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מספר נבחן
שם משתמש

כיתה

 כללי1
באחריות כל נבחן להגיש המבחן. ההגשה בשליחת קבצי המבחן באמצעות הדוא"ל לכתובת שתסופקא
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי המבחן בכונן המאפשר שחזור קובץ לאחר הפסקת זרם החשמלב
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי המבחן תדיר, לפחות לאחר כל תת סעיף מסומןג
בגליון הראשון של קובץ המבחן חובה להקליד מספר נבחן, שם משתמש ומספר כיתהד
חובה לגרור נוסחאות כאשר אפשר וצפוי שכך ידרשה
יש לכתוב פתרונות יעילים, ויש להפנות לתאים מסויימים כאשר אפשר וצפוי שכך נדרשו
כל עוד אפשר, יש לכתוב פתרונות פשוטיםז
כל עוד לא נאמר אחרת, מותר להשתמש בעמודות עזר כפי הנדרש  לא להגזים !ח

יש להפחית את מספר עמודות העזר למינימום האפשרי
במהלך המבחן אין לצאת מהכיתה ללא ליווי משגיח/הט
במהלך המבחן יש להסתכל אך ורק על צג(מוניטור/מסך) המחשב האישי שלךי
המבחן יתקיים בעבודה אישית ובשקט. כנהוג בקורסי מחשב: אין רחמים כאשר מדובר במשמעתיא
יש להחזיר דף זה למתרגל/משגיח בסיום המבחן, בציון מספר זהות, מספר נבחן וכיתהיב

הורדת/העתקת קובץ המבחן:2
קובץ הבחינה נמצא בכתובת שתימסר על-ידי נציגי מדור בחינות שתופיע על לוח הכיתהא

S:\CFE923יש להוריד את כל קבצי המבחן כבר בתחילתו באונב"ג לתיקיהב
ובמכללת אחווה לתיקיה הראשית של הכונן האישי שיסופק ברשת.

יש לשמור את קבצי הפתרון בשם שיהיה מספר נבחן כפי שמופיע על דף מדור בחינותג

עד לקבלת ציון סופי בקורס. אין לשנות או למחוק את קבצי המבחן,

הגשת המבחן:3
יש לוודא שכל הקבצים סגורים לפני המשלוח בדואר האלקטרוני. כדאי ש Excel תהיה סגורהא
כתובת הדואל למשלוח קבצי התוצאות היא כדלהלן:ב

econ.comp@gmail.comתלמידי אונב"ג ישלחו את קבצי התוצאות לכתובת
econ.comp@gmail.comתלמידי מכללת אחווה ישלחו את קבצי התוצאות לכתובת

נושא הדואל יהיה כשם הקובץ, לדוגמה: 12345ג
יש לשלוח העתק לתא הדואר האישי ממנו שולחים, כדי שישמר העתק מהקובץ, באמצעות נמען נוסף ב CCד
אין לסמוך על שמירת דואר יוצא, לעיתים שיטה זו לא שומרת קבצים מצורפיםה
משך המבחן שעתיים ועשרים דקות כולל הורדת קובץ המבחן אך לא כולל שליחה לבדיקהו
אחריות הגשת המבחן בזמן היא על הנבחן !ז
יש לשלוח את קובץ הפתרון בזמן, קובץ שיגיע באיחור לא ייבדק !!! זמן שרת הדואר/רשת הוא הקובעח
שליחת קובץ התוצאות באמצעות דואר אלקטרוני/רשת הם חלקים אינטגרליים מהמבחןט

על כל סטודנט למצוא פתרון למבחן באופן עצמאי, כאשר אסור בשום אופן:4

מחשבים לכלכלנים – הוראות לבחינה
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להתקשר עם גורמים אחרים פרט למתרגלים ונציגי מדור בחינות/המחלקהא
להשתמש בדיסקטים או כל אמצעי אחסון קבצים אחרב
להשתמש בטלפון נייד/אלחוטי או כל אמצעי תקשורת אחרג
להשתמש באמצעי אלקטרוני כלשהו – כולל מחשבון, פרט למחשב באמצעותו נערכת הבחינהד
להשתמש באינטרנט, פרט ל-ה
הורדת קובץ הבחינה1
פתיחת תיבת הדואר האלקטרוני האישית2
להשתמש בדואר אלקטרוני, פרט להגשת קובץ הבחינה בסיומהו
להשתמש ברשת, פרט ל-ז
הורדת קובץ המבחן 1
2( S: – באונב"ג) פרט לשמירה בכונן אישי
בקבצים כלשהם שאינם קובץ המבחןח
באמצעים שנמצאים ברשותם של סטודנטים אחריםט
כתב יד שאינו מצולם - אסור. אסור לכתוב כלום פרט לפרטים אישיים כשנדרשי
עברה על סעיפי המשנה הנ"ל תגרור המלצה לפסילת המבחן ואף לפסילת הקורסיא

בהצלחה!5
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שאלה 1 - 20 נקודות (3 סעיפים)

ליעוץ כלכלי המחשבים כבר מיושנים באופן הפוגע בעבודה והם דורשים החלפה. בחברת "אקואקסל"
בחברה כבר הוחלט על רכיבי הבסיס לכל המחשבים שירכשו, ונותר לקבוע באיזו איכות

יהיו הרכיבים שנותרו לבחירה.

1 מתחת לשאלות מופיעה טבלת מחירים של הרכיבים החסרים לפי איכות.סעיף
לאחר מכן מופיעה מערכת לחישוב העלות הכוללת למחשב.7 נקודות

באמצעות נוסחה נגררת אחת עליך ליבא את העלויות הרלוונטיות לשלושת הרכיבים החסרים
מטבלת המחירים ולסכם את העלות הכוללת למחשב בודד.

2 בתאים המסומנים בצבע תכלת, סעיף עליך ליצור מגבלות למניעת הקלדת נתונים שגויים.
1 ל 7 בתאים המייצגים6 נקודות על התוכנה לא לאפשר להקליד איכות שאינה מספר שלם בין

אותם במערכת לחישוב העלות הכוללת למחשב.

3 עליך ליצור טבלת רגישות המחיר הכולל של מחשבסעיף עבור איכות נתונה של מעבד מרכזי,
לאיכויות/רמות של נפחי זכרון העבודה ונפח האכסון.7 נקודות

על טבלת הרגישות להופיע מתחת למערכת חישוב העלות הכוללת, החל מהתא הירוק.

טבלת מחירים לפי איכות
נפח אכסוןנפח זכרון עבודהמעבד מרכזיאיכות

1510245200
2520260220
3550270250
4500280280
5650300310
6700350370
7800400410

מערכת לחישוב העלות הכוללת למחשב
עלויותאיכות

3550מעבד מרכזי
2260נפח זכרון עבודה

4280נפח אכסון
700סה"כשאר הרכיבים

========
1790סה"כ

טבלת רגישות
179012345

116951710172017301750
217151730174017501770
317451760177017801800
417751790180018101830
518051820183018401860
618651880189019001920
719051920193019401960
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67
18001850
18201870
18501900
18801930
19101960
19702020
20102060
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שאלה 2 - 35 נקודות (4 סעיפים)

סינון אוטומטי,  ו/או סיכומי ביניים, סינון מתקדם, טבלת ציר, אין להשתמש במיון,
אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכך.

אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

מתחת לשאלות מופיעים נתוני משחק ששימש למחקר כלכלי.*
כאשר בכל סיבוב נקבעו זוכים.* המשחק התנהל כתחרות בת ארבעה סיבובים,
כל שורה בנתונים מייצגת נתוני משתתף אחד*
בכל סיבוב של התחרות על כל משתתף היה לבחור מספר שלם בין 0-100 (כולל).*
בכל סיבוב הזוכה הוא בעל המספר הקרוב ביותר ל-2/3 מממוצע המספרים שבחרו כל *

המשתתפים באותו סיבוב

40, 50.דוגמה ,30 ,20 ,10 : 5 אנשים ובחרו במספרים בתחרות השתתפו
20 30 ולכן הזוכה הוא זה שבחר במספר ממוצע המספרים

1 יש לכתוב נוסחה נגררת,סעיף "אסטרטגיה" בעמודה לבחינת ההתנהגות  המשתתפים,
עבור כל משתתף שהקטין את המספר הנבחר לאחר כל סיבוב,8 נקודות שתחזיר "ירידה"

תחזיר "עליה" עבור כל משתתף שהגדיל את המספר הנבחר לאחר כל סיבוב, 
ותחזיר מחרוזת ריקה עבור התנהגות אחרת.

באמצעות עיצוב מותנה יש לצבוע את צללית (רקע) המספרים הזוכים בכל סיבוב בסגול.סעיף 2
 9 נקודות

3 יש לחשב מהו מספר המספרים שהוצעו בכל סיבוב לא כולל חזרות? סעיף
ולהיות רגישים לשינויים בנתוני המקור.9 נקודות על התוצאות להופיע ליד השאלה מתחת לכותרות,
אין לספור מספר החוזר על עצמו יותר מאשר פעם אחת.הבהרה
(32 מספרים חזרו על עצמם).דוגמה 56 מספרים שונים בסיבוב הראשון הוצעו

4 מהם המספרים הזוכים בכל סיבוב?סעיף
ולהיות רגישים לשינויים בנתוני המקור.9 נקודות על התוצאות להופיע ליד השאלה מתחת לכותרות,

עמודות עזר לסע
2סיבוב 1 3סיבוב 4סיבוב סיבוב 1אסטרטגיהסיבוב

5160724917.4090909
465577912.4090909
55.4090909ירידה89636154
777172743.4090909

65948627.5909091
5949139625.4090909
7388924739.4090909

86720425.5909091
378041573.40909091
6897512434.4090909
8421401450.4090909
40787116.40909091
7259847038.4090909
4616315612.4090909
7798535743.4090909
273027116.59090909
373532873.40909091

472445429.5909091
1615322017.5909091
787499444.4090909
6123858427.4090909
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414632777.40909091
9863729564.4090909
9399795259.4090909
25794428.59090909
1276485821.5909091
6737866033.4090909
2167149012.5909091
5888993224.4090909
5446466320.4090909
2113833512.5909091
7387292639.4090909
274889596.59090909
5338153019.4090909
837487649.4090909
5294107218.4090909
322466821.59090909
5659218822.4090909
44.4090909ירידה7855480
9670424862.4090909
6448267630.4090909
102348123.5909091
811719447.4090909
7285445238.4090909
5858915524.4090909
1575338218.5909091
651122831.4090909
365517652.40909091
704057636.4090909
6530859931.4090909
4874488614.4090909
327961331.59090909
8335438349.4090909
5995277625.4090909
9371109459.4090909
169858017.5909091
5790847423.4090909
311416702.59090909
306916583.59090909
2196872412.5909091

5498928.5909091
9188414457.4090909
5323769019.4090909

085392133.5909091
30186203.59090909
9629432062.4090909
9729903963.4090909
2063614913.5909091

25.5909091עליה8406587
6868335334.4090909
48.4090909ירידה82815018
571226923.4090909
11.4090909עליה45535690
1887547515.5909091
127267221.5909091
650989531.4090909
1370109420.5909091
1072551323.5909091
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28546105.59090909
7737524043.4090909
221422211.5909091
4849571914.4090909
766943242.4090909
5157977317.4090909
733508939.4090909
6517117831.4090909
5775717023.4090909
6571903731.4090909

33.590909134.924242432.535.30303031.59090909
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2סיבוב 1מספרים 3סיבוב 4סיבוב סיבוב
56545964

