) (3איה כוה משום שבתי המשפט יכולים לפסול גם חוקים רגילים.
התשובה הכוה היא ).(4
 .22לפי מי מזוז ,בשיוי של חוק יסוד יש סתירה פימית ,כלומר ,הסתירה היא לא בין חוק היסוד לבין משהו אחר ,אלא
וגעת לשי היבטים בחוק היסוד עצמו .לפי מזוז ,הסיבה לכך שבשיוי חוק יסוד יש סתירה פימית ,היא שחוקי
היסוד אמורים להוות בסיס יציב לחקיקה רגילה ,ולכן יש להעיק להם מעמד עדיף מבחית התאים הדרושים
לשותם .על כן ,שיוי שלהם הוא סתירה של רעיון זה.
תשובה ) (1פסלת כי לפיה יתן לשות חוק יסוד כמו חוק רגיל ,עובדה שאיה כוה על פי השיטה המשפטית
בישראל.
תשובה ) (3פסלת כי מזוז איו מתייחס באמירתו לחוקים רגילים אלא לשיוי של חוקי יסוד.
תשובה ) (4פסלת כי מזוז איו משווה בין אופן השיוי של חוקי יסוד לזה של חוקים רגילים ,אלא למהות הרעיון של
שיוי חוק יסוד ,אשר אמור להיות דבר יציב בעל מעמד על-חוקי.
התשובה הכוה היא ).(2
 .23בפסקה האחרוה מתואר כי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו קיים סעיף  8שמטרתו להבטיח כי הפגיעה בזכויות
בסיסיות של אדם תיעשה בצורה מידתית – במידה המיימאלית ההכרחית.
בדוק איזה מקרה בעל סבירות גבוהה להיפסל בשל סעיף זה:
תשובה ) :(1עסקים בישראל יחויבו לאפשר גישות לכים ,אך המדיה מצמצמת את הפגיעה בהם בכך שהיא
משתתפת בהוצאות וכך הפגיעה בהם היא מידתית .החוק כראה לא ייפסל .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2החוק הוגע למוחה איו שומר על כלל המידתיות ,והוא פוגע במידה העולה על הדרש .האיסור על
ילדים לשחק בכל שעה משעות היום איו מידתי .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3החוק מתיר פגיעה בחירות האדם – מתיר לעצור אדם – אך מספר ימי המעצר מוגבל ,ורק במידה שבית
המשפט קבע כי יש צורך בכך )הוא מסוכן לציבור( .החוק מידתי ולכן כראה לא ייפסל .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4החוק קובע כי חובה לעזור לאדם המצא בסכת חיים ,גם אם זה כרוך בהוצאה כספית קטה – החוק
מידתי כיוון שהוא מתייחס רק למצב קיצון )סכת חיים( וגם לא מדבר על השקעה שאיה מידתית )לא מדובר בסכום
או במאמץ גדולים במיוחד( ,ולכן כראה לא ייפסל בבית המשפט .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2
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פרק 5

.1

במכה יש ערך מוחלט ולכן סימו חיובי .שלילי חלקי חיובי שווה שלילי .למעשה a ,שווה בהכרח ל. (−1) -

התשובה הכוה היא ).(1

.2

בדוק תשובות .בתשובה  ,4אם חסר  7מ 21 -ווסיף  7ל 7 -קבל בשיהם  .14דרך וספת לפתרון השאלה היא להבין
שאם אורי תן  7כדורים במתה לדפה ואז לשיהם יש אותו מספר כדורים ההפרש ההתחלתי בין כמויות הכדורים
של אורי ודפה הוא  .14התשובה היחידה המקיימת זאת היא .4
התשובה הכוה היא ).(4

.3

תון כי משולש  ABCהוא משולש שווה צלעות ועל כן מספיק למצוא אורך צלע
אחת על מת למצוא את היקפו )היקף משולש שווה צלעות שווה לשלוש פעמים
אורך צלעו( .מהתבוות בסרטוט ראה כי  ,BCאחת מצלעות המשולש ,הוא

למעשה קטע המחבר בין מרכזי שי המעגלים .רדיוס כל אחד מהמעגלים הוא 2
ס"מ ,ומכיוון ש BC-שווה לסכום רדיוסי שי המעגלים אורכו  4ס"מ ,ובהתאם
לכך היקף המשולש הוא  12ס"מ.
התשובה הכוה היא ).(1

.4

ציב כל אחת מהתשובות וראה האם היא תתכן:
תשובה ) (1לא אפשרית מכיוון שעבור כל  aערך הביטוי  abיהיה קטן מ.-1
2

תשובה ) (2מתקבלת כאשר . − 4 < a < −1
תשובה ) (3מתקבלת עבור כל .a
תשובה ) (4מתקבלת כאשר . − 4 < a < −1
התשובה הכוה היא ).(1

.5

יתן לראות שפס עץ אחד ומוט מתכת אחד יוצרים שלב שאורכו  120ס"מ ) 1.2מטר( .מכיוון שאורך הקרון הוא 12

12
מטר יתן למצוא כי מספר השלבים אשר כסים מתחתיו הוא = 10
1 .2
וממוט מתכת אחד יתן לקבוע כי מתחת לקרון יש  10פסי עץ.
התשובה הכוה היא ).(2

.6

 .מכיוון שכל שלב מורכב מפס עץ אחד

60
3
לפי התוים ,אורך בסיסו העליון של הטרפז הוא  5ס"מ ועוד  60%מתוך  5ס"מ ,שהם  3ס"מ ) = 5 ⋅ = 3
100
5
ובסה"כ אורכו של הבסיס העליון הוא  8ס"מ .אורכו של הבסיס התחתון הוא  8ס"מ ועוד  25%מתוך  ,8כלומר 2

⋅ ,( 5

25
1
ס"מ ) = 8 ⋅ = 2
100
4

⋅  ,( 8ובסה"כ אורכו של הבסיס התחתון  10ס"מ .שטח טרפז הוא

סכום הבסיסים כפול הגובה חלקי  ,2כלומר (8 + 10) ⋅ 5 = 45
2

התשובה הכוה היא ).(3

.

