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שקרנים

מבוא

 פרק: חשיבה מילולית 

 מספר שאלות: בין 1 ל-2 בפרק

 זמן פתרון מומלץ: כ-1 דק'

זמן במבחן ממוחשב: 4 דק'

שאלות שקרנים הן שאלות בחלק של ההיגיון בפרק של חשיבה מילולית. בשאלות הללו יש לנו 
שקרנים ודוברי אמת. אנחנו נצטרך בשאלות הללו להיות מעין חוקרי שב"כ ולגלות לפעמים מי 

 משקר, לפעמים מי דובר אמת, ולפעמים מה קרה. 

נשחק איקס עיגול )התאמות-סתירות(

כדי לדעת מי שקרן ומי דובר אמת, נשחק באיקס עיגול. נחפש התאמות או סתירות. 
למי שלא ראה, יש סרטון שמסייע בהפנמת הנושא -

כאשר שני דוברים יאמרו את אותו הדבר, זו התאמה, ולכן הם יקבלו את אותו הסימן )לדוגמא 
 .)X שניהם יהיו 

כאשר שני דוברים יסתרו אחד את השני הם יקבלו סימנים שונים )אחד מהם יהיה X  והשני 
 .)O יהיה

לדוגמא- 

בר: "אני הכי יפה בעולם" 	 

אסתי: "בר היא הכי יפה בעולם" 	 

מכיוון ששני הדוברים מסכימים לחלוטין, נסמן אותם באותו הסימן. לדוגמא ליד השם של כל 
אחת מהן נסמן O. כעת זה אומר שהן זהות. שתיהן דוברות אמת, או ששתיהן שקרניות. 

בר: "אני הכי יפה בעולם" 	 

אסתי: "בר היא לא הכי יפה בעולם" 	 

מכיוון ששני הדוברים סותרים זה את זה, נסמן אותם בסימנים שונים. אחת תהיה X והאחרת 
תהיה O. לכן אחת מהן שקרנית והאחרת דוברת אמת )אנחנו לא יודעים עדיין מי זו מי(. 

http://www.znk.cc/ezra/126
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לפעמים המרכז הארצי אוהב להתחכם- 

 יש לשים לב שסתירה היא ממש לומר את הדבר ההפוך!!! 
יש מקרים שלעין בלתי מזוינת נראים כסותרים, אבל למעשה הם בכלל לא סותרים. 

לדוגמא- 

בלהה: "הקיר הזה ורוד"	 

פועה: "הקיר הזה סגול"	 

נכון שאפשרי שהן סותרות זו את זו, אבל זה לא מתחייב. ייתכן שהקיר בכלל בצבע בז', והן 
 שתיהן משקרות!

 אם פועה הייתה אומרת "הקיר הזה לא ורוד" זו הייתה סתירה! 

פרדוקס השקרן-
אדם אינו יכול להעיד על עצמו כשקרן. 

זילפה: "יואוו אני כזו שקרנית!"	 

אם היא באמת הייתה שקרנית היא לא הייתה מודה בזה ואומרת את האמת. ואם היא דוברת 
אמת היא לא הייתה אומרת לנו שהיא שקרנית! ולכן זה פרדוקס. זו סתירה פנימית. ולכן זה 

לא אפשרי. 

 שימו לב- ישנם מקרים שנראים כמו פרדוקס השקרן, אבל הם לא. 

לדוגמא-

דבורה: "אני משקרת בכל בוקר"	 

 ייתכן שעכשיו ערב, והיא מודיעה לנו שבבוקר היא משקרת. 

 יישנם מצבים נוספים שייתכנו למשפט הזה, העיקרון הוא שניתנת הגבלה לתכונת השקרנות – 
אני רק משקר לנשים, אני משקר רק כשאני שמח... 
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שקרנים ולוגיקה- 
הרבה פעמים שאלות שקרנים קשורות לנושא סתירות בלוגיקה. עיברו על נושא הסתירות 

בלוגיקה. 