2סיבוב 1זוכים 3סיבוב 4סיבוב סיבוב
32353235זוכים

33זוכים נוספים
2 3עיף עמודות עזר לסעיף

2 4סיבוב 3סיבוב 1סיבוב 2סיבוב סיבוב 4סיבוב 3סיבוב
25.075757639.513.69696971111
29.924242424.543.69696971111
28.075757628.518.69696971111
36.075757625.58.30303031111
24.075757628.550.69696971111
14.075757619.560.69696971111
53.075757659.511.69696971111
32.075757612.531.30303031111
45.07575768.521.69696971111
62.075757618.511.30303031111
13.92424247.521.30303031111
43.075757625.524.30303031121
24.075757651.534.69696971211
18.92424241.520.69696972111
63.075757620.521.69696972112
4.924242425.524.30303031112
0.075757580.551.69696972111
37.075757611.518.69696971112
19.92424240.515.30303031121
39.075757666.531.30303031112
11.924242452.548.69696971111
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11.07575760.541.69696971131
28.075757639.559.69696971221
64.075757646.516.69696971111
27.924242461.56.69696971111
41.075757615.522.69696971111
2.0757575853.524.69696971111
32.075757618.554.69696971211
53.075757666.53.30303031221
11.075757613.527.69696971211
21.924242450.50.30303032111
52.07575763.59.30303032111
13.075757656.523.69696972111
3.0757575817.55.30303031111
39.075757654.529.30303031211
59.075757622.536.69696971111
10.924242433.546.69696971111
24.075757611.552.69696971311
20.075757615.535.30303032121
35.07575769.512.69696971111
13.07575766.540.69696971211
32.92424241.545.69696971111
17.924242413.531.30303031113
50.075757611.516.69696972122
23.075757658.519.69696972111
40.07575760.546.69696971112
23.924242430.57.30303031111
20.075757615.529.69696971211
5.0757575824.529.30303031122
4.9242424252.563.69696972221
39.075757615.550.69696971332
44.075757628.52.30303032121
0.0757575810.547.69696972211
60.07575765.540.69696972122
36.075757622.558.69696972221
63.075757627.544.69696972211
55.075757651.538.69696971121
20.924242416.534.69696971112
34.075757616.522.69696971122
61.075757654.511.30303033122
30.924242465.526.30303031111
53.07575768.58.69696971321
11.924242443.554.69696972212
50.07575766.514.30303031211
33.924242453.515.30303032122
5.9242424210.515.30303032123
5.9242424257.53.69696971211
28.075757628.513.69696971332
5.0757575832.551.69696972212
33.07575760.517.69696972121
46.075757617.517.30303031111
33.924242410.533.69696972211
18.075757623.554.69696971113
52.075757621.539.69696971211
27.92424246.536.69696972222
34.924242465.559.69696973122
35.075757622.558.69696971232
37.075757622.522.30303032211
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29.924242413.525.30303031221
2.0757575819.54.69696973211
33.92424249.513.30303031321
14.075757624.516.30303032231
34.075757628.53.30303031222
22.075757664.537.69696972111
0.0757575832.553.69696973311
17.924242421.542.69696974211
40.075757638.534.69696973213
36.075757657.51.69696975321

0.075757580.50.3030303
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עמודות עזר לסעיף 4
1 3סיבוב 2סיבוב 4סיבוב סיבוב

3532

32
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32

35

32

33

32
35

33
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שאלה 3 - 45 נקודות ( 5 סעיפים)

אין להשתמש במיון, טבלת ציר ו/או סינון אוטומטי אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכך.
אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

אין להסתמך על המיון הקיים

Q3_Data סעיפי שאלה זו מתייחסים לנתונים המופיעים בגליון

בטבלה שלהלן עליך להציג פרטים של ארבעת הדירות היקרות ביותר סעיף 1
על התוצאות להתקבל באמצעות נוסחה נגררת אחת 9 נקודות

גודל במ"רתאריך כניסהכתובתשכר דירה חודש
2009-10-2790ביאליק2,480
2009-11-0590ש"י עגנון2,220
2009-11-0974חיים ויצמן2,210
2009-11-2774שלום עליכם2,150

באמצעות פונקציית מערך אחת עליך להציג את מספר הדירות המוצעות להשכרה בכל סעיף 2
קטגוריית "מס' חדרים" ולהציג תרשים על פי הדוגמה שבקובץ CFE923_Q3_Chart.pdf 9 נקודות

לבנית התרשים יש להשתמש בתוצאות הערכים המופיעות משמאל לטבלת התוצאות.
Q3-Chart על התרשים להופיע כגליון חדש בשם

מס' חדריםמס' דירותמס' חדרים
1.541.5

2172
2.5292.5

3313
3.5163.5

494

בסעיפים הבאים, השימוש בעמודות עזר אסור!הוראה:
אם יש צורך בתאי עזר, אלו יופיעו בסמוך לשאלה הרלוונטית.

שוכר מחפש דירה נוחה לשכירות שניתן להכנס אליה כבר בחודש נובמבר.סעיף 3
יש לו מספר דרישות מינימליות: השוכר מעוניין בדירה עם חניה, עם רהוט כלשהו,  9 נקודות

ואם הדירה ממוקמת בקומה הראשונה או בקומת קרקע שתהיה גם מסורגת. 
בתא ירוק בשורה זו עליך לכתוב נוסחה שתחשב את המחיר הממוצע 

של הדירות המתאימות למגבלות שהציב השוכר.

עליך להציג את רשימת הרחובות בהם מוצעות להשכרה דירות עם חניה שאינה דירת קרקע. סעיף 4
על התוצאות להופיע בגליון נפרד בשם Q3_4 9 נקודות

עליך לפרט בתא הירוק כיצד פעלת

ערכ

יוצרים גליון חדש בשם הנדרש. מעתיקים לגליון החדש את הכותרת של השדה הנדרש לרשימה הנדרשת. מת
מתקדם מהגליון החדש מתא ריק ששכניו ריקים גם הם, קובעים שתוצאות הסינון יועתקו למקום אחר, מסמנים
הנתונים כנדרש, מסמנים את טווח קריטריונים שנרשמו ליד תשובה זו מבעוד מועד, מסמנים את הכותרות שה

מועד לגליון החדש כאיזור התוצאות, מסמנים רשומות ייחודיות בלבד ומאשרים את הפעולה.

15

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



מתחת לסעיף זה עליך ליצור טבלת ציר זהה לדוגמה שלהלן ׁ(ללא סימון התא הירוק).סעיף 5
עליך להציג את פירוט הרשומות המרכיבות את הערך של התא המודגש בירוק, ובגליון נפרד 9 נקודות

שכונה
Data12תשלומים בשנהריהוט
ספירה של כתובת1חלקי

ממוצע של שכר דירה חודשי
25ספירה של כתובת3

14351668ממוצע של שכר דירה חודשי
13ספירה של כתובתמעל שלושה

16501796.666667ממוצע של שכר דירה חודשי
12ספירה של כתובת1כן

17001405ממוצע של שכר דירה חודשי
ספירה של כתובת3

ממוצע של שכר דירה חודשי
45ספירה של כתובתמעל שלושה

18151636ממוצע של שכר דירה חודשי
22ספירה של כתובת1לא

18251525ממוצע של שכר דירה חודשי
36ספירה של כתובת3

18901523.333333ממוצע של שכר דירה חודשי
612ספירה של כתובתמעל שלושה

1711.6666671603.333333ממוצע של שכר דירה חודשי

שכונה
Data12תשלומים בשנהריהוט
כתובת 1Count ofחלקי

Average of שכר דירה חודשי
3Count of 25כתובת

Average of 14351668שכר דירה חודשי
13כתובת Count ofמעל שלושה

Average of 16501796.666667שכר דירה חודשי
12כתובת 1Count ofכן

Average of 17001405שכר דירה חודשי
3Count of כתובת

Average of שכר דירה חודשי
45כתובת Count ofמעל שלושה

Average of 18151636שכר דירה חודשי
22כתובת 1Count ofלא

Average of 18251525שכר דירה חודשי
3Count of 36כתובת

Average of 18901523.333333שכר דירה חודשי
612כתובת Count ofמעל שלושה

Average of 1711.6666671603.333333שכר דירה חודשי
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מס' דירות
4

17
29
31
16

9

תאריך כניסהסורגיםריהוטקומה
40148>לא<>1<

40148>כןלא<>1
40148>כןלא<>קרקע1,747

חניהקומה
כןקרקע<>

כים

תחילים סינון
ם את בסיס

הועתקו מבעוד 
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סכום כולל34
134

