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השאלה :יוני חיפש תוכנית השקעות עבור חסכונותיו ,וביקש מחברתו להתלוות אליו לאירוע קידום
מכירות של סוכן השקעות אליו התוודע באתר האינטרנט שלו .כאשר הגיעו לאירוע ,הביע יוני
התרשמותו מהאולם המפואר והכיבוד העשיר .לכך הגיבה חברתו "וודאי שמשווק מלכודות עכברים
יציע את הגבינה בחינם".
בדבריה הקבילה החברה בין -
פתרון :ראשית נבין את המשל הנתון :יוני מתרשם מאירוע קידום המכירות של סוכן הביטוח וחברתו מגיבה
במילים" :משווק מלכודות עכברים יציע את הגבינה בחינם" ,כלומר היא סבורה שיוני מפותה (על ידי
האירוע המפואר) להיכנס למקום (תוכנית השקעות) שהוא למעשה מסוכן עבורו ,כפי שעכבר מפותה על ידי
הגבינה להיכנס למלכודת  .סוכן המכירות = משווק מלכודת עכברים.
תוכנית ההשקעות = מלכודת .אירוע קידום המכירות = הגבינה .התשובה הנכונה היא תשובה (.)4
תשובה (.)4

.2

השאלה :בשיחה בין רחלי לאביעד ,אמרה לו" :דוחפים אותך אל התהום ואתה מתפעל מהנוף
בדרך".
מה יכול להיות הדבר שסיפר אביעד לרחלי?
פתרון :על מנת לענות על השאלה עלינו להבין את דבריה של רחלי :היא אומרת לאביעד שהוא נדחף
אל מקום מסוכן ,ובמקום לפעול בהתאם (להיבהל ,לנסות להימנע ,להתנגד) ,הוא מתפעל מהנוף
שבדרך ,ממשהו שולי ,אשר מהווה תפאורה מקשטת בלבד ואינו ממעיט מגודל הסכנה .אנו מחפשים
תשובה אשר בה אביעד מספר לרחלי על משהו בו טמונה סכנה (הצעת עבודה באזור מסוכן) ,כאשר
הוא מתמקד בתפאורה היפה (מלון מפואר) ולא בסכנה עצמה.
תשובה (.)1

.3

השאלה :יואב הביע תסכולו בפני יעל והיא השיבה לו" :פתית שלג כשלעצמו הוא כמעט כלום ,אבל
כשפתיתי השלג מתלכדים ,הם יכולים לשתק את ירושלים".
מה יכול להיות הרקע לדבריו של יואב?
פתרון :על מנת לענות על השאלה עלינו להבין את דבריה של יעל" :פתית שלג כשלעצמו הוא כמעט כלום,
אבל כשפתיתי השלג מתלכדים ,הם יכולים לשתק את ירושלים" .פתית שלג = משהו קטן .אבל כשמספר רב
של דברים קטנים מתלכדים ,הם יכולים להביא לתוצאות בעלות משמעות רבה ,כגון שיתוק עיר הבירה .אנו
מחפשים תשובה בה פרטים רבים מגיעים לתוצאות מעצם היותם מלוכדים.
תשובה ( )4מתארת קבוצה של אנשים (ועד עובדים) שהגיעו להישג (מחיר כניסה מוזל) באמצעות התלכדותם.
זוהי התשובה הנכונה.
תשובה (.)4

