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חיזוק והחלשה

מבוא

מיקום במבחן- 
שאלות חיזוק והחלשה נמצאות בפרק החשיבה המילולית, בחלק של ההיגיון. כמעט בכל פרק 

יש שאלה אחת. 

זמן מומלץ לשאלה-
הזמן המומלץ לשאלה הוא עד 50 שניות. הזמן המוקצב לשאלות חיזוק והחלשה במבחן 

ממוחשב הוא בין 2 ל-4 דקות. 

באוניברסיטה יש מדעים אמיתיים שנקראים מדעים מדויקים )מתמטיקה, פיסיקה, כימיה...( 
ומדעים לכאורה שנקראים מדעי החברה )פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה...(. הבעיה 

עם מדעי החברה ששום תוצאה שהם יוצרים היא לא וודאית ואז נוצרת בעיה איך אפשר 
לסמוך על מחקרים במדעים הללו. לכן היו חייבים לבדוק מתי תוצאות של מחקר הן חזקות 

ומובהקות ומתי הן לא ממש רציניות וחלשות. הנושא שלפנינו הוא הבסיס לבדיקה הזו. 
בשאלות הללו תצטרכו לבדוק מה מחזק או מחליש מסקנות.

הוראות- 
בשאלות חיזוק והחלשה יש נתונים ומסקנה. שואלים מה יכול להחליש את המסקנה או לחזק 

אותה. לעיתים יש תשובות שלא מחזקות ולא מחלישות את המסקנה. בקיצור נקרא להן 
למל"מ )לא מחזק ולא מחליש(. 

 נשמע מסובך, אבל זה באמת לא. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להכיר מספר עקרונות...

עקרונות עבודה- 

1. נסמן מה הנתון, ומה המסקנה. 

2. נסמן מה מבקשים מאיתנו )מחזק/ מחליש/ למל"מ(.

3. נקרא את כל התשובות )לעיתים יש מספר תשובות שיכולות להישמע מתאימות(

4. נזכור מה מחזק- תשובה שאפשר לצרף לנתון, ובגללה נאמר "ולמרות זה?" )למרות קשיים 
התחלתיים( היא תשובה מחזקת.

5. נזכור מה מחליש- תשובה שבגללה אפשר לומר על המסקנה "אז זה לא בגלל..." )ניתן לנו 
הסבר חלופי( היא תשובה מחלישה. 

 

על מנת למצוא האם נתון מחזק או מחליש, נקרא את התשובה ונראה מה מתאים לומר 

לגביה- 

מחלישמחזק

אהה... אז זה לא בגלל...ולמרות זה?!

דוגמא סותרתדוגמא תומכת

סקר רעסקר טוב

הנתונים הבסיסיים בכלל לא נכונים!
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דוגמאות למחזקים- 

נתון- מבדיקה שנערכה התגלה כי אנשים קונים יותר מכוניות אדומות יותר מאשר מכוניות 
 בצבעים אחרים. 

מסקנה- אנשים אוהבים את הצבע אדום. 

 הצבע האדום מייקר את עלות הרכבים- 	 

ולמרות זה אנשים קונים רכבים אדומים? לכן זה מחזק את הטענה שהם אוהבים את 

הצבע האדום. 

 פחות כפפות כחולות נמכרות מאשר כפפות אדומות- 	 

זו דוגמא תומכת לכך שאנשים אוהבים את הצבע האדום. לכן זה מחזק את הטענה. 

 הבדיקה נערכה במספר רב של חברות- 	 

זה מוכיח שהבדיקה היא אמינה, ולכן ניתן להסיק שהיא נכונה, ובאמת לטעון שאנשים 

אוהבים את הצבע האדום. 

דוגמאות למחלישים-

נתון- מבדיקה שנערכה התגלה כי אנשים קונים יותר מכוניות אדומות יותר מאשר מכוניות 
 בצבעים אחרים. 

מסקנה- אנשים אוהבים את הצבע אדום. 

 הצבע האדום הוא בולט יותר, ולכן פחות רכבים אדומים מעורבים בתאונות- 	 

אה... אז זה לא שאנשים קונים מכוניות אדומות כי הם אוהבים את הצבע האדום, זה 

בגלל שהמכוניות האלה יותר בטיחותיות! לכן זה מחליש את המסקנה.

 יותר כפפות כחולות נמכרות מאשר כפפות אדומות- 	 

זו דוגמא סותרת. הנה מקרה שאנשים לא אוהבים את הצבע האדום. לכן זה מחליש. 

 הבדיקה נערכה בשתי חברות המוכרות רק %3 מהרכבים בשוק- 	 

זה מראה שזו בדיקה בעייתית ולא אמינה, ולכן לא ניתן להסיק לגביה מסקנות. זה מחליש 

את המסקנה. 