ניב רווח פסיכומטרי
.7

פתרון סימולציה IV

- 25 -

תון כי שירן פותרת שאלה באזרחות ב 2-דקות ושאלה בהיסטוריה ב 4-דקות .מכאן ,שב 6-דקות פתרה שירן שאלה
אחת באזרחות ושאלה אחת בהיסטוריה ביחד )סה"כ  2שאלות( 6 .דקות כסות  10פעמים בשעה ) 60דקות(,
כלומר ,מספר השאלות שפותרת שירן בשעה גדול פי  10ממספר השאלות שהיא פותרת ב 6-דקות .חשב ומצא כי
. 2 ⋅ 10 = 20
התשובה הכוה היא ).(1

.8

וכל לפתור על ידי דוגמה מספרית .חלוקה של  1,000ב 50 -ותת מה של  20שהיה דו ספרתית.
חלוקה של  2,000ב 10 -ותת מה של  200שהיה תלת ספרתית .חלוקה של  1,010ב 20 -ותת מה שאיה שלמה.
מת חלוקה של מספר ארבע ספרתי במספר דו ספרתי לא יכולה להיות מספר ארבע ספרתי.
התשובה הכוה היא ).(3

.9

הכלב הגבוה ביותר שוקל  90ק"ג ,ושי הכלבים הרזים ביותר שוקלים  10ק"ג כל אחד ,ולכן סכום המשקלים הוא 100
ק"ג.
התשובה הכוה היא ).(2

 .10כדי למצוא כלב שהיחס בין משקלו לגובהו הוא  1:1לך על קו דמיוי שעובר דרך הקודות 10 :משקל ו 10 -גובה20 ,
משקל ו 20 -גובה וכן הלאה .ישו כלב אחד שמשקלו  20וגובהו  .20חוץ ממו לא יתן למצוא יחס של  1:1אצל אף
כלב אחר.
התשובה הכוה היא ).(1
 .11לאחר שהתרחשה התופעה שתוארה ,משקליהם של ארבעת הכלבים המוכים בפסיון הם 15, 20, 40, 45 :והממוצע

15 + 20 + 40 + 45 120
=
הוא = 30
4
4
התשובה הכוה היא ).(1

ק"ג.

 .12הכלב האיכותי ביותר גובהו  50ס"מ ומשקלו  90ק"ג והמכפלה בייהם היא  ,4500והכלב הכי פחות איכותי גובהו 15

150
1
=
ס"מ ומשקלו  10ק"מ ,ומכפלתם  .150היחס הוא
4500 30
התשובה הכוה היא ).(4

.13

.

חלק את אגפי המשוואה הראשוה ב 3 -וקבל  . a + 2b = cבשלב זה יתן להציב את  cבמשוואה השייה:
 2a + b = c + 2ולקבל  . 2a + b = a + 2b + 2כס איברים וקבל . a = b + 2 :לא יתן לדעת מה ערכו של הביטוי
 , a + bאמם לוכח התון  a = b + 2יתן להבין כי אם  aזוגי ,גם  bזוגי ,ואם  aאי-זוגי ,גם  bאי-זוגי .תוצאת
חיבור שי מספרים זוגיים היא ,כמו תוצאת חיבור שי מספרים אי -זוגיים ,בהכרח זוגית .לכן יתן להגיד בוודאות כי
הביטוי  a + bמתחלק ב . 2 -שים לב שתשובה ) (1איה כוה כי יתכן מצב בו . a = 1, b = −1
התשובה הכוה היא ).(4
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 .14קיימות שתי אפשרויות לקבלת הסכום  6מהטלת הקובייה והמטבע:
הקובייה ,5-המטבע 1-או הקובייה ,4-המטבע .2
1 1 1
ההסתברות לקבלת כל אפשרות בפרד היא
= ⋅
6 2 12
1
2 1
=
ראיו כי יש שתי אפשרויות לקבלת הסכום  6ולכן ההסתברות היא =
12 12 6
התשובה הכוה היא ).(4

⋅.2

 .15ציב  1כצלע הריבוע .שטח הריבוע יהיה  1סמ"ר ,האלכסון הקצר של המעוין גם הוא באורך  1ס"מ ,והאלכסון
1⋅3
הארוך גדול פי  ,3כלומר ,אורכו  3ס"מ .שטח המעוין הוא מכפלת האלכסוים חלקי  ,2כלומר = 1.5
2
הוא  1:1.5או לאחר הכפלה ב.2:3 -2 -
התשובה הכוה היא ).(3

 .היחס

.16

זו שאלת יחס הפוך :אם לשי ציורות לוקח  30שעות ,משמע לאחד לוקח פי שתיים ,כלומר  60שעות 10 .שעות הן
שישית מזמן זה ,ומכאן ש x -הוא ) 6לשישה ציורות ייקח פי  6פחות זמן(.
התשובה הכוה היא ).(2

.17

מצא את הפתרון הראשון של המשוואה . 2x + 4 = 10 − x :עביר אגפים וקבל . 3 x = 6 :כלומר  . x = 2מכיוון
שלמשוואה יש גם פתרון שלילי צריך לכפול את  2xב ( −1) -וזאת כדי לשמור על ערכו החיובי של האיבר גם כאשר
 xשלילי . ( −2x ) + 4 = 10 − x :עביר אגפים וקבל . x = − 6 :ההפרש בין שי הפתרוות הוא .8

התשובה הכוה היא ).(3

.18

40 ⋅ 120
 40%בעלי מקור לבן = = 48
100

ברבורים ,פחות  30שיש להם גם מקור לבן וגם וצות לבות =  18שיש להם

60 ⋅ 120
רק מקור לבן 60% .וצות לבות = = 72
100
שיש להם רק וצות לבות .סה"כ  60שיש להם וצות לבות או מקור לבן ,ועוד  30שהם גם וגם ,כלומר בסה"כ 90
ברבורים שיש להם גם וגם או רק מקור לבן או רק וצות לבות .מתוך  120שארים  30בלי מקור לבן ובלי וצות
לבות.
התשובה הכוה היא ).(1

ברבורים ,פחות  30שיש להם גם מקור לבן וגם וצות לבות = 42

.19

פח התיבה הוא  64סמ"ק והוא מורכב ממכפלת שלושת המקצועות שלה . x ⋅ y ⋅ z = 64 :כדי שוכל לבדוק אילו
שלושה מספרים יכולים להרכיב את  ,64פרק את  64לגורמים ראשויים . 64 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 2 6 :כעת "אחד"
גורמים ראשויים ליצירת שלושה מספרים שוים זה מזה .יתן למשל להציג את  64כך:
 . 64 = 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 2 ⋅ 4 ⋅ 8כלומר  . x = 2, y = 4, z = 8 -פסול את תשובות ) (2) ,(1ו (3)-שאין מתקיימות לפי
הצבה זו.
התשובה הכוה היא ).(4

.20

יתן גם לצייר דלתון רגיל )עפיפון( שאלכסויו שווים ,ושאיו מעוין ,ריבוע או
מלבן )ראה סרטוט(.
התשובה הכוה היא ).(4

