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טענות כלל

מבוא

 פרק: חשיבה מילולית

 מספר שאלות בפרק: כ-1 בפרק

 זמן פתרון מומלץ: 50 ש'

 זמן במבחן ממוחשב: בין 2 ל-4 דק'

כולנו מסיקים מסקנות כל הזמן. אנחנו מסיקים מסקנות מדברי חברינו, מדברים שקראנו, 
או באוניברסיטה ממה שלמדנו. בכדי שנוכל להסיק מסקנות ושהן יהיו תקפות ונכונות, נוצרה 

 הלוגיקה.
הלוגיקה היא תורה הקובעת האם מסקנה מסוימת שהסקנו היא מסקנה נכונה או לא ומציעה 
כללים שבעזרתם ניתן להסיק מסקנות ולבסס טענות בהסתמך על טענות קודמות. מה שנובע 

מכך, הוא שכל המדע וכל הלמידה האקדמאית והקדם אקדמאית )יסודי, תיכון( מבוססים על 
 הלוגיקה.

אז אחרי שהבנו מהי לוגיקה ולמה היא חשובה בחיינו, הבה נלמד כיצד לפתור שאלות לוגיקה 
 במבחן.

 הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת, הוא שכל השפה שלנו מבוססת על טענות- 
במבחן אתם תתקלו בשני סוגים: טענות כל )או כללים( וטענות יש )או טענות קיום(.

טענות כל
עולם הלוגיקה הוא למעשה החדר שלכם. אתם יכולים לתלות בכניסה לחדר שלכם איזה חוק 

שתרצו. 

לדוגמא- 

בחדר שלי יש חוק שכל הגרביים המשומשים זרוקים על הרצפה. 

כעת זה אומר שכל גרב משומש שנראה יהיה זרוק על הרצפה )כן, גרביים זה זכר ולא נקבה..(

בכדי שיהיה לנו יותר קל לעבוד עם החוקים נרשום אותם בקצרנות, בעזרת החצנה, כלומר 
 בעזרת רישום עם חץ באמצע.

חוק תמיד נחצין בצורה כזו-

גרב משומש            זרוק על הרצפה

למי שאין מפע"ם )התאמה של מבחן ממוחשב שבו יש יותר זמן לכל שאלה(, מומלץ להתרגל 

 לעבוד בקיצורים.

 לדוגמא-
ג"מ          רצפה
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כעת ניתן להסיק כמה דברים מחוק שכזה-

 
1. כל גרב משומש יהיה זרוק על הרצפה

2. אם זה לא זרוק על הרצפה, אז זה לא יכול להיות גרב משומש!!! 

הטענה השנייה היא טענה אחות )נקראת גם טענה שקולה(, ולכל חוק יש טענה כזו, שאומרת 
אותו דבר במילים אחרות. הדרך ליצור את החוק הזה הוא להפוך בין שני הדברים שמדברים 

עליהם )כמו גרביים משומשים ורצפה( ולהוסיף "לא" לשני החלקים. 

נחצין כך- 
אם: ג"מ           רצפה

אז: לא רצפה           לא ג"מ

כאשר יוצרים טענה שקולה הופכים את הצדדים ומוסיפים "לא" לכל צד. אם יש לנו פעמיים 

 "לא" הם מבטלים זה את זה. 

לדוגמא- 

כל מי שלא נושם מת- 
 לכן הטענה היא- 

לא נושם           מת. 

 הטענה השקולה היא – 

 לא מת )יעני חי(           לא לא נושם, 

 או בעצם- 
לא מת           נושם.  

דברים שלא ניתן לדעת מהחוק- 

1. החוק שלנו מדבר על גרביים משומשים. אם נראה גרביים לא משומשים לא נוכל לדעת 
עליהם משהו. הם יכולים להיות זרוקים איפה שבא להם )בארון, על הרצפה, תלויים 

מהאהיל...(

2. החוק אומר שכל הגרביים המשומשים זרוקים על הרצפה. אבל זה לא אומר שכל מה שיהיה 

זרוק על הרצפה צריך להיות גרב משומש! אי אפשר להסיק נגד כיוון החץ של החוק שיצרנו. 

3. מעצם העובדה שיש חוק בנוגע לגרביים משומשים בחדר שלי, לא ניתן לדעת על קיומם של 
גרביים. זאת אומרת שייתכן יום שבכלל אין גרביים בחדר שלי. 
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דוגמא- 

בבית של חברה שלי על כל קציצה מונחת חתיכת גזר

 נחצין- 
קציצה           גזר 

 טענה שקולה-
לא גזר            לא קציצה )כי הרי אם אין על זה חתיכת גזר זה לא יכול להיות קציצה(

על מה ניתן להסיק משהו- 

 1. קציצה )יש עליה גזר(
2. משהו בלי גזר עליו )לא יהיה קציצה(

על מה לא ניתן להסיק משהו- 

1. לא קציצה )החוק שלנו אומר מה עושים לקציצות, ולא לדברים אחרים(
2. משהו ששמו עליו גזר )יש מצב שהמשוגעים אצל חברה שלי שמים גזר גם על דברים                   

אחרים, על החתול שלהם...(
3. קיומן של קציצות, או כל דבר אחר...
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תרגילים

כל התימנים יודעים לשיר. 1

 נחצין- 
טענה שקולה- 

 על מה ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2 
.3

כל הקטנועים וורודים . 2

 נחצין- 
טענה שקולה- 

 על מה ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2 
.3

כל החתולים ברחוב קריניצי אינם תוקפניים. 3

 נחצין- 
טענה שקולה- 

 על מה ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2 
.3
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כל הסטודנטים בקורס לסאדיסטיקה אינם נהנים  .4

 נחצין- 
טענה שקולה- 

 על מה ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2 
 .3

כל מי ששומע ג'סטין הוא מוזר  .5

 נחצין- 
טענה שקולה- 

 על מה ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2 
 .3

כל הממזרים הם חסרי כבוד  .6

 נחצין- 
טענה שקולה- 

 על מה ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2 
.3

כל מי שלא נולד להורים עשירים נדפק   .7

 נחצין- 
טענה שקולה- 

 על מה ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 
 .1 
 .2 
.3
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פתרונות

1. כל התימנים יודעים לשיר

     נחצין-  תימני           שר

    טענה שקולה- לא שר           לא תימני

 על מה ניתן להסיק משהו- 

    1. תימני )הוא שר(

   2. לא שר )לא יכול להיות תימני(

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 

    1. מישהו שאינו תימני )החוק שלנו דיבר על תימנים ולא על אחרים(

   2. מישהו ששר )לא ניתן להסיק נגד כיוון החץ. זה שתימנים שרים לא הופך כל מי ששר 

 לתימני(

    3. על קיומם של תימנים – על פי הלוגיקה לא בטוח שיש כאלה 

2. כל הקטנועים וורודים 

     נחצין- קטנוע           וורוד 

    טענה שקולה- לא וורוד           לא קטנוע

 על מה ניתן להסיק משהו- 

    1. קטנוע )הוא חייב להיות וורוד(

   2. לא וורוד )זה לא יכול להיות קטנוע, כי קטנועים הם וורודים(

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 

   1. משהו שאינו קטנוע )החוק דיבר על קטנועים. יש מצב שיש דברים אחרים שהם 

 וורודים(

   2. משהו וורוד )לא ניתן להסיק נגד כיוון החץ. זה שקטנועים הם וורודים לא הופך כל מה   

 שוורוד לקטנוע(

    3. על קיומם של קטנועים – על פי הלוגיקה לא בטוח שיש כאלה
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3. כל החתולים ברחוב קריניצי אינם תוקפניים

     נחצין- חתול          לא תוקף

    טענה שקולה- תוקף          לא חתול )שימו לב, לא +אינם ביטלו זה את זה(. 

 על מה ניתן להסיק משהו- 

    1. חתול )הוא לא תוקף(

   2. תוקף )הוא לא יכול להיות חתול ברחוב קריניצי(

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 

   1. מישהו שאינו חתול ברחוב קריניצי )החוק מדבר על חתולים שם, ולא על כלבים, תוכים, 

 צבי ים...(

   2. מי שלא תוקף )לא ניתן להסיק נגד כיוון החץ. זה שחתולים לא תוקפים לא הופך כל מי 

 שלא תוקף לחתול(

    3. על קיומם של חתולים – על פי הלוגיקה לא בטוח שיש כאלה

4. כל הסטודנטים בקורס לסאדיסטיקה אינם נהנים

     נחצין- סטודנט           לא נהנה

    טענה שקולה- נהנה           לא סטודנט )שימו לב, לא + אינם ביטלו זה את זה(

 על מה ניתן להסיק משהו- 

    1. סטודנט )הוא לא נהנה(

   2. נהנה )הוא לא סטודנט, כי הם דווקא לא נהנים(

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 

    1. מי שאינו סטודנט )החוק דיבר על סטודנטים(

   2. מי שלא נהנה )לא ניתן להסיק נגד החץ. זה שהסטודנטים סובלים שם לא הופך כל מי 

 שסובל לסטודנט. יש מצב שגם המרצה סובל, גם המנקה...(

    3. על קיומם של סטודנטים – על פי הלוגיקה לא בטוח שיש כאלה
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5. כל מי ששומע ג'סטין הוא מוזר

     נחצין- ג'סטין           מוזר

    טענה שקולה- לא מוזר           לא ג'סטין

 על מה ניתן להסיק משהו- 

    1. מי ששומע ג'סטין )הוא מוזר(

   2. מי שלא מוזר )לא שומע ג'סטין, כי הם דווקא מוזרים(

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 

   1. מי שלא שומע ג'סטין )החוק דיבר על מי שכן שומע. יש מצב שגם מי שלא שומע הוא 

 מוזר(

   2. מישהו מוזר )לא ניתן להסיק נגד החץ. זה שמי ששומע ג'סטין הוא מוזר לא אומר שמי 

 שמוזר שומע אותו. יש מצב שיש מישהו מוזר מסיבות אחרות!(

   3. על קיומם של מאזיני ג'סטין– על פי הלוגיקה לא בטוח שיש כאלה )אולי עדיף ככה ;((

6. כל הממזרים הם חסרי כבוד

     נחצין- ממזר           חסר כבוד

    טענה שקולה- יש כבוד           לא ממזר )המילים לא +חסר ביטלו זו את זו(

 על מה ניתן להסיק משהו- 

    1. ממזר )הוא חסר כבוד(

   2. בעל כבוד )הוא לא יכול להיות ממזר(

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 

    1. מי שאינו ממזר )החוק מדבר על מי שהוא ממזר ולא מי שאינו ממזר(

    2. חסר כבוד )לא ניתן להסיק נגד החץ(

    3. על קיומם של ממזרים – על פי הלוגיקה לא בטוח שיש כאלה



כל הזכויות שמורות © 2012 לזינוק בתי ספר בע"מ 10 | מילולית

7. כל מי שלא נולד להורים עשירים נדפק 

     נחצין- לא עשירים           נדפק

    טענה שקולה- לא נדפק            עשירים )שימו לב, המילים לא + לא ביטלו זו את זו(

 על מה ניתן להסיק משהו- 

    1. מי שהוריו לא עשירים )הוא נדפק...(

   2. מי שלא נדפק )ההורים שלו בטוח עשירים, אחרת הוא היה כן נדפק(

 על מה לא ניתן להסיק משהו- 

   1. מי שההורים שלו עשירים )החוק מדבר על מי שההורים שלו לא עשירים, ולא מי שכן. 

 יש מצב שהוא דפוק מסיבות אחרות...(

    2. מי שנדפק )לא ניתן להסיק נגד החץ(

   3. על קיומם של לא עשירים – על פי הלוגיקה לא בטוח שיש כאלה
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דרכים נוספות לניסוח כללים-

ראינו משפט המתחיל במילה כל, יש דרכים נוספות ליצור חוקים. 

משפט הכללה, או משפט המתחיל ב"אם"-	 

 לומר משפט הכללה, זה לתת חוק מסוים. 
 חתולים הם מפונקים- זה כמו לומר- כל החתולים מפונקים. 

 משפט המתחיל ב"אם" הוא גם חוק-
אם אתה חתול אתה מפונק- זה כמו לומר- כל החתולים מפונקים. 

משפט המתחיל במילה רק   -	 

כאשר משפט מתחיל ב"רק" נהפוך את הסדר של החלקים. 

לדוגמא-

 רק בעלי שפמים מתקבלים להיות חברי מועדון-	 

 זה אומר שזה תנאי הקבלה למועדון. לא ניתן להסיק שכל מי שיש לו שפם יתקבל, אבל 

 ניתן לדעת שאם כבר התקבלת זה אומר ששפם יש לך. 

 לכן נחצין- 

 חבר מועדון            שפם.

 רק טיפש משתין נגד כיוון הרוח- 	 

לא ניתן לדעת שכל הטיפשים עושים את זה, אבל אם אתה משתין נגד הרוח אתה די 

 טמבל... 

 לכן נחצין-

 משתין נגד הרוח           טיפש.

 רק עיראקים אוכלים עמבה- 	 

זה לא אומר שכל העיראקים אוכלים את זה, אלא שרק הם יכולים לאכול את זה. זה 

 אומר שאם אתה אוכל עמבה אתה חייב להיות עיראקי. 

 לכן נחצין- 

עמבה          עיראקי

משפט המתחיל במילה אין- 	 

אני שונא שמתחילים איתי משפט במילה "אין"!!! זה ישר מעצבן אותי! אז כאשר משפט 
 מתחיל ב"אין", נבעט אותו! והוא יהפוך ל"לא" לחלק השני של המשפט. 
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לדוגמא-

 אין סוסים שמדברים עברית- 	 

 זה אומר שכל הסוסים לא מדברים עברית. 

 נחצין-

 סוס           לא עברית

 אין פילים מנומסים- 	 

 זה אומר שכל הפילים הם לא מנומסים. 

 נחצין- 

 פיל          לא מנומס

 אין חגיגה בלי עוגה- 	 

זה אומר שכל החגיגות צריכות שתהיה להן עוגה. )שימו לב, המילה אין עפה לחלק השני 

 של המשפט, ואז שתי המילים אין + בלי מבטלות זו את זו(. 