130017201615
29

20201694.444444
7415

1802.85714318851813.333333
14

18801597.5
55

17041704
5317

181817701755.294118
3310

16301946.6666671743
3113

1756.66666718801689.230769
8329

1857.51816.6666671717.931034

34Grand Total
134

130017201615
29

20201694.444444
7415

1802.85714318851813.333333
14

18801597.5
55

17041704
5317

181817701755.294118
3310

16301946.6666671743
3113

1756.66666718801689.230769
8329

1857.51816.6666671717.931034
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חניה
כן
כן
כן
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חצרריהוטשכר דירה חעל_עמודיםקומות בבניןקומהמס' חדריםכתובתשכונה
לאלא1830לא323ש"י עגנון3
לאכן1390לא234חיים ויצמן4
לאכן1700כן2.533ז'בוטינסקי1
לאלא1670כן322דוד המלך2
לאכן2020לא2קרקע3ש"י עגנון3
לאחלקי1790כן3.511רוטשילד2
כןלא2100לאקרקעקרקע3.5ז'בוטינסקי1
לאכן1690לאקרקעקרקע2.5סוקולוב1
לאלא1380לא246בן גוריון3
לאלא1300לא2.545אברהם אבינו2
לאלא1230כן224דוד המלך2
לאכן1670לא222ביאליק3
לאכן1780לא325שלום עליכם3
לאחלקי1790לא3.522דוד המלך2
לאחלקי1430לא2.534סוקולוב1
לאכן1680לא324אברהם אבינו2
לאחלקי1770לא2.522שלמה המלך4
לאלא1240לא233אברהם אבינו2
לאכן1890לא322לוינסקי1
לאחלקי1300כן236שלום עליכם3
לאכן1370כן2.524מונטיפיורי2
לאלא1750לאקרקעקרקע3.5דוד המלך2
לאלא1890לא344זלמן שז"ר4
לאלא1920לאקרקעקרקע3אבן גבירול3
לאחלקי1760לאקרקעקרקע2.5שלמה המלך4
לאחלקי1380כן1.536גולדה מאיר4
לאחלקי1630לא2.523בן גוריון3
כןחלקי1940לאקרקעקרקע2.5גולדה מאיר4
לאכן1880כן347גולדה מאיר4
כןלא1910לאקרקעקרקע3חיים ויצמן4
לאחלקי1410לא235שלום עליכם3
לאלא1590לא3קרקע1.5שלום עליכם3
לאחלקי1760לא435רוטשילד2
לאלא1960לא445מונטיפיורי2
לאלא1590לא334חנה סנש2
לאחלקי2020לא3קרקע3.5גולדה מאיר4
לאלא1440לא2.523שאול המלך2
לאחלקי1480כן2.545אברהם אבינו2
לאלא1910לא425הרצל1
לאלא1520כן324מונטיפיורי2
לאלא1830לא1קרקע3חנה סנש2
לאלא1620לא2.533שפרינצק1
לאחלקי1730לא324ש"י עגנון3
לאכן2020לאקרקעקרקע3.5שלום עליכם3
כןלא1730לא2קרקע2.5יצחק רבין4
לאחלקי1770לא2.544מנחם בגין4
לאכן1600לא2.524ש"י עגנון3
לאחלקי1650לא3קרקע2ז'בוטינסקי1
לאכן1760לא324שאול המלך2
לאחלקי1620כן2.544דוד המלך2
לאלא1780כן3.544אברהם אבינו2
כןלא1950לא1קרקע3סוקולוב1
לאלא2150לאקרקעקרקע4שלום עליכם3
לאלא1870לא3.522סוקולוב1
לאלא1520לא1.533בן גוריון3
כןלא1590לא1קרקע2אבן גבירול3
לאלא1600לא2.535ש"י עגנון3
כןלא1750לא1קרקע3אברהם אבינו2
לאלא1580לאקרקעקרקע2.5מונטיפיורי2
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לאחלקי1550לא2.523אברהם אבינו2
לאלא1510לא2.544חנה סנש2
לאלא1300לא3קרקע2שאול המלך2
לאחלקי1960לא3.546חיים ויצמן4
לאלא2000לא3קרקע3אבן גבירול3
לאכן1790לא2.544לוינסקי1
כןלא2210לאקרקעקרקע3.5חיים ויצמן4
לאלא1550כן2.534סוקולוב1
לאלא1620לא3.535ארלוזורוב1
כןכן1890לאקרקעקרקע3שפרינצק1
לאלא1720לא334גולדה מאיר4
לאלא2220לא424ש"י עגנון3
לאלא1620לא2.544שפרינצק1
לאלא1880כן314זלמן שז"ר4
לאלא1840לא1קרקע2בן יהודה3
לאכן1850לא2.533אבן גבירול3
לאכן1440לא2.523דוד המלך2
לאלא1520כן3.525רוטשילד2
לאחלקי1700לא3.546שלום עליכם3
לאלא1780לא3קרקע2.5לוינסקי1
לאחלקי1710לא2.524שלום עליכם3
לאחלקי1620לא335חנה סנש2
לאלא1350לא233חנה סנש2
לאלא1830לא333חיים ויצמן4
לאכן1770לא322רוטשילד2
לאלא1670לא345בן יהודה3
לאכן1370כן2.546מונטיפיורי2
לאלא1470לא225ז'בוטינסקי1
לאחלקי2120לא3קרקע4אברהם אבינו2
לאלא2100לא444ארלוזורוב1
לאחלקי2040לא3.533גולדה מאיר4
לאכן1600כן323שאול המלך2
לאכן1540לא2קרקע2אבן גבירול3
לאלא1500לאקרקעקרקע2מונטיפיורי2
כןחלקי2100לא1קרקע3שלמה המלך4
לאכן2010לא3קרקע3מנחם בגין4
לאכן1670לא3קרקע2אבן גבירול3
לאלא1750לא4קרקע3אברהם אבינו2
לאלא1740לא334אבן גבירול3
לאחלקי1440לא4קרקע2סוקולוב1
לאלא1970כן412בן גוריון3
לאכן1510כן1.522בן גוריון3
לאכן1950לא3.524ביאליק3
כןלא1860לא1קרקע3.5דוד המלך2
לאחלקי2480לא422ביאליק3
לאכן1910לא2.522חיים ויצמן4
לאחלקי1960לא2קרקע3אבן גבירול3
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תשלומים בשנהגודל במ"רחניהתאריך כניסהסורגיםמעלית
653לא2009-12-02לאכן
334לא2009-09-30לאלא
501כן2009-11-09לאלא
6012לא2009-11-29לאלא
603כן2009-10-18כןלא
606כן2009-11-20כןלא
743לא2009-11-08כןכן
4512לא2009-10-07כןכן
401לא2009-11-18לאכן
451לא2009-09-29לאכן
403לא2009-11-06לאלא
404לא2009-10-20לאלא
563לא2009-10-24לאכן
603לא2009-10-29לאלא
453לא2009-10-03לאכן
6012לא2009-11-02לאלא
454כן2009-11-03לאלא
3312לא2009-09-28לאלא
566לא2009-11-03כןלא
331כן2009-10-14כןכן
451כן2009-09-28לאכן
606לא2009-11-10כןכן
604כן2009-11-30לאכן
601לא2009-09-28לאכן
451לא2009-11-10לאכן
351כן2009-11-06לאכן
504לא2009-10-18לאכן
453לא2009-11-06כןלא
651לא2009-09-27לאכן
561לא2009-11-20כןכן
4012לא2009-10-06לאכן
404כן2009-10-29לאלא
743כן2009-10-27לאכן
9012כן2009-10-07לאכן
656לא2009-11-11כןכן
601כן2009-11-18כןלא
503לא2009-10-29לאלא
5512לא2009-11-28לאכן
744לא2009-10-09לאכן
604כן2009-10-17לאכן
6512כן2009-10-18לאלא
506כן2009-11-30לאלא
566כן2009-11-29לאכן
606כן2009-10-01לאכן
4512לא2009-10-22כןלא
5012לא2009-11-26לאלא
454כן2009-10-09לאלא
4512לא2009-10-13לאלא
656לא2009-10-12כןכן
553כן2009-11-15לאכן
676לא2009-11-08כןכן
653לא2009-11-23כןלא
744כן2009-11-27לאכן
6012לא2009-11-12לאלא
406כן2009-10-25לאכן
401לא2009-11-18כןלא
553כן2009-11-14כןכן
603לא2009-11-26לאלא
506לא2009-10-17לאכן
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553לא2009-10-15לאכן
503לא2009-11-17לאלא
3312כן2009-11-22כןכן
7412לא2009-11-10לאכן
6512כן2009-10-15לאכן
5512לא2009-10-05כןכן
741לא2009-11-09כןכן
551לא2009-10-04כןכן
603לא2009-10-10כןכן
5612כן2009-10-27כןכן
601לא2009-10-15לאלא
9012לא2009-11-05לאכן
5012כן2009-10-14לאלא
653לא2009-10-06כןלא
453כן2009-11-30לאלא
556כן2009-11-24כןלא
451כן2009-10-03לאלא
604לא2009-11-06לאכן
604לא2009-11-18לאכן
554לא2009-11-29לאלא
5512לא2009-10-01לאלא
653כן2009-11-19לאכן
403לא2009-11-19לאכן
566כן2009-10-20לאלא
566לא2009-11-22כןלא
604כן2009-10-11לאכן
4512לא2009-11-07לאכן
456לא2009-10-26לאכן
804לא2009-10-18כןלא
801לא2009-11-02כןכן
6712לא2009-10-13לאלא
606לא2009-10-19כןלא
333לא2009-11-24לאלא
454לא2009-10-24לאכן
653כן2009-10-24כןלא
5612כן2009-09-28לאלא
403לא2009-10-08לאכן
601לא2009-10-27לאכן
656לא2009-10-05לאכן
333כן2009-10-08לאלא
746לא2009-10-24לאלא
353לא2009-09-29לאלא
6712לא2009-11-22לאלא
673כן2009-10-13כןלא
9012כן2009-10-27כןלא
5012לא2009-11-05לאלא
6012כן2009-11-22לאלא
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כתובת
ז'בוטינסקי
רוטשילד

שלמה המלך
שלום עליכם
מונטיפיורי
זלמן שז"ר
גולדה מאיר
שפרינצק
ש"י עגנון
דוד המלך
בן גוריון

אבן גבירול
חנה סנש
חיים ויצמן
בן יהודה
ביאליק
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מעלית חצרריהוטשכר דירה חודשיעל_עמודיםקומות בבניןקומהמס' חדריםכתובתשכונה
לאלאחלקי2120לא3קרקע4אברהם אבינו2
כןלאחלקי1480כן2.545אברהם אבינו2
לאלאחלקי1790כן3.511רוטשילד2
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תשלומים בשנהגודל במ"רחניהתאריך כניסהסורגים
804לא2009-10-18כן
5512לא2009-11-28לא
606כן2009-11-20כן
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מספר נבחן
שם משתמש

כיתה

 כללי1
באחריות כל נבחן להגיש המבחן. ההגשה בשליחת קבצי המבחן באמצעות הדוא"ל לכתובת שתסופקא
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי המבחן בכונן המאפשר שחזור קובץ לאחר הפסקת זרם החשמלב
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי המבחן תדיר, לפחות לאחר כל תת סעיף מסומןג
בגליון הראשון של קובץ המבחן חובה להקליד מספר נבחן, שם משתמש ומספר כיתהד
חובה לגרור נוסחאות כאשר אפשר וצפוי שכך ידרשה
יש לכתוב פתרונות יעילים, ויש להפנות לתאים מסויימים כאשר אפשר וצפוי שכך נדרשו
כל עוד אפשר, יש לכתוב פתרונות פשוטיםז
כל עוד לא נאמר אחרת, מותר להשתמש בעמודות עזר כפי הנדרש  לא להגזים !ח

יש להפחית את מספר עמודות העזר למינימום האפשרי
במהלך המבחן אין לצאת מהכיתה ללא ליווי משגיח/הט
במהלך המבחן יש להסתכל אך ורק על צג(מוניטור/מסך) המחשב האישי שלךי
המבחן יתקיים בעבודה אישית ובשקט. כנהוג בקורסי מחשב: אין רחמים כאשר מדובר במשמעתיא
יש להחזיר דף זה למתרגל/משגיח בסיום המבחן, בציון מספר זהות, מספר נבחן וכיתהיב

הורדת/העתקת קובץ המבחן:2
קובץ הבחינה נמצא בכתובת שתימסר על-ידי נציגי מדור בחינות שתופיע על לוח הכיתהא

S:\CFE921יש להוריד את כל קבצי המבחן כבר בתחילתו באונב"ג לתיקיהב
ובמכללת אחווה לתיקיה הראשית של הכונן האישי שיסופק ברשת.

יש לשמור את קבצי הפתרון בשם שיהיה מספר נבחן כפי שמופיע על דף מדור בחינותג

עד לקבלת ציון סופי בקורס. אין לשנות או למחוק את קבצי המבחן,

הגשת המבחן:3
יש לוודא שכל הקבצים סגורים לפני המשלוח בדואר האלקטרוני. כדאי ש Excel תהיה סגורהא
כתובת הדואל למשלוח קבצי התוצאות היא כדלהלן:ב

iei3@bgu.ac.ilתלמידי אונב"ג ישלחו את קבצי התוצאות לכתובת
iei1@bgu.ac.ilתלמידי מכללת אחווה ישלחו את קבצי התוצאות לכתובת

נושא הדואל יהיה כשם הקובץ, לדוגמה: 12345ג
יש לשלוח העתק לתא הדואר האישי ממנו שולחים, כדי שישמר העתק מהקובץ, באמצעות נמען נוסף ב CCד
אין לסמוך על שמירת דואר יוצא, לעיתים שיטה זו לא שומרת קבצים מצורפיםה
משך המבחן שעתיים ועשרים דקות כולל הורדת קובץ המבחן אך לא כולל שליחה לבדיקהו
אחריות הגשת המבחן בזמן היא על הנבחן !ז
יש לשלוח את קובץ הפתרון בזמן, קובץ שיגיע באיחור לא ייבדק !!! זמן שרת הדואר/רשת הוא הקובעח
שליחת קובץ התוצאות באמצעות דואר אלקטרוני/רשת הם חלקים אינטגרליים מהמבחןט

על כל סטודנט למצוא פתרון למבחן באופן עצמאי, כאשר אסור בשום אופן:4

מחשבים לכלכלנים – הוראות לבחינה
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להתקשר עם גורמים אחרים פרט למתרגלים ונציגי מדור בחינות/המחלקהא
להשתמש בדיסקטים או כל אמצעי אחסון קבצים אחרב
להשתמש בטלפון נייד/אלחוטי או כל אמצעי תקשורת אחרג
להשתמש באמצעי אלקטרוני כלשהו – כולל מחשבון, פרט למחשב באמצעותו נערכת הבחינהד
להשתמש באינטרנט, פרט ל-ה
הורדת קובץ הבחינה1
פתיחת תיבת הדואר האלקטרוני האישית2
להשתמש בדואר אלקטרוני, פרט להגשת קובץ הבחינה בסיומהו
להשתמש ברשת, פרט ל-ז
הורדת קובץ המבחן 1
2( S: – באונב"ג) פרט לשמירה בכונן אישי
בקבצים כלשהם שאינם קובץ המבחןח
באמצעים שנמצאים ברשותם של סטודנטים אחריםט
כתב יד שאינו מצולם - אסור. אסור לכתוב כלום פרט לפרטים אישיים כשנדרשי
עברה על סעיפי המשנה הנ"ל תגרור המלצה לפסילת המבחן ואף לפסילת הקורסיא

בהצלחה!5
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שאלה 1 - 20 נקודות (3 סעיפים)

משקיע מחפש דירה אותה ישכיר אך ורק לסטודנטים.