ניב רווח פסיכומטרי

- 27 -

פתרון סימולציה IV

פרק 6
 – meant (1) .1התכווו
) – drawn (2צוירו
) – invented (3הומצאו
) – trusted (4בטחו בו
כלי גיה ,קוביות משחק ומזלגות חשבו כולם בשלב כלשהו כ]כלים ש[הומצאו לראשוה על ידי השטן.
התשובה הכוה היא ).(3
 – certain (1) .2בטוח
) – bitter (2מר
) – silent (3שקט
) – precise (4מדויק
יש האוהבים שוקולד מתוק ,בעוד שאחרים אוהבים אותו מר.
התשובה הכוה היא ).(2
 – addition (1) .3הוספה
) – rest (2שאר
) – majority (3רוב
) – estimate (4הערכה
בשים האחרוות ,רוב התיוקות הולדות סביב העולם הן קבות.
התשובה הכוה היא ).(3
 – favor (1) .4טובה
) – method (2שיטה
) – image (3דימוי
) – action (4פעולה
מספר חודשים לאחר ההצבעה ,המורים רצו שהממשלה תשה את ההחלטה הקודמת שלה לטובתם.
התשובה הכוה היא ).(1

.5

) – fright (1פחד
) – complaint (2תלוה
) – discovery (3תגלית
) – shortage (4מחסור
מדעים מאמיים שההתחממות הגלובלית תהפוך את החקלאות לקשה ,ותגרום למחסור באוכל להפוך לבעיה
פוצה מאוד.
התשובה הכוה היא ).(4
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) – hectic (1קדחתי
) – scarce (2דיר
) – loathsome (3מתועב
) – reckless (4פזיז
יהלומים תמיד יהיו מירל דיר.
התשובה הכוה היא ).(2

.7

) – consequently (1כתוצאה מכך
) – thoroughly (2באופן יסודי
) – adequately (3באופן מתאים; מספיק
) – personally (4באופן אישי
למילים "מדבר" ו"קיוח" יש משמעויות שוות לגמרי ,אך מאייתים אותן באופן כל כך דומה
שלעיתים קרובות מבלבלים בייהן וכתוצאה מכך משתמשים בהן לא כון.
התשובה הכוה היא ).(1

.8

) – rationalization (1רציוליזציה ,התרצה
) – subordination (2שיעבוד
) – deterioration (3הידרדרות
) – delegation (4משלחת
הידרדרות כימית מתרחשת כתוצאה מתגובה כימית שגורמת זק כלשהו לעצם.
התשובה הכוה היא ).(3

.9

משמעות המשפט המקורי :כשמעצבי מכויות רצו לייצר רכבים מהירים יותר ,היה צורך לעצב מועים בעלי דחיסה
גבוהה.
תשובה ) :(1תשובה זו מוסיפה טעה חדשה לפיה המכויות עשויות להפוך למהירות בהרבה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תשובה זו מוסיפה טעה חדשה לפיה מכויות עם מועים רגילים היו איטיות .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו שומרת על משמעות המשפט :מועים בעלי דחיסה גבוהה היו דרושים כדי להפוך מכויות
למהירות משהיו .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4תשובה זו מוסיפה טעה לפיה מוע בעל דחיסה גבוהה הומצא עבור תעשיית הרכב .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.10

משמעות המשפט המקורי :באופן בלתי צפוי ,מקררים הפכו לפוצים למרות שטכולוגיות קירור מסוימות קודמות
היו יעילות יותר ביותר מהיבט אחד.
תשובה ) :(1תשובה זו סותרת את הטעה המקורית ולפיה המקררים איגדו יחד את כל היתרוות של טכולוגיות
אחרות .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תשובה זו משה את הטעה המקורית ,ולפיה הטכולוגיות הקודמות עלו על המקרר בכל ההיבטים.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו מוסיפה טעה לפיה המקררים היו הטכולוגיה הכי פחות יעילה בהיסטוריה .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(4תשובה זו משמרת את המשמעות המקורית :אף על פי שטכולוגיות אחרות היו יעילות יותר במספר
היבטים ,באופן מפתיע ,מקררים הפכו לטכולוגיית קירור פוצה .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4
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.11

משמעות המשפט המקורי :דמוקרטיה בת-ימיו תהיה בלתי מובת לממציאיה המקוריים ,היווים הקדומים.
תשובה ) :(1תשובה זו שומרת על המשמעות המקורית :היווים הקדומים שהגו את רעיון הדמוקרטיה לא יזהו
אותה בצורתה המודרית .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(2תשובה זו משה את הטעה המקורית ולפיה היווים המודריים אים מביים את הדמוקרטיה.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו משמיטה את הטעה המקורית כי הוגיה של הדמוקרטיה לא יביו אותה וטועת טעה פרדת
לפיה הדמוקרטיה כיום שוה לחלוטין משהייתה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4תשובה זו משמיטה את הטעה המקורית וטועת טעה פרדת לפיה הדמוקרטיה הומצאה ביוון.
התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.12

משמעות המשפט המקורי :לאחר עשורים של איפלציה משתה בקיצויות ויותר מכמה יסיוות לרסן אותה,
ברזיל פצחה בתכית ייצוב כלכלית מצליחה.
תשובה ) :(1תשובה זו הופכת את סדר האירועים ומסחת טעה לפיה ראשית ברזיל ייצבה את האיפלציה ורק אז
פצחה בתכית הכלכלית .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תשובה זו משה את הטעה המקורית ,ולפיה התכית יושמה במהלך העשורים בהם האיפלציה
השתוללה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3תשובה זו משמיטה את הצלחת תכית הייצוב ומוסיפה טעה לפיה האיפלציה המשתוללת מעה
מברזיל לייצב את הכלכלה שלה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4תשובה זו שומרת על משמעות הטעה המקורית :ברזיל השיקה תכית שייצבה בהצלחה את הכלכלה
שלה לאחר שים רבות של שיעורי איפלציה משתים בקיצויות .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.13

בפסקה הראשוה מצוין כי למרות שמם )הדומה באגלית( גרגרים וזאבים אים קרובים )שורה  (1וכן כי שמו של
הגרגרן איו מתאים לו ,כי משמעות השם היא חיה בעלת תיאבון בלתי שלט ,אולם למעשה הגרגרן איו אוכל יותר
ממה שהוא צריך )שורות  .(3-2כן אמר כי גרגרים טומים לעתים את טרפם וחוזרים לאכול אותו במועד אחר
)שורות .(4-3
התשובה הכוה היא ).(4