.4

השאלה :אלעד ונתנאל התווכחו אודות מעמדן של נשים בעולם העסקים .כתימוכין לטענתו הביא
נתנאל כדוגמה את העובדה כי בחברות מדיה חברתיות רבות משמשות נשים בתפקיד העוזר למנכ"ל.
לדוגמה זו השיב אלעד" :עלה תאנה רק מדגיש את היות האדם ערום".
איזה מהבאים מתאר את ההקבלה בדבריו של אלעד?
פתרון :על מנת לענות על השאלה עלינו להבין הן את דבריו של אלעד והן את ההקשר בו הם נאמרו.
אלעד ונתנאל מתווכחים על מעמדן של נשים בעולם העסקים .כיוון שהם מתווכחים ,ניתן להבין שכל
אחד מהם אוחז בדעה שונה בנושא .נתנאל מדגים את טענתו באמצעות המשרה "העוזר למנכ"ל",
אשר מאוישת על ידי נשים רבות .לכך משיב אלעד" :עלה תאנה רק מדגיש את היות האדם ערום".
כלומר ,עלה תאנה אמנם מכסה איבר אחד ,אך אינו מהווה פריט לבוש ,ויותר ממה שהוא מסתיר,
הוא מגלה ולמעשה מדגיש את היות האדם ערום .מהשיחה בין נתנאל לאלעד משתמע שנתנאל סבור
שלנשים יש מעמד מכובד בעולם העסקים (עוזרת מנכ"ל) ואלעד סבור שתפקיד זה הוא רק כיסוי
(עלה תאנה=עוזרת מנכ"ל) ,אשר בפועל רק מדגיש על כמה עולם העסקים (האדם) ערום (מנשים
בעמדות מפתח).
תשובה (.)1
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השאלה :ניר" :בחברה המערבית כיום שמים דגש בעיקר על זכויות הפרט ,בניגוד לעבר בו שמו את
הדגש על חובותיו של הפרט לחברה".
ירדן" :הקיצוניות פועלת כמו מטוטלת ,אשר תנועתה נחלשת עם הזמן עד שהיא נעצרת".
מה יכולה הייתה להיות כוונתה של ירדן?
פתרון :נבין את המשל :מטוטלת נעה מצד לצד .תנועתה נחלשת עם הזמן עד שהיא נעצרת כליל.
ירדן טוענת שקיצוניות פועלת באותו האופן ,כלומר ,פעם היא בצד אחד (=דגש על חובות הפרט
לחברה) ופעם בצד הנגדי (=דגש על זכויות הפרט) .מההשוואה למטוטלת ניתן ללמוד שני דברים:
הקיצוניות תהפוך לפחות ופחות קיצונית (=תנועת המטוטלת הנחלשת) ,עד שלבסוף תתאזן לגמרי
(=תנועתה של המטוטלת נעצרת) ,כלומר – המצב יתאזן .תשובה (.)3
תשובה (.)3
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השאלה :חדווה ,המתוסכלת מכך שבנה יותם וחברתו אינם נישאים ,הציעה להם בארוחה
משפחתית ,לשלם עבור כל הוצאות החתונה .יותם השיב להצעה במשפט" :יוקר הקבורה אינו הדבר
שגורם לאנשים להשתמש בה כמוצא אחרון".
איזה מהמשפטים הבאים מתאר את כוונתו של יותם?
פתרון :אמו של יותם סבורה שהעלות הגבוהה של החתונה היא מה שמונע ממנו ומחברתו להינשא
ולכן מציעה להם לשלם עבור ההוצאות .יותם משיב כי "יוקר הקבורה אינו הדבר שגורם לאנשים
להשתמש בה כמוצא אחרון" .עלותה של הקבורה היא גבוהה ,אך לא השיקול הכלכלי הוא זה שגורם
לאנשים להימנע ממנה טרם עת ,אלא משום שהיא כרוכה במוות והם אינם מוכנים למות עדיין.
יותם אומר לאמו שהעלות הכלכלית אינה המניע למעשיו ,אלא הוא אינו מוכן להינשא עדיין.
תשובה (.)2
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השאלה :מנחם הלין על כישוריו של עובד חדש במחלקה .על תלונותיו השיבה שפרה" :אינך יכול
לשפוט דג על פי כישוריו לטפס על עץ".
מדבריה של שפרה משתמע כי היא סבורה ש -
פתרון :נבין את דבריה של שפרה :דג אינו כשיר לטפס על עץ ,מכאן שאם נשפוט אותו על פי יכולותיו
לטפס על עץ הוא בוודאי יכשל .שפרה אומרת למנחם שהוא שופט את העובד (=דג) ,על פי יכולות
שאינן תואמות את כישוריו (=טיפוס על עץ) ,הוא מטיל על העובד משימות שאינן בתחום התמחותו.
תשובה (.)2
תשובה (.)2
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השאלה :עם תום חוזה העסקתו ,התלבט עופר אם לחדשו או לנסות לקבל עבודה בתחום אחר.
כשחלק את לבטיו עם נועה ,אמרה לו" :אם תמיד תעשה את מה שכבר עשית ,תגיע תמיד רק לאן
שהגעת".
איזה מהמשפטים הבאים עשוי להשתמע מדבריה של נועה?
פתרון :נבין את הסיטואציה :עופר מתלבט אם להמשיך לעשות את מה שעשה עד כה או לנסות
לעשות משהו חדש .נועה אומרת לו" :אם תמיד תעשה את מה שכבר עשית ,תגיע תמיד רק לאן
שהגעת" .כלומר ,אם לא תנסה דברים חדשים ,לא תתקדם .מהמילה 'רק' משתמע שנועה סבורה
שעופר צריך לנסות דברים חדשים ,תשובה ( ,)2ולא להמשיך לעשות את מה שעשה עד כה ,לא משום
שיש לה דעה שלילית על מה שעשה ,אלא משום שלעשות דברים חדשים פירושו להגיע למקומות
חדשים.
תשובה (.)2