לדוגמא- 

שוקרי השקרן: "כל כלבי הים מדברים פרסית"	 

 מכיוון שהוא שקרן נסיק את ההפך- לא כולם דוברי פרסית, יש כלב ים שאינו דובר פרסית. 

שוקרי השקרן: "רק כלבי ים מדברים פרסית"	 

 מכיוון שהוא שקרן נסיק את ההפך- לא רק הם דוברי פרסית, יש אחרים שדוברים פרסית.

שוקרי השקרן: "אין כלבי ים שמדברים פרסית"	 

 מכיוון שהוא שקרן נסיק את ההפך- יש כלבי ים שמדברים פרסית. 

שוקרי השקרן: "יש כלבי ים שמדברים פרסית"	 

מכיוון שהוא שקרן נסיק את ההפך- אין כלבי ים שמדברים פרסית. כל כלבי הים לא מדברים 
 פרסית. 

שקרנים וסידורים- 
הרבה פעמים שאלות שקרנים קשורות לנושא של סידורים. עברו על הנושא של סידורים.

לדוגמא-

 

שוקרי השקרן: "אני יושב בצמוד לאמיתי"	 

 מכיוון שהוא שקרן נסיק את ההפך- הוא לא יושב ליד אמיתי. 

שוקרי השקרן: "איני יושב ליד אמיתי"	 

 מכיוון שהוא שקרן נסיק את ההפך- הוא כן יושב ליד אמיתי. 

הצבה
כעת כל מה שנותר לעשות כעת בשאלות שקרנים הוא פשוט להציב. אחרי שבדקנו סתירות 

והתאמות, נציב לאחד מהדוברים אמת או שקר, ונסיק מכאן מסקנות. 
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תרגילים

שארקי הכריש הוא שקרן, דולפי הדולפין דובר אמת, ואילו טוני הטונה אומר . 1

אמת לשארקי, ואילו משקרות לדולפי. 

במפגש של שניים מהשלושה נשמעו הדברים הבאים: 

 דובר א': "אף אחד משנינו אינו דולפי".
דובר ב': "לא נכון, אני דולפי!"

מכאן נובע בהכרח ש-

 )1( דובר א' הוא שארקי
 )2( דובר ב' הוא דולפי

 )3( דובר ב' הוא אינו שארקי
)4(  דובר ב' אינו טוני

ארבעה חברים מנהלים שיחה אודות המכולת "גזול-לי": . 2

 דובר א':  "אין במכולת מוצרי חלב"
 דובר ב': "יש במכולת גבינות"

 דובר ג': "יש במכולת גבינת קוטג'"
דובר ד': "יש במכולת גבינת קוטג' עם שברי אגוזים"

אם ידוע כי שניים מהחברים משקרים והשניים האחרים דוברי אמת, מה 
מהבאים ייתכן?

 )1( יש במכולת רק קוטג' עם זיתים
 )2( יש במכולת רק גבינה לבנה עם פצפוצים  

 )3( יש במכולת קוטג' עם שברי אגוזים
http://www.znk.cc/ezra/314)4( אין במכולת מוצרי חלב כלל
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שלושה ערפדים- ולאד, דרקו וסטאס, שדדו את בנק הדם )כי הם ערפדים, נו..(.   .3
אחד מהם השתלט על השומר, אחד פרץ את הכספת, ואחד נהג ברכב המילוט. 

בחקירתם הם אמרו את הדברים הבאים- 

ולאד- "אני פרצתי את הכספת"

דרקו- "אני נהגתי ברכב המילוט"

סטאס- "אני השתלטתי על השומר"

אם ידוע כי ערפדים תמיד משקרים, מה מהבאים נכון בוודאות?

)1(  אם ולאד לא נהג ברכב המילוט, אז סטאס נהג ברכב המילוט

)2(  אם ולאד לא השתלט על השומר, אז דרקו פרץ לכספת

)3(  אם דרקו לא פרץ לכספת, אז סטאס נהג ברכב המילוט

)4(  אם סטאס לא פרץ לכספת, אז דרקו השתלט על השומר

ארבעה חברים השתתפו במרוץ. לאחר המרוץ נשמעה השיחה הבאה:  .4

אבי: "זוהר הגיע אחרי חסון"

קובי: "אבי הגיע במקום השני"

חסון: "זוהר הגיע ראשון"

זוהר: "חסון וקובי הגיעו במקומות צמודים"

אם ידוע כי אחד החברים בלבד שיקר, מה מהבאים נכון בוודאות?