.14

משמעות הביטוי " "On the flip sideהיא "מצד שי" .יתן להבין זאת מההקשר – בחלק שלפי הביטוי מתוארים
יתרוותיו הטבעיים של הגרגרן כצייד )שייים וציפוריים חדות ,יכולת התועה שלו בשלג – שורות  .(9-7לאחר
הביטוי מוצגים חסרוותיו ביחס לטורפים אחרים )הגרגרן איטי ,מגושם ,וראייתו גרועה – שורה  .(10על כן עליו
לבחור בביטוי המבטא את אותה המשמעות.
תשובה ) – Because of this fact :(1בגלל עובדה זו .התשובה פסלת.
תשובה ) – In addition to this :(2בוסף לזאת .התשובה פסלת.
תשובה ) – On the other hand :(3מצד שי .זו התשובה הכוה.
תשובה ) – When considering this :(4כאשר שוקלים זאת .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.15

הגרגרן יכול לרדוף אחרי חיות אחרות בזכות העובדה שכפות רגליו מאפשרות לו לוע מעל השלג )שורות  ,(8-7ושייו
וציפוריו החדות הופכות אותו לצייד מסוכן )שורה  .(9עם זאת ,ראייתו מתוארת כאחד מחסרוותיו ביחס לטורפים
אחרים )שורה .(10
התשובה הכוה היא ).(4
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.16

תשובה ) :(1שורה  – 17גרגרים מתוארים כציידים בודדים ) .(solitaryהתשובה פסלת.
תשובה ) :(2שורות  – 18-17גרגרים לא מהססים לתקוף חיות ,בייהן גם דובים קטים .מכאן שהגרגרים אים
חיות מפוחדות .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3לא יתן להבין כי גרגרים מסתגלים היטב לסביבות שוות .להפך ,בשורה  19אמר כי הרס סביבתם
הטבעית הוא אחד מהגורמים שבגללם חשבים הגרגרים לחיה המצאת בסכת הכחדה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4בשורות  20-19מצויות סיבות בגללן הגרגרים מצאים בסכת הכחדה ובייהן  -ציד רחב על ידי סוחרי
פרוות .מכאן יתן להסיק כי פרוותם בעלת ערך .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.17

תבקשו למצוא את האמירה שאיה כוה:
תשובה ) :(1מצוין כי סביבתם הטבעית של הגרגרים הרסת )שורה  ,(19אך בשום חלק בקטע לא אמר כי זה מוביל
את הגרגרים להילחם בייהם על מקום .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(2שורה  – "…it must resort to an ambush-like strategy in order to hunt." :11איטיותם וראייתם
הגרועה מאלצות את הגרגרים לצוד על ידי מארבים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3שורות  – "The fur… does not retain much water…very resistant to frost." :14-13פרוותם איה
אוגרת מים ועמידה בפי כפור .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4שורה  – "No animal except humans hunts them…" :18בי אדם הים היחידים הצדים את
הגרגרים .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.18

הקטע בעיקרו מסביר את היתרוות שבחלב כבשים ,במיוחד מבחית ערכו התזותי ,וכמו כן מבחית יעילות הפקתו.
ייצור גביות ,חליבת הכבשים וסידן ) (calciumמוזכרים כולם במסגרת ההסברים על חלב הכבשים ועל יתרוותיו.
התשובה הכוה היא ).(3

.19

שורות ..." :11-9ויש בו ]בחלב כבשים[ פי  1.5יותר מוצקים )שומן וחלבוים( מאשר בחלב פרה .לכן ,גבן יכול לצפות
להכין יותר גביה מליטר של חלב כבשים מאשר מכמות זהה של חלב פרה" .מכאן יתן להסיק כי כמות המוצקים
שבחלב היא שמשפיעה על כמות הגביה שיתן לייצר ממו.
התשובה הכוה היא ).(4

.20

החיסרון מוזכר בשורות  - 12-11כבשה מיבה פחות חלב יחסית לחיות אחרות.
שאר העובדות אין מוזכרות כחסרון.
התשובה הכוה היא ).(2

.21

שורות " :18-17לעתים קרובות אשים מעדיפים להימע מרמת השומן הגבוהה שחלב כבשים מכיל כביכול ,אך
ישם מספר דברים שיש לזכור לפי שדים את החלב להסרה ]של שומים[ ".יתן גם להבין זאת מההקשר ,כיוון
שהפסקה כולה עוסקת ברמת השומן המצויה בחלב כבשים ,ומהחשש של אשים מפי תון זה.
התשובה הכוה היא ).(1

.22

בפסקה האחרוה מוסבר שמכיוון שיש יותר ויטמיים המסיסים בשומן בחלב כבשים ,ריכוז השומן עצמו מוך יותר
מכפי שראה.
התשובה הכוה היא ).(4
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פרק 7

.1

מכיוון שממוצע המחירים של שתי הטבעות הוא  800שקלים ,סכום מחיריהן שווה ל 1600 -שקלים .כעת וכל להציב
תשובות ולבדוק אם סכום שתי הטבעות שווה ל 1600-שקלים.
תשובה  - 1אם מחיר הטבעת הזולה הוא  750שקלים ,מחיר הטבעת היקרה הוא  .850סכום שתי הטבעות הוא 1600
שקלים .זו התשובה הכוה.
תשובה  - 2אם מחיר הטבעת הזולה הוא  775שקלים ,מחיר הטבעת היקרה הוא  .875סכום שתי הטבעות הוא 1650
שקלים .זו לא התשובה הכוה.
תשובה  - 3אם מחיר הטבעת הזולה הוא  800שקלים ,מחיר הטבעת היקרה הוא  .900סכום שתי הטבעות הוא 1700
שקלים .זו לא התשובה הכוה.
תשובה  - 4אם מחיר הטבעת הזולה הוא  700שקלים ,מחיר הטבעת היקרה הוא  .800סכום שתי הטבעות הוא 1500
שקלים .זו לא התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(1

.2

 10%מתוך  130הם  13ולכן  30%מתוך  130הם . 130 − 39 = 91 . 13⋅ 3 = 39
התשובה הכוה היא ).(3

.3

התון יכול להתקיים רק עבור שברים שליליים .ערכו המוחלט של שבר בו המוה קטן מהמכה המועלה בחזקה
שלמה כלשהי קטן ולכן כאשר מדובר בשבר שלילי הוא קרוב יותר ל 0-והוא גדול יותר מאשר השבר לפי העלאתו
בחזקה.
התשובה הכוה היא ).(1

.4

לאחר החסרת אורך צלע המלבן התוה פעמיים )יש  2צלעות כאלה( מההיקף התון ,שארים  40מטרים ,שהם סכום
אורכיהן של  2הצלעות הזהות האחרות .כלומר ,אורך הצלע החסרה הוא חצי מ ,40 -שהם  20מטרים .שטח המלבן
הוא מכפלת הצלע הקצרה בארוכה 600 :מ"ר = . 30 ⋅ 20
התשובה הכוה היא ).(4

.5

לפיו שאלה העוסקת בתכוות ערך מוחלט.
ערכו המוחלט של כל מספר השוה מאפס הוא מספר חיובי ועל כן . 0 < x
תון כי  x = − yועל כן יתן לקבוע כי  . 0 < −yעביר את  yאגף וראה כי . y < 0

התשובה הכוה היא ).(4

.6

פשט באמצעות חוקי חזקות:
=8

)) = ( 8

2

2

8 −2 8

) = (3
2

8− 4 8

) =( 9
2

4⋅8

) = ( 9 ⋅8 −
2

72 − 32

(

.