 .(P ההשקעה תסומן באמצעות) ₪ לבין חצי מיליון ₪ 200 אלף המשקיע מוכן להשקיע בין
שעליו לדרוש כפוף לתשואה (M (יסומן המשקיע מבקש לדעת מהו שכר הדירה החודשי

. 8.5% 5.5% לבין שהיא בין (r שנתית (שתסומן

M=r*P/12 הנוסחה בה משתמש המשקיע לחישוב שכר הדירה החודשי היא

1 בתא הירוק שבהמשך עליך לחשב את שכר הדירה החודשי התלוי בשני הפרמטרים שמעליוסעיף
לפי הסימונים והנוסחה שלעיל.5 נקודות

= Pמחיר הדירה
=  rתשואה שנתית

= 0Mשכר הדירה החודשי

2 עליך להשתמש בפרוצדורת טבלת הרגישות שמציעה התוכנה כדי להציג את רגישותו של סעיף
10,000 ₪, וכן בתלות בתשואה 7 נקודות בקפיצות של שכר הדירה החודשי כתלות במחיר הדירה,

כמופיע בטבלה שבהמשך. בקפיצות של חצי אחוז כפוף לגבולות שלעיל,

3 עליך להציג את נתוני הטבלה שבהמשך בצלליות בצבעים שונים.סעיף באמצעות עיצוב מותנה,
1750 על הצללית להופיע בצבע ירוק8 נקודות 1500 לבין אם שכה"ד הוא בין

2100 על הצללית להופיע בצבע צהוב 1750 לבין אם שכה"ד הוא בין
2400 על הצללית להופיע בצבע אדום 2100 לבין אם שכה"ד הוא בין

05.5%6.0%6.5%7.0%7.5%
200,000916.66666710001083.333331166.666671250
210,000962.510501137.512251312.5
220,0001008.3333311001191.666671283.333331375
230,0001054.1666711501245.833331341.666671437.5
240,00011001200130014001500
250,0001145.8333312501354.166671458.333331562.5
260,0001191.6666713001408.333331516.666671625
270,0001237.513501462.515751687.5
280,0001283.3333314001516.666671633.333331750
290,0001329.1666714501570.833331691.666671812.5
300,00013751500162517501875
310,0001420.8333315501679.166671808.333331937.5
320,0001466.6666716001733.333331866.666672000
330,0001512.516501787.519252062.5
340,0001558.3333317001841.666671983.333332125
350,0001604.1666717501895.833332041.666672187.5
360,00016501800195021002250
370,0001695.8333318502004.166672158.333332312.5
380,0001741.6666719002058.333332216.666672375
390,0001787.519502112.522752437.5
400,0001833.3333320002166.666672333.333332500
410,0001879.1666720502220.833332391.666672562.5
420,00019252100227524502625
430,0001970.8333321502329.166672508.333332687.5
440,0002016.6666722002383.333332566.666672750
450,0002062.522502437.526252812.5
460,0002108.3333323002491.666672683.333332875
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470,0002154.1666723502545.833332741.666672937.5
480,00022002400260028003000
490,0002245.8333324502654.166672858.333333062.5
500,0002291.6666725002708.333332916.666673125
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8.0%8.5%
1333.333331416.66667

14001487.5
1466.666671558.33333
1533.333331629.16667

16001700
1666.666671770.83333
1733.333331841.66667

18001912.5
1866.666671983.33333
1933.333332054.16667

20002125
2066.666672195.83333
2133.333332266.66667

22002337.5
2266.666672408.33333
2333.333332479.16667

24002550
2466.666672620.83333
2533.333332691.66667

26002762.5
2666.666672833.33333
2733.333332904.16667

28002975
2866.666673045.83333
2933.333333116.66667

30003187.5
3066.666673258.33333
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3133.333333329.16667
32003400

3266.666673470.83333
3333.333333541.66667
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שאלה 2 - 35 נקודות (4 סעיפים)

(כולל סינון אוטומטי) אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכך. טבלת ציר ו/או סינון אין להשתמש במיון,
אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

Q2_Data סעיפי שאלה זו מתייחסים לנתונים המופיעים בגליון

1 יש לחשב משך זמן הטיסה לכל יעדסעיף בעמודה "משך זמן טיסה"
24 שעות.9 נקודות הערה: יש להניח שכל הטיסות קצרות מ

2 אך יכולים לחזור על עצמם בימים אחרים.סעיף מספרי הטיסות בכל יום אמורים להיות יחודיים,
בגליון Q2_Data עליך לבנות עמודה בה תהיה נוסחה עבור כל טיסה שתחזיר Yes אם מספרה9 נקודות

No אם לא. ייחודי לאותו יום, ו

3 OK אם מספרי כל הטיסות שברשימהסעיף בתא הירוק בשורה זו עליך לכתוב נוסחה שתחזיר
אם יהיו ימים שבהם מספרי הטיסות אינם יחודיים, יש להציג את מספר הימים8 נקודות הם יחודיים בכל יום ויום.

בהם יש חזרות על מספרי טיסות.

4 עליך ליצור תרשים טורים המציג את התפלגות הטיסות לפי מספר הנוסעים בהן, בהתאם לנתוני הטבלהסעיף
המופיעה בהמשך.9 נקודות

CFE921_Q2_Chart.pdf ולהופיע כגליון נפרד  על התרשים להיות זהה לדוגמה המופיעה בקובץ 
מהסוג היעודי לתרשימים.

טיסותנוסעים
2000
2105
2207
2306
2407
2508
2603
2705
2807
2906
3003
3105
3202
3302
3404
3502
3606
3705
3803
3906
4008
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3 פתרון חליפי לסעיף
33
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שעון ישראלשעת יציאהתאריך טיסהמספר טיסה משך זמן טיסהפתרון ערכים לסעיף 2מספר נוסעיםשעת הגעה
547523-10-092:207:50279Yes5:30
128519-11-098:0513:05298Yes5:00
22461-12-0915:0019:15352Yes4:15
41482-10-096:3511:30339No4:55
15366-11-0916:3521:10387Yes4:35
344019-12-092:357:20269Yes4:45
298226-11-096:1010:50308Yes4:40
49917-12-096:4511:40348Yes4:55
34502-10-0910:2514:50358Yes4:25
128523-12-091:255:40333Yes4:15
344020-12-0910:1015:25372Yes5:15
499525-12-0917:3521:45245Yes4:10
153616-12-0910:2014:55217Yes4:35
56318-10-0919:250:00369Yes4:35
345023-10-096:2511:10275Yes4:45
268816-11-0923:405:10208Yes5:30
597419-12-090:305:40319Yes5:10
180216-11-0912:4517:45239Yes5:00
153614-11-0911:3016:15400Yes4:45
457511-11-0919:200:40352Yes5:20
597421-10-0920:351:40341Yes5:05
547531-12-094:009:10293Yes5:10
457524-10-0911:5517:00236Yes5:05
173018-11-0923:504:05228Yes4:15
45741-12-092:307:00322Yes4:30
499512-12-0920:200:35370Yes4:15
34404-10-095:3010:05226Yes4:35
22467-10-091:205:25301Yes4:05
153622-10-0922:253:15214Yes4:50
15362-12-090:405:00286Yes4:20
457419-11-0911:3016:10386Yes4:40
380011-10-090:004:55212Yes4:55
180222-11-0921:503:00393No5:10
380017-10-0922:153:00336No4:45
153619-10-0912:2516:45265Yes4:20
434425-11-0917:2522:20394Yes4:55
597412-12-0923:404:10219Yes4:30
41267-11-093:257:35397Yes4:10
54977-10-0923:554:40248Yes4:45
597425-11-0915:4021:05386Yes5:25
224628-11-096:3511:25244Yes4:50
345026-10-096:4512:00300Yes5:15
549720-11-092:006:40265Yes4:40
180213-11-091:106:25400Yes5:15
457531-12-0914:5019:05289Yes4:15
128528-10-0920:051:30255Yes5:25
30228-12-0916:5021:25280Yes4:35
380012-12-0923:153:20338Yes4:05
298214-11-0913:1018:15287Yes5:05
344022-11-0913:1518:40355Yes5:25
414828-10-094:309:45243Yes5:15
128520-11-095:5510:30256Yes4:35
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457527-11-096:4012:00241Yes5:20
18023-11-0917:4522:30272Yes4:45
41263-10-0919:200:00369Yes4:40
549716-11-0916:1521:05288Yes4:50
586213-11-0910:4016:05275Yes5:25
12855-12-0912:4517:25239Yes4:40
54759-11-0910:0014:10206Yes4:10
30223-11-097:0012:05226Yes5:05
41264-12-0911:1015:25369Yes4:15
38002-12-0913:1017:55306Yes4:45
41263-12-094:559:45392Yes4:50
499125-11-0920:501:35274Yes4:45
224620-10-0910:3515:55229Yes5:20
41482-11-0915:0019:30256Yes4:30
45743-11-092:557:35218Yes4:40
412615-10-0921:102:40249Yes5:30
153615-10-096:2511:30235Yes5:05
457431-10-097:2511:40356Yes4:15
17307-10-0915:1019:15314Yes4:05
597413-12-0922:404:00280Yes5:20
380017-10-091:106:40221No5:30
298218-12-0921:102:35285Yes5:25
39304-11-0920:300:35233Yes4:05
324930-10-0918:1523:45390Yes5:30
29827-12-097:4012:15302Yes4:35
344026-11-0915:0519:50232Yes4:45
49915-12-095:2510:15241Yes4:50
268822-10-0922:502:55203Yes4:05
43444-11-096:1510:30352Yes4:15
412623-10-092:357:10239Yes4:35
298223-12-0917:2522:30212Yes5:05
180222-11-0912:2516:25266No4:00
380017-10-090:505:55372No5:05
49957-12-0919:500:10366Yes4:20
563129-11-0920:100:40248Yes4:30
499114-11-097:5013:20400Yes5:30
128530-12-0911:0016:25390Yes5:25
41482-10-096:5011:15381No4:25
597416-10-095:4010:15330Yes4:35
324916-10-0912:3017:25218Yes4:55
173022-11-0914:2019:45210Yes5:25
563113-12-095:1510:25284Yes5:10
268810-10-092:057:25375Yes5:20
547519-10-0912:4017:15207Yes4:35
380021-11-097:0511:10263Yes4:05
56319-10-0918:0022:20306Yes4:20
12858-12-099:4514:05399Yes4:20
597429-12-091:506:55221Yes5:05
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2 3 (2 עמודות)עמ' עזר לסעיף 2סעיף 3פתרון סעיף פתרון חלופי לסעיף
Yes5475401090
Yes1285401360
Yes2246401480
No4148400882009-10-0212009-10-02
Yes1536401231
Yes3440401661
Yes2982401431
Yes4991401541
Yes3450400881
Yes1285401701
Yes3440401671
Yes4995401721
Yes1536401631
Yes5631400941
Yes3450401091
Yes2688401331
Yes5974401661
Yes1802401331
Yes1536401311
Yes4575401281
Yes5974401071
Yes5475401781
Yes4575401101
Yes1730401351
Yes4574401481
Yes4995401591
Yes3440400901
Yes2246400931
Yes1536401081
Yes1536401491
Yes4574401361
Yes3800400971
No1802401392009-11-2222009-11-22
No3800401032009-10-1732009-10-17
Yes1536401053
Yes4344401423
Yes5974401593
Yes4126401243
Yes5497400933
Yes5974401423
Yes2246401453
Yes3450401123
Yes5497401373
Yes1802401303
Yes4575401783
Yes1285401143
Yes3022401553
Yes3800401593
Yes2982401313
Yes3440401393
Yes4148401143
Yes1285401373
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Yes4575401443
Yes1802401203
Yes4126400893
Yes5497401333
Yes5862401303
Yes1285401523
Yes5475401263
Yes3022401203
Yes4126401513
Yes3800401493
Yes4126401503
Yes4991401423
Yes2246401063
Yes4148401193
Yes4574401203
Yes4126401013
Yes1536401013
Yes4574401173
Yes1730400933
Yes5974401603
No3800401032009-10-173
Yes2982401653
Yes3930401213
Yes3249401163
Yes2982401543
Yes3440401433
Yes4991401523
Yes2688401083
Yes4344401213
Yes4126401093
Yes2982401703
No1802401392009-11-223
No3800401032009-10-173
Yes4995401543
Yes5631401463
Yes4991401313
Yes1285401773
No4148400882009-10-023
Yes5974401023
Yes3249401023
Yes1730401393
Yes5631401603
Yes2688400963
Yes5475401053
Yes3800401383
Yes5631400953
Yes1285401553
Yes5974401763
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שאלה 3 - 45 נקודות ( 5 סעיפים)

