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 :הסברים

 הסבר: (.1התשובה הנכונה היא תשובה ) .1

היא  במקביל אך ,היא לצמצם זיהום מיםהתוכנית שמטרת  הובעת מכךאירוניה בתוכנית ה
מקטינה את רשימת המפעלים היא ש ךהמפעלים המזהמים בככמות  פוטנציאל גורמת להגדלת

הקטנת מספר המפעלים שנדרשים לטהר את  -נכונה 1. לפיכך, תשובה מפקחתהיא  םעליה

 .השפכים מוביל להגדלת הזיהום, בניגוד למטרתה המקורית של התוכנית

 הסבר: (.1התשובה הנכונה היא תשובה ) .2

ד"ר וויל גורס שצריך לאפשר לזוגות חד מיניים להתחתן אך לא מהסיבה שנתנה ד"ר גרייס לכן 

 .וויל התומך בנישואים חד מינייםד"ר נחפש נימוק אחר שיכול היה לתת 

 

 .תמיכת בית המשפט ולכן זו התשובה הנכונה -נותנת נימוק אחר  (1)

 .באיסור חתונה של זוגות חד מינייםך התומעוסקת בנימוק  (2)

 .באיסור חתונה של זוגות חד מינייםך עוסקת בנימוק התומ (3)

 .באיסור חתונה של זוגות חד מינייםך עוסקת בנימוק התומ (4)

 

 הסבר: (.4התשובה הנכונה היא תשובה ) .3

על עבירה שבוצעה כנגד ביטחון המדינה אין תחולה של הדין הזר )היפני( אלא של הדין  (1)

 .הישראלי

 .על עבירת שוחד+ עבירת חוץ נשפטים לפי הדין הזר (2)

 .עבירות סביבתיות גם אם הן עבירות פנים נשפטות לא לפי הדין הישראלי (3)

עבירות חוץ נשפטות לפי הדין הזר כל עוד לא מדובר בעבירות בטחון המדינה והכחשת שואה  (4)

 .ולכן מתאים

 

 הסבר: (.2) תשובה היא הנכונה התשובה .4

 
של בראון היא שהגנה על שוויון פוגעת בשוויון ולכן זו התשובה היחידה שמתאימה. יתר ההנחה 

 .התשובות לא מסבירות את האירוניה בניסיון להגן על שוויון ובד בבד לפגוע בו

 

 

 



 

 

 

 הסבר: (.2התשובה הנכונה היא ) .5

בוצה מנגנון העדפה מתקנת כפי שמתואר בפסק הדין הוא מנגנון לפיו אנו נותנים משהו לק

  .מסוימת שנחותה מהכלל במובן מסוים כדי לעזור לה להשתלב ולהשוות תנאים על אף נחיתותה

 .אין כאן מנגנון העדפה (1)

נשים הן אוכלוסייה נחותה ביחס לגברים ובעיקר בספירה הפוליטית ולכן שריון מקומות מראש  (2)

היו מצליחות בכנסת מסייע להן בהשתלבות בתחום הפוליטי ותפיסת משרות בכירות שלא 

 .להשיג ללא מנגנון ההעדפה המתקנת

 .סטודנטים מצטיינים לא מהווים אוכלוסייה מוחלשת או נחותה, מדובר בפרס (3)

בעלי הון אינם אוכלוסייה מוחלשת, להיפך ולכן לא מדובר במנגנון שיסייע להם להשתלב  (4)

  בתחום בו הם מתקשים.
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נאמר במפורש בגוף השאלה שהסיבה לאי מתן הסובסידיה ליצרני הגלידות היא בגלל שמדובר 

מסבירה זאת בצורה  3תשובה  רקבמוצר יוקרתי המהווה מותרות להבדיל ממוצרי חלב בסיסיים. 