התשובה הכוה היא ).(3

.7

היחס בין מספר החתולים של גברת כהן לבין יתר החתולים הוא  3:8) 3:5זה היחס בייהם לבין סך-כל החתולים(.
מכאן שמספרם של יתר החתולים חייב להתחלק ב ,5 -ומבין התשובות האפשריות ,רק  40מתחלק ב.5-
התשובה הכוה היא ).(3
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על שעון מחוגים מופיעים  12מספרים המייצגים את השעה ומצאים במרחק שווה אחד מהשי .הזווית בין מספר

360°
אחד למספר הסמוך לו היא = 30°
12

 .כאשר השעה היא  6וחצי מחוג הדקות מצא בדיוק על הספרה  6ומחוג

30°
השעות מצא באמצע בין הספרה  6ל 7-ועל כן גודל הזווית שוצרה היא = 15°
2
התשובה הכוה היא ).(1

.9

.

7
1
השטח הכהה מהווה רבע משטח הריבוע הימי ועל כן הוא מהווה משטח המלבן בעוד שהשטח הלבן מהווה
8
8
1
1 8 1
משטח המלבן .מכאן יתן לראות כי השטח הכהה מהווה = ⋅ =  8מהשטח הלבן ועל כן אם השטח הכהה
7 8 7 7
8

1
ייצבע בלבן יגדל השטח הלבן פי
7
התשובה הכוה היא ).(1

.1

.10

צמח א' הוא היחיד שחייב לקבל כל יום מים כדי להתקיים .ב' יכול להתקיים עם  0ליטר מים לפי התרשים ,כלומר
בלי מים.
התשובה הכוה היא ).(1

.11

לצמח ד' יש טווח טמפרטורות של  6יחידות ,יותר מאשר כל צמח אחר.
התשובה הכוה היא ).(4

.12

בכמות מים יומית של  0ישרדו  3מתוך ארבעה צמחים )כולם חוץ מ -א'(.
התשובה הכוה היא ).(3

.13

בגלל שמחפשים שילובים בין טמפרטורה לכמות מים ,אפשר להבין שהשאלה היא למעשה לאיזו מהצורות יש את
השטח הגדול ביותר .יתן לראות כי לצורה ג' יש את השטח הגדול ביותר.
התשובה הכוה היא ).(3

.14

1
1
1
2
מהפאזל מורכב ב 3 -שעות והחלק שותר להרכיב הוא מהפאזל .מהפאזל מורכב בתוך
2
3
3
3

מהזמן בו מורכב

2
3
התשובה הכוה היא ).(4

מהפאזל ,כלומר בשעה וחצי  .מכאן ,הזמן שותר להשלמת הפאזל הוא שעה וחצי.

.15

יש לפשט את הביטוי לפי חוקי החזקות והשורשים .בתוך הסוגריים מתקבל לאחר החיבור  . 2 3מספר בחזקה
1
1
שלילית שווה לאחד חלקי המספר באותה חזקה בסימן חיובי .לכן
=
4 ⋅ 3 12

התשובה הכוה היא ).(3

=

1

) (2 3

2

.
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הוסחה לחישוב שטח מעגל היא  . πr 2כדי לפתור את התרגיל עליו לבטא את r

באמצעות  aו. b -
כל זוויות המלבן הן זוויות ישרות .זווית היקפית השעת על קוטר היא זווית ישרה.
מכאן וכל להסיק כי קוטר המעגל ,אורך המלבן ורוחב המלבן יוצרים משולש ישר
זווית )ראה סרטוט(.
שתמש במשפט פיתגורס במשולש זה . a 2 + b 2 = ( 2r ) 2 :פתח סוגריים וקבל
a2 + b2
 . a 2 + b 2 = 4r 2צמצם את המשוואה פי  4וקבל = r 2
4

.

a2 + b2
a2 + b2
כעת ציב בוסחת שטח המעגל
במקום  r 2וקבל )
4
4
התשובה הכוה היא ).(4

.17

(. π

תון כי הקשת המודגשת  ACארוכה פי  3מהקשת המודגשת  .BCבהתאם לכך יתן לומר כי הזווית ההיקפית השעת
על הקשת  ( β ) ACגדולה פי  3מהזווית ההיקפית השעת על הקשת  . BCזווית מרכזית השעת על קשת מסוימת
גדולה פי  2מזווית היקפית השעת על אותה הקשת .לכן יתן לקבוע כי הזווית ההיקפית השעת על הקשת  BCהיא
α
α
 .מצאו ש β -גדולה פי  3מהזווית ההיקפית השעת על הקשת  ,BCכלומר ) ( , β = 3כלומר . β = 1.5α
2
2
התשובה הכוה היא ).(3

.18

1
1
על פי התוים  . < 1כפול את המשוואה פי  xוקבל  . 1 < xכמו כן תון כי
x
y

<  . − 1כפול את המשוואה פי y

וקבל . y < − 1
מכאן ,יש שתי דרכי פתרון .הראשוה היא הצבה .ציב  x = 2ו y = − 2 -בתשובות:
1
תשובה ):(1
16

=

1
4

)( −2

= . ( −2 ) − 4

תשובה ). ( − 2 ) 2 ⋅ 2 = 4 ⋅ 2 = 8 :(2
תשובה ). ( − 2 ) ⋅ 2 2 = ( − 2 ) ⋅ 4 = ( − 8 ) :(3
תשובה ). ( − 2 ) 3 = ( − 8 ) :(4
ראה כי תשובה ) (2היא הגדולה ביותר.
הדרך השייה היא הבה.
תשובה )-(1

1
y4

=  . y − 4עבור כל ערך  yשציב יתקבל ביטוי המצא בתחום < 1

1
y4

< .0

תשובה ) y 2 -(2הוא מספר חיובי הגדול מ .1-מכפלתו ב) x -מספר הגדול מ 1-בפי עצמו( היא בהכרח מספר הגדול מ-
.1
2

תשובה ) x -(3הוא מספר חיובי הגדול מ 1-ו y -הוא מספר שלילי .מכאן ,שהמכפלה  y ⋅ xבהכרח שלילית.
תשובה ) y 3 -(4הוא בהכרח מספר שלילי.
התשובה הכוה היא ).(2