 נחצין- 

 חגיגה           עוגה

אם ...ורק אם / הם... ורק הם /  אז... ורק אז	 

שימוש במילים כמו אם ורק אם זה בעצם כמו לומר שזו אותה הקבוצה בדיוק.  זה בעצם שם 
אחר לאותה הקבוצה.

לדוגמא-

 גיאורגים הם גרוזינים, ורק הם- 	 

זה אומר שגיאורגים =גרוזינים. )כמו לומר שכל הגיאורגים  הם גרוזינים וכל הגרוזינים 

 הם גיאורגים(. 

 כל בוקר השמש זורחת, ורק אז- 	 

זה אומר בוקר= השמש זורחת. )כמו לומר שאם בוקר השמש זורחת, ואם השמש זורחת 

 אז זה בוקר(.

 אם אתה תיתפס אתה תיענש, ורק אז- 	 

זה אומר תיתפס= תיענש. )כמו לומר שאם תיתפס אתה תיענש, ואם אתה נענש זה אומר 

שנתפסת(. 

משפט מעצבן-	 

 יש משפטים שהם חוקים, רק שהם נכתבו בצורה מציקה- 

אתה תשבור את הרגל אם תקפוץ מהגג- זה למעשה המשפט- אם תקפוץ מהגג אתה תשבור 

 את הרגל. 

 אתה תיענש רק אם יתפסו אותך- זה למעשה המשפט- רק אם יתפסו אותך אתה תיענש. 
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תרגילים

החצן את המשפטים הבאים- 

רק מי שלא מבין בכלכלה תומך בהפגנה. 1

רק מי שסיים מהצלחת יכול לקבל קינוח. 2

רק יהודים שונאים את עצמם. 3

אין פילים קטנים. 4

אין צלחות שאינן שבירות. 5

אין חייל שלא שבוז. 6

אם תתאמץ תצליח, ורק אז. 7

כל הצרפתים מדברים מהר, ורק הם. 8

אתה תשמח אם תראה מה קניתי. 9

אתה תכנס למועדון רק אם תלבש פפיון. 10
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פתרונות
 

 1. רק הופך את הסדר, ולכן נקבל- 

תומך בהפגנה           לא מבין בכלכלה

 2. רק הופך את הסדר, ולכן נקבל- 

מקבל קינוח           סיים מהצלחת

 3. רק הופך את הסדר, ולכן נקבל- 

שונא את עצמו          יהודי

 4. אין מקבל נגיחה והופך ל"לא" בחלק השני. נקבל- 

פיל          לא קטן

 5. אין מקבל נגיחה והופך ל"לא" בחלק השני. נקבל- 

 צלחות          שבורות 

)המילים לא +אינן ביטלו אחת את השנייה(

 6. אין מקבל נגיחה והופך ל"לא" בחלק השני. נקבל- 

 חייל           שבוז 

)המילים לא +אינן ביטלו אחת את השנייה(

 7. אם ורק אם זו אותה קבוצה, ולכן- 

תתאמץ=תצליח

 8. אם ורק אם זו אותה קבוצה, ולכן- 

צרפתים=אנשים שמדברים מהר

 9. זה כמו לומר אם תראה מה קניתי אתה תשמח, ולכן- 

תראה           תשמח

 10. זה כמו לומר רק אם תלבש פפיון אתה תכנס למועדון, ולכן- 

 תכנס למועדון           תלבש פפיון 

)יש כאן רק ולכן הופכים את הסדר(
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תרגילים

הצרן את המשפטים הבאים והוסף את הטענה השקולה.

• לדוגמא:       

כל מי שמתקן מלכלך

)1( מתקן ⇐ מלכלך

)2( לא מלכלך ⇐ לא מתקן

כל החפרפרות חכמות.. 1

כל הברווזים הם קמצנים.. 2

חתולים תמיד מתפנקים.. 3

לדולפינים מוח מפותח במיוחד.. 4

אנשים רזים עפים ברוח.. 5

אם קר לך תלבש סוודר.. 6

אם תשקה את העציצים הם ילבלבו.. 7

רק טיפשים משתינים נגד הרוח.. 8

רק בכוח הרצון מנצחים קשיים.. 9
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רק תתרנים לא מריחים את חירייה.  .10

רק עלמות לא מפליצות.  .11

רק אם תשתה תשתכר.  .12

תצליח רק אם תתרגל.  .13

נתחתן בטבע רק אם לא ירד גשם.  .14

אין בחורה שלא רוצה טייס.  .15

אין דייג שלא מסריח מדגים.  .16

אין אירוע שלא לטובה.  .17

אין פילים שנעלבים.  .18

אין הביישן למד.  .19

אין הקפדן מלמד.  .20
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פתרונות

1. הצרנה: חפרפרת ⇐ חכמה

    כלל שקול: לא חכמה ⇐  לא חפרפרת

2. הצרנה: ברווז ⇐ קמצן

    כלל שקול: לא קמצן ⇐ לא ברווז

3. אע"פ שלא רשום "כל", כאשר מצוינת קבוצה ברבים מדובר בכלל.

    הצרנה: חתול ⇐ מתפנק

    כלל שקול: לא מתפנק ⇐ לא חתול

4. אע"פ שלא רשום "כל", כאשר מצוינת קבוצה ברבים מדובר בכלל. 

    הצרנה: דולפין ⇐ מוח מפותח

    כלל שקול: לא מוח מפותח ⇐ לא דולפין

5. אע"פ שלא רשום "כל", כאשר מצוינת קבוצה ברבים מדובר בכלל. 

    הצרנה: רזים ⇐ עפים ברוח

    כלל שקול:  לא עפים ברוח ⇐ לא רזים

6. המילה אם שקולה ל"כל" ומדובר בכלל. 

    הצרנה: קר ⇐ תלבש סוודר

    כלל שקול:  לא לבשת סוודר ⇐ לא קר

7. המילה אם שקולה ל"כל" ומדובר בכלל. 

    הצרנה: תשקה עציצים ⇐ ילבלבו

    כלל שקול: לא לבלבו ⇐ לא השקת את העציצים
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8. רק מציין כלל, אבל כזה הדורש תרגום )היפוך(

     רק טיפשים משתינים נגד הרוח

הצרנה: משתין נגד הרוח ⇐ טיפש

    כלל שקול: לא טיפש ⇐ לא משתין נגד הרוח

9. רק מציין כלל, אבל כזה הדורש תרגום )היפוך(

    רק בכוח הרצון מנצחים קשיים

הצרנה: ניצח קושי ⇐ בכוח הרצון

כלל שקול: לא בכוח הרצו ⇐ לא ניצח קושי

10. רק מציין כלל, אבל כזה הדורש תרגום )היפוך(

       רק תתרנים לא מריחים את חירייה

הצרנה: לא חירייה ⇐ תתרן

לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

כלל שקול: לא תתרן ⇐ חירייה )לא לא חירייה(

11. רק מציין כלל, אבל כזה הדורש תרגום )היפוך(

      רק עלמות לא מפליצות

הצרנה: לא מפליצות ⇐ עלמות

לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

כלל שקול: לא עלמות ⇐ מפליצות )לא לא מפליצה = נופחת(

12. רק אם = רק וכרגיל נדרש תרגום )היפוך(

      רק אם תשתה תשתכר

הצרנה: השתכרת ⇐ שתית

כלל שקול: לא שתית ⇐ לא תשתכר
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13. מ-"רק אם" במרכז המשפט, אנחנו מתעלמים ולכן

      הצרנה: מצליח ⇐ מתרגל 

      כלל שקול: לא מתרגל ⇐ לא מצליח

14. מ-"רק אם" במרכז המשפט, אנחנו מתעלמים ולכן

      הצרנה: חתונה בטבע ⇐ לא גשם

      לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

      כלל שקול: )לא לא גשם=( גשם ⇐ לא חתונה בטבע

15. "אין" שולל את החלק השני של הכלל ולכן

       אין בחורה שלא רוצה טייס ⇐ כל בחורה לא לא רוצה טייס ⇐ כל בחורה רוצה טייס

       לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

       הצרנה: בחורה ⇐ רוצה טייס

       כלל שקול: לא רוצה טייס ⇐ לא בחורה

16. "אין" שולל את החלק השני של הכלל ולכן

       אין דייג שלא מסריח מדגים ⇐ כל דייג לא לא מסריח מדגים ⇐ כל דייג מסריח מדגים

       לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

       הצרנה: דייג ⇐ מסריח מדגים

       כלל שקול: לא מסריח מדגים ⇐ לא דייג

17. "אין" שולל את החלק השני של הכלל ולכן

       אין אירוע שלא לטובה ⇐ כל אירוע לא לא לטובה ⇐ כל אירוע הוא לטובה

       לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

       הצרנה: אירוע ⇐ לטובה

       כלל שקול: לא לטובה ⇐ לא אירוע

18. "אין" שולל את החלק השני של הכלל ולכן

      אין פילים שנעלבים ⇐ כל פיל לא נעלב 

      הצרנה: פיל ⇐ לא נעלב

      לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

      כלל שקול: )לא לא נעלב=( נעלב ⇐ לא פיל
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19. "אין" שולל את החלק השני של הכלל ולכן

       אין הביישן למד ⇐ כל ביישן לא למד

       הצרנה: ביישן ⇐ לא למד

       לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

       כלל שקול: )לא לא למד=( לומד ⇐ לא ביישן

20. "אין" שולל את החלק השני של הכלל ולכן:

       אין הקפדן מלמד ⇐ כל קפדן לא מלמד

       הצרנה: קפדן ⇐ לא מלמד

       לא + לא = כן: שלילה של שלילה היא ביטול השלילה. 

       כלל שקול: )לא לא מלמד=( מלמד ⇐ לא קפדן

נשים נשואות לא הורשו לצפות באירועי הספורט באולימפיאדה, ובמקרה שנתפסו 

הוטל עליהן עונש מוות. קליפטיירה, אמו של אחד הספורטאים התחפשה לגבר ונכנסה 

ליציע המאמנים. כשבנה זכה בהתמודדות, קפצה קליפטיירה משמחה וזהותה נחשפה. 

לאחר בירור הוחלט לשחררה בזכות אביה, אחיה ובנה שהיו כולם אלופים אולימפיים, 

אך בעקבות המקרה נחקק חוק שלפיו מאמן צריך להתפשט לפני כניסתו לאצטדיון.
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הסקת מסקנות

מבוא

 עכשיו אחרי שלמדנו על טענות כל, נלמד איך לוקחים את הטענות ומייצרים מהם מסקנה-

הסקות כל

כאשר יש שני חוקים, לפעמים ניתן ליצור מהם חוק חדש. זה דומה לנסיעה בשני קווי 
אוטובוס. 

אם רוצים לנסות מחיפה לב"ש, אז נוסעים קודם מחיפה לתל אביב, ואז מתל אביב לב"ש. 

אז אנחנו צריכים שני קווי אוטובוס. ויש תחנת ביניים )במקרה שלנו- ת"א(, שפעם ניסע אליה, 
ואז נמשיך ממנה הלאה. 

לדוגמא- 

1. כל הסינים אוכלים אורז
2. כל מי שאוכל אורז קורא הרבה )בשירותים(

 משני החוקים האלה ניתן להסיק חוק חדש- 
 הסינים אוכלים אורז, ואז הם קוראים הרבה. 
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או כמו בתחנות אוטובוס- 
 1. סינים          אורז

2. אורז           קוראים

 נסיק ש- 
סינים           קוראים הרבה

 תחנת ביניים-
על מנת שנוכל לחבר שני חוקים אנו זקוקים לאיבר משותף )במקרה שלנו, אוכלים אורז(. על 

האיבר המשותף להיות כמו תחנת ביניים בנסיעה באוטובוס. בחוק אחד ניסע אליו, ובחוק 
השני נמשיך ממנו הלאה. במקרים אחרים לא נוכל להסיק טענה. 

1. כל הסינים אוכלים אורז

2. כל הסינים רזים

לא ניתן לחבר את שני החוקים האלה לטענה חדשה! האיבר המשותף- סינים, צריך להיות כמו 
תחנת ביניים, שבמשפט אחד נגיע אליו ובמשפט הבא נמשיך ממנו הלאה. במקרה הזה הסינים 

הם בשתי הטענות רק תחנת יציאה )זה כמו שישי לנו אוטובוס מת"א לחיפה ומת"א לב"ש – 
 לא נוכל לחבר ביניהם(. 

זה שכל הסינים אוכלים אורז, ושכל הסינים רזים, בכלל לא אומר שמי שאוכל אורז הוא רזה. 
יש מצב שיש שמנים שאוכלים אורז...  

דוגמא נוספת- 

1. כל הכלבים נאמנים 

2. כל מה שפרוותי נאמן

 לא ניתן לחבר את שני החוקים האלה לטענה חדשה! 
האיבר המשותף- נאמן, צריך להיות כמו תחנת ביניים, שבמשפט אחד נגיע אליו ובמשפט הבא 

נמשיך ממנו הלאה. במקרה הזה הנאמן/ים תמיד מהווה תחנת הגעה )זה כמו שיש לנו קו 
 מחיפה לת"א ומב"ש לת"א – אי אפשר לחבר ביניהם(. 

זה שכל הכלבים נאמנים, לא אומר שפרוותיים הם כלבים..
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תרגילים

בכל אחת מהשאלות הבאות נסו לחבר את שתי הטענות. במידה ולא ניתן לשלב את שתי 
הטענות כתבו שלא ניתן לשלב את הטענות. 

  - כל הפיות מעופפות1. 

 - כל מה שמעופף מציק

  - מי שמגדל שפם הוא מוזר2. 

 - מי שמוזר לא שומר על ילדים

  - כל הערסים מפצחים גרעינים3. 

- כל מי שלובש חליפת טריינינג הוא ערס

  - לחרשים אין טעם מוסיקלי4. 

 - אם אתה שומע את מירי מזיקה אתה חרש

  - כל המכרסמים צמריריים 5. 

- כל המכרסמים שונאים לטאות

  - כל מה שאדום חייב להיות טעים6. 