אין להשתמש במיון, טבלת ציר ו/או סינון אוטומטי אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכך.
אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

אין להסתמך על המיון הקיים

Q3_Data סעיפי שאלה זו מתייחסים לנתונים המופיעים בגליון

1 אם המחיר החציוני למטרסעיף "כן" בתא ירוק בשורה זו עליך לכתוב נוסחה שתחזיר
נמוך מהמחיר החציוני 9 נקודות שאינן דירות קרקע, רבוע, בדירות הממוקמות בקומה האחרונה,

אחרת. "לא" ותחזיר למטר רבוע בדירות האחרות,
על התוצאות להיות רגישות לשינויים בבסיס הנתוניםהערה:

2 יש להם מספר דרישות מינימליות:סעיף שני שותפים  מחפשים דירה נוחה לשכירות יחד.
השותפים מעוניינים בדירה בקומה ראשונה על עמודים או בקומה שניה (שלא על עמודים). 9 נקודות

2.5 חדרים לפחות).  דורשים (כלומר, השותפים דורשים חדר לכל אחד מהם וכן סלון
ומעוניינים שהדירה תהיה בגודל של 75 מ"ר לפחות. השותפים מתנגדים לסורגים,

יש לשלוף את פרטי הדירה כנדרש בטבלה אם יש רק דירה אחת העונה על הדרישות הנ"ל,
בכל התאים הירוקים תופיע המילה "לא". אם יש מספר דירות שבהמשך. אם אין דירות כאלה,
מספר הדירות יופיע בכל התאים המיועדים לתשובה. המתאימות למגבלות שהציבו השותפים,

יש לכתוב נוסחה נגררת אחת עבור כל תאי הפתרון.הערה:

תאריך כניסהשכר דירה חודקומהמס' חדריםכתובת
422,21040,067ש"י עגנון

3 בטבלה שלהלן עליך להציג את הגודל הממוצע במ"ר של דירה בכל שכונה באמצעות נוסחה נגררת אחתסעיף
9 נקודות

גודל דירה ממוצע בשכונהשכונה
155
257
355
455

השימוש בעמודות עזר אסור!הוראה: בסעיפים הבאים,
אלו יופיעו בסמוך לשאלה הרלוונטית. אם יש צורך בתאי עזר,

4 1 ומעוניין לבחון את פרטי הדירות הזולות מהמחיר הממוצע שבשכונסעיף שוכר החליט לשכור דירה בשכונה
עליך להציג את רשימת הדירות המתאימות לדרישותיו בגליון נפרד בשם Q3_4 ולכלול את הנתונים הב9 נקודות

תאריך כניסה. שכר דירה חודשי, כתובת, מס' חדרים,
עליך לפרט בתא הירוק כיצד פעלת

5 מתחת לסעיף זה עליך ליצור טבלת ציר זהה לדוגמה שלהלן ׁ(ללא סימון התא הירוק).סעיף
עליך להציג את פירוט הרשומות המרכיבות את הערך של התא המודגש בירוק, ובגליון נפרד9 נקודות

קובעים קריטריונים משמאל ליד השאלה. יוצרים גליון חדש בשם הנדרש. מעתיקים לגליון החדש את 
הכותרות של השדות הנדרשים לרשימה הנדרשת. מתחילים סינון מתקדם מהגליון החדש מתא ריק 

ששכניו ריקים גם הם, קובעים שתוצאות הסינון יועתקו למקום אחר, מסמנים את בסיס הנתונים 
כנדרש, מסמנים את הקריטריונים כנדרש, מסמנים את הכותרות שהועתקו מבעוד מועד לגליון החדש 

כאיזור התוצאות ומאשרים את הפעולה.

41

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



3שכונה

קומה
Data1234מס' חדרים2על_עמודים

3533ממוצע של גודל במ"רקטנהכן
15101300ממוצע של שכר דירה חודש

74ממוצע של גו4
1970ממוצע של ש

404040ממוצע של גודל במ"רקטנהלא
167014651380ממוצע של שכר דירה חודש

5055ממוצע של גודל במ"ר2.5
1646.66671725ממוצע של שכר דירה חודש

596560ממוצע של גודל במ"ר3
178017401670ממוצע של שכר דירה חודש

6760ממוצע של גודל במ"ר3.5
19501700ממוצע של שכר דירה חודש

90ממוצע של גודל במ"ר4
2345ממוצע של שכר דירה חודש

3שכונה

קומה
Data1234מס' חדרים2על_עמודים

3533ממוצע של גודל במ"רקטנהכן
15101300ממוצע של שכר דירה חודש

74ממוצע של גו4
1970ממוצע של ש

404040ממוצע של גודל במ"רקטנהלא
167014651380ממוצע של שכר דירה חודש

5055ממוצע של גודל במ"ר2.5
1646.6671725ממוצע של שכר דירה חודש

596560ממוצע של גודל במ"ר3
178017401670ממוצע של שכר דירה חודש

6760ממוצע של גודל במ"ר3.5
19501700ממוצע של שכר דירה חודש

90ממוצע של גודל במ"ר4
2345ממוצע של שכר דירה חודש
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לא

חדריםעל_עמודיםקומה גודל במ"רסורגיםמס'
75=<לא2.5=<כן1
75=<לא2.5=<לא2

ת

שכר דירה חודשישכונהה.
1740.5263>1אים:

שכר דירה חודשישכונה
1<1740.5263
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60
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חדריםכתובתשכונה ריהוטשכר דירה חודעל_עמודיםקומות בבניןקומהמס'
לא1830לא323ש"י עגנון3
כן1390לא234חיים ויצמן4
כן1700כן2.533ז'בוטינסקי1
לא1670כן322דוד המלך2
כן2020לא2קרקע3ש"י עגנון3
חלקי1790כן3.511רוטשילד2
לא2100לאקרקעקרקע3.5ז'בוטינסקי1
כן1690לאקרקעקרקע2.5סוקולוב1
לא1380לא246בן גוריון3
לא1300לא2.545אברהם אבינו2
לא1230כן224דוד המלך2
כן1670לא222ביאליק3
כן1780לא325שלום עליכם3
חלקי1790לא3.522דוד המלך2
חלקי1430לא2.534סוקולוב1
כן1680לא324אברהם אבינו2
חלקי1770לא2.522שלמה המלך4
לא1240לא233אברהם אבינו2
כן1890לא322לוינסקי1
חלקי1300כן236שלום עליכם3
כן1370כן2.524מונטיפיורי2
לא1750לאקרקעקרקע3.5דוד המלך2
לא1890לא344זלמן שז"ר4
לא1920לאקרקעקרקע3אבן גבירול3
חלקי1760לאקרקעקרקע2.5שלמה המלך4
חלקי1380כן1.536גולדה מאיר4
חלקי1630לא2.523בן גוריון3
חלקי1940לאקרקעקרקע2.5גולדה מאיר4
כן1880כן347גולדה מאיר4
לא1910לאקרקעקרקע3חיים ויצמן4
חלקי1410לא235שלום עליכם3
לא1590לא3קרקע1.5שלום עליכם3
חלקי1760לא435רוטשילד2
לא1960לא445מונטיפיורי2
לא1590לא334חנה סנש2
חלקי2020לא3קרקע3.5גולדה מאיר4
לא1440לא2.523שאול המלך2
חלקי1480כן2.545אברהם אבינו2
לא1910לא425הרצל1
לא1520כן324מונטיפיורי2
לא1830לא1קרקע3חנה סנש2
לא1620לא2.533שפרינצק1
חלקי1730לא324ש"י עגנון3
כן2020לאקרקעקרקע3.5שלום עליכם3
לא1730לא2קרקע2.5יצחק רבין4
חלקי1770לא2.544מנחם בגין4
כן1600לא2.524ש"י עגנון3
חלקי1650לא3קרקע2ז'בוטינסקי1
כן1760לא324שאול המלך2
חלקי1620כן2.544דוד המלך2
לא1780כן3.544אברהם אבינו2
לא1950לא1קרקע3סוקולוב1
לא2150לאקרקעקרקע4שלום עליכם3
לא1870לא3.522סוקולוב1
לא1520לא1.533בן גוריון3
לא1590לא1קרקע2אבן גבירול3
לא1600לא2.535ש"י עגנון3
לא1750לא1קרקע3אברהם אבינו2
לא1580לאקרקעקרקע2.5מונטיפיורי2
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חלקי1550לא2.523אברהם אבינו2
לא1510לא2.544חנה סנש2
לא1300לא3קרקע2שאול המלך2
חלקי1960לא3.546חיים ויצמן4
לא2000לא3קרקע3אבן גבירול3
כן1790לא2.544לוינסקי1
לא2210לאקרקעקרקע3.5חיים ויצמן4
לא1550כן2.534סוקולוב1
לא1620לא3.535ארלוזורוב1
כן1890לאקרקעקרקע3שפרינצק1
לא1720לא334גולדה מאיר4
לא2210לא424ש"י עגנון3
לא1620לא2.544שפרינצק1
לא1880כן314זלמן שז"ר4
לא1840לא1קרקע2בן יהודה3
כן1850לא2.533אבן גבירול3
כן1440לא2.523דוד המלך2
לא1520כן3.525רוטשילד2
חלקי1700לא3.546שלום עליכם3
לא1780לא3קרקע2.5לוינסקי1
חלקי1710לא2.524שלום עליכם3
חלקי1620לא335חנה סנש2
לא1350לא233חנה סנש2
לא1830לא333חיים ויצמן4
כן1770לא322רוטשילד2
לא1670לא345בן יהודה3
כן1370כן2.546מונטיפיורי2
לא1470לא225ז'בוטינסקי1
חלקי2120לא3קרקע4אברהם אבינו2
לא2100לא444ארלוזורוב1
חלקי2040לא3.533גולדה מאיר4
כן1600כן323שאול המלך2
כן1540לא2קרקע2אבן גבירול3
לא1500לאקרקעקרקע2מונטיפיורי2
חלקי2100לא1קרקע3שלמה המלך4
כן2010לא3קרקע3מנחם בגין4
כן1670לא3קרקע2אבן גבירול3
לא1750לא4קרקע3אברהם אבינו2
לא1740לא334אבן גבירול3
חלקי1440לא4קרקע2סוקולוב1
לא1970כן412בן גוריון3
כן1510כן1.522בן גוריון3
כן1950לא3.524ביאליק3
לא1860לא1קרקע3.5דוד המלך2
חלקי2480לא422ביאליק3
כן1910לא2.522חיים ויצמן4
חלקי1960לא2קרקע3אבן גבירול3
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סעיף 1 - התאמהתשלומים בשנהגודל במ"רחניהתאריך כניסהסורגיםמעלית חצר
653לא8-10-09לאכןלא
334לא6-8-09לאלאלא
50134כן15-9-09לאלאלא
601227.83333333לא5-10-09לאלאלא
603כן24-8-09כןלאלא
60629.83333333כן26-9-09כןלאלא
743לא14-9-09כןכןכן
4512לא13-8-09כןכןלא
401לא24-9-09לאכןלא
451לא5-8-09לאכןלא
403לא12-9-09לאלאלא
40441.75לא26-8-09לאלאלא
563לא30-8-09לאכןלא
60329.83333333לא4-9-09לאלאלא
453לא9-8-09לאכןלא
6012לא8-9-09לאלאלא
45439.33333333כן9-9-09לאלאלא
331237.57575758לא4-8-09לאלאלא
56633.75לא9-9-09כןלאלא
331כן20-8-09כןכןלא
451כן4-8-09לאכןלא
606לא16-9-09כןכןלא
60431.5כן6-10-09לאכןלא
601לא4-8-09לאכןלא
451לא16-9-09לאכןלא
351כן12-9-09לאכןלא
504לא24-8-09לאכןלא
453לא12-9-09כןלאכן
651לא3-8-09לאכןלא
561לא26-9-09כןכןכן
4012לא12-8-09לאכןלא
404כן4-9-09לאלאלא
743כן2-9-09לאכןלא
9012כן13-8-09לאכןלא
656לא17-9-09כןכןלא
601כן24-9-09כןלאלא
503לא4-9-09לאלאלא
5512לא4-10-09לאכןלא
744לא15-8-09לאכןלא
604כן23-8-09לאכןלא
6512כן24-8-09לאלאלא
50632.4כן6-10-09לאלאלא
566כן5-10-09לאכןלא
606כן7-8-09לאכןלא
4512לא28-8-09כןלאכן
501235.4לא2-10-09לאלאלא
454כן15-8-09לאלאלא
4512לא19-8-09לאלאלא
656לא18-8-09כןכןלא
55329.45454545כן21-9-09לאכןלא
67626.56716418לא14-9-09כןכןלא
653לא29-9-09כןלאכן
744כן3-10-09לאכןלא
601231.16666667לא18-9-09לאלאלא
40638כן31-8-09לאכןלא
401לא24-9-09כןלאכן
553כן20-9-09כןכןלא
603לא2-10-09לאלאכן
506לא23-8-09לאכןלא
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553לא21-8-09לאכןלא
50330.2לא23-9-09לאלאלא
3312כן28-9-09כןכןלא
7412לא16-9-09לאכןלא
6512כן21-8-09לאכןלא
551232.54545455לא11-8-09כןכןלא
741לא15-9-09כןכןכן
551לא10-8-09כןכןלא
603לא16-8-09כןכןלא
5612כן2-9-09כןכןכן
601לא21-8-09לאלאלא
9012לא11-9-09לאכןלא
501232.4כן20-8-09לאלאלא
653לא12-8-09כןלאלא
453כן6-10-09לאלאלא
55633.63636364כן30-9-09כןלאלא
451כן9-8-09לאלאלא
604לא12-9-09לאכןלא
604לא24-9-09לאכןלא
554לא5-10-09לאלאלא
5512לא7-8-09לאלאלא
653כן25-9-09לאכןלא
40333.75לא25-9-09לאכןלא
56632.67857143כן26-8-09לאלאלא
56631.60714286לא28-9-09כןלאלא
604כן17-8-09לאכןלא
4512לא13-9-09לאכןלא
456לא1-9-09לאכןלא
804לא24-8-09כןלאלא
80126.25לא8-9-09כןכןלא
671230.44776119לא19-8-09לאלאלא
606לא25-8-09כןלאלא
333לא30-9-09לאלאלא
454לא30-8-09לאכןלא
653כן30-8-09כןלאכן
5612כן4-8-09לאלאלא
403לא14-8-09לאכןלא
601לא2-9-09לאכןלא
656לא11-8-09לאכןלא
333כן14-8-09לאלאלא
746לא30-8-09לאלאלא
35343.14285714לא5-8-09לאלאלא
6712לא28-9-09לאלאלא
673כן19-8-09כןלאכן
901227.55555556כן2-9-09כןלאלא
501238.2לא11-9-09לאלאלא
6012כן28-9-09לאלאלא
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אחרת - 1 סעיף
28.15384615
42.12121212