)1( זוהר ניצח במרוץ

)2( חסון ניצח במרוץ

)3( חסון הגיע אחרון

)4( קובי הגיע לפני אבי
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פתרונות

1234שאלה

4111תשובה

1. )4(  דובר ב' אינו טוני

 .O והאחר יהיה X בין שני הדוברים יש סתירה, ולכן אחד מהם יהיה 
כעת מה שנותר לעשות הוא פשוט להציב. תחילה נניח שהדובר הראשון דובר אמת, ולאחר מכן 

נניח שהוא משקר. 

אם דובר א' דובר אמת, אז אף אחד מהם אינו דולפי הדולפין. כעת, דובר א' שלנו דובר אמת, 
והוא לא דולפין, לכן הוא טוני הטונה. אם הוא דובר אמת כפי שחשבנו אז הוא אמור לדבר עם 

שארקי הכריש.

דובר ב' הוא שרקי הכריש. הוא תמיד משקר. הוא באמת משקר כשהוא אומר שהוא בעצמו 

דולפי. לכן זה סידור מתאים- דובר א' טוני הטונה, דובר ב' שארקי הכריש. 

כעת נציב לדובר א' שקר. אם הוא שקרן, והוא אומר שאף אחד מהם אינו דולפי, זה אומר 
שאחד מהם דווקא כן דולפי. הוא בעצמו לא יכול להיות דולפי, כי דולפי לא יכול לשקר. 

אז בעצם דובר ב' הוא דולפי דובר א' יכול להיות או טוני הטונה )ולשקר לדולפי( או שארקי 
הכריש. 

דובר ב' הוא דולפי, והוא באמת אומר אמת. הוא אומר שהוא דולפי. 

לכן זה סידור מתאים- דובר א הוא טוני או שארקי ודובר ב' הוא דולפי. 

נבדוק את התשובות- 

 תשובה 1- א' הוא שארקי- זה לא מתחייב. יש מצב שהוא לא. 
 תשובה 2- ב' הוא דולפי- זה לא מתחייב, בסידור הראשון הוא לא. 

 תשובה 3- ב' אינו שארקי- זה לא מתחייב. בסידור הראשון הוא דווקא כן. 
תשובה 4- ב' אינו טוני- זה מתחייב. אין שום סידור שבוא הוא טוני! נסמן את תשובה 4. 

2. )1( יש במכולת רק קוטג' עם זיתים

כאשר שואלים אותנו מה ייתכן, נציב תשובות. ידוע לנו כי יש שני שקרנים ושני דוברי אמת. 

תשובה 1- יש במכולת רק קוטג' עם זיתים
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 דובר א':  "אין במכולת מוצרי חלב"-שקרן. יש קוטג'
 דובר ב': "יש במכולת גבינות"- דובר אמת. יש קוטג'

 דובר ג': "יש במכולת גבינת קוטג'"- דובר אמת. יש קוטג'
דובר ד': "יש במכולת גבינת קוטג' עם שברי אגוזים"- שקרן. יש רק עם זיתים! 

קיבלנו באמת שני שקרנים ושני דוברי אמת. זה מתאים! ניתן לסמן את תשובה 1 מבלי לבדוק 
את שאר התשובות. 

תשובה 2- יש במכולת רק גבינה לבנה עם פצפוצים  

 דובר א':  "אין במכולת מוצרי חלב"- שקרן. יש גבינה
 דובר ב': "יש במכולת גבינות"- אמת. יש גבינה

 דובר ג': "יש במכולת גבינת קוטג'"- שקרן. יש רק גבינה לבנה
דובר ד': "יש במכולת גבינת קוטג' עם שברי אגוזים"- שקרן. יש רק גבינה לבנה

קיבלנו שלושה שקרנים. ואמרו שיש רק שני שקרנים. נפסול. 