.9

השאלה :דני אמר" :דמיון חשוב הרבה יותר מידע".
דנה השיבה" :למחשב אמנם יש יותר זיכרון משיש לאדם ,אך הוא לא יכול לחלום בהקיץ".
דני ודנה ________ .
פתרון :על מנת להשלים את המשפט עלינו להבין את דבריהם של דני ודנה .דני סבור שדמיון חשוב
יותר מידע .דנה סבורה שדמיון (חלימה בהקיץ) חשוב יותר מזיכרון .אין בשאלה אינפורמציה ביחס
ליחסו של דני לזיכרון או ליחסה של דנה לידע .כל שאנו יודעים הוא ששניהם מסכימים בדבר ערכו
הגבוה של הדמיון .תשובה (.)3
תשובה (.)3
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השאלה :הדס אמרה לדפנה" :אין צורך לבנות רובוט מתוחכם לגירוש ציפורים ,מספיק דחליל לבוש
סמרטוטים".
מה מהבאים יכול להיות הרקע לדבריה של הדס?
פתרון :נבין את דבריה של הדס :הדס אומרת לדפנה שבשביל להשיג את המטרה של גירוש
הציפורים (=פעולה פשוטה) מספיק להשתמש בדחליל (=פתרון פשוט) ,אין צורך ברובוט מתוחכם
(=פתרון מורכב ו/או יקר) .כלומר ,ככל הנראה דפנה תיארה להדס מקרה בו היא השתמשה בפתרון
מורכב  /יקר על מנת לבצע פעולה פשוטה .כמו לשכור בלש פרטי (פתרון יקר) על מנת לבצע פעולה
פשוטה כגון לבדוק ממה נובע גובהו של חשבון אגרת הטלוויזיה שלה .דפנה יכלה להתקשר ולברר
בעצמה (פתרון פשוט וזול = דחליל) .תשובה (.)1
תשובה (.)1
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השאלה :בעירייה נערכה הצבעה על חוקי העזר העירוניים החדשים ,להצעתו של ראש מחלקת
הרווחה ,השיב ראש העיר" :מהצעתך נדמה שהשלב הבא יהיה לתלות שלט "הרחצה אסורה בהחלט"
על הניאגרות בשירותים ציבוריים".
איזו מהטענות הבאות נובעת מדבריו של ראש העיר?
פתרון :על מנת לענות על השאלה עלינו להבין הן את דבריו של ראש העיר והן את ההקשר בו הם
נאמרו .ראש העיר אומר" :מהצעתך נדמה שהשלב הבא יהיה לתלות שלט "הרחצה אסורה בהחלט"
על הניאגרות בשירותים ציבוריים" .אנשים אינם נוהגים לרחוץ בניאגרות בשירותים ציבוריים
(נרחיק ונאמר ,אף בניאגרות פרטיות) ,מכן ששלט "הרחצה אסורה" על ניאגרה הוא מיותר .אין צורך
להציב שלט האוסר על פעולה שאיש אינו מבצעה ממילא .מדבריו של ראש העיר משתמע שהוא סבור
שמדובר במעשה מיותר .את דבריו הוא אומר לראש מחלקת הרווחה בתגובה להצעתו ,כך שניתן
להבין שהוא סבור שההצעה מיותרת .תשובה ()1
תשובה (.)1
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השאלה :עקב ביקורת נוקבת שהועברה על משרד החינוך בנוגע לאיכות ההשכלה בבתי הספר
התיכוניים ,התפאר שר החינוך במספר העולה של הזכאים לתעודת בגרות עקב הרפורמה שהנהיג
בשנים האחרונות .לכך הגיב גדול מבקרי הרפורמה" :הטיית שעון חול על צידו אולי מונעת מהחול
להמשיך לזרום ,אך היא אינה עוצרת את הזמן".
איזו מהטענות הבאות עשויה להשתמע מדבריו של המבקר?
פתרון :נבין את דבריו של המבקר ואת ההקשר בו הם נאמרו :שעון חול הוא מכשיר למדידת זמן.
הזמן מיוצג באמצעות החול הזורם מחלקו העליון של השעון אל חלקו התחתון .תנועת החול מייצגת
את הזמן החולף .אם נטה את השעון על צידו ,החול יחדול מזרימתו ,אך הזמן לא יחדול מתנועתו,