 - כל מה שיש בו קצפת חייב להיות טעים

  - רק למינגים קופצים מקרחונים7. 

 - אין מי שקופץ מקרחון ולא קר לו

 - רק למינגים קופצים מקרחונים8. 

- לכל הלמינגים יש חליפות הצלה

 - אין ילד שאינו אוהב פצפצים9. 

- רק אופטימיים אוהבים פצפצים

 10.  - רק גבוהים מתקבלים לקבוצה
 - רק שוודים יכולים להיות גבוהים 
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פתרונות

 1.   נחצין את הטענות: 

 -כל הפיות מעופפות- 

 פיה            מעופף

 -כל מה שמעופף מציק- 

מעופף          מציק

 יש לנו איבר משותף )מעופף(, פעם ניסע אליו ופעם נמשיך ממנו הלאה. 

 נקבל- 

פיה          מעופף          מציק. 

 לכן נסיק ש- 

פיה          מציק

 2.   נחצין את הטענות: 

     - מי שמגדל שפם הוא מוזר- 

     שפם           מוזר

     - מי שמוזר לא שומר על ילדים- 

    מוזר          לא שומר על ילדים

 יש לנו איבר משותף )מוזר(, פעם ניסע אליו ופעם נמשיך ממנו הלאה. 

 נקבל- 

שפם          מוזר          לא שומר.

 לכן נסיק ש- 

שפם          לא שומר

 3.   נחצין את הטענות: 

 - כל הערסים מפצחים גרעינים- 

 ערס          מפצח

 - כל מי שלובש חליפת טריינינג הוא ערס- 

טריינינג          ערס
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 יש לנו איבר משותף )ערס(, פעם ניסע אליו ופעם נמשיך ממנו הלאה. 

 נקבל- 

טריינינג          ערס           מפצח. 

 לכן נסיק ש- 

טריינינג           מפצח

 4.   נחצין את הטענות: 

 - לחרשים אין טעם מוסיקלי- 

 חרש          אין טעם

 - אם אתה שומע את מירי מזיקה אתה חרש- 

מזיקה          חרש

 יש לנו איבר משותף )חרש(, פעם ניסע אליו ופעם נמשיך ממנו הלאה. 

 נקבל- 

מזיקה          חרש             אין טעם. 

 לכן נסיק ש- 

מזיקה          אין טעם

 5.   נחצין את הטענות: 

 - כל המכרסמים צמריריים- 

 מכרסם           צמרירי 

 - כל המכרסמים שונאים לטאות- 

מכרסם          שונא לטאות

יש לנו איבר משותף )מכרסם(, אבל זה לא כמו תחנת ביניים שניתן פעם לנסוע אליה ואז 
להמשיך ממנה הלאה )בשני המקרים מדובר בתחנת יציאה(. ולכן לא ניתן לחבר את שתי 

הטענות.
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 6.   נחצין את הטענות: 

 - כל מה שאדום חייב להיות טעים- 

 אדום           טעים

 - כל מה שיש בו קצפת חייב להיות טעים- 

קצפת          טעים

יש לנו איבר משותף )טעים(, אבל זה לא כמו תחנת ביניים שניתן פעם לנסוע אליה ואז להמשיך 
ממנה הלאה )בשני המקרים מדובר בתחנה הסופית(. ולכן לא ניתן לחבר את שתי הטענות.

 7.   נחצין את הטענות: 

 - רק למינגים קופצים מקרחונים- 

 קופץ          למינג 

 )שימו לב, רק הופך את הסדר(

 - אין מי שקופץ מקרחון ולא קר לו- 

 קופץ          קר לו 

)שימו לב, אין קיבל נגיחה והפך ל"לא" בחלק השני. המילים לא+לא ביטלו אחת את השנייה(

יש לנו איבר משותף )קופץ(, אבל זה לא כמו תחנת ביניים שניתן פעם לנסוע אליה ואז להמשיך 
ממנה הלאה )בשני המקרים מדובר בתחנת יציאה(. ולכן לא ניתן לחבר את שתי הטענות.

 8.   נחצין את הטענות: 

 - רק למינגים קופצים מקרחונים- 

 קופץ          למינג 

 )שימו לב, רק הופך את הסדר(

 - לכל הלמינגים יש חליפות הצלה- 

למינג          חליפה

 יש לנו איבר משותף )למינג(, פעם ניסע אליו ופעם נמשיך ממנו הלאה. 

 נקבל-

קופץ          למינג           חליפה. 

 לכן נסיק ש- 

קופץ          חליפה
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 9.   נחצין את הטענות: 

 - אין ילד שאינו אוהב פצפצים- 

 ילד            אוהב פצפצים 

 )שימו לב, אין קיבל נגיחה והפך ל"לא" בחלק השני. המילים לא+אינו ביטלו אחת את השנייה(

 - רק אופטימיים אוהבים פצפצים-

  אוהב פצפצים           אופטימי 

)שימו לב, רק הופך את הסדר(

 יש לנו איבר משותף )אוהב פצפצים(, פעם ניסע אליו ופעם נמשיך ממנו הלאה. 

 נקבל- 

ילד          אוהב פצפצים          אופטימי

 לכן נסיק ש-

ילד          אופטימי

 10.   נחצין את הטענות: 

 - רק גבוהים מתקבלים לקבוצה- 

 קבוצה           גבוה

 )שימו לב, רק הופך את הסדר(

 - רק שוודים יכולים להיות גבוהים- 

 גבוה          שוודי

 )שימו לב, רק הופך את הסדר(

 יש לנו איבר משותף )גבוה(, פעם ניסע אליו ופעם נמשיך ממנו הלאה. 

      נקבל- 

     קבוצה          גבוה          שוודי. 

 לכן נסיק ש- 

 קבוצה           שוודי
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תרגילים

נתונות הטענות הבאות:  .31

א': אין כלבים אדומי ישבן. 

ב': כל מי שישבנו חום הוא כלב.

המסקנה : אם ישבנה של עזית אדום היא אינה כלבה –

)1( נובעת מטענה א' אך לא מטענה ב'.

)2( נובעת מטענה ב, אך לא מטענה א'.

)3( נובעת מכל אחת מהטענות בנפרד

)4( אינה נובעת מהטענות

נתון:  .32

- אין סוסים שלא אוהבים סוכר

- מי שאוהב סוכר סובל מעששת

איזו מסקנה מהבאות נובעת בהכרח מהנתונים?

)1( אין סוס שסובל מעששת.

)2( רק אם אינך סוס לא תסבול מעששת.

)3( מי שאינו סובל מעששת הוא סוס.

)4( כל מי שאוהב סוכר אינו סוס.

מצירוף של שלוש מארבע הטענות שבתשובות מתקבלת המסקנה הבאה:  .33

"כל הקומיקאים היהודים לא מוצאים חברה"

איזו מהטענות אינה הכרחית להסקת הטענה הנ"ל?

)1( לכל מי שיש שני חברים טובים יש שכן מיוחד.

)2( מי שיש לו שכן מיוחד לא מוצא חברה.

)3( אין קומיקאי יהודי שלא מוצא חברה.

)4( לכל הקומיקאים היהודים יש שני חברים טובים.



הסקת מסקנות

מילולית | 29כל הזכויות שמורות © 2012 לזינוק בתי ספר בע"מ

מצירוף של שלוש מהטענות הבאות מתקבלת המסקנה: "אין ישראלי שלא        .34
מבין עניין"

איזו מהטענות אינה הכרחית להסקת המסקנה הנ"ל?

)1( מי שמבין עניין אינו אמריקאי.

)2( רק אמריקאים הם פראיירים.

)3( אין ישראלי אמריקאי.

)4( כל מי שלא מבינים עניין הוא פראייר.

נתונות הטענות הבאות:  .35

טענה א': כל מאמן ישראלי יאמן את בית"ר

טענה ב': כל מאמן של בית"ר ינצח, בתנאי שהשופט הוגן ולא משוחד.

מהטענות ניתן לקבוע בוודאות כי-

)1( מאמנים ישראלים ינצחו אם השופט משוחד ולא הוגן.

)2( מאמנים ישראלים ינצחו אם השופט הוגן ולא משוחד.

)3( כל מאמן ישראלי ינצח אם השופט הוגן.

)4( אף אחת מהטענות לא נכונה בוודאות.

נתונות שתי טענות:  .36

- צרפתים אוהבים מזון גורמה.

- כל השבעים אוהבים מנות גדולות.

איזו טענה מהבאות, בנוסף לנתונות, תוביל למסקנה: כל הצרפתים אינם שבעים?

)1( אוהבי מנות גדולות לא אוהבים מזון גורמה.

)2( רק צרפתים אוהבים מנות גדולות.

)3( אין אוהבי מנות גדולות שלא אוהבים מזון גורמה.

)4( רק הצרפתים אוהבים מזון גורמה.
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נתונות שתי טענות:  .37

א': כל אחד צריך אהבה.

ב': רק אנטיפטים לא צריכים מישהו.

איזו מהטענות הבאות, בנוסף לשתי הטענות הנ"ל, תוביל למסקנה שכל אחד 
צריך מישהו?

)1( רק מי שצריך אהבה צריך מישהו.

)2( כל אחד הוא אנטיפט.

)3( כל אנטיפט צריך אהבה.

)4( אין אנטיפט שצריך אהבה.

איזו מסקנה נובעת מצירוף שתי הטענות:  .38

א. אם תכבדי את אביך ואימך תצאי עם סוודר

ב. אם תצאי עם סוודר יאריכון ימייך

)1( אם האריכו ימייך, סימן שכיבדת את הוריך

)2( אם לא תכבדי את הוריך לא יתארכו ימיך

)3( אם תכבדי את הוריך תצאי עם סוודר או שיאריכון ימייך

)4( אם תכבדי את הורייך יאריכון ימייך.
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אלכסנדר גרהם בל, מאבות הטלפון, הציע לפתוח שיחות טלפון בברכת "אהוי, 

אהוי!". ההצעה לא נקלטה, ובמקומה אימץ הציבור האמריקאי את הרעיון של 

תומאס אלווה אדיסון להשתמש במילה "הלו", שמקורה מצרפתית של ימי הביניים 

והשימוש בה באנגלית היה נדיר עד אז.

בזכות הטלפון הפכה המילה "הלו" לאחת המילים האנגליות הנפוצות ביותר בעולם, 

אם כי לא בכל מקום משתמשים בה. האיטלקים, למשל, פותחים שיחות טלפון 

רוֹנטוֹ" )מוכן(,  בברכת "ְפּ

היפנים ב"מושי מושי" )אני מדבר(, והפולנים ב"סלוחם" )אני שומע(.
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פתרונות

31. )1( נובעת מטענה א’ אך לא מטענה ב’.

תחילה נתרגם את טענה א' )אין=שלילת החלק השני(: 

     כלב ⇐ לא אדום ישבן

המסקנה נובעת מטענה א' כי אם עזית עם ישבן אדום אז היא בטוח לא כלבה ע"פ הטענה 

השקולה לטענה א': אדום ישבן ⇐ לא כלב

המסקנה אינה נובעת מטענה ב' מכיוון שהיא אומרת שני דברים: 

     ישבן חום ⇐ כלב

     לא כלב  ⇐ לא ישבן חום

כלומר אנו יודעים רק לגבי כאלה שיש להם ישבן חום או שאינם כלבים והמסקנה מתחילה 

מקיומו של ישבן אדום.

32. )2( רק אם אינך סוס לא תסבול מעששת.

תחילה נתרגם את טענת ה"אין"- 

     אין סוסים שלא אוהבים סוכר ⇐    סוס ⇐ אוהב סוכר

עתה נחבר את טענות למסקנה: 

     סוס ⇐ אוהב סוכר ⇐ סובל מעששת.

     הצרנה: סוס ⇐ סובל מעששת

     כלל שקול: לא סובל מעששת ⇐ לא סוס

תשובה )1(:תרגום טענת אין: סוס ⇐ לא סובל מעששת

תשובה )2(: תרגום טענת רק: לא סובל מעששת⇐ לא סוס

תשובה )3(: לא סובל מעששת ⇐ סוס

תשובה )4(: אוהב סוכר ⇐ סוס

33. )3( אין קומיקאי יהודי שלא מוצא חברה.

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון שנותנים לנו את המסקנה הסופית מחיבור כל המסקנות

התחנה הראשונה היא “קומיקאי יהודי״ והתחנה האחרונה היא “לא מוצא חברה״

נבנה את הדרך:

     נתחיל מתחנת "הקומיקאי היהודי" הטענה שיש לנו היא הטענה שבתשובה )4(: 

     קומיקאי יהודי ⇐ יש שני חברים טובים

נמשיך מתחנת "יש שני חברים טובים" והטענה היחידה שמתאימה היא הטענה שבתשובה )1(:  

     יש שני חברים טובים ⇐ יש שכן מיוחד

נמשיך מתחנת "יש שכן מיוחד" והטענה היחידה שמתאימה היא הטענה שבתשובה )2(:    

     יש שכן מיוחד ⇐ לא מוצא חברה 

ולאחר סידור: 

     קומיקאי יהודי ⇐ יש שני חברים טובים ⇐ יש שכן מיוחד ⇐ לא מוצא חברה

וקיבלנו את שביקשנו: כל הקומיקאים היהודים לא מוצאים חברה

הטענה היחידה שלא השתמשנו בה היא תשובה )3( אין קומיקאי יהודי שלא מוצא חברה.
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34. )1( מי שמבין עניין אינו אמריקאי.