2
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גודל הזווית  AOBהוא ) 120ºמשושה משוכלל מורכב מ 6 -משולשים שווי צלעות והשטח הכהה מורכב ממשולש
אחד כזה ועוד שי חצאי משולשים כאלה ,כלומר בסך הכל שי משולשים שווי צלעות ,ומכיוון שהזוויות במשולש
1
שווה צלעות שוות ל 60° -כל אחת ,הזווית  AOBשווה ל 120 ° .( 120 ° -מהוות
3

מתוך סך הזוויות הפימיות

1
במעגל ) ,(360ºלכן השטח הכהה שווה ל-
3
הרדיוס ,הקטע שעובר בין מרכז המעגל וקודת מפגש צלעות המשושה וחצי מצלע המשושה ,יתן למצוא את רדיוס
המעגל .כדי למצוא את אורך הקטע שבין מרכז המעגל למפגש צלעות המשושה יתן לחלק את המשושה למשולשים
שווי צלעות ,וכך למצוא כי אורך קטע זה שווה לאורך צלע של המשושה.
הרדיוס בריבוע שווה ליתר בריבוע ) (16פחות חצי הצלע בריבוע ) ,(4כלומר הרדיוס שווה ל-
2

משטח המעגל .ע"י שימוש במשוואת פיתגורס במשולש שוצר בין

r

 . 12שטח המעגל
הוא = 12π

) ( 12

2

4

⋅ ) π r 2 = πשימו לב  -זה איו המקרה ההפוך בו המעגל חוסם את

המשושה( ,ושליש מהשטח
1
הוא . ⋅ 12π = 4 π
3
התשובה הכוה היא ).(1

.20

פשט את הביטוי לפי חוקי חזקות:

5x+2 −(5x+1 +5x+1) 5x ⋅ 52 −(5x ⋅51 +5x ⋅ 51) 25⋅ 5x −(5⋅5x +5⋅5x) 25⋅5x −(10⋅ 5x ) 15⋅5x
=
=
=
=
3
3
3
3
3
X
X+1
= 5⋅5 = 5
=y

התשובה הכוה היא ).(4
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פרק 8

.1

קשיח מאופיין בהיעדר גמישות ,כשם שארעי מאופיין בהיעדר קביעות.
תדיר הוא דבר בעל תכיפות גבוהה.
עמיד הוא בעל תכוה של שרידות.
מוסה הוא בעל כשירות לבצע דבר מה.
התשובה הכוה היא ).(4

.2

מצקת משמשת להעברת וזל ממקום למקום )או מכלי לכלי( ,כשם שמלגזה משמשת להעברת משא ממקום למקום.
את משמשת לצורך חפירה.
גמל משמש לצורך תעבורה במדבר.
על קיר יתן לתלות תמוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.3

מושלם הוא מה שאין בו דופי ,כשם שכאוטי הוא מה שאין בו סדר.
מי שמבצע גזל הוא לרוב אדם כוחי.
תמציתי הוא דבר או אדם המאופייים במיעוט מלל )אך זה לא אומר שאין בו מלל(.
סבל יכול להיות פיזי.
התשובה הכוה היא ).(4

.4

מי שארר הביע קללה ,כשם שמי שהחמיא הביע שבח.
מי שהילל הביע דברי שבח שעשויים לגרום לאחר לחוש גאווה.
מי שמחה הביע ההיפך מהסכמה.
מי שהסביר רצה להביא אחרים לידי הבה.
התשובה הכוה היא ).(4

.5

מי שאטם עשה פעולה שמטרתה להקשות על אחר לחדור ,כשם שמי שהכמין )הסתיר( עשה פעולה שמטרתה
להקשות על אחר למצוא.
מי ששאף ביצע חלק מהפעולה לשום )החלק השי הוא שיפה(.
מי שהתווה ביצע את הפעולה לסמן ,לתת קווים מחים .מי שביצר עשה פעולה שמטרתה להגן.
התשובה הכוה היא ).(1

.6

מי שבייל שם בול על מעטפה ,כשם שמי שחגר שם חגורה על מכסיים.
מי שעד תכשיט ,שם על עצמו תכשיט.
מי שיפח דבר מה מילא אותו אוויר.
מי שהידק חיבר מספר דברים ,ייתכן באמצעות אטב.
התשובה הכוה היא ).(4
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.7

תשובה ) :(1הועדה לא ותת פרסים על התמחות בתחום מסוים אם היא לא באה על חשבון התמחות בתחומים
אחרים ,כלומר ,היא תיתן פרס רק לאדם שמתמחה בתחום אחד בלבד .לכן ,לא הגיוי שחוסר שליטתו של גדיאל
בתחומי פיסול אחרים מע ממו לקבל את הפרס .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2הועדה מוכה לתת פרסים על התמחות בתחום מסוים גם אם אין בצידה בקיאות בעוד תחומים ,כלומר,
הועדה מתייחסת להתמחות אחת ולא אכפת לה אם יש בקיאות בעוד תחומים .לכן ,אין סיבה שבקיאותו של גדיאל
בתחומי פיסול רבים תמע ממו לקבל את הפרס .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3הועדה והגת שלא לתת פרסים על התמחות בתחום מסוים ,אם היא באה על חשבון בקיאות בתחומים
אחרים .לכן ,הגיוי כי גדיאל ,שהיו מומחה לתהליך הכיור ,לא זכה בפרס כיוון שאיו בקיא בתחומי פיסול אחרים.
זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4הועדה ותת פרס על התמחות בתחום מסוים רק למי שבקיא גם בתחומים אחרים ,ולכן אם גדיאל לא
בקיא בתחומי פיסול וספים זה כן אמור למוע ממו לקבל את הפרס .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.8

תשובה ) :(1אם רוב האשים מחפשים את פרטי שותפיהם באיטרט ,זה לא מסביר מדוע כרטיסי ביקור עדיין
חשובים )לא חשבים לפעולה חסרת חשיבות(.
תשובה ) :(2בעלי עסקים רבים לא מדפיסים כרטיסי ביקור שכן אלו הפכו לחסרי חשיבות .ההסבר לכך הוא כי היום
אשים מחפשים פרטים על בתי עסק באיטרט .המשפט הגיוי וזו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3העובדה שלכרטיסי ביקור עדיין יש חשיבות לא מסבירה מדוע בעלי עסק רבים לא מדפיסים אותם.
תשובה ) :(4אין יגוד בין העובדה שכרטיסי הביקור עדיין חשובים לבין זה שרוב האשים לא מחפשים את פרטי
שותפיהם באיטרט ,ולכן המילים "על אף" אין מתאימות.
התשובה הכוה היא ).(2