33.66666667

28.37837838
37.55555556

34.5
28.88888889

30.75

31.78571429

31.77777778
28

39.39393939
30.44444444
29.16666667

32
39.11111111
39.42857143

32.6
43.11111111
28.92307692
34.10714286

35.25
39.75

23.78378378
21.77777778
24.46153846
33.66666667

28.8
26.90909091
25.81081081
25.33333333
28.15384615

30.89285714
33.66666667
38.44444444

35.55555556
36.66666667
27.07692308

30
29.05405405

39.75
29.09090909
29.16666667

31.6
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28.18181818

39.39393939
26.48648649
30.76923077

29.86486486
28.18181818

27
33.75

28.66666667
24.55555556

28.92307692
40.88888889

32
25.33333333
28.33333333
32.36363636
31.09090909
24.92307692

27.83333333
30.44444444
32.66666667

26.5

26.66666667
46.66666667
33.33333333
32.30769231
35.89285714

41.75
29.16666667
26.76923077
43.63636364
26.62162162

29.10447761
27.76119403

32.66666667
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תאריך כניסהשכר דירה חודמס' חדריםכתובת
2.5170015-9-09ז'בוטינסקי
2.5169013-8-09סוקולוב
2.514309-8-09סוקולוב
2.516206-10-09שפרינצק
2165019-8-09ז'בוטינסקי
2.5155010-8-09סוקולוב

3.5162016-8-09ארלוזורוב
2.5162020-8-09שפרינצק
214701-9-09ז'בוטינסקי
2144014-8-09סוקולוב
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מעלית חצרריהוטשכר דירה חודשיעל_עמודיםקומות בבניןקומהמס' חדריםכתובתשכונה
לאלאחלקי1710לא2.524שלום עליכם3
לאלאכן1600לא2.524ש"י עגנון3
כןלאחלקי1630לא2.523בן גוריון3
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תשלומים בשנהגודל במ"רחניהתאריך כניסהסורגים
5512לא2009-08-07לא
454כן2009-08-15לא
504לא2009-08-24לא
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(������ 3) 	���� 20 - 1 ���


:����� ����
 :������ 2  	����� ,"	�� ��� �����" 	��� ���	� ������� ����
���� ���� ,�
� :����� �
��
 ������� ������� �����

����
 	������ ������ ������ ���	�

1�����
 �������� ���� �"�� �
��� ,	���� ����� 	������ ����� ���� �"�� 	� �
�� ����
�����.��� 	�� 	���� �������� 
�	
�� ���� ���� 	���� ����� 	��
 	��� ��
���

2	����� 	�����
 �
 ����� 	���� ����
 �� ���� �"��� ������
 ���	
 	�
��� 	��� ����� ����
2 �
 	������ 2-12 ��� ��	
� 	����� ����� ,1 �
 	������ 1-6 ��� ���� 	�����
� ����

�����3 ���� ���� ������ 	�
���� 	��� ��

����� �������� 	������ ��������� 	��
����� ��������� ���� �"��
����
1700394.00�             1,800.00�  1,406.00�       

���1250239.50�             600.00�     360.50�         

���� �"��1,766.50�       

��
��� �����
���� �
����� ��������� ���

 	�
� ����
����30.00�           25.00�               19.00�       

����
1031

���620.5

3.������ ���	� 	����
 	��	� ��	� ����	� 	��� 	����
�� 	� ������ 
�
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 - ������� ��
 ����) "����� 	�
��� ����� 	��
" 	���
�
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 ����� 	��

����� 	�
���

���� 	���� 	�����

55

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



(������ 4) 	���� 35 - 2 ���

.��� ����	� ����� ����� �� ��� ��
 ���� �� ����� ,����� ������ ���

.������� ������ ��� ���� �	��� ��	�� ���

 ."������" 	��� �
 ����� ��� 	��� ������ "������� 	���" (5 ���� ����) ������ ����
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3.������� �� �� ���� 	��� ����� ����� ���� .�
� ������ ����� ������ ����
����
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� �
 (�����) 	���� �� 	� �
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����12 ��� 18 �� 15 ��� ��� ����� �	���
 ������� ����� ,10 ��� 3 � ����� �	���
 ������� ����

���� ��� ����� �������
�� ��������� ���	�
31010
688
966

1244
151616
181212

77

���
�� ����

������ �	���
��� ����������� ����
���

�����
����

�������
�����
����������� ����

20001��� ���� - �������
� ������3160�      31/15/2008��
� ������
50002	����+ 	���� ������ �����881�        812/20/2007��� �����
50001	�	� �������� ������ ������� �����16166�      151/21/2008 
60008 	�	� ���� �������� ���337�        412/12/2007���� ���
10002 ��� ������ ���������18321�      1712/10/2007�����
10012(�"�2) ���� 	����������184,700�   221/6/2008 
80002 3/4" ���
 ������������ ���1412�        1611/27/2007��������� ���
90001('� 2 �� �����) '� 200 ����� �����	���� ���13564�      131/14/2008	���� ���
70003���� ���� ����� + BOSH 5" ������� ���4987�      411/24/2007 
60001���� ���� �����+ BOSH 8" ������� ���14348�      161/25/2008 
10003�"� 120*120  ������ ����������8430�      812/3/2007 
30001	������� ���� 	�������� ���12101�      1312/19/2007���� ���
30002���� 	����������� ���4230�      61/8/2008 
70004����� 
������� ���8654�      712/1/2007 
20002��� ��
��
� �������
� ������13120�      111/31/2008 
20003���� �������
� ������14132�      1511/28/2007 
11021������ + ��������������� ������15450�      162/3/2008���������� ������
90002'�200 �"�6 ��� ���	���� ���1373�        1012/24/2007 
10004��� ��
� ���������6643�      612/5/2007 
10005���
 ��
� ���������3412�      31/18/2008 
10006������ ��������3741�      22/11/2008 
70005 18V ��������� ���19357�      2112/26/2007 
70006	������ BOSH 12V ��������� ���12687�      1412/17/2007 
10007 ���
 ������� 	���
� 	����������3369�      312/25/2007 
20003����� �� ����� �����
� ������5254�      612/17/2007 
20003���� �"� 2 ������
� ������32,300�   31/2/2008 
60003������ ��������� ���365�        31/22/2008 
90003'� 3 * '� 12 	���
��
 	�����	���� ���12271�      1012/31/2007 
60009������ ��� ����������� ���18245�      1912/29/2007 
60010	������ ��	�� 	������� ���84,321�   92/5/2008 
80003(
�� 120) 1" ���� �������������� ���1234�        131/14/2008 
11022 ������ ����� ��� 	�������������� ������19980�      221/14/2008 
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70007���� 
�� �������� ���14874�      1212/23/2007 
70008���� 	���� �������� ���16248�      1311/30/2007 
70009	������ 	������ BOSH 	������� ���19359�      1512/25/2007 
70010	������ ���� BOSH 	������� ���3641�      22/3/2008 
2000410 ����� ������
� ������174,200�   141/3/2008 
60004���� 15 �� �������� ���14118�      121/30/2008 
60005���� 10 ��� �������� ���1578�        141/29/2008 
70002	����
� 	��� + �������� ������ ��
����� ���13453�      152/5/2008 
70011���	� ���� ������ ��� ��
����� ���324�        31/24/2008 
50011	
�� 	���
���� �����825�        82/13/2008 
60012���� 	
�� 	���
����� ���443�        31/5/2008 
60006����� ��������� �������� ���3357�      41/8/2008 
60013��� ������� 	����� ������ ���1998�        221/12/2008 
60007��� 	��	�� ������ ���13195�      151/14/2008 
50014 ��� ����� ����� �����1665�        132/20/2008 
20004���
� ��������
� ������3249�        3212/25/2007 
80001'� 100 ���� �������������� ���4515�        4012/20/2007 
80004 �������� �"� 20 ������������� ���15146�      172/13/2008 
80005 �������� �"� 25 ������������� ���13231�      152/1/2008 
20005���
� ��������
� ������16178�      171/14/2008 
70012���� 25 ����������� ���16987�      191/17/2008 
90004'� 4 *'� 100 �� 	
�	���� ���9645�      91/31/2008 
70013 	���-� 	�	����� ���16951�      81/25/2008 
70014�	�
�	 ��� ���
���� ���6852�      612/27/2007 
10008�
�� ����
�����4358�      41/30/2008 
10009 �� ����� ����
�����4974�      511/25/2007 
10010 �
� ����
�����18754�      1412/11/2007 
10011 ���� ����
�����13710�      1112/4/2007 
10013��� ����
�����1452�        1711/28/2007 
90005������� �� 	
�� ������		���� ���358�          381/2/2008 
20006 ����� ���	��
� ������1696�        1612/22/2007 
110210
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(������ 5) 	���� 45 - 3 ���


.��� ����	� ����� ����� �� ��� ��
 ����� ������ ���� ����� ������ ���
.������� ������ ��� ���� �	��� ��	�� ���

.����� ������ ����	�� ������ ���� ���� �
 ���
��� ������ ������� Q3-Employees ������

1
� ���� ����� 	����� ���� �����
 ������ ����� .����� ���� �� 
���� ������� ����� �"���
���
�� 	��
 ������� ��� ������ 	� ���� ���� .	����� 3-� ����� 	�������� 	� ���� ����
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 	���	199619971998199920002001

1Accounting250430295692102043145
Admin110900265152999241762
Art6268143994
Engineering12538812159251544162887
Marketing243335524222392528042135494
R and D977573332034693
Sales3878002716881680847851177359146972613
Warehouse129500235002750028700

2Accounting28241
Admin2287427740
Art3979654160
Engineering1983127172379026514494633
Marketing4249954234
R and D727494143527344
Warehouse345005280029500

3Art63018
Engineering1095311342286280954561
R and D5652825653
Warehouse28450319002920028450

���� ����1722132472396627636219763473064369011355737
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�
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AdamsonTomSales Rep4/3/1999Sales146,616$     19990Single1
AgoromatiKwasiProduct Marketer11/9/1995Marketing130,257$     19952Married2
AndersonStephanieEngineer8/27/1996Engineering372,230$     19961Married2
AslamMohamedEngineer11/8/1997Engineering362,809$     19973Married3
BarberLisaProduct Marketer5/9/2001Marketing137,243$     20012Widowed1
BarnsRolandaAdmin Assist2/26/2001Marketing122,264$     20014Married1
BeattyRogerReceiving7/10/1997Warehouse226,400$     19973Married2
BennettMattProduct Marketer5/10/2001Marketing156,744$     20013Married2
BensonTomAdmin Assist3/21/1994Accounting228,241$     19943Divorced2
BentonPaulGroup Manager9/21/2003Warehouse153,700$     20030Single2
BergerBobbyEngineer2/25/2001Engineering268,840$     20012Married2
BordersPatSales Rep4/21/2000Sales120,921$     20004Married3
ChavezMariaTechnician11/8/1996Engineering329,775$     19961Married2
CollingwoodPatAccountant12/17/1991Accounting148,968$     19913Divorced3
ConardDonaldProduct Marketer1/27/1997Marketing125,850$     19973Married3
ConleyGirardEngineer8/26/2000Engineering354,561$     20001Married3
ConnersBurtAdmin Assist11/9/1993Admin222,874$     19933Married3
ConwayTomDesign Specialist10/3/1996Art162,681$     19960Single3
CostasJamesInventory1/20/2000Warehouse229,500$     20002Married3
CourtDavidChief Scientist4/4/1995R and D197,757$     19950Single3
CumminsElenorGroup Admin Assist6/14/2001R and D227,344$     20011Married3
D'AgostinoReneeAccountant5/11/1995Accounting141,577$     19951Married3
DangXioSales Rep12/10/1993Sales134,594$     19932Married1
DavisCharlesEngineer7/1/2002Engineering265,282$     20023Divorced1
DickeyMadelynAdmin Assist1/20/1997Accounting121,020$     19972Married2
DuganTheoAdmin Assist8/29/2001Marketing119,243$     20012Married3
ElijahAnnInventory12/14/2000Warehouse128,700$     20001Married2
EnloeJamesGroup Manager5/23/1992Marketing193,057$     19922Married2
EnloeReeAdmin Assist10/4/1992Admin128,181$     19923Divorced2
EnnisRicardoAdmin Assist4/3/1996Admin227,740$     19961Divorced2
EnrightKenGroup Admin Assist7/16/1996Accounting129,569$     19962Married2
FeldhausMarkInventory2/26/1997Warehouse127,500$     19972Married2
FoxMatthewShipping6/15/1996Warehouse328,450$     19961Divorced3
GartonAlyssaEngineer7/12/1997Engineering144,918$     19972Married1
GoldbergMalcolmProduct Marketer3/28/1992Marketing134,223$     19921Divorced3
GreenwoodPatEngineer8/27/1997Engineering138,556$     19971Married3
HarbaughJaniceAdmin Assist4/21/1996Admin126,515$     19962Married1
HardyBillChief Scientist10/13/2003R and D383,776$     20031Married1
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HarvardMelissaDesign Specialist11/9/1992Art363,018$     19921Married1
HodgeAlexUnit Manager11/8/1999Admin141,762$     19992Married3
HolmesMeganGroup Admin Assist12/15/1998Marketing227,823$     19984Married3
HongChrisAdmin Assist11/25/1997Admin129,992$     19971Divorced3
HowellDickTechnician7/21/2000Engineering233,574$     20001Married3
HuangJoeyAdmin Assist2/27/1995Admin126,696$     19954Divorced3
IngallsMartinGroup Admin Assist1/20/2000Marketing128,042$     20002Divorced2
IngersollMikeAdmin Assist7/22/1998Marketing226,411$     19982Married2
IvyLarryShipping6/16/1995Warehouse123,500$     19950Single3
JacksonWilliamShipping5/10/1998Warehouse329,200$     19980Single1
JonesDavidSales Rep5/11/1994Sales196,243$     19940Single3
JuarezErnestoSales Rep12/16/1993Sales140,070$     19932Married3
KaysBobProduct Marketer8/4/1993Marketing129,951$     19933Married1
KeaneCarlaProduct Marketer7/23/1995Marketing242,499$     19950Single2
KehrKathyAdmin Assist1/21/1993Engineering119,747$     19932Married2
KellerJamesShipping1/21/1996Warehouse123,500$     19964Married2
KellerJefferyAdmin Assist2/5/1993Engineering219,831$     19931Married2
LantzFrankEngineer12/15/1997R and D241,435$     19974Married1
LawrenceJeanSales Rep1/21/1994Sales185,352$     19940Single1
LazaropolisPhilTechnician8/28/1992Engineering126,978$     19921Married1
LeeDennisEngineer2/28/2002Engineering273,509$     20023Married2
LynchPaulAdmin Assist2/27/1994Warehouse234,500$     19943Divorced3
MansonPaulInventory1/21/1993Warehouse126,800$     19934Married1
ManuelJamesReceiving5/2/2000Warehouse328,450$     20002Married1
MartinMaggieDesign Specialist12/15/1996Art239,796$     19962Married1
MartinezJuanAdmin Assist7/23/1994Accounting126,361$     19942Married1
MartinezMarkTechnician10/10/1996Engineering332,223$     19961Married1
MathisDonaldGroup Admin Assist7/23/1992Accounting122,798$     19923Married1
MatthewsThomasEngineer1/20/1999Engineering166,824$     19992Married1
MetzgerLeeInventory11/18/1997Warehouse331,900$     19972Married2
MillerMaryEngineer7/22/1999Engineering196,063$     19990Divorced2
MortonSaraProduct Marketer10/4/1995Marketing132,031$     19952Married3
NelsonGusDesign Specialist7/22/1999Art254,160$     19990Single2
NortonEllenAdmin Assist10/4/1994Admin121,942$     19941Married3
O'DellAnnAdmin Assist1/21/1995Warehouse132,200$     19954Divorced3
OrlandoGraceSales Rep1/21/1996Sales127,168$     19961Married3
OwenVickySales Manager3/1/1993Sales162,750$     19931Divorced3
PatelDiptiSales Rep10/15/1997Sales181,680$     19973Divorced1
PorteerMarkSales Rep8/27/1999Sales171,119$     19992Married3
PrestonLizaEngineer6/16/1995Engineering359,797$     19954Married3
ReynoldsMayGroup Admin Assist1/11/1994Accounting123,149$     19943Married2
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RhoadesAliceGroup Admin Assist11/17/2002Engineering129,829$     20022Married2
RodgersMary ElizabethEngineer4/3/1998Engineering151,544$     19981Divorced3
RosenfeldMaryGroup Admin Assist9/11/1997R and D133,320$     19972Married3
RussellMarthaSales Rep7/19/1994Sales135,495$     19944Married3
SagerSandraChief Scientist2/27/1996R and D272,749$     19961Married1
SaundersDebbieSales Rep12/16/1994Sales133,296$     19943Married1
SaundersMarkAdmin Assist10/18/2003Warehouse335,400$     20033Married1
ScaggsChrisSales Rep5/19/2001Sales172,613$     20010Single1
SchafferGailDesign Specialist7/22/1997Art143,994$     19971Married1
SchraderRobertAccountant5/11/1993Accounting163,210$     19932Married1
SchultzMikeAdmin Assist5/16/1993Engineering325,994$     19930Married1
ShirleyJohnTechnician10/3/1999Engineering237,902$     19990Single2
SinhaMarianneAdmin Assist5/11/1994Marketing123,816$     19942Divorced2
SmithEllenTechnician4/2/2001Engineering225,793$     20011Married2
SmithJoeSales Rep10/2/2000Sales170,548$     20003Divorced2
SmytheBarbaraTechnician4/2/2000Engineering231,570$     20003Married2
StedmanDonaldGroup Admin Assist7/2/2001R and D325,653$     20013Married3
StoneCindyTechnician1/10/1999R and D134,693$     19992Married3
StraussErnestReceiving6/16/1994Warehouse123,500$     19942Married3
StrickCaryAccountant2/26/2000Accounting143,145$     20002Divorced3
ThomasFrankProduct Marketer2/20/1999Marketing123,925$     19994Divorced2
TiptonDaveTechnician3/27/1995Engineering323,740$     19951Divorced2
UnselAdamReceiving5/22/1995Warehouse123,500$     19952Married2
VaalJerryAdmin Assist4/4/1992Accounting124,367$     19923Married1
VasquezMikeGroup Admin Assist5/10/1997Marketing126,572$     19970Single1
WalshMargaretSales Rep10/3/1998Sales184,785$     19983Divorced1
WeistSamShipping2/20/1997Warehouse226,400$     19971Divorced2
WestonSamEngineer7/22/1997Engineering138,118$     19972Married2
WhiteJessicaEngineer11/29/1992Engineering178,663$     19922Married2
YaminJohnTechnician10/3/1997Engineering227,172$     19974Widowed1
YoungTomEngineer8/28/1994R and D356,528$     19944Widowed3
ZahnMelissaUnit Manager10/4/1993Admin134,081$     19931Married1
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 	���	19961997199819992000200120022003