 .הטובה ביותר

 הסבר: (.4התשובה הנכונה היא ) .7

 .ספרותית. התשובה אינה נכונהלא צוין בפסקה כי אך ורק אנשים בעלי מום זכו להצלחה  (1)

חוקרים מסוימים אכן מסבירים הצלחה באמצעות מערכות התגמול, אך בסוף הפסקה מוזכר  (2)

כי טענה זו אינה מקובלת על חוקרים אחרים. כלומר תשובה זו לא ממצה את כל הכתוב 

 .בפסקה. התשובה אינה נכונה

חוקרי הספרות לא מצליחים לספק בפסקה מוצגות שתי טענות שונות, ולכן לא ניתן לומר כי  (3)

 .הסבר להצלחת סופרים. התשובה אינה נכונה

 .התשובה משקפת את שתי הטענות המוצגות בפסקה ואת היחס ביניהן. זו התשובה הנכונה (4)
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אין זה נכון שזוגות חד מיניים יכולים להינשא ברבנות, נאמר בפירוש שהרבנות אינה מכירה  (1)

 .בנישואיהם. התשובה אינה נכונה

 לרוב ישנה אפליה כלפי זוגות חד מיניים, ואילו במקרה זה דווקא הזוגות ההטרוסקסואלים (2)

אזרחי אם הם חפצים בכך, ולכן נוצרת פה אפליה לא שגרתית אינם יכולים להתגרש באופן 

 .על בסיס העדפה מינית

ו סובלים מאפליה. בנוסף, הפסקה לרוב אין הטבה עבור זוגות חד מיניים אלא זוגות אל (3)

מתארת זוג חד מיני שהתגרש בהליך אזרחי ולא זוג הטרוסקסואלי, ולכן גם חלקה השני של 

 לת.התשובה אינו נכון. התשובה נפס

פי הפסקה, הרבנות לא הכירה בנישואיהם של הזוג החד מיני ולכן לא הותירו להם להתגרש ל (4)

יכולים לבחור אם להתגרש בהליך אזרחי או רבני,  במסגרת זו. מכאן שזוגות חד מיניים לא

 .הם יכולים להתגרש רק בהליך אזרחי
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לפי עקרונותיו של סמית', האסטרטגיה היחידה שיש לה סיכוי להתקיים היא זו שלאחר  (1)

בשאלה זו פיתוחה, לא תוכל שום מוטציה באחד מהפרטים מתוך האוכלוסייה להתגבר עליה. 

הזברה ללא הפסים מצליחה לפתח אסטרטגיית הסוואה טובה מזו של שאר אוכלוסיית 

 .הזברות ולכן התשובה אינה נכונה

לפי עקרונותיו של סמית' כלל אוכלוסייה צריכה לפתח אסטרטגיה משותפת וזהה, ולא  (2)

את אסטרטגיה המשתנה מפרט לפרט, ולכן חתולים בעלי צבעי פרווה שונים לא יקיימו 

  .העקרון. תשובה לא נכונה

התשובה תואמת במדוייק את עקרונו של סמית': כלל אוכלוסיית האריות פיתחה אסטרטגיית  (3)

הסוואה טובה ויעילה, ואילו גור אריות שנולד עם מוטציה של צבע אחר, כלומר פיתח 

ת אסטרטגיה שונה, לא הצליח להתגבר על יתרונות שאר האוכלוסייה ולא הצליח להסוות א

 .עצמו. זוהי התשובה הנכונה

עקרונותיו של סמית' מדברים על השוואה בין פרטים שונים בתוך אותה האוכלוסייה, ואילו  (4)

אוכלוסיית דובי הקוטב ואוכלוסיית אריות הים, ולכן  -תשובה זו מתארת שתי אוכלוסיות שונות

 .תשובה זו אינה מתאימה

טים שונים בתוך אותה האוכלוסייה, ואילו עקרונותיו של סמית' מדברים על השוואה בין פר

אוכלוסיית דובי הקוטב ואוכלוסיית אריות הים, ולכן  -תשובה זו מתארת שתי אוכלוסיות שונות