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון שנותנים לנו את המסקנה הסופית מחיבור כל המסקנות

     תחילה נתרגם את המסקנה הסופית בכדי לדעת את התחנה הראשונה והאחרונה,

     אין ישראלי שלא מבין עניין )אין=שלילת החלק השני(: 

     ישראלי  ⇐ מבין עניין

     התחנה הראשונה היא “ישראלי” והתחנה האחרונה היא “מבין עניין”

נבנה את הדרך:

     נתחיל מתחנת “ישראלי” הטענה היחידה שיש לנו היא הטענה שבתשובה )3( 

     )אין =שלילת החלק השני(:

     ישראלי ⇐ לא אמריקאי

נמשיך מתחנת “לא אמריקאי” והטענה היחידה שמתאימה היא הטענה שבתשובה )2(

     )רק=היפוך(: פראייר ⇐ אמריקאי

והטענה השקולה הנחוצה לנו: 

     לא אמריקאי ⇐ לא פראייר

נמשיך מתחנת “לא פראייר” והטענה היחידה שמתאימה היא הטענה שבתשובה )4(

     הטענה השקולה: 

     לא פראייר ⇐ מבין עניין

ולאחר סידור: 

     ישראלי ⇐ לא אמריקאי ⇐  לא פראייר  ⇐ מבין עניין

וקיבלנו את שביקשנו: כל הישראלים מבינים עניין

הטענה היחידה שלא השתמשנו בה היא תשובה )1( מי שמבין עניין אינו אמריקאי.

35. )2( מאמנים ישראלים ינצחו אם השופט הוגן ולא משוחד.

נחבר את הטענות:

     מאמן ישראלי ⇐ בית”ר

     בית”ר ⇐ מנצח אם השופט הוגן ולא משוחד

ונקבל את תשובה )2( מאמנים ישראלים ינצחו אם השופט הוגן ולא משוחד
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36. )1( אוהבי מנות גדולות לא אוהבים מזון גורמה.

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון שנותנים לנו את המסקנה הסופית מחיבור כל המסקנות 

     התחנה הראשונה היא צרפתים והתחנה האחרונה היא לא שבעים

נבנה את הדרך:

     נתחיל מתחנת “צרפתים” הטענה שיש לנו היא הטענה הראשונה: 

     צרפתי ⇐ אוהב מזון גורמה

כאן נקטע הרצף אבל אנחנו יודעים שאנו חייבים לסיים בתחנת “לא שבעים” והטענה היחידה 

שמתאימה היא הטענה השקולה לטענה השנייה: 

     לא אוהבים מנות גדולות ⇐ לא שבעים

     כשנסדר :

     צרפתי ⇐ אוהב מזון גורמה ⇐ לא אוהבים מנות גדולות ⇐ לא שבעים

נגלה שהחיבור החסר הוא:  אוהבים מזון גורמה ⇐ לא אוהבים מנות גדולות

החיבור החסר מופיע בתור הטענה השקולה לתשובה )1( אוהבי מנות גדולות לא אוהבים     

מזון גורמה

37. )4( אין אנטיפט שצריך אהבה.

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון שנותנים לנו את המסקנה הסופית מחיבור כל המסקנות 

     התחנה הראשונה היא אחד והתחנה האחרונה היא צריך מישהו

נבנה את הדרך:

     נתחיל מתחנת "אחד" הטענה שיש לנו היא הטענה הראשונה: 

     אחד ⇐  צריך אהבה

כאן נקטע הרצף אבל אנחנו יודעים שאנו חייבים לסיים בתחנת "צריך מישהו" והטענה  

     היחידה שמתאימה היא הטענה השקולה לטענה השנייה, תחילה נתרגם אותה )רק=היפוך(: 

     לא צריך מישהו ⇐ אנטיפט

     והטענה השקולה: לא אנטיפט ⇐ צריך מישהו

כשנסדר :

     אחד ⇐ צריך אהבה ⇐ לא אנטיפט ⇐ צריך מישהו

     נגלה שהחיבור החסר הוא:  צריך אהבה ⇐ לא אנטיפט

החיבור החסר מופיע בתור הטענה השקולה לאחר תרגום לתשובה )4( אין אנטיפט שצריך אהבה

     תרגום )אין=שלילה לחלק השני(: אנטיפט ⇐  לא צריך אהבה

     והטענה השקולה: לא צריך אהבה ⇐ אנטיפט
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38. )4( אם תכבדי את הורייך יאריכון ימייך

נחצין את שתי הטענות:

טענה א’- אם תכבדי את אביך ואימך תצאי עם סוודר

     תכבדי ⇐ סוודר

טענה ב’- אם תצאי עם סוודר יאריכון ימייך

     סוודר ⇐ יאריך

כעת יש לנו איבר משותף, הסוודר, ופעם אחת נוסעים אליו, ואחר כך ממשיכים ממנו. 

     נחבר ונקבל:

     תכבדי ⇐ סוודר ⇐ יאריך

     תכבדי⇐ יאריך

ולכן תשובה 4 היא הנכונה. אם תכבדי את הורייך יאריכון ימייך. 

שימו לב להטעיות בשאר התשובות:

תשובה 1 אומרת “ אם האריכו ימייך, סימן שכיבדת את הוריך”. 

     זה לא נכון! אנחנו יודעים מה יקרה אם תכבדי. שהחיים יתארכו. אבל לא להפך! 

לשם המחשה: ניקח משפט: “אם תרוץ תתעייף”. 

      האם ניתן לומר שאם התעייפת זה אומר שרצת???

ביולי 1977 אובחן אצל בוב מארלי סרטן ממאיר בבוהן כף הרגל. הוא סירב לקטיעה 

מלאה של האצבע, בשל אמונתו בדת הראסטפארי, אך קיבל טיפול רפואי. כשנה 

לאחר מכן התברר כי הסרטן התפשט בגופו, מהבוהן לאיברים אחרים ובמיוחד למוח 

ולריאות. הוא קיבל טיפול ממומחה רפואי במינכן, אך מצבו הידרדר. 

גם במצבו הקשה סירב מארלי לכתוב צוואה, שכן לפי דתו זוהי הודאה כי הוא בן 

תמותה וויתור על אפשרות היותו אחד מהנבחרים לחיי נצח.
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טענות קיום

מבוא

עכשיו, אחרי שהכרנו את טענות הכל ולמדנו אפילו להסיק מהם מסקנות, אפשר לגשת לסוג 
האחר של הטענות  שהן-

טענות יש

עד עכשיו דיברנו על חוקים שיש בחדר שלי. עכשיו נדבר על מה יש בחדר שלי. טענות אלו 
נקראות טענות קיום או טענות יש. 

 לדוגמא- 
יש בחדר שלי בגדים מלוכלכים. 

יש דרכים שונות לנסח טענות קיום- 

חלק מהבגדים בחדר שלי הם מלוכלכים, רוב הבגדים בחדר שלי מלוכלכים, לפחות בגד אחד 
בחדר שלי מלוכלך...

קיימות טענות קיום מורכבות יותר, והן טענות "לא כל" וטענות "לא רק"-

לא כל-

 לא כל הבגדים בחדר שלי מלוכלכים- 
 כלומר- 

יש בחדר שלי בגדים שאינם מלוכלכים. 

 לא כל זוכי פרס הנובל הם יהודים- 

 כלומר-
יש זוכי פרס נובל שאינם יהודים. 

על מנת לזכור מה עושים אומרת בעצם טענה המתחילה במילים "לא כל..." פשוט חישבו על 
משפט מסוים, ונסו לזכור מה הוא אומר. ואז תוכלו להסיק ממנו לגבי שאר הטענות האלה. 

)אם אתם מתקשים למצוא משפט כזה, שאלו את המדריך שלכם. הוא יוכל למצוא משהו 
מעולם הדימויים המוכר לכם(
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לא רק-

ניתן להביט במשפטים המתחילים ב"לא רק" בעזרת היגיון. 

לא רק רוסים אוכלים דג מלוח-
 כלומר-

לא רק רוסים עושים את זה, יש אנשים אחרים שאוכלים דג מלוח. 

 לא רק לילדים יש כינים- 
 כלומר-

יש אנשים אחרים שיש להם כינים )יעני יש כאלה שהם לא ילדים ויש להם כינים(. 

דרך נוספת היא לתרגם אותם כך- 
זוכרים שהמילה "רק" הופכת את הסדר? אז גם כאן ניתן להפוך את המשפט-

 לא רק רוסים אוכלים דג מלוח= 	 

 לא כל מי שאוכל דג מלוח הוא רוסי=

 יש מי שאוכל דג מלוח והוא לא רוסי

 לא רק לילדים יש כינים=	 

 לא כל מי שיש לו כינים הוא ילד=

 יש מי שיש לו כינים והוא לא ילד

 לא כל שחקני הכדורסל גבוהים- 	 

 יש שחקני כדורסל שאינם גבוהים

 לא רק גבוהים משחקים כדורסל- 	 

 יש גם לא גבוהים שמשחקים כדורסל

 או שנתרגם כך-

 לא כל מי שמשחק כדורסל הוא גבוה= יש מי שמשחק כדורסל והוא לא גבוה 

 לא כל האשכנזים אוכלים גפילטע-פיש-	 

 יש אשכנזים שלא אוכלים גפילטע-פיש

 לא רק אשכנזים אוכלים גפילטע- פיש-	 

 יש גם אחרים )לא אשכנזים( שאוכלים גפילטע- פיש 

 או שנתרגם כך-

לא כל מי שאוכל גפילטע הוא אשכנזי= יש מי שאוכל גפילטע והוא לא אשכנזי
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שילוב טענות-

 עד עכשיו ראינו שילוב של טענות כל. שילבנו שני חוקים וקיבלנו חוק חדש- 
 - אם תראה טלוויזיה אתה לא תלמד

- אם לא תלמד אתה לא תמצא עבודה

נחבר את שתי הטענות ל- אם תראה טלוויזיה אתה לא תמצא עבודה. 

כעת אם נביט על טענות קיום, נגלה שלא ניתן לחבר שתי טענות קיום- 
 - יש חתולים שרואים טלוויזיה

- יש חתולים שאינם עובדים

לא ניתן לחבר שתי טענות כאלה. )יש מצב שכל טענה מדברת על חתולים אחרים. יש 100 
חתולים, ומתוכם יש 5 שרואים טלוויזיה ו-7 אחרים שאינם עובדים(. 

 המצב היחיד בו נוכל לחבר שתי טענות קיום הוא- 

חיבור של רוב+רוב או של רוב+מחצית

 לדוגמא-
 - רוב החתולים רואים טלוויזיה

- רוב החתולים אינם עובדים

 תחשבו על מצב ובו יש 3 חתולים בעולם )דוגמא קטנה שמייצגת את העולם – מעין מדגם( – 
 2 רואים טלוויזיה ו-2 אינם עובדים

 לכן חייב להיות לפחות חתול אחד שגם רואה טלוויזיה וגם אינו עובד!

שימו לב- שניתן לחבר שתי טענות של "רוב" רק אם מדברים על אותה הקבוצה!

 לדוגמא-
 - רוב החתולים מובטלים

- רוב המובטלים רואים טלוויזיה

לא ניתן לחבר את שתי הטענות האלה, כי כל פעם מדברים על קבוצה אחרת. )קודם על 
החתולים ואחר כך על המובטלים(. תחשבו שיש 100 חתולים והם באמת רובם מובטלים. כעת 

אולי יש מיליון מובטלים נוספים )שאינם חתולים( והם אלה שלא רואים טלוויזיה? אז לא חייב 
להיות קשר בין הטענות.
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חיבור טענות יש+כל

כאשר יש לנו חוק, ויש מישהו, נראה מה החוק אומר עליו. 

לדוגמא-
 -כל הגרביים בחדר שלי זרוקים על הרצפה

-יש לי גרב אדום בחדר

כעת ניראה מה החוק אומר על הגרב האדום שלי בחדר. החוק אומר שהוא צריך להיות זרוק 
 על הרצפה. 

 ולכן ניתן לחבר- 
יש לי גרב אדום שזרוק על הרצפה.

 - כל הרופאים מדברים רוסית
- דודה שלי רופאה

 כעת נראה מה החוק אומר על דודה שלי. אם היא רופאה אז היא צריכה לדבר רוסית. 

 ולכן ניתן לחבר- 
דודה שלי )הרופאה( מדברת רוסית.

לפעמים לא ניתן לחבר שתי טענות כאלה-

 
 - כל הרופאים מדברים רוסית

- דודה שלי מדברת רוסית

כעת נראה מה החוק אומר על דודה שלי. החוק לא אומר לי כלום על מי שמדבר רוסית! ולכן 

לא ניתן לחבר. 
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תרגילים

נסו לחבר את שתי הטענות. אם לא ניתן לחבר אותן פשוט כתבו שלא ניתן לחבר. 

 - רוב החברים שלי בחו"ל 1. 

- רוב החברים שלי לא עושים פסיכומטרי

 - רוב החברים שלי עושים פסיכומטרי2. 

- רוב האנשים שעושים פסיכומטרי מבואסים

 - כל המתופפים לובשים נעלי אול-סטאר3. 

- יש מתופפים טורקיים

 - כל המתופפים לובשים נעלי אול-סטאר4. 

- דוד שלי שימי לובש נעלי אול-סטאר

 - כל מה שמיוצר בסין מתקלקל5. 

- יש טוסטוס שמיוצר בסין

 - כל מה שמיוצר בסין מתקלקל6. 

- יש טוסטוס מקולקל

 - כל הקומיקאים הישראלים לא מצחיקים7. 

- לא כל הקומיקאים הישראלים עושים קאמבק

 - כל הסדרות בערוץ 1 מרדימות8. 

- לא כל הסדרות בערוץ 1 הן תיעודיות
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פתרונות

 1. - רוב החברים שלי בחו"ל 

    - רוב החברים שלי לא עושים פסיכומטרי

 מכיוון שיש לנו רוב+רוב ומדברים על אותה הקבוצה, 

 ניתן להסיק ש-

 יש לי לפחות חבר אחד שהוא בחו"ל ולא עושה פסיכומטרי.

 2. - רוב החברים שלי עושים פסיכומטרי

    - רוב האנשים שעושים פסיכומטרי מבואסים

אמנם יש לנו רוב+רוב, אבל בכל פעם מדברים על קבוצה אחרת. ולכן לא ניתן לחבר את 

 הטענות.

 3. - כל המתופפים לובשים נעלי אול-סטאר

    - יש מתופפים טורקיים

 יש מתופפים טורקיים, ואם הם מתופפים אז הם לובשים אול-סטאר. 