רק מה שמייצג את הזמן (החול) יחדול מתנועתו .מבקר הרפורמה אומר לשר החינוך שאיכות
ההשכלה (=הזמן) לא השתנתה ,אלא רק המייצג שלה ,מבחני הבגרות (=החול) .מדבריו של המבקר
משתמע שהרפורמה שינתה את הרמה של המבחנים ולא את איכות ההשכלה ,תשובה ( )2היא
התשובה הנכונה.
תשובה (.)2
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השאלה :סעדיה מרציאנו ,ממייסדי "הפנתרים השחורים" ,תנועת מחאה ישראלית של בני הדור
השני ליוצאי מדינות ערב ,כתב" :או שהעוגה תחולק בין כולם ,או שלא תהיה עוגה".
איזה מהמשפטים הבאים מתאר את כוונתו בצורה הנכונה ביותר?
פתרון :נבין את דבריו של מרציאנו בהקשרם :מדובר בתנועת מחאה ,אשר אחד ממייסדיה אומר:
"או שהעוגה תחולק בין כולם ,או שלא תהיה עוגה" .מדבריו משתמע שהוא יוצא נגד מצב קיים בו
העוגה אינה מחולקת בין כולם ,כלומר ,יש מי שנהנים ממנה במידה כלשהי ויש מי שאינם נהנים
ממנה כלל .לא ניתן להבין מדבריו מהי בדיוק העוגה ,כמו כן לא ניתן מהו האופן בו היא צריכה
להיות מחולקת .מדבריו משתמע שהמצב הצודק דורש חלוקה של העוגה בין כולם ואם היא אינה
מתחלקת בין כולם ,אין לחלק אותה לאיש.
תשובה (.)4
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השאלה :נעמי סיפרה לאורן כי היא נרשמה ללימודי לטינית וזאת בכדי שתוכל לקרוא את ספרו של
הפילוסוף רנה דקארט 'הגיונות' .על כך ענה לה אורן" :את כמו אדם שרוצה לחצות נהר בשחייה
כאשר מעליו תלוי גשר".
איזה מהמשפטים הבאים יכול להיות המשך דבריו של אורן?
פתרון :נבין את ההקבלה בין דבריו של אורן לדבריה של נעמי" :את כמו אדם שרוצה לחצות נהר
בשחייה כאשר מעליו תלוי גשר" .קל יותר לחצות את הנהר בהליכה על גשר מאשר לצלוח אותו
בשחייה ,כך שאם מעל הנהר בנוי גשר ,לבחור לחצות אותו בשחייה היא בחירה מקשה ומסורבלת.
לימודי לטינית = שחייה ,לקרוא את הספר 'הגיונות' = חציית הנהר .המשך דבריו של אורן יספקו
את הגשר = את הפתרון הקל יותר והפשוט יותר להשגת המטרה (קריאת הספר = חציית הנהר).
קריאת הספר בתרגום לעברית מהווה השגת המטרה בדרך פשוטה יותר מלימודי לטינית .תשובה (.)1
תשובה (.)1
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השאלה :גלית ודפנה צפו בתוכנית טלוויזיה שעסקה בתביעה שהוגשה נגד רופא בגין רשלנות
מקצועית .גלית אמרה לדפנה את דעתה בנושא ,ובתגובה ענתה לה דפנה" :אינני מסכימה עמך .כל
רוכב אופניים צריך להשתמש בקסדה"
איזו מהאפשרויות הבאות היא המתאימה ביותר להיות דבריה של גלית?
פתרון :נבין את דבריה של דפנה על מנת לשחזר את דבריה של גלית :דפנה חושבת ש"כל רוכב
אופניים צריך להשתמש בקסדה" ,כלומר כל רוכב צריך להשתמש באמצעי זהירות שיגן עליו ,גם אם
לא עשה דבר שאינו כשורה .רוכב אופניים = רופא .קסדה = אמצעי מיגון .דפנה פותחת את דבריה
במילים "אינני מסכימה אתך" ,מכאן שדפנה וגליה חלוקות בנוגע לאמצעי מיגון .תשובה ( )4טוענת
שרופא טוב אינו זקוק לאמצעי מיגון (ביטוח = קסדה) וזוהי הדעה ההפוכה לזו שמביעה דפנה ,והיא
שיש צורך באמצעי מיגון לכל רוכב (=רופא) .מכאן שזוהי התשובה הנכונה.
תשובה (.)4