תשובה 3- יש במכולת קוטג' עם שברי אגוזים

 דובר א':  "אין במכולת מוצרי חלב"- שקרן. יש קוטג'
 דובר ב': "יש במכולת גבינות"- אמת. יש קוטג'

 דובר ג': "יש במכולת גבינת קוטג'"- אמת. יש קוטג'
דובר ד': "יש במכולת גבינת קוטג' עם שברי אגוזים"- אמת. יש קוטג' כזה

קיבלנו שקרן אחד בלבד, ואמרו שיש שניים. נפסול.

תשובה 4- אין במכולת מוצרי חלב כלל
 דובר א':  "אין במכולת מוצרי חלב"- אמת. אין בכלל.
 דובר ב': "יש במכולת גבינות"- שקר. אין מוצרי חלב. 

 דובר ג': "יש במכולת גבינת קוטג'"- שקר. אין מוצרי חלב.
דובר ד': "יש במכולת גבינת קוטג' עם שברי אגוזים"- שקר. אין מוצרי חלב.

קיבלנו שלושה שקרנים, ואמרו שיש שניים. נפסול. 
רק תשובה 1 נכונה. 
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3. )1(  אם ולאד לא נהג ברכב המילוט, אז סטאס נהג ברכב המילוט

שקרן אומר את ההפך מהאמת. 

מהנתונים בלבד אנחנו לא יכולים לדעת מה עשה כל אחד, רק מה הוא לא עשה.

ולאד- "אני פרצתי את הכספת"- יא שקרן!!! 

             אתה לא פרצת לכספת! אתה ברכב מילוט או עם השומר!

דרקו- "אני נהגתי ברכב המילוט"- יא שקרן!!! 

             אתה לא נהגת ברכב מילוט! אתה כספת או שומר!

סטאס- "אני השתלטתי על השומר"- יא שקרן!!! 

               אתה לא השתלטת על השומר! אתה כספת או מילוט!

אז האפשרויות לכל אחד הן-

סטאסדרקוולאד

כספת                  מילוטכספת                    שומרמילוט                   שומר

כעת בשאלות אם...אז... נבדוק מה נתון לנו ב"אם", ונראה אם אנחנו מגיעים לאותו ה-"אז". 

תשובה -1 אם ולאד לא נהג ברכב המילוט, אז סטאס נהג ברכב המילוט-

אם ולאד מילוט, אז ולאד הוא השומר. אם ולאד הוא השומר אז דרקו עם הכספת. 

אם דרקו עם הכספת לסטאס נותר להיות עם המילוט. באמת הגענו לאותה תשובה! 

נסמן את תשובה 1. 

4. )1( זוהר ניצח במרוץ

זה שילוב של שאלת שקרנים וסידורים. נחפש סתירות או הסכמות.

אבי וחסון סותרים אחד את השני. אבי אומר שזוהר הגיע אחרי חסון, וחסון אומר שזוהר הגיע 

 .O-וב  X-בכלל ראשון! לכן נסמן אותם ב

כעת זה אומר שאחד מהם שקרן והאחר דובר אמת. 

משום שאמרו שיש רק שקרן אחד, וזה יכול להיות או חסון או אבי, אז אפשר לדעת שהיתר 

דוברי אמת. 
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קובי שאומר שאבי הגיע שני, דובר אמת. וגם זוהר שאומר שחסון וקובי הגיעו צמודים דובר אמת. 

נסדר את ארבעת החברים- 

קובי: "אבי הגיע במקום השני". ולכן- 

.1

אבי2.

.3

.4

זוהר: "חסון וקובי הגיעו במקומות צמודים". הם יכולים להיות במקומות 3 ו-4. נשים בינם 

חץ מתחלף.

.1

אבי2.

חסון3.

קובי4.

כעת נותר רק זוהר שיהיה במקום ראשון. לכן תשובה 1 נכונה.