 .תשובה זו אינה מתאימה
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בעיה באיחוד המדינות והקמת קונגרס הפדרציה לא הייתה הצורך האישור מכל שלוש עשרה  (1)

המדינות, אלא החוסר ברשות מבצעת או ביכולת לגבות מיסים כפי שמפורט בשורות 

 האחרונות. תשובה זו אינה נכונה

אכן צוין שארצות הברית הוקמה באותן השנים והייתה מדינה חדשה, אך לא צוין כי אף גוף  (2)

ו מדיני לא הצליח לאכוף חוקים, להקים רשות מבצעת או לגבות מיסים. מחסורים אלו הי

  .בקונגרס הפדרציה באופן ספציפי, ולא בהכרח בכל מדינה בנפרד. תשובה לא נכונה

תשובה זו כוללת היפוך של חלקי המשפט, לקונגרס הפדרציה לא הייתה רשות מבצעת וגם  (3)

לא הייתה הסמכות לגבות מיסים. הרשות המבצעת הינה חלק נפרד מגביית המיסים, וודאי 

 .בעצמה. תשובה לא נכונה אינה בעלת הסמכות לגבות אותם

לפי סוף הפסקה, לקונגרס הפדרציה לא הייתה יכולת להוציא לפועל את החלטותיו כיוון שלא  (4)

הייתה לו רשות מבצעת. כמו כן לא היו לקונגרס כספים כיוון שהוא לא יכל לגבות מיסים. 

התשובה עובדות אלו הפכו את הקונפדרציה ל"רופפת" וחלשה ללא סמכויות אמיתיות. זוהי 

 .הנכונה

 הסבר:(. 1התשובה הנכונה היא ) .11

ע"פ הפסקה, מדע בדיוני מתאר עלילה עתידית בדיונית באמצעות פיתוח רעיונות קיימים.  (1)

הסיפור חייב להיות מבוסס על חוקים מדעיים או מציאות היסטורית קיימת שמתפתחת 

לאפיקים דמיוניים. בתשובה זו הסיפור אכן מתרחש בעתיד, המציאות ההיסטורית נכונה וישנו 

 .ולת לעוף. זוהי התשובה הנכונהיכ -פיתוח לאפיק דימיוני

ע"פ הפסקה, מדע בדיוני מתאר עלילה עתידית בדיונית, ואילו בתשובה זו ישנו תיאור של  (2)

תקופה שהתרחשה בעבר, ימי הביניים, ולכן גם אם יש מגמה של אפיק דמיוני, הסיפור אינו 

 .מתאים להגדרה של מדע בדיוני. התשובה נפסלת

ע"פ הפסקה, מדע בדיוני צריך להיות מבוסס על חוקים מדעיים או על מציאות היסטורית, ואילו  (3)

פנטזיה מתרחשת כולה בעולם דמיוני. תשובה זו מתארת עולם דימיוני מיסודו, החיים מתחת 

 .למים, ולכן תשובה זו אינה נכונה



 

 

 

ות לאפיקים דימיוניים שובה זו אומנם מתארת סיפור עתידי, אולם אין פה פיתוח של המציאת (4)

 .ובדיוניים, הדבר יכול להתרחש גם בעולמנו אנו. תשובה לא נכונה

 

 הסבר:(. 2התשובה הנכונה היא ) .12

גנדי טוען כי הריגת הנחש תפר את אחד מנדריו, אי הריגה, ולכן הוא אינו מוכן להרוג את  (1)

 .הנחש. התשובה אינה נכונה

גנדי מסביר שהוא לא יכול להרוג את הנחש כיוון אחד מנדריו של גנדי הינו "אי הריגה",  (2)

שהדבר יכלול הפרה של הנדר, והוא לא יכול לפגוע בסטנדרטים שלו גם במקרה זה. זוהי 

  .התשובה הנכונה

 .גנדי לא ציין כי נדרו "אי הריגה" תקף רק לאדם ולא לבעלי חיים, ולכן התשובה אינה נכונה (3)