 ולכן -

 יש טורקים שלובשים אול-סטאר

 4. - כל המתופפים לובשים נעלי אול-סטאר

    - דוד שלי שימי לובש נעלי אול-סטאר

נבדוק מה אנחנו יודעים על דוד שלי שימי- החוק שלנו לא אומר לנו כלום על מי שלובש אול-

 סטאר, ולכן לא ניתן לחבר את הטענות. 

 5. - כל מה שמיוצר בסין מתקלקל

    - יש טוסטוס שמיוצר בסין

 נבדוק מה אנחנו יודעים על הטוסטוס. הוא מיוצר בסין, ולכן הוא מתקלקל. 

 לכן נסיק ש-

 יש טוסטוס שמתקלקל. 
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 6. - כל מה שמיוצר בסין מתקלקל

    - יש טוסטוס מקולקל

נבדוק מה אנחנו יודעים על הטוסטוס. הוא מקולקל, אבל החוק שלנו לא אומר לנו משהו על 

 מה שמקולקל. ולכן לא ניתן לחבר את הטענות. 

 7. - כל הקומיקאים הישראלים לא מצחיקים

    - לא כל הקומיקאים הישראלים עושים קאמבק

 דבר ראשון נתרגם את טענת היש המיוחד "לא כל"-

אם אומרים שלא כל הקומיקאים הישראלים עושים קאמבק, זה אומר שיש קומיקאים 

 ישראלים שלא עושים קאמבק. 

 והחוק שלנו אומר שקומיקאים ישראלים הם לא מצחיקים. 

 ולכן נסיק ש-

 יש מי שלא עושה קאמבק ואינו מצחיק. 

 8. - כל הסדרות בערוץ 1 מרדימות

    - לא כל הסדרות בערוץ 1 הן תיעודיות

 דבר ראשון נתרגם את טענת היש המיוחד "לא כל"-

אם אומרים שלא כל הסדרות בערוץ 1 הן תיעודיות, זה אומר שיש סדרות בערוץ 1 שאינן 

 תיעודיות. 

 והחוק אומר שכל הסדרות בערוץ 1 מרדימות. 

 ולכן נסיק ש-

יש בערוץ 1 סדרות שאינן תיעודיות והן מרדימות. 
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תרגילים

נתון:. 1

1. יש תימנים צמחוניים

 12-B 2. לכל צמחוני חסר

3. מי שחסר לו B-12 לוקח תוספי תזונה

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

)1( יש תימנים שלוקחים תוספי תזונה

)2( כל התימנים לוקחים תוספי תזונה

12-B 3( יש תימנים שלא חסר להם(

12-B 4( אין תימנים שלא חסר להם(

נתון: במשרד הווטרינר יש כמה כלבים שאוהבים לשחק בכדור.. 2

איזו מהטענות הבאות מספיקה, בנוסף על הנתון, בכדי שניתן יהיה להסיק 
בוודאות כי במשרד הווטרינר חלק מהכלבים סובלים מקלסטרופוביה?

)1( כל הכלבים שאוהבים לשחק בכדור לא סובלים מקלסטרופוביה

)2( יש כלבים שאוהבים לשחק בכדור וסובלים מקלסטרופוביה

)3( אין כלבים שאוהבים לשחק בכדור ולא סובלים מקלסטרופוביה

)4( כל הסובלים מאגרופוביה אוהבים לשחק בכדור

נתונות הטענות הבאות:. 3

1. יש ציפור שלא עפה

2. רק  חיות חומות לא עפות

3. יש ציפורים חומות

איזו מהאמירות הבאות נכונה בהכרח בנוגע לטענות אלה?

)1( טענה א' נובעת מטענות ב' ו-ג'

)2( טענה ב' נובעת מטענות א' ו-ג'

)3( טענה ג' נובעת מטענות א' ו-ב'

)4( אף טענה אינה נובעת מצירוף שתי הטענות הנותרות.

http://www.znk.cc/ezra/334
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נתון:. 4

1. רוב האמנים מטורפים

2. כל המטורפים מעשנים סיגריות מסטיק

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

)1( כל האמנים מעשנים סיגריות פלסטיק

)2( רוב המטורפים הם אמנים

)3( רוב לועסי המסטיק הם מטורפים

)4( יש אמנים המעשנים סיגריות מסטיק

נתונות הטענות הבאות:. 5

א. חלק מהצרפתיות הן ברונטיות

ב. רק כאלה שלא מגלחות את בית השחי הן צרפתיות

ג. יש לפחות  מבינת עניין אחת שלא מגלחת את בית השחי

ד. כל מי שלא מגלחת את בית השחי מבינה עניין

איזו טענה אינה הכרחית לצורך הסקת המסקנה שיש לפחות צרפתייה אחת 
ברונטית שמבינה עניין?

)4( ד' )3( ג'    )2( ב'    )1( א'  

נתונות הטענות הבאות:. 6

• צ'יבורשקה הוא חופשי וחום

• כל המהפכנים מנצחים

איזו מהטענות הבאות, בנוסף לנתונים, תוביל למסקנה כי צ'יבורשקה הוא      
חום ומנצח?

)1( יש אדם חופשי מהפכן

)2( רק המהפכנים הם חופשיים

)3( כל המנצחים הם חופשיים

)4( אין מהפכנים מנצחים
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נתון:. 7

א. אתמול יותם סבל מכאבים בכבד

ב. כשיותם נפרד ממישהי הוא סובל מכאבים בכבד, אם הוא לא סובל מכאבים   
    בכבד כל הבנות בתבל נפרדות מהחברים שלהן.

ג. אתמול יותם נפרד מחברתו

איזו מהאמירות הבאות נכונה בהכרח בנוגע לנתונים?

)1( טענה א' נובעת מטענות ב' ו-ג'

)2( טענה ב' נובעת מטענות א' ו-ג'

)3( טענה ג' נובעת מטענות א' ו-ב'

)4( אף טענה אינה נובעת מצירוף שתי הטענות הנותרות.

בר ג'יזל וקריסטין הן הדוגמניות היחידות בסוכנות "יוני".. 8

ידוע כי דוגמנית אף פעם לא תבעט בדוגמנית יפה ממנה ותמיד תמשוך את השיער 
של  הדוגמנית הכי פחות יפה.

ג'יזל בעטה בבר אבל לא משכה את השיער שלה.

אם ידוע שאין דוגמנית היפה כמו חברתה, איזו מהטענות הבאות אינה נכונה?

)1( קריסטין הכי פחות יפה

)2( ג'יזל הכי יפה

)3( בר אינה הכי יפה

)4( ג'יזל הכי פחות יפה
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נתון:. 9

טענה א': יש חמות שנחמדה לכלתה

טענה ב': אין מישהי שאינה חמות הנחמדה לכלתה

מסקנה: אם אתי אינה חמות, היא אינה נחמדה לכלתה.

המסקנה:

)1( נובעת משילוב הטענות

)2( אינה נובעת מהטענות

)3( נובעת מטענה א'

)4( נובעת מטענה ב'

נתונים הכללים הבאים:. 10

• קאקה מקרקס רק את מי שאיטי ממסי.

• רונאלדיניו מקרקס רק את מי שאיטי מקאקה.

• מסי מקרקס רק את מי שאיטי מרונאלדיניו.

אם ידוע שקאקה מקרקס את רונאלדיניו, איזו מהטענות הבאות נכונות בהכרח?

)1( מסי לא יכול לקרקס את עצמו

)2( רונאלדיניו לא יכול לקרקס את מסי

)3( קאקה לא יכול לקרקס את עצמו

)4( מסי לא יכול לקרקס את קאקה
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נתון:. 11

- אין תלמידים טיפשים.

- יש תלמידים לא מובנים.

איזו מהטענות הבאות נובעת בהכרח מצירוף הנתונים?

)1( אין תלמידים לא מובנים

)2( יש תלמידים לא מובנים שאינם טיפשים 

)3( יש תלמידים מובנים שאינם טיפשים

)4( יש תלמידים לא מובנים וטיפשים

למועדון "הנעליים" נכנסים רק כדורגלנים ודוגמנים )לכל אורך השאלה הכוונה . 12

לשני המינים(. 

ידוע כי, דוגמנים יתחילו עם כל הדוגמנים, ורק איתם. וכדורגלנים יתחילו עם כל 
הדוגמנים ורק איתם.  

איקס, מיקס ודריקס נמצאים במועדון: 
איקס התחיל עם מיקס, מיקס התחיל עם דריקס, ודריקס לא התחיל עם איקס.

מה נכון בוודאות?

)1( איקס הוא דוגמן

)2( דריקס הוא כדורגלן

)3( מיקס ודריקס הם דוגמנים

)4( איקס ומיקס הם כדורגלנים

במהלך שנות ה-80, הבחין בונו שחלק גדול מתושבי לונדון מקימים להקות פאנק. . 13

איזו מהטענות הבאות, תספיק לבונו בכדי להסיק שחלק מתושבי לונדון     
לובשים פוליאסטר?

)1( בשנות ה-80 אהבו ללבוש פוליאסטר

)2( חלק ממקימי להקות הפאנק לובשים פוליאסטר

)3( כל מי שלובש פוליאסטר מקים להקת פאנק

)4( מי שמקים להקת פאנק לובש פוליאסטר
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נתון:. 14

- נירו כפכף את מירו והרצל

- מירו כפכף את נירו ורק אותו

- הרצל לא כפכף אף אחד

אם ידוע שפרחח מוסרי מכפכף את מי שכפכף אותו ורק אותו, מי מבין השלושה 
הוא הפרחח המוסרי?

)1( נירו

)2( מירו

)3( הרצל

)4( לא ניתן לדעת

נתון:. 15

- ענבל חושבת על כל מי שלא חושבת על קורין ורק עליהן

- קורין חושבת על כל מי שחושבת על שרית ורק עליהן

- שרית לא חושבת על מי שחושבת עליה

אם ידוע כי קורין חושבת על עצמה, איזו מהטענות הבאות בוודאות נכונה?

שרית חושבת על קורין  )1(

ענבל חושבת על שרית  )2(

ענבל חושבת על עצמה  )3(

שרית חושבת על עצמה  )4(

נתון: אין צמחוניות חמות. 16

איזו מהטענות הבאות, בנוסף לנתון, תוביל למסקנה שיש צמחונית לא חמה?

)1( יש מישהי חמה

)2( כל הצמחוניות לא חמות

)3( יש מנה צמחונית

)4( הנתון מספיק בפני עצמו

http://www.znk.cc/ezra/338
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נתונות הטענות הבאות:. 17

• רק פסמיסטים חייבים לפרוק מתחים

• בכדי להיות מורה עלייך להיות סבלן

• ערן הוא מורה

איזו מהטענות הבאות, בנוסף לנתונים, מספיקה בכדי לקבוע שערן הוא פסמיסט?

)1( מורים לא חייבים לפרוק מתחים

)2( כל הפסמיסטים הם מורים

)3( רק מי שאינו סבלני חייב לפרוק מתחים

)4( כל הסבלנים חייבים לפרוק מתחים

לגבי שלושה חברים, קוני, מוני ולמל ידוע כי:. 18

- כל מי שמכיר את קוני מכיר את מוני.

- אין מי שמכיר את למל ואינו מכיר את קוני.

מכך הסיקו 2 מסקנות: 

א. אם חיזקי לא מכיר את מוני הוא אינו מכיר אף אחד מהחברים. 

ב. אם חיזקי לא מכיר את למל הוא אינו מכיר אף אחד מהחברים.

מה מהבאים נכון?

)1( טענה א' נכונה בוודאות

)2( טענה ב' נכונה בוודאות 

)3( טענה ב' בוודאות לא תיתכן

)4( שתי הטענות נכונות בוודאות
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נתון כי:. 19

- רוב החברים שלי לא היו בחו"ל.

- מחצית מהחברים שלי לא היו בחולון.

מה מהבאים נכון בוודאות?

)1( מחצית מהחברים שלי לא היו בחו"ל וגם לא בחולון

)2( יש לי לפחות חבר אחד שהיה בחול אך לא בחולון

)3( יש לי לפחות חבר אחד שהיה בחולון אך לא היה בחו"ל

)4( מחצית מהחברים שלי לא היו בחולון אך היו בחו"ל

20. נתונות הטענות הבאות:. 20

- רוב הגרמנים לבנים. 

- רוב הלבנים נשרפים בשמש. 

- מי ששם קרם הגנה אינו נשרף בשמש. 

מה המסקנה המתקבלת משילוב כל שלושת הטענות שלעיל?

)1( רוב הגרמנים אינם שמים קרם הגנה

)2( יש לפחות גרמני אחד שלא שם קרם הגנה

)3( רוב אלה ששמים קרם הגנה הם גרמנים

)4( אף תשובה לא נכונה

נתונות הטענות הבאות:. 21

- רוב הקיבוצניקים נועלים מגפיים.

- רק למיעוט מהקיבוצניקים אין שפם.

- אם יש לך שפם ניתן לדעת מה אכלת.

מה ניתן להסיק משילוב הטענות?

)1( יש לפחות מישהו אחד עם מגפיים אך ללא שפם

)2(  לרוב הקיבוצניקים בעלי השפם יש מגפיים

)3( יש לפחות מישהו שנועל מגפיים וניתן לדעת מה הוא אכל

)4( רוב אלה שניתן לדעת מה הם אכלו הם קיבוצניקים
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פתרונות

1.)1( יש תימנים שלוקחים תוספי תזונה

      תחילה נחבר את שתי טענות הכלל :

B-12 צמחוני ⇐ חסר      

   חסר B-12 ⇐ לוקח תוספי תזונה

קיבלנו:

      צמחוני ⇐ לוקח תוספי תזונה

      בחיבור עם טענת הקיום יש תימנים צמחוניים, קיבלנו יש תימנים שלוקחים תוספי תזונה.

2. )3( אין כלבים שאוהבים לשחק בכדור ולא סובלים מקלסטרופוביה

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון ששואלים איזו טענה להוסיף

      התחנה הראשונה היא במשרד הווטרינר יש כלבים והתחנה האחרונה היא 

      סובלים מקלסטרופוביה.