הבדיקה נעשתה בעזרת שאלון טלפוני, וידוע כי אנשים רבים נוטים לשקר במהלך שאלון 	 

 שכזה- 

זה הורס את הבסיס של הבדיקה, ולכן היא לא אמינה ולא ניתן להסיק בעזרתה משהו. זה 

מחליש את המסקנה. 

דוגמא לפתרון שאלה- 
 קיוסק שכונתי מכר יותר מסטיקים בטעם מנטה ממסטיקים בטעם תות. 

המוכר של הקיוסק חישב ומצא שלקיוסק מגיעים יותר מבוגרים מילדים. מכך הוא הסיק 
שמבוגרים מעדיפים מסטיק מנטה. 

איזה טיעון מהבאים יחזק את מסקנתו?

 )1( בקיוסק יש מבצע- על כל שתי חבילות מסטיק תות מקבלים מסטיק מנטה בחצי מחיר 
 )2( רוב לקוחות הקיוסק שקונים מסטיקים הם ילדים

 )3( מבוגרים קונים מסטיקים לכל בני המשפחה
)4( מסטיק מנטה יקר יותר, ולרוב הילדים הקונים בקיוסק יש מעט כסף
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תשובה- 
נסמן את הנתון- יש יותר מבוגרים, ויותר קונים של מסטיק מנטה. 

נסמן את המסקנה- מבוגרים מעדיפים מנטה. 
 אנחנו מחפשים לחזק את המסקנה. 

נבדוק את התשובות- 

 תשובה 1- על כל שני תות מקבלים מנטה בהנחה- 

אז זה לא שהוא מוכר יותר מנטה כי מבוגרים אוהבים מנטה, זה בגלל שיש לו מבצע ואז גם מי 
 שאוהב תות מקבל מנטה. 

תשובה 1 מחלישה את המסקנה. 

 תשובה 2- רוב מי שקונה מסטיק הם ילדים- 

 אז זה לא שהמבוגרים אוהבים מנטה, זה הילדים שאוהבים את זה. 

תשובה 2 גם מחלישה. 

 תשובה 3- מבוגרים קונים לכל המשפחה- 

 אז זה לא כי המבוגרים אוהבים מנטה, זה בשביל המשפחה שלהם )גם לילדים שלהם(. 

תשובה 3 גם מחלישה.

 תשובה 4- מנטה יקרה יותר- 
 אז מי שקונה מסטיק מנטה זה בטח המבוגרים! ולכן הם כנראה מעדיפים את הטעם הזה. 

זו תשובה מחזקת. נסמן את תשובה מספר 4. 
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תרגילים

מוטי: "מהעובדה שחיתולי 'סאקי' נמכרים יותר מחיתולי 'פלח' אני מסיק שהם . 1

נוחים יותר". 

איזו מהאפשרויות הבאות עשויה לחזק את מסקנתו של מוטי?

 )1( בחיתולי פלח, בניגוד לחיתולי סאקי, ניתן להשתמש יותר מפעם אחת
)2( חיתולי סאקי נמכרים רק בחנויות בודדות, ואילו חיתולי פלח נמכרים 

 במרבית החנויות
 )3( חיתולי סאקי משקיעים בפרסום יותר מחיתולי פלח

)4( חיתולי פלח יקרים יותר מחיתולי סאקי

מחקרים רבים מראים כי בת"א, בה מופעלת בלילות מערכת תאורה ברחובות . 2

העיר, מספר מקרי השוד של קשישים בלילה קטן פי 5 מגבעתיים, בה לא מופעלת 

מערכת כזו. בעקבות כך החליטה עיריית גבעתיים להפעיל מערכת דומה בעיר. 

איזה מן העובדות הבאות יכולה לשמש נימוק לאלה הסוברים כי החלטת עיריית 
גבעתיים אינה מוצדקת?

 )1( אחוז הפשיעה בשעות היום בת"א גבוה יותר
 )2( תאורה מרתיעה שודדי קשישים

)3( המחקרים נערכו בין השעות 00:00 ל-02:00, אז מרבית הזקנים משוטטים 
 ברחובות

)4( מספר הזקנים בגבעתיים גדול משמעותית ממספר הזקנים בת"א

היועץ הפיננסי של זיזו מייעץ לו בנושאי השקעות. כאשר הבורסה הראתה סימני . 3

עלייה הוא המליץ לו להשקיע במניות חברה לייצור נשק. כאשר נפלה הממשלה 

המליץ לו היועץ להשקיע במניות חברה לייצור נשק. כאשר עלה מחיר הנפט 

המליץ לו היועץ להשקיע במניות חברה לייצור נשק.      
מכך הסיק זיזו כי היועץ שלו מייעץ בכל פעם על השקעה באותן המניות.