-"אי -הנחש כיוון שהדבר יפר רק את אחד מנדריו על פי הקטע, גנדי אינו מוכן להרוג את (4)

 .הריגה", ולא את שני הנדרים. תשובה לא נכונה

 

 הסבר:(. 4התשובה הנכונה היא ) .13

לפי הפסקה, אחד החידושים של מכניקת הקוונטים הוא ההבנה כי עצם מיקרוסקופי יכול  (1)

קה האם ללא להציג תכונות של התנהגות גלית או של חלקיק. לא ניתן להסיק לפי הפס

התיאוריה חשבו שעצם מיקרוסקופי יכול להציג רק תכונות של התנהגות גלית או רק תכונות 

 .של חלקיק, ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות את התשובה הזו. תשובה לא נכונה

לפי הפסקה, אחד החידושים של מכניקת הקוונטים הוא ההבנה כי עצם מיקרוסקופי יכול  (2)

ות גלית או תכונות של חלקיק. לא ניתן להסיק לפי הפסקה האם להציג תכונות של התנהג

ללא התיאוריה חשבו שעצם מיקרוסקופי יכול להציג רק תכונות של התנהגות גלית או רק 

  .תכונות של חלקיק, ולכן לא ניתן לקבוע בוודאות את התשובה הזו. תשובה לא נכונה

תנה כתוצאה מאינטרקציה עם הקטע לא התייחס כלל לתלות בסביבה או להתנהגות המש (3)

 .חומרים שונים, התשובה אינה נכונה

חלקיק, כלומר כי -הקוונטים הוא קביעת דואליות גל לפי הפסקה, אחד החידושים של מכניקת (4)

עצם מיקרוסקופי יכול להראות גם תכונות של חלקיק וגם התנהגות גלית. מכאן ניתן להסיק כי 

ללא תיאוריה זו הניחו כי עצם מיקרוסקופי יכול להיות בעל התנהגות של חלקיק או בעלת 

 .התנהגות גלית, אך לא שניהם. תשובה נכונה
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לפי השאלה, מה שעומד ביסודן של רוב התביעות בגין רשלנות רפואית הינו הפגיעה ביחסי  (1)

האמון בין הרופא לחולה, כאשר רופא לא מספר לחולה על טעותו. לכן ניתן להניח כי במידה 

ייתבע. ורופא כן יעדכן חולה על טעות שנעשתה, האמון לא ייפגע ולכן הרופא דווקא לא 

 .תשובה זו אינה נכונה

לפי הפסקה, רופאים נוטים להסתיר את טעויותיהם ממטופלים, ואילו חולים מעדיפים שיחשפו  (2)

בפניהם את האמת ובכך יישמר האמון בינם לבין רופאיהם. לכן, אם רופא יעדכן את החולה 

  .הסביר להניח שהוא לא ייפגע. זוהי התשובה הנכונ -על טעות שנעשתה

פסקה, הרוב הגדול של החולים רוצה לדעת על כל טעות ותקלה, ולו גם קלת הערך, לפי ה (3)

 .שהתרחשה במהלך טיפול רפואי. לכן תשובה זו אינה נכונה

לפי השאלה רופאים נוטים להעלים מידע מהחולים שלהם, ולא נוטים לחשוף את טעויותיהם,  (4)

 .תשובה זו אינה נכונה
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מה לקו עלילה בסרט דרמטי, כך גם עלילה בסרט קומדיה יכולה להיות מתוארת כקו בדו (1)

 .עלילה. התשובה אינה נכונה

 .דשא לא משמש להגדיר גבול, תחום, הפרדה, קו סגנוני או מסלול. זו התשובה הנכונה (2)

 .בפסקה. התשובה אינה נכונה 25הוא קו בדומה לקו  4מסלול מס'  (3)

צלע במשולש, צורה גיאומטרית, מחברת שני קודקודים, כלומר שתי נקודות. התשובה אינה  (4)

  .נכונה