נבנה את כל הדרך:

      במשרד הווטרינר כלבים + אוהבים לשחק בכדור ⇐ סובלים מקלסטרופוביה

חסר לנו רק החיבור בין: 

      אוהבים לשחק בכדור ⇐ סובלים מקלסטרופוביה

תשובה )3( היא הטענה החסרה עם אין, אשר צריכה לעבור תרגום

)3(  אין כלבים שאוהבים לשחק בכדור ולא סובלים מקלסטרופוביה= 

      אוהב לשחק בכדור ⇐ סובל מקלסטרופוביה 

3. )3( טענה ג’ נובעת מטענות א’ ו-ב’

תחילה נתרגם את טענה ב’ )רק=היפוך(: 

      לא עף ⇐ חיה חומה

עתה ניתן לחבר אותה לטענה א’:

       ציפור+לא עפה

ונקבל:

      יש ציפור חומה,  שזו טענה ג’ ולכן היא בעצם מורכבת מ-א’ ו-ב’

4. )4( יש אמנים המעשנים סיגריות מסטיק

ניתן לחבר כי יש איבר משותף )מטורפים( והוא צמוד ל״כל״

      אמן+מטורף

      מטורף ⇐ מעשן סיגריות מסטיק

      כל+רוב=יש

 המסקנה המתקבלת מחיבור שני המשפטים היא יש אמנים המעשנים סיגריות מסטיק
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5. )3( ג’ 

כאשר שואלים איזו טענה אינה הכרחית בכדי להגיע למסקנה, ויש שתי טענות קיום ושתי 

      טענות כלל הטענה שאינה נחוצה תמיד תהיה מבין שתי טענות הקיום.

במקרה הזה מכיוון שטענה ג’ היא טענת קיום עם אותם איברים כמו טענת הכלל ד’ היא זאת 

      שאינה נחוצה.

נבדוק זאת )במבחן אין צורך לעשות זאת(:

      תחילה נחבר את שתי טענות הכלל-

      נתרגם את טענה ב’ )רק=היפוך(: צרפתיות ⇐ לא מגלחות את בית השחי

      נחבר אותה לטענת הכלל ד’: לא מגלחת בית שחי ⇐ מבינה עניין

וקיבלנו:

      צרפתיות ⇐ מבינה עניין

נחבר לטענת הקיום א’: 

      צרפתית+ברונטית

      ונקבל את הטענה שהתבקשנו לקבל: שיש לפחות צרפתייה אחת ברונטית שמבינה עניין

6. )2( רק המהפכנים הם חופשיים

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון ששואלים איזו טענה להוסיף התחנה הראשונה היא צ’יבורשקה 

      חום והתחנה האחרונה היא ומנצח.

נבנה את כל הדרך:

      צ’יבורשקה + חופשי +חום  ⇐  מהפכן ⇐ מנצח

      חסר לנו רק החיבור בין: 

      חופשי ⇐ מהפכן

תשובה )2( היא הטענה החסרה עם רק, אשר צריכה לעבור תרגום 

      רק המהפכנים הם חופשיים )רק=היפוך(= חופשי ⇐ מהפכן

7. )1( טענה א’ נובעת מטענות ב’ ו-ג’

נבדוק עם איזו מטענות הקיום ניתן לחבר את טענת הכלל:

      יותם נפרד ⇐ סובל מכאבים בכבד

      ניתן לחבר את טענת הכלל רק עם טענת קיום ובה נמצא הגורם הצמוד ל״כל״

לטענה ג’ יש את שחיפשנו : 

      אתמול יותם+נפרד מחברתו

נחבר את הטענות ונקבל את טענה א’:       

      אתמול יותם סבל מכאבים בכבד
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8. )4( ג’יזל הכי פחות יפה

אם ג’יזל בעטה בבר, אז בר אינה יפה ממנה

אם ג’יזל לא משכה את שיערה של בר, אז בר אינה הכי פחות יפה

מכאן ניתן לסדר את הבנות ע״פ יופי: 

      ג’יזל ראשונה, בר שנייה וקריסטין הכי פחות יפה.

אולם אותנו שאלו איזו טענה אינה נכונה והיא נמצאת בתשובה  )4( ג’יזל הכי פחות יפה

9. )4( נובעת מטענה ב’

נתרגם את טענה ב’ )אין=שלילת החלק השני(:

      לא חמות ⇐  לא נחמדה לכלתה

המסקנה נובעת מטענת הכלל הזו.

10. )1( מסי לא יכול לקרקס את עצמו

אם קאקא מקרקס את רונאלדיניו אז ע״פ הכלל הראשון )קאקה מקרקס רק את מי שאיטי 

      ממסי(, רונאלדיניו איטי ממסי.

ומכיוון שע״פ הכלל השלישי מסי מקרקס רק את מי שאיטי מרונאלדיניו וכרגע גילינו שמסי 

      מהיר מרונאלדיניו, הוא אינו יכול לקרקס את עצמו.

11. )2( יש תלמידים לא מובנים שאינם טיפשים 

נתרגם את הטענה הראשונה )אין=שלילת החלק השני(: תלמיד ⇐ לא טיפש )או בעברית: 

      תלמידים אינם טיפשים(

נחבר לטענת הקיום: 

      תלמיד+לא מובן

ונקבל: תלמיד+לא מובן+לא טיפש- 

      או בעברית: יש תלמידים לא מובנים שאינם טיפשים.

12. )3( מיקס ודריקס הם דוגמנים

במועדון “הנעליים״ ניתן להתחיל רק עם דוגמנים, הדוגמנים מתחילים עם דוגמנים 

      והכדורגלנים מתחילים עם דוגמנים.

לכן מיקס ודריקס שהתחילו איתם הם דוגמנים.
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13. )4( מי שמקים להקת פאנק לובש פוליאסטר

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון ששואלים איזו טענה להוסיף

      התחנה הראשונה היא תושבי לונדון והתחנה האחרונה היא לובשים פוליאסטר.

נבנה את הדרך:

      תושבי לונדון+מקימים להקות פאנק  ⇐  לובשים פוליאסטר.

      מה שחסר זה החיבור בין: מקימים להקות פאנק ⇐ לובשים פוליאסטר

במקרה הזה מדובר בתשובה )4( מי שמקים להקת פאנק לובש פוליאסטר.

14. )2( מירו

עלינו לחפש את הפרחח המוסרי או זה שמכפכף את כל מי שמכפכף אותו ורק אותו.

נבדוק את התשובות:

      )1( נירו- לא, מכיוון שנירו כפכף את הרצל שלא כפכף אותו

      )2( מירו- כן, מכיוון שמירו כפכף רק את נירו ונירו באמת כפכף אותו.

      )3( הרצל- לא, מכיוון שנירו כפכף את הרצל והרצל לא כפכף אותו בחזרה

15. )2( ענבל חושבת על שרית

        אם קורין חושבת על עצמה, אז ע"פ הכלל השני )קורין חושבת על כל אלה שחושבים      

        על שרית ורק עליהן( היא חושבת על שרית.

        ומכיוון ששרית לא חושבת על מי שחושב עליה, היא לא חושבת על קורין.

        ולבסוף, תודה להורי שהביאוני עד הלום, מכיוון שענבל חושבת על כל מי שלא 

        חושבת על קורין ורק עליהן, אז ענבל חושבת על שרית.

        עכשיו תגידו את זה ממש מהר...

16. )3( יש מנה צמחונית

תחילה נתרגם את הנתון )אין=שלילת החלק השני(:

      צמחונית ⇐ לא חמה

מכיוון שאנו מתבקשים לקבל את אותו הרעיון אבל בקיום וכלל כפי שלמדנו אינו מעיד על 

      קיום, אנו זקוקים לקיומה של צמחונית.

התשובה שנותנת לנו עדות לקיומה של צמחונית היא )3( יש מנה צמחונית

       )אז בטוח שיש צמחונית(
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17. )4( כל הסבלנים חייבים לפרוק מתחים

לפנינו שאלת אוטובוס, מכיוון ששואלים איזו טענה להוסיף

      התחנה הראשונה היא ערן והתחנה האחרונה היא פסמיסט.

נבנה את הדרך:

      נתחיל מערן הטענה שיש לנו היא: ערן+מורה 

      נמשיך מתחנת המורה והטענה עם מורה היא: מורה ⇐ סבלן

כאן חסר לנו החיבור אבל אנחנו יודעים שהתחנה האחרונה היא פסמיסט והטענה המתאימה 

להיות אחרונה  היא : רק פסמיסטים חייבים לפרוק מתחים,

      או לאחר תרגום )רק=היפוך(: חייב לפרוק מתחים ⇐ פסמיסט

ולאחר סידור:

      ערן+מורה ⇐ סבלן ⇐ חייב לפרוק מתחים ⇐ פסמיסט

החיבור החסר הוא: סבלן ⇐ חייב לפרוק מתחים 

      הנמצא בתשובה )4( כל הסבלנים חייבים לפרוק מתחים

18. )1( טענה א’ נכונה בוודאות

נחצין את המשפטים: 

      אם כל מי שמכיר את קוני מכיר את מוני, אז קוני ⇐ מוני

      אם אין מי שמכיר את למל ואינו מכיר את קוני, אז ה״אין״ מקבל בעיטה, והופך ל״לא״ 

לחלק השני.

אך משום שיש “לא״ + “אינו״, הם מבטלים זה את זה. נקבל: 

      למל ⇐ קוני

קוני הוא תחנת הביניים, דרכה ניתן לעבור. אם חיזקי לא מכיר את מוני, אז הוא לא מכיר את 

      קוני. אם חיזקי לא מכיר את קוני, אז הוא לא מכיר את למל. )הרי לכל משפט יש את האח 

      התאום ההפוך שלו. אם קוני ⇐ מוני, אז גם לא מוני ⇐ לא קוני(. לכן הוא לא מכיר אף 

      חבר. לכן טענה א’ נכונה. 

נבדוק את טענה ב’: 

      אם חיזקי לא מכיר את למל, אין אנו יודעים עליו דבר. זה נגד כיוון החץ. לכן לא ניתן 

      בוודאות לדעת עליו אם הוא מכיר או לא מכיר את שאר החברים. )יתכן שכן(.
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19. )3( יש לי לפחות חבר אחד שהיה בחולון אך לא היה בחו״ל

לפני שנתחיל:

      א. ניתן לקבל מסקנה משילוב של טענת “רוב״ וטענת “מחצית״, בתנאי שמדובר באותה 

      הקבוצה )החברים שלי(. 

      ב. מטענות “רוב״ ומטענות “מחצית״ אנו יודעים על קיום של שתי קבוצות: אם רוב 

      החברים שלי לא היו בחו״ל, אז מיעוט מהם כן היה. ואם מחצית מהחברים שלי לא היו 

      בחולון, אז המחצית השנייה כן הייתה בחולון.

כעת נחבר “רוב״+״מחצית״. אם רוב החברים שלי לא היו בחו״ל, ומחצית מהחברים שלי היו 

      בחולון, אז חייבת להיות חפיפה בין שתי הקבוצות. )לדוגמא- 06% חול, 05% חולון(. 

לכן יש לי לפחות חבר אחד שהיה בחולון אך לא היה בחו״ל. 

20. )4( אף תשובה לא נכונה

אם ננסה לשלב את הטענות, עלינו לשים לב כי את שתי טענות הרוב לא ניתן לשלב, משום 

      שבכל פעם מדובר על קבוצה אחרת. )פעם על הגרמנים ופעם על הלבנים(. 

אם נחצין את הטענה השלישית נקבל: קרם ⇐ לא נשרף. אם נמצא את האח ההפוך של הטענה 

      נקבל: נשרף ⇐ לא קרם. 

משום שאמרו שרוב הלבנים נשרפים, אז ניתן לדעת שהם לא שמים קרם. אך כעת לא ניתן 

      לחבר את הנתון הנ״ל לטענה כי רוב הגרמנים לבנים. )זכרו- חייבים לדבר על 

      אותה הקבוצה!(
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21. )3( יש לפחות מישהו שנועל מגפיים וניתן לדעת מה הוא אכל

נחצין את הטענות וננסה לשלב אותן. 

      אם רק למיעוט  מהקיבוצניקים אין שפם, אז לרוב הקיבוצניקים יש שפם. 

      אם גם ידוע כי רוב הקיבוצניקים נועלים מגפיים, אז ניתן לשלב בין הטענות. 

      )מדובר בשתי טענות רוב המתייחסות לאותה קבוצה- הקיבוצניקים(. לכן יש לפחות 

      קיבוצניק אחד שהוא בעל שפם וגם נועל מגפיים. 

כעת נחצין את הטענה השלישית. אם יש לך שפם ניתן לדעת מה אכלת, נחצין כך: 

      שפם ⇐ ניתן לדעת

כעת יש לנו שתי טענות שניתן לחבר: 

      קיבוצניק + מגפיים + שפם , שפם ⇐ ניתן לדעת. 

נזרום דרך האיבר המשותף שפם, ונקבל את תשובה 4. 

      יש מישהו עם מגפיים שניתן לדעת מה הוא אכל. 

שימו לב כי שאר התשובות נפסלות- 

      1- יש לפחות מישהו אחד עם מגפיים אך ללא שפם- לא מתחייב. אם הרוב עם מגפיים 

      והרוב עם שפם, יתכן שמדובר בדיוק באותם אנשים. 

      2- לרוב הקיבוצניקים בעלי השפם יש מגפיים- אם הרוב עם מגפיים והרוב עם שפם, יתכן 

      שהם לא כאלה חופפים )יהיה לפחות אחד עם שפם ומגפיים. אך לא ניתן לדעת

       שלרובם יהיה(.