איזו מהאפשרויות הבאות תערער את מסקנתו?

)1( עליות בבורסה, משברים בממשלה ותנודות בשוק הנפט קשורים לדעת היועץ 
 בהכנות למלחמה

 )2( היועץ של זיזו מתבסס על מחקרי הרשות לניירות ערך 
 )3( היועץ הוא בעל מניות בחברה לייצור נשק

)4( משקיעים נוספים שפנו ליועץ הופנו לחברות לייצור נשק
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פתרונות

1. )2( חיתולי סאקי נמכרים רק בחנויות בודדות, ואילו חיתולי פלח נמכרים במרבית החנויות

אנו מחפשים משהו שיחזק את המסקנה שסאקי נוחים יותר ולכן הם נמכרים יותר. 

 תשובה 1- פלח הם רב פעמיים- 

אז זה לא כי סאקי נוחים יותר. פלח נמכרים פחות בגלל שהם רב פעמיים, ולכן לא צריך לקנות 
 המון מהם. 

אז זה לא=מחליש. נפסול. 

 תשובה 2- סאקי רק בחנויות בודדות, ופלח בכל מקום- 

 ולמרות זה הם נמכרים יותר? זה בטח כי הם נוחים! 

למרות זה=מחזק. זו התשובה שחיפשנו! 

 תשובה 3- סאקי משקיעים יותר בפרסום- 

 אז זה לא כי הם נוחים, זה בגלל הפרסום שלהם! 

אז זה לא= מחליש. נפסול. 

 תשובה 4- פלח יקרים יותר מסאקי- 

 אז זה לא כי סאקי נוחים יותר, זה כי הם זולים יותר. 

אז זה לא= מחליש. נפסול.

2. )4( מספר הזקנים בגבעתיים גדול משמעותית ממספר הזקנים בת"א

 רוצים להחליש את המסקנה שתאורה היא זו שמונעת שוד קשישים. 

נבדוק את התשובות-

 תשובה 1- אחוז הפשיעה ביום גבוהה יותר בת"א- 

 ולמרות זאת בלילה יש שם פחות מקרי שוד של קשישים! לכן התאורה באמת עוזרת! 

ולמרות זה= מחזק. נפסול את תשובה 1. 

 תשובה 2- תאורה מרתיעה שודדי קשישים- 

זה מחזק! זה פשוט דוגמא תומכת, או יותר נכון- זו אמירה נחרצת שדווקא כן צריך. נפסול את 

תשובה 2. 

 תשובה 3- המחקרים נערכו בזמן שהקשישים משוטטים ברחובות בלילה- 

זה אפילו מחזק. זה מראה שהסקר הוא אמין, ונעשה בזמן שאותו אנחנו בוחנים! בלילה כשיש 

זקנים! לכן נפסול את תשובה 3.

 תשובה 4- יש יותר זקנים בגבעתיים- 

 אז זה לא בגלל התאורה שיש שם יותר זקנים שנשדדים, זה פשוט כי יש שם יותר זקנים! 

לכן זה מחליש! זו התשובה שחיפשנו. 
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3. )1( עליות בבורסה, משברים בממשלה ותנודות בשוק הנפט קשורים לדעת היועץ בהכנות 

למלחמה

 אנחנו רוצים להחליש את מסקנתו של זיזו. 

נבדוק את התשובות-

תשובה 1- לפי היועץ כל הסימנים הללו מעידים על הכנות למלחמה, ולכן הוא מייעץ לו 

להשקיע דווקא בנשק- זה לא שהוא סתם מייעץ זאת בכל פעם! אז זה לא כי הוא סתם אומר, 
 זה כי יש סיבה משותפת לכל. 

ולכן זה מחליש! נסמן את תשובה 1. 

תשובה 2- אז מה אם הוא מתבסס על מקור כלשהו? זה לא אומר דבר! זה למל"מ )לא מחזק 

ולא מחליש(

 תשובה 3- ליועץ יש מניות בחברה לייצור נשק- 
 זה רק מסביר שהוא תמיד יפנה אותו להשקיע בחברה הזו, כי זה משרת אותו בעצמו! 

זה מחזק את המסקנה של זיזו. נפסול. 

תשובה 4- אם גם משקיעים נוספים עברו אותו תהליך, זה מחזק. זה מראה שזה לא מקרה 

בודד, אלא תמיד מתרחש! )כמו סקר שנעשה טוב יותר(. נפסול.