.9

תשובה ) :(1המילה "אף" במשפט הראשון איה מתאימה ,שכן אין יגוד בין זה ששכר העובדים בבק המתחרה עלה
לבין המרמור שחשים עובדי הבק המדובר .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2עובדי הבק חשו מרמור על הירידה בשכרם משום שגילו ששכרם של עובדי הבק המתחרה לא השתה.
אי לכך ,הם שקלו להפעיל לחצים על ראש הבק כדי שיביו שהפסד כתוצאה משביתת העובדים יעלה על עלויות
העלאת שכרם .המשפט הגיוי וזו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3לא הגיוי שוועד העובדים ירצה לשכע את ראשי הבק שההפסדים הכרוכים בהעלאת שכר העובדים
גבוהים מהפיצויים שיצטרכו לשלם לעובדים שיתפטרו ,שכן במקרה כזה עדיף לבק לא להעלות את השכר ולספוג
את התפטרות העובדים .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4לא הגיוי שהעובדים ירצו לשכע את ראשי הבק שההפסדים הכרוכים בהיעות לדרישותיהם גבוהים
יותר מאלו שכרוכים ברצום לעבור לבק המתחרה ,שכן במקרה כזה עדיף לראשי הבק להימע מההפסדים
הכרוכים בהיעות לדרישות העובדים .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2

.10

כוותה של השדכית הייתה שהיא יכולה להביא את יהודה לתמר כפי שהסייס מביא את הסוס לבאר ,אך איה
יכולה לכפות עליו להציע לה ישואין ,כפי שלא יתן לכפות על הסוס לשתות.
כלומר ,בדימוי זה אורית=הסייס ,יהודה=הסוס ,תמר=הבאר.
התשובה הכוה היא ).(1
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.11

תשובה ) :(1הדובר טוען כי ההצעה קשה ליישום ,ולא שאי אפשר ליישם אותה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2הדובר איו טוען כי אין טעם להילחם בבריוים שכותבים תגובות פוגעיות .להיפך ,הוא מתחיל את
דבריו באמירה ש"יש הגיון ביסיוות למוע בריוות ברשת" .אך מכיוון שמדובר במיעוט ,לא כדאי להסתכן ביישום
ההצעה שיכול להביא להחרפת המצב כיום .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3הדובר טוען כי "לא כדאי להסתכן בהחרפת המצב כיום" ,כאשר הוא ממק את התגדותו להצעה.
משתמע כי הוא חושב שיישום ההצעה מהווה סיכון להחרפת המצב כיום ,כלומר ,יכול להביא להרעה במצב במקום
לשיפור .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4הדובר אמם טוען שלחלק מכותבי התגובות הפוגעיות יש סיבות לגיטימיות לא להיחשף ,אך הוא
מתגד ליישום ההצעה .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.12

לפי דבריו של ד"ר שרון ,מכיוון שהקשר בין המילה למה שהיא מייצגת שרירותי ,כלומר ,הוא איו מבוסס על
ימוקים הגיויים כלשהם ,קשה לשות את המילה .כלומר ,דווקא החלטה שלא מסתמכת על ימוקים היא החלטה
שקשה לשות .מכאן ,שד"ר שרון חולק על הטעה לפיה ככל שהחלטה מסתמכת על יותר סיבות וימוקים ,יהיה
קשה יותר לשותה.
תשובה ) :(1זו הטעה עליה חולק ד"ר שרון בתיאורו את המילה "פרה" אשר קשה לשותה על אף שהיא איה
מבוססת על ימוקים .תשובה זו כוה.
תשובה ) :(2איה כוה ,שכן היא משתמעת מדבריו של ד"ר שרון .במשפט הראשון הוא טוען שטבען של מילים שוה
מטבעם של סמלים ,כלומר ,הוא מסכים שמילים אין משמשות כסמלים.
תשובה ) :(3איה כוה ,משום שלפי ד"ר שרון אין סיבה להעדיף מילה אחת על פי מילה אחרת ,אך במקרה של
סמל דווקא כן יכולה להיות סיבה להעדיף סמל אחד על פי סמל אחר ,משום שהסמל אמור להיות קשור למשמעות
המושג שאותו הוא מסמל.
תשובה ) :(4איה כוה ,משום שדבריו של ד"ר שרון מצביעים על כך שקשה לשות מילים באופן יזום ,מה שדווקא
תומך בטעה שמשמעותן של מילים איה מתחלפת לעיתים קרובות.
התשובה הכוה היא ).(1

.13

תשובה ) :(1בקטע אמר שעיקר הטעות הייתה חוסר הבה של האסטרטגיה של האויב ,שביקש לעשות שימוש בכל
הטילים כדי לפגוע במערך היבשה .כלומר ,מה שלא הובן כראוי היה ייעוד הטילים .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(2אמם אמר כי אגף המודיעין שגה בהערכת מידת הדיוק של הטילים ,אך על פי הקטע ,עיקר הטעות
הייתה בהבת האסטרטגיה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3בקטע אמר דווקא שההערכה לגבי היקף צבא האויב ומערכות השק שלו הייתה טובה ,כלומר הכמויות
היו ידועות .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4בקטע לא אמר דבר לגבי מידת דיוקם של טילי הים של צבא קוקילד ,אלא על טעות בהערכת מידת
דיוקם של טילי הים של האויב .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(1

.14

מדבריה של רית עולה כי במרבית המדיות המתפתחות שרי האוצר אים והגים כמו שר האוצר המקומי אשר
מוריד את הריבית ,אלא שומרים על ריבית קבועה לאורך זמן .אם הם שומרים על ריבית קבועה יתן להסיק כי הם
לא מעלים אותה.
התשובה הכוה היא ).(1
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.15

תשובה ) :(1תשובה זו פוסלת את האפשרות כי תוצאות המחקר בעו מ"אפקט מוצרט" ,שכן "אפקט מוצרט"
משפיע רק למשך חמש עשרה דקות אחרי ההאזה ,אבל התשובה לא מציעה הסבר חלופי לתוצאות המחקר.
התשובה פסלת.
תשובה ) :(2אם גם הילדים המציירים והגים להאזין למוזיקה קלאסית ,הרי ש"אפקט מוצרט" פועל גם עליהם,
ולכן לא יכול להסביר את תוצאות המחקר ,אך גם אין בכך כדי להסביר את תוצאות המחקר באופן שוה .התשובה
פסלת.
תשובה ) :(3מתשובה זו עולה כי הפער בין תוצאות המבחים של הילדים המגים לתוצאות המבחים של הילדים
המציירים לא ובע מיתרון שהגיה מעיקה ,אלא מחיסרון שקיים אצל הילדים שמציירים .הילדים שוהגים לצייר
משכו לעיסוק זה מלכתחילה משום שהיכולות הקוגיטיביות שלהם מוכות .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(4עובדה זו הופכת את שתי קבוצות הילדים לדומות יותר  -אמם רק באחת הקבוצות הילדים מגים ,אך
בשתיהן יש ילדים שמציירים .ובע מכך שהציור כראה איו הגורם להבדל בין התוצאות של שתי קבוצות הילדים
במבחים הקוגיטיביים ,ואין בכך להוות הסבר חלופי לתוצאות המחקר .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(3