      4- רוב אלה שניתן לדעת מה הם אכלו הם קיבוצניקים- אם כבר להפך. לרוב הקיבוצניקים 

      יש שפם, ולכן יודעים מה הם אכלו. אך לא ניתן לדעת על הקבוצה האחרת. )השוו- האם זה 

      שרוב הדוגמניות יפות אומר שרוב היפות דוגמניות?(
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נמאס לכם מנפוטיזם )פרוטקציה על רקע משפחתי(? מה תגידו על מלך הממלכה 

המאוחדת של בריטניה הגדולה ואירלנד אדוארד השביעי, שהיה ידוע בכינוי "הדוד 

של אירופה". זאת משום שקשרי המשפחה הפנימיים בין משפחות המלוכה של 

אירופה גרמו לכך, שדרכו או דרך אשתו המלכה אלכסנדרה, הוא היה דודם של 

קיסר גרמניה וילהלם השני, צאר רוסיה ניקולאי השני ואשתו הנסיכה אלכסנדרה, 

ויקטוריה מלכת ספרד, אשת יורש העצר של שבדיה, מריה מאדינבורו מלכת רומניה 

ואשת המלך פרדיננד הראשון והרוזנים מהסה וסקסה-קובורג-גותה. 

כמו כן היה בן דודם של מלכי בלגיה, פורטוגל, בולגריה והולנד וגיסם של מלכי   

דנמרק ויוון.
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סתירות

מבוא

ניתן לחלק את הלוגיקה בגדול לשתי קבוצות- 

טענות "כל"- מנסחות חוקים. 

טענות "יש"- מדברות על קיום של משהו. 

סתירה היא מצב בו יש חוק, ויש עבריין כלשהו שלא מקיים את החוק. 

לדוגמא- 

תליתי שלט בכניסה לבית שלי, עם החוק: "בבית זה, כל הקרנפים לובשים טוטו". או בקיצור-
קרנף           טוטו

אתמול נכנס אלי קרנף הביתה, והוא לא לבש טוטו. או בקיצור- 
קרנף בלי טוטו

הקרנף הזה הוא קרנף עבריין! הוא אמור ללבוש טוטו, אבל הוא לא לובש אותו. לכן יש כאן 
סתירה. 

לעיתים המבחן יאמר לנו בבירור בשאלה "איזה תשובה סותרת את הנתונים". אך ניתן להגדיר 
 סתירה בדרכים נוספות- 

 מה מהבאים לא ייתכן?
 את מי לא ניתן למצוא?

 קיומו של מי מהבאים אינו אפשרי?

סתירה יכולה להתרחש רק בין טענת כל לטענת יש-

נניח שישבו אצלי אתמול שני חברים- אחד מהם דרוזי עם שפם, והאחר דרוזי בלי שפם. יש כאן 
סתירה?! אין כאן שום בעיה. שתי טענות "יש" לא יכולות לסתור זו את זו. 

נניח שתליתי שני שלטים על הכניסה לבית שלי- 

שלט א'- כל הנורווגים בבית זה לובשים שלייקס. או בקיצור- 
נורווגי           שלייקס

שלט ב'- בבית זה אין נורווגי שלובש שלייקס. או בקיצור- 
נורווגי           לא שלייקס
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אמנם זה היה יכול להיראות כאילו יש כאן סתירה, אבל זה לא מחייב. תחשבו על הנורווגי 
המבולבל שבא להיכנס לבית שלי. הוא לא יודע אם לשים או לא לשים שלייקס... 

שני חוקים לא יכולים לסתור אחד את השני. כל עוד אין לי נורווגי בבית, אין בעיה לתת שני 
חוקים סותרים. )בעצם שני החוקים האלה גורמים לכך שנורווגים לא יוכלו להיכנס אלי 

הביתה. לצערי ולצערם(. 

אז נסכם- 

חוק צריך להיסתר על ידי קיום של מישהו שמפר אותו.
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תרגילים

סתרו את החוקים הבאים- )זכרו, אנחנו מחפשים מישהו שיסתור את החוק(-

כל הצבים איטיים. 1

כל מי שישן בצהריים אינו עייף. 2

אין בנות שנוחרות. 3

רק גברים נוחרים. 4

אם את עשיר אז אתה מאושר. 5
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פתרונות

 1. נתון שכל הצבים איטיים- 

 צב           איטי 

אנחנו צריכים טענת יש כדי לסתור את החוק. לכן נאמר שיש צב שהוא אינו איטי )או יש צב 

מהיר(. 

 2. נתון שכל מי שישן בצהריים אינו עייף-

 שנ"צ          לא עייף

אנחנו צריכים טענת יש כדי לסתור את החוק. לכן נאמר שיש מי שישן בצהריים ודווקא כן 

עייף.

 

 3. נתון שאין בנות שנוחרות- 

 בנות           לא נוחרות

אנחנו צריכים טענת יש כדי לסתור את החוק. לכן נאמר שיש בת שדווקא כן נוחרת. 

 4. נתון שרק גברים נוחרים-

 נוחר          גבר

אנחנו צריכים טענת יש כדי לסתור את החוק. לכן נאמר שיש מישהו שנוחר ואינו גבר )או פשוט 

יותר- יש בת שנוחרת(. 

 5. נתון שאם אתה עשיר אז אתה מאושר- 

 עשיר          מאושר

אנחנו צריכים טענת יש כדי לסתור את החוק. לכן נאמר שיש עשיר שדווקא אינו מאושר. )או 

שיש עשיר אומלל(. 
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תרגילים

 

סתרו את קיומם של הטענות הבאות. )זכרו- אנחנו רוצים שיהיה חוק שהם יעברו עליו(. 

יש לי דודה שלא מחלקת נשיקות. 1

הכלב שלי לא נובח בלילה. 2

יש קומוניסטים שמבינים בכלכלה. 3

החתול שלי מבין רומנית. 4

יש מאכל דיאטטי טעים. 5
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פתרונות

1. נתון: יש לי דודה שלא מחלקת נשיקות

אנחנו רוצים ליצור סתירה, ולכן צריך חוק שיגרום לדודה להיות עבריינית. להראות שזה לא 
ייתכן.

החוק הוא- כל הדודות מחלקות נשיקות. 

2. נתון: הכלב שלי לא נובח בלילה

אנחנו רוצים ליצור סתירה, ולכן צריך חוק שיגרום לכלב שלי להיות עבריין. להראות שזה לא 
ייתכן. 

החוק הוא- כל הכלבים נובחים בלילה

3. נתון: יש קומוניסטים שמבינים בכלכלה

אנחנו רוצים ליצור סתירה, ולכן צריך חוק שיגרום לקומוניסטים להיות עבריינים. להראות 
שזה לא ייתכן.

החוק הוא- כל הקומוניסטים לא מבינים בכלכלה

4. נתון: החתול שלי מבין רומנית

אנחנו רוצים ליצור סתירה, ולכן צריך חוק שיגרום לחתול שלי להיות עבריין. להראות שזה לא 
ייתכן.

החוק הוא- כל החתולים לא מבינים רומנית

5. נתון: יש מאכל דיאטטי טעים

אנחנו רוצים ליצור סתירה, ולכן צריך חוק שיגרום למאכל הדיאטטי להיות עבריין. להראות 
שזה לא ייתכן.

החוק הוא- כל המאכלים הדיאטטיים אינם טעימים
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תרגילים

נתון:. 1

- גויאבות אדומות הן מתוקות ומלאות גרגרים

- כל גויאבה מתוקה גדלה בקיץ

קיומה של איזה מהגויאבות הבאות אינה אפשרית?

)1( גויאבה צהובה מלאת גרגרים שאינה מתוקה

)2( גויאבה הגדלה בקיץ ושאינה מלאת גרגרים

)3( גויאבה מלאת גרגרים שאינה אדומה

)4( גויאבה אדומה מלאת גרגרים שגדלה בחורף

כשאין שמש בחוץ, יוצאים האנשים לקונצרט. 2

איזה מהמצבים הבאים לא ייתכן?

)1( אנשים לא יוצאים לקונצרט למרות שאין שמש בחוץ

)2( אנשים לא יוצאים לקונצרט כי יש שמש בחוץ

)3( אנשים יוצאים לקונצרט כי אין שמש בחוץ

)4( אנשים יוצאים לקונצרט למרות שיש שמש בחוץ

נתון:. 3

- זורו מציק רק לכלבים שלא מציקים לו

- לאטיס מציק רק לכלבים שמציקים לזורו

איזה מהמצבים הבאים לא ייתכן?

)1( שניהם מציקים לבונו

)2( רק זורו מציק לבונו

)3( אף אחד מהם לא מציק לבונו

)4( רק לאטיס מציק לבונו
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בשאלה שלפניך מופיעות ארבע טענות שצירופן יוצר סתירה.. 4

מה מבן הבאות היא הטענה, אותה צריך להשמיט, כדי שייווצרו שלוש טענות 
שאין בינן סתירה? 

)1( כל המאושרים אוהבים זיקוקים

)2( יוסי אינו אוהב דברים שמתחילים באות האחרונה בשמה של חברתו רז

)3( יוסי מאושר עם חברתו רז

)4( כולם אוהבים זיקוקים ושירי יום עצמאות

טענה א': כל אדם בוגר הוא רציני. 5

טענה ב': כל אדם שוטה הוא ילדותי

אם שוקו הוא ילדותי רציני הרי ששוקו-

)1( סותר את טענה א' בלבד

)2( סותר את טענה ב' בלבד

)3( סותר את צירוף הטענות

)4( אינו סותר אף טענה

נתונות הטענות הבאות:. 6

- כל הילדים הם יפים

- רק התמימים הם יפים

- אין יפה שלא מסתכל במראה

קיומו של איזה מהבאים אפשרי?

)1( ילד שאינו מסתכל במראה

)2( תמים שאינו יפה

)3( תמים יפה שאינו מסתכל במראה

)4( ילד יפה שאינו תמים 
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רקפת: בעלי מלאכה הם אומנים. 7

ל: לא נכון, ואני ההוכחה לכך אׂוַפּ

מה ידוע לנו בוודאות על אופל לפי הנתונים?

)1( היא אמנית אך לא בעלת מלאכה

)2( היא אינה אמנית ואינה בעלת מלאכה

)3( היא בעלת מלאכה ואמנית

)4( היא בעלת מלאכה שאינה אמנית

 נתון:. 8

טענה א': כל הדיקטטורים הם משופמים או שמנים, אך לא שניהם.

טענה ב': רק שמנים הם משופמים.

מה לא יכול להיות אידי אמין דאדא הדיקטטור?

)1( שמן

)2( משופם

)3( בעל פנים חלקות למשעי

)4( כל התשובות תיתכנה

בהרצאה של המרצה לחינוך הוא טען כי : אין אנשים דברנים ורק אנשים . 9

דתיים או מעניינים יכולים להיות מרצים", אבל הוא בעצמו מהווה סתירה               

לשתי טענותיו.

המרצה האמור בוודאות אינו-

)1( משמים

)2( חילוני

)3( דברן

)4( דתי
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באיראן:. 10

א': אם אחת האזרחיות הולכת עם רעלה אז כל האזרחיות הולכות עם רעלה.

ב': אם אחת האזרחיות הולכת עם כלב אז היא הולכת בלי רעלה וכך גם כל 

האזרחיות האחרות.
נתון: שיראז ואיספהאן הולכות ברחוב באיראן, שיראז עם כלב ואיספהאן         

עם רעלה.
הנתון-

)1( סותר את טענה א' בלבד

)2( סותר את טענה ב' בלבד

)3( סותר את שילוב שתי הטענות

)4( לא סותר אף אחת מהטענות

נתון:. 11

- רק הנמוכים הם שולחנות
- אין רהיטים גבוהים וממתכת

קיומו של איזה מהבאים סותר רק את אחת מהטענות?

)1( שולחן עץ נמוך 

)2( כסא מתכת גבוה 

)3( שולחן מתכת גבוה 

)4( כסא נמוך

ידוע כי:. 12

-  בכדי לקבל מעל ל-700 בפסיכומטרי צריך להירשם למבחן, אך תנאי זה אינו  
    מספיק בכדי לקבל מעל 700. 

- כל מי שיש לו IQ מעל ל-140 מקבל מעל ל-700 בפסיכומטרי

קיומו של מי מהבאים אינו אפשרי?

IQ 130 1( שלי שנרשמה למבחן ובעלת(

)2( קרן שלה IQ 150, אך לא נרשמה למבחן

IQ 135 3( דני שקיבל 762, למרות שיש לו(

)4( אלון שנרשם למבחן, אבל קיבל 653
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נתונות הטענות הבאות:. 13

- אם ורק אם זורו משחק בכדור, אז לאטיס משחק בכדור.

- כשלאטיס משחק בכדור, באנג'י משחקת בעצם ורק אז.

מה מהבאים לא ייתכן שקרה?

)1( לאטיס, זורו ובאנג'י משחקים בצעצוע לעיסה

)2( זורו לא משחק בכדור ובאנג'י לא משחקת בעצם

)3( לאטיס, זורו ובאנג'י משחקים בעצם

)4( באנג'י משחקת בעצם וזורו משחק בכדור 

נתון:. 14

- כוכבים הם תמיד יהירים

- יהירים הם לעולם גבוהים

- חכמים הם בהכרח יהירים

קיומו של איזה מהבאים ייתכן?

)1( כוכב חכם שאינו יהיר

)2( בחור חכם שאינו גבוה

)3( בחור גבוה שאינו כוכב

)4( בחור לא גבוה יהיר

נתון:. 15

- כל מי ששותה "מכבי" יש לו חברים

- כל מי ששותה "מכבי" שם עינו בכוס

מה מהטענות הבאות, יוביל למסקנה שלא קיימים כאלה ששותים "מכבי"?

)1( כל מי ששותה מכבי אינו פיכח

)2( כל מי שיש לו חברים הוא פיכח

)3( אין מי שיש לו חברים ולא שם עינו בכוס

)4( רק מי ששם עינו בכוס יש לו חברים
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נתונות הטענות הבאות:. 16

- כל המדוכאים הם אלכוהוליסטים

- אין מדוכא רווק

איזו מהטענות הבאות תוביל למסקנה שאין מדוכאים בעולם?

)1( כל הנשואים הם מדוכאים

)2( רק מדוכאים הם רווקים

)3( אין אלכוהוליסט רווק 

)4( כל האלכוהוליסטים הם רווקים

נייטרינו הוא אחד החלקיקים הנפוצים ביקום, ועם זאת התגובה שלו עם חומר אחר 

כה חלשה עד שכדור הארץ כמעט "שקוף" עבורו והוא עובר דרכו בחופשיות. 