.16

תשובה ) :(1במקרה של עבירה שחל שיוי בוגע לעישה או להטלת האחריות עליה )שבה עוסק סעיף  ,(5הטיפול
במבצע העבירה יעשה לפי החקיקה המקלה עם עושה העבירה ,וזו איה בהכרח החקיקה החדשה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2תשובה זו איה כוה לגבי שי סוגי העבירות .כאשר מדובר בעבירה שבוטל האיסור עליה )שבה עוסק
סעיף  ,(4מפסיקים את ביצועו של עוש שיתן עליה ,אך לא מצוין שמשים את פסק-הדין המשפטי שיתן לגביה.
סעיף  5עוסק רק בעבירות שעדיין לא יתן לגביהן פסק-דין .התשובה פסלת.
תשובה ) :(3במקרה של עבירה שבוטל האיסור עליה )שבה עוסק סעיף  (4אכן מוסרת האחריות הפלילית ממבצע
העבירה .לעומת זאת ,סעיף  5עוסק בעבירות שחל שיוי בוגע לעישה או להטלת האחריות עליהן ,ומכאן שהוא
עוסק גם בעבירות שחל שיוי בעישה עליהן אך לא בהטלת האחריות עליהן ,ובמקרה זה האחריות לעבירה איה
מוסרת ממבצע העבירה .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4במקרה של סעיף  ,4הטיפול במבצע העבירה הוא הסרת האחריות מהעבירה ,הפסקת ההליכים לגביה
והפסקת כל עוש שהוטל עליו .כלומר ,הטיפול ישתה לטובת מבצע העבירה .במקרה של סעיף  ,5אמר במפורש כי
"תחול על העיין החקיקה המקלה עם עושה העבירה" ,כלומר גם במקרה זה הטיפול במבצע העבירה ,אם ישתה,
ישתה לטובת מבצע העבירה .זו התשובה הכוה.
התשובה הכוה היא ).(4

.17

תשובה ) :(1אם למרות האימוים הגורמים לירידה במשקל ,עדיין בחורף הילדים שקלו יותר ,הרי שדווקא מתחזקת
השערתה של הגת לפיה הטמפרטורה בחורף גורמת לעליה במשקל .התשובה פסלת.
תשובה ) :(2הילדים שמשקלם היה גבוה מידי בקיץ אלצו להיבדק שוב בחורף ,ולכן הם לא כללו בבדיקה שערכה
הגת ,שהסתכלה על ממוצע המשקלים של הילדים ששקלו רק בקיץ לעומת ממוצע המשקלים של אלה ששקלו רק
בחורף .הילדים הללו הם כל הילדים שמשקלם בקיץ היה גבוה מידי ,ולכן אם הגת הייתה מתחשבת בהם
בבדיקתה ,הם בוודאי היו מעלים את ממוצע המשקלים של הקיץ .הדבר מעלה את האפשרות שמשקלי הילדים
בחורף כלל אים גבוהים יותר מבקיץ ,ולכן מחליש את מסקת הגת .זו התשובה הכוה.
תשובה ) :(3תון זה גורס כי כל הילדים בגן סובלים מעודף משקל .הוא מתייחס לכל הילדים ,גם אלה ששקלו בקיץ
וגם אלה ששקלו בחורף ,ולכן לא יכול להסביר את ההפרשים בממוצעי המשקלים שמצאה הגת ,ואיו מחליש את
מסקת הגת .התשובה פסלת.
תשובה ) :(4אם רוב הילדים שמשקלם בדרך כלל תקין בדקו בחורף בלבד ,ובכל זאת ממוצע המשקלים של הילדים
שבדקו רק בחורף היה גבוה יותר מממוצע המשקלים של אלה שבדקו רק בקיץ ,זה דווקא עשוי לחזק את מסקת
הגת ,לפיה הטמפרטורה בחורף היא שגרמה לילדים לעלות במשקל .התשובה פסלת.
התשובה הכוה היא ).(2
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.18

שורה " :4כאשר הפכה החקלאות לתעשייה ,העבדת חיות בפרך הלכה ועלמה" – חיות כבר לא שימשו לביצוע
עבודות קשות )עבודות פרך(.
התשובה הכוה היא ).(4

.19

הכותב מסביר כי בעוד הכבשים חיו במסגרת עדרי מרעה ,בעלי חיים אחרים ,כמו חזירים ועופות ,כלאו במכלאות
עק.
התשובה הכוה היא ).(2

.20

רישות המדיות המתועשות בדרכים הביא לתועת בעלי החיים בצורה של עדרים גדולים ולא להובלתם בצורה
פרטית על ידי בעליהן למרחקים קצרים ,ולכן הכותב מכה הובלה כזו "חיזיון דיר".
התשובה הכוה היא ).(4

.21

הבעיה שוצרה בטיפול על ידי פועלים היא שפועלים יכולים להוציא את התסכול שלהם על בעלי החיים ,בעוד
שהמכוות אין עושות זאת ,ולכן לעובדה שלמכוות אין רגש יש גם צדדים חיוביים.
תשובה ) (4איה כוה מפי שאמם לפועלים אולי לא אכפת מרווחת בעלי החיים אבל למכוות גם לא אכפת
מרווחתם ,ולכן לא זה הדבר שמבדיל בין המכוה לאדם.
התשובה הכוה היא ).(3

.22

השימוש במכוות בחקלאות התעשייתית גרם לכך שכל החיות טופלו בידי המכוות בדיוק באותה צורה ,ולחיה
חריגה לא היה עוד כל סיכוי לקבל יחס גמיש יותר .כלומר ,השימוש במכוות החריף את התופעה של הפסקת הטיפול
היחידי.
התשובה הכוה היא ).(1

 .23לפי הקטע ,לא כון לומר שכל החיות המוחזקות במכלאה מסוימת יסבלו באותה מידה ,שכן החיות החלשות או
החריגות בייהן יסבלו יותר  -מאחר שלא היה מי שייתן להן יחס מיוחד.
התשובה הכוה היא ).(3