למעשה, חומת עופרת מכאן ועד הכוכב הקרוב ביותר אלינו - פרוקסימה קנטאורי, 

מרחק כמה שנות אור, לא תספיק על מנת לחסום אפילו מחצית מכמות חלקיקי 

הנייטרינו העוברים דרכה. אז כנראה שקספר לא כל כך יחודי...
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פתרונות

• חשוב מאוד: אי אפשר לסתור ע"פ קיום של משהו שאנחנו לא יודעים עליו דבר )כפי   

   שהוסבר בכיתה(.

1. )4( גויאבה אדומה מלאת גרגרים שגדלה בחורף

נבדוק את התשובות:

     )1( גויאבה צהובה מלאת גרגרים שאינה מתוקה- אפשרי, איננו יודעים דבר, על גויאבות 

     צהובות ועל גויאבות מלאות גרגרים.

     אנו יודעים על גויאבה שאינה מתוקה ע"פ הטענה השקולה לטענה הראשונה: 

     גויאבות אדומות הן מתוקות ומלאות גרגרים

     טענה שקולה: לא מתוק ⇐  לא גויאבה אדומה

     אבל הגויאבה המדוברת היא צהובה אז אין בעיה.

     )2( גויאבה הגדלה בקיץ ושאינה מלאת גרגרים- אפשרי, איננו יודעים דבר על גויאבה 

     הגדלה בקיץ.

     אנו יודעים על גויאבות שאינן מלאות גרגרים מהטענה השקולה לטענה הראשונה:

     גויאבות אדומות הן מתוקות ומלאות גרגרים

     טענה שקולה: לא מלאה גרגרים ⇐  לא גויאבה אדומה

     אבל לא דיברו על צבע הגויאבה אז אין בעיה.

     )3( גויאבה מלאת גרגרים שאינה אדומה- אפשרי, 

     איננו יודעים דבר על גויאבה מלאת גרגרים, או על גויאבה שאינה אדומה.

     )4( גויאבה אדומה מלאת גרגרים שגדלה בחורף- לא אפשרי, 

     גויאבה אדומה חייבת להיות מתוקה ואם היא מתוקה היא חייבת לגדול בקיץ.

2. )1( אנשים לא יוצאים לקונצרט למרות שאין שמש בחוץ

נבדוק את התשובות:

     )1( אנשים לא יוצאים לקונצרט למרות שאין שמש בחוץ- לא ייתכן, אם אין שמש בחוץ 

     אנשים חייבים לצאת לקונצרט

     )2( אנשים לא יוצאים לקונצרט כי יש שמש בחוץ- ייתכן, אנו יודעים על מצב שבו אנשים לא 

     יוצאים לקונצרט ע"פ הטענה השקולה:

     לא יוצאים לקונצרט ⇐  יש שמש בחוץ

     אבל זה מתאים לאמור, אז אין בעיה.

     )3( אנשים יוצאים לקונצרט כי אין שמש בחוץ- ייתכן, זה בדיוק מה שהמשפט

     המקורי אמר.

     )4( אנשים יוצאים לקונצרט למרות שיש שמש בחוץ- ייתכן, אין אנו יודעים דבר על מצב ובו 

     אנשים יוצאים לקונצרט וגם לא יודעים דבר על מצב ובו יש שמש בחוץ.
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3. )1( שניהם מציקים לבונו

נבדוק את התשובות:

     )1( שניהם מציקים לבונו- לא ייתכן, אם זורו מציק לבונו, סימן שבונו לא מציק לו, אבל אז 

     לאטיס לא יכול להציק לבונו )כי לאטיס מציק רק לכלבים שמציקים לזורו(

     )2( רק זורו מציק לבונו- ייתכן, אם בונו לא מציק לו.

     )3( אף אחד מהם לא מציק לבונו- ייתכן, בשום מקום בשאלה לא מחייבים להציק לכלבים, 

     מדובר רק על מקרים בהם כבר מציקים לכלבים.

     )4( רק לאטיס מציק לבונו- ייתכן, אם בונו מציק לזורו.

4. )2( יוסי אינו אוהב דברים שמתחילים באות האחרונה בשמה של חברתו רז

בשאלות שבהן שואלים איזה מהתשובות צריך להשמיט בכדי שלא תהיה סתירה, נבדוק כל 

     פעם האם שלוש הטענות האחרות לא יוצרות סתירה.

נבדוק את התשובות:

     )1( נבדוק את החיבור של שאלות )2(, )3( ו-)4(:

     קיימת סתירה, כי יוסי אינו אוהב דברים שמתחילים ב-ז' וכולם אוהבים זיקוקים.

     )2( נבדוק את החיבור של שאלות )1(, )3( ו-)4(: לא קיימת סתירה!!!

     )3( נבדוק את החיבור של שאלות )1(, )2( ו-)4(:

     קיימת סתירה כי יוסי אינו אוהב דברים שמתחילים באות ז' וכולם אוהבים זיקוקים

     )4( נבדוק את החיבור של שאלות )1(,)2( ו-)3(:

     קיימת סתירה כי יוסי אינו אוהב דברים המתחילים בז' והוא מאושר, לכן הוא חייב 

     לאהוב זיקוקים.

5. )4( אינו סותר אף טענה

אין כאן שום סתירה מכיוון שאיננו יודעים דבר על רציניים או על ילדותיים
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6. )2( תמים שאינו יפה

נתרגם תחילה את הטענות השנייה והשלישית:

     טענה שנייה )רק=היפוך(: יפה ⇐ תמים

     טענה שנייה )אין =שלילת החלק השני(: יפה ⇐ מסתכל במראה

המסקנות שקיבלנו-

     משילוב טענה ראשונה עם השלישית: ילד ⇐ תמים

     משילוב הטענה השנייה עם השלישית: ילד ⇐ מסתכל במראה

נבדוק את התשובות:

     )1( ילד שאינו מסתכל במראה- לא אפשרי, כי כל הילדים מסתכלים במראה

     )2( תמים שאינו יפה- אפשרי, מכיוון שאיננו יודעים דבר על "תמימים", או על "לא יפים"

     )3( תמים יפה שאינו מסתכל במראה- לא אפשרי כי יפה חייב להסתכל במראה.

     )4( ילד יפה שאינו תמים – לא אפשרי, כי ילד חייב להיות תמים

7. )4( היא בעלת מלאכה שאינה אמנית

הסתירה לאמור צריכה להיות קיומו של בעל מלאכה שאינו אומן.

8. )2( משופם

תחילה נתרגם את הטענה השנייה )רק=היפוך(:      

     משופם ⇐ שמן

ונבדוק את התשובות:

     )1( שמן- הוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות רק שמן.

     )2( משופם- הוא לא יכול להיות, כי אם הוא משופם, הוא חייב להיות שמן ואנו יודעים 

     שדיקטטור יכול להיות או משופם או שמן, אך לא שניהם.

     )3( בעל פנים חלקות למשעי- הוא יכול להיות שמן בעל פנים חלקות למשעי.

9. )4( דתי

בכדי לסתור את הטענה שאנשים חייבים להיות לא דברנים, על המרצה להיות דברן

בכדי לסתור את הטענה שמרצים חייבים להיות דתיים או מעניינים, סתירה של משפט הכולל 

     "או" )או דתי או מעניין( היא באמצעות "גם" ולכן על המרצה להיות גם חילוני וגם משמים. 

האפשרות היחידה מהתשובות שהוא אינו היא דתי.



כל הזכויות שמורות © 2012 לזינוק בתי ספר בע"מ 74 | מילולית

10. )3( סותר את שילוב שתי הטענות

אם איספהאן הולכת עם רעלה אז שיראז לא יכולה ללכת בלי רעלה )אם היא עם כלב היא בלי 

     רעלה(, וכך סתרנו את טענה א'.

אם שיראז הולכת עם כלב היא הולכת בלי רעלה ואז איספהאן לא יכולה ללכת עם רעלה, ובכך 

     סתרנו את טענה ב'.

11. )2( כסא מתכת גבוה 

תחילה נתרגם את שתי הטענות-

     טענה ראשונה )רק=היפוך(: שולחן ⇐  נמוך

     טענה שנייה )אין=שלילת החלק השני(: רהיט ⇐ או לא גבוה, או לא ממתכת

נבדוק את התשובות:

     )1( שולחן עץ נמוך – לא סותר אף אחת מהטענות, כי שולחן אמור להיות נמוך ורהיט יכול 

     להיות מעץ.

     )2( כסא מתכת גבוה – סותר רק את הטענה השנייה, מכיוון שרהיט לא יכול להיות גם 

     ממתכת וגם גבוה. לא קשור לטענה הראשונה כי מדובר בכסא ולא בשולחן.

     )3( שולחן מתכת גבוה – סותר את שתי הטענות, כי שולחן לא יכול להיות גבוה, ורהיט לא 

     יכול להיות גם גבוה וגם ממתכת.

     )4( כסא נמוך- לא סותר אף אחת מהטענות,כי אינו שולחן אז לא קשור לטענה הראשונה, 

     וכי רהיט יכול להיות נמוך.

12. )2( קרן שלה IQ 150, אך לא נרשמה למבחן

נבדוק את התשובות:

     )1( שלי שנרשמה למבחן ובעלת -IQ 130 אפשרי, במקרה הזה ייתכן שתקבל מעל 700 

     וייתכן שלא.

     )2( קרן שלה IQ 150, אך לא נרשמה למבחן- לא אפשרי, מכיוון שאם יש לה IQ 150 היא 

     חייבת לקבל מעל 700, אבל היא לא עומדת בתנאי ההכרחי של ההרשמה.

     )3( דני שקיבל 762, למרות שיש לו -IQ 135 אפשרי, אנו לא יודעים דבר על מי שקיבל מעל 

.IQ  135-700, או על מי שיש לו פחות מ     

     )4( אלון שנרשם למבחן, אבל קיבל -653 אפשרי, הרי נאמר לנו שתנאי ההרשמה למבחן אינו 

     קובע בוודאות קבלת ציון מעל 700.
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13. )3( לאטיס, זורו ובאנג'י משחקים בעצם

שימו לב שכל הנתונים הם דו צדדיים )אם ורק אם, ורק אז(

נבדוק את התשובות:

     )1( לאטיס, זורו ובאנג'י משחקים בצעצוע לעיסה- לא אמרו לנו שום דבר על צעצועי לעיסה.

     )2( זורו לא משחק בכדור ובאנג'י לא משחקת בעצם- ייתכן ואפילו הכרחי, אם זורו לא 

     משחק בכדור, לאטיס לא משחק בכדור ואם לאטיס לא משחק בכדור באנג'י בטוח לא 

     משחקת בעצם.

     )3( לאטיס, זורו ובאנג'י משחקים בעצם- לא ייתכן, אם באנג'י משחקת בעצם, לאטיס חייב 

     לשחק בכדור וזורו חייב לשחק בכדור.

     )4( באנג'י משחקת בעצם וזורו משחק בכדור -  ייתכן ואפילו הכרחי,  אם זורו משחק 

     בכדור, לאטיס משחק בכדור ואז באנג'י חייבת לשחק בעצם.

14. )3( בחור גבוה שאינו כוכב

נשלב את הטענות:

     הטענה ראשונה עם הטענה השנייה: כוכב ⇐ גבוה

     הטענה השנייה עם הטענה השלישית: חכם ⇐ גבוה

נבדוק את התשובות:

     )1( כוכב חכם שאינו יהיר- לא ייתכן, מכיוון שע"פ הטענה השלישית, חכמים הם 

     בהכרח יהירים.

     )2( בחור חכם שאינו גבוה- לא ייתכן, ע"פ שילוב הטענה השנייה עם הטענה השלישית, חכם 

     חייב להיות גבוה.

     )3( בחור גבוה שאינו כוכב- ייתכן, אנחנו לא יודעים דבר על גבוהים, או על לא כוכבים.

     )4( בחור לא גבוה ולא יהיר- לא ייתכן, כי אם נסתכל על הטענה השנייה, נגלה כי לא יהיר 

     חייב להיות גבוה.

15. )2( כל מי שיש לו חברים הוא פיכח

שם עינו בכוס= שתה לשוכרה.

בשאלות בהם יש שתי טענות כלל לגבי אותו גיבור )במקרה הזה – מי ששותה "מכבי"(, 

     ושואלים מה יוביל למסקנה שהגיבור לא קיים, ניצור טענת כלל משני החלקים השניים 

     כאשר אחד מהם בשלילה.

או בעברית:

     א' ⇐ ב'

     א' ⇐ ג'

הטענה שתוביל למסקנה כי לא קיימים א' בעולם היא: ב' ⇐ לא ג'  או: ג' ⇐  לא ב'

 ובמקרה הזה: יש חברים ⇐ לא שם עינו בכוס )פיכח(
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16. )4( כל האלכוהוליסטים הם רווקים

תחילה נתרגם את הטענה השנייה )אין=שלילת החלק השני(: מדוכא ⇐ לא רווק

בשאלות בהם יש שתי טענות כלל לגבי אותו גיבור )במקרה הזה – מי ששותה "מכבי"(, 

     ושואלים מה יוביל למסקנה שהגיבור לא קיים, ניצור טענת כלל משני החלקים השניים 

     כאשר אחד מהם בשלילה.

או בעברית:

     א' ⇐ ב'

     א' ⇐ ג'

הטענה שתוביל למסקנה כי לא קיימים א' בעולם היא: ב' ⇐ לא ג'  

     או: ג' ⇐ לא ב'

ובמקרה הזה, אלכוהוליסטים ⇐ רווקים

ב-3 באוגוסט 1492 יצא כריסטופר קולומבוס מנמל פלוס בספרד במסע לגילוי הדרך 

הימית המערבית להודו. על ספינת הדגל שלו "סנטה מריה" ושתי הקרוולות האחרות 

היו כ-90 ספנים, ובהם גם לואיס דה טורס, יהודי אנוס שצורף למשלחת כדי לשוחח 

בארמית ובעברית עם צאצאי עשרת השבטים האבודים, למקרה שייפגשו עמם.

http://www.znk.cc/ezra/363