1Accounting250430295692102043145
Admin110900265152999241762
Art6268143994
Engineering1253881215925154416288729829
Marketing243335524222392528042135494
R and D977573332034693
Sales3878002716881680847851177359146972613
Warehouse12950023500275002870053700

2Accounting28241
Admin2287427740
Art3979654160
Engineering1983127172379026514494633138791
Marketing4249954234
R and D727494143527344
Warehouse345005280029500

3Art63018
Engineering1095311342286280954561
R and D565282565383776
Warehouse2845031900292002845035400

���� ����1722132472396627636219763473064369011355737168620172876
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��� ����� 	��
" 	���
�

��� 0.5-� �����	�� ����
 ����
 ������ 	��� �
��� 
�

 ����� 	���
	�����


 ����� 	���
	����1,766.50�    123456

2212735334939634577519157
4284842545660706684729878
63569497563817787919310599
84290569671028508991411320

1050116417782392291063512041
1257327138854499501135612762

 ����� 	��

����� 	�
���

���� 	���� 	�����
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(������ 4) 	���� 35 - 2 ���

.��� ����	� ����� ����� �� ��� ��
 ���� �� ����� ,����� ������ ���

.������� ������ ��� ���� �	��� ��	�� ���

 ."������" 	��� �
 ����� ��� 	��� ������ "������� 	���" (5 ���� ����) ������ ����
.������� ���� 	� ����� ���� ��� 	����� ,	����
 ������� 	��
� ������ �����'� �� '� ���� ��������� 	���

������ ����
1.����� 
�
 	������ ���� ��� ����	
 ����� ��	�� ���� �� ���
� ���� �	�8'� ��<> 

8'� ��
2 ��� 	���
�� �
 	����� 	� ���� ���� ,����� 
��� ������ ����� ����� �� ���� �����

130% �
 ������ �� ���� ���� ������ ����� 	���� 	�����	� 	�	� .�
���
 �����������
������� �����

(������� 	���� ����� 	��� ��� 	���
� �
 ������ 	� 	��
� ���
.(���� 	����) �� ����� ������ ���� ,��� ��� �� ���
 ���� ������ ��� 	���
 ,�����

(�.��� ���� 	���� ���� ���� ���� �	��� �������� ����� ���� ����� �����
 	���
�
(����� 	���� ���� ���� ,������� ��� ���� �� ,�������� ����� ���� "�����" 	����� ����� ��� 	���
�

.��	�
�����.��� ������� ������ ��� �� �����

3.������� �� �� ���� 	��� ����� ����� ���� .�
� ������ ����� ������ ����
����
 ����� 	����� 	����� 	��
� �
 (�����) 	���� �� 	� �
�� ����

����.���	�� �	� 	���� �� 	� ���� ������ ,	���� ����� 	������ ��� �� ,������� ���	� �� 	� ���� 
�

���� �
������ ����	�������� ��������� �"��
���
� ������200051178178

��� ��
� ����1000426431286
�
�� ����
100082358716

������ + �����1102134501350

�"��3530

4.����� �	��� ��� ������� ������ �� ����� .	������ 	���� ����� 
�	
� ����� �� ������
	��� � 	���� ����� 	��� ����� ������ ��� ,	������ ���� 	�� �� ���� ����
 ��
�� ����� ����

�� ����

69

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



����12 ��� 18 �� 15 ��� ��� ����� �	���
 ������� ����� ,10 ��� 3 � ����� �	���
 ������� ����

���� ��� ����� �������
�� ��������� ���	�
31010
688
966

1244
151616
181212

77

���
�� ����

������ �	���
��� ����������� ����
���

�����
����

�������
�����
����������� ����

20001��� ���� - �������
� ������3160�      31/15/2008��
� ������
50002	����+ 	���� ������ �����881�        812/20/2007��� �����
50001	�	� �������� ������ ������� �����16166�      151/21/2008 
60008 	�	� ���� �������� ���337�        412/12/2007���� ���
10002 ��� ������ ���������18321�      1712/10/2007�����
10012(�"�2) ���� 	����������184,700�   221/6/2008 
80002 3/4" ���
 ������������ ���1412�        1611/27/2007��������� ���
90001('� 2 �� �����) '� 200 ����� �����	���� ���13564�      131/14/2008	���� ���
70003���� ���� ����� + BOSH 5" ������� ���4987�      411/24/2007 
60001���� ���� �����+ BOSH 8" ������� ���14348�      161/25/2008 
10003�"� 120*120  ������ ����������8430�      812/3/2007 
30001	������� ���� 	�������� ���12101�      1312/19/2007���� ���
30002���� 	����������� ���4230�      61/8/2008 
70004����� 
������� ���8654�      712/1/2007 
20002��� ��
��
� �������
� ������13120�      111/31/2008 
20003���� �������
� ������14132�      1511/28/2007 
11021������ + ��������������� ������15450�      162/3/2008���������� ������
90002'�200 �"�6 ��� ���	���� ���1373�        1012/24/2007 
10004��� ��
� ���������6643�      612/5/2007 
10005���
 ��
� ���������3412�      31/18/2008 
10006������ ��������3741�      22/11/2008 
70005 18V ��������� ���19357�      2112/26/2007 
70006	������ BOSH 12V ��������� ���12687�      1412/17/2007 
10007 ���
 ������� 	���
� 	����������3369�      312/25/2007 
20003����� �� ����� �����
� ������5254�      612/17/2007 
20003���� �"� 2 ������
� ������32,300�   31/2/2008 
60003������ ��������� ���365�        31/22/2008 
90003'� 3 * '� 12 	���
��
 	�����	���� ���12271�      1012/31/2007 
60009������ ��� ����������� ���18245�      1912/29/2007 
60010	������ ��	�� 	������� ���84,321�   92/5/2008 
80003(
�� 120) 1" ���� �������������� ���1234�        131/14/2008 
11022 ������ ����� ��� 	�������������� ������19980�      221/14/2008 
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70007���� 
�� �������� ���14874�      1212/23/2007 
70008���� 	���� �������� ���16248�      1311/30/2007 
70009	������ 	������ BOSH 	������� ���19359�      1512/25/2007 
70010	������ ���� BOSH 	������� ���3641�      22/3/2008 
2000410 ����� ������
� ������174,200�   141/3/2008 
60004���� 15 �� �������� ���14118�      121/30/2008 
60005���� 10 ��� �������� ���1578�        141/29/2008 
70002	����
� 	��� + �������� ������ ��
����� ���13453�      152/5/2008 
70011���	� ���� ������ ��� ��
����� ���324�        31/24/2008 
50011	
�� 	���
���� �����825�        82/13/2008 
60012���� 	
�� 	���
����� ���443�        31/5/2008 
60006����� ��������� �������� ���3357�      41/8/2008 
60013��� ������� 	����� ������ ���1998�        221/12/2008 
60007��� 	��	�� ������ ���13195�      151/14/2008 
50014 ��� ����� ����� �����1665�        132/20/2008 
20004���
� ��������
� ������3249�        3212/25/2007 
80001'� 100 ���� �������������� ���4515�        4012/20/2007 
80004 �������� �"� 20 ������������� ���15146�      172/13/2008 
80005 �������� �"� 25 ������������� ���13231�      152/1/2008 
20005���
� ��������
� ������16178�      171/14/2008 
70012���� 25 ����������� ���16987�      191/17/2008 
90004'� 4 *'� 100 �� 	
�	���� ���9645�      91/31/2008 
70013 	���-� 	�	����� ���16951�      81/25/2008 
70014�	�
�	 ��� ���
���� ���6852�      612/27/2007 
10008�
�� ����
�����4358�      41/30/2008 
10009 �� ����� ����
�����4974�      511/25/2007 
10010 �
� ����
�����18754�      1412/11/2007 
10011 ���� ����
�����13710�      1112/4/2007 
10013��� ����
�����1452�        1711/28/2007 
90005������� �� 	
�� ������		���� ���358�          381/2/2008 
20006 ����� ���	��
� ������1696�        1612/22/2007 
110210

71

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



(������ 5) 	���� 45 - 3 ���


.��� ����	� ����� ����� �� ��� ��
 ����� ������ ���� ����� ������ ���
.������� ������ ��� ���� �	��� ��	�� ���

.����� ������ ����	�� ������ ���� ���� �
 ���
��� ������ ������� Q3-Employees ������

1
� ���� ����� 	����� ���� �����
 ������ ����� .����� ���� �� 
���� ������� ����� �"���
���
�� 	��
 ������� ��� ������ 	� ���� ���� .	����� 3-� ����� 	�������� 	� ���� ����
.(����) d � ��� ���
 ���
�� �
� ����
� 	���
 ������ �� 	� ��
��� 
���� ���� �����

.(����) n � e � ��� ���
 ���
�� �
� ����
� 	���
 ������ �� 	� ��
� 
�����
.�
��
� 
���� ������ ������ ��


.����� ���� 
���� ���� ��� �� ���� ����� �� "�
���" �
� �
� ���� ����� ����

2��� 	������� 	����
�� ��� ��� �
�	
 ����� ��	�� ���� �� ���
� ���� �	�1.089516
�	��
�����

�	�� ��� ���� ���� �� ����
�� 	��������� ������� ���� 2 �� ����
�� ������ 	�������<=2
�����.��� 	�������� 
��� ��� ��	� 
�	
�� �	�� .(����	� ������) D 	�������� 
�	
�� 
�
�������� 	����� 
�	
�� ���� �� �����

3 �	���
�
 �� ������ ��
�� �	��� 	� ����	�
 ����� ������� ��� 	������ 	��
� 	� ����� ����
.���� �
 
��� ����� 
��� ����	�� 
� ,��
� ����� �� .������ ������ ���� �����

.��� 	�� ��� 	����	� 	��
�� ������ ����� �
 �� ��
Q3-Names ����
 
� ������ ����	 ����	�

.����
 ����� �	� ������ �� 	� ��	� 
�

 ���	� ����
 ������ 	���� 	��
 �	
� ��	�� ����������� 	��
� ,����� ������ �	
�	
�
 ���
 10 ���� ����	� 	� ����� �� ,MEDIAN �������� �	
�	
� ������ ��������,"��"
 	��	�� �� 	�) ���
 10 ���� �
 ��
�� ���� �
 
���� ���� �� DATE '���� 	� �	����

 �"�� ���������� ,Q3-EMPLOYEES ����	�� 	� �	���� .(����	�� ��� �	�	�� ����������
 �	
�	
� ,"�����"����� ��	��� �� �	 �� �	�	�� ,Q3-NAMES ������ �	�
�
 ��

.��
�� �	��� .���� �� ����	 �� ����� ��
 �� -���� ������� �������
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4��
� ������ 	���	 ��� �
�� 	� 
����� �� (��) ����� �� �� ��� 	���� ����
.����� ��-�� ���� ����� ���� 	�	� ."Q3-Chart" ����
 ��� ������ ������ ���� ��

.��
� Y ��� ���� ,��� 	��
	� .����� ���
� ���� X -� ���
$ 18000 ����� ���	� ��
� ���� Y � ���

5.Q3-Pivot ����
 
� ������ ����	
 �� ���� �� �� ��� 	��� 	���� ����

�	�
 ��
 �
 ����2����� 	���	 	�

	��
������	��
 	���	199619971998199920002001

1Accounting250430295692102043145
Admin110900265152999241762
Art6268143994
Engineering12538812159251544162887
Marketing243335524222392528042135494
R and D977573332034693
Sales3878002716881680847851177359146972613
Warehouse129500235002750028700

2Accounting28241
Admin2287427740
Art3979654160
Engineering1983127172379026514494633
Marketing4249954234
R and D727494143527344
Warehouse345005280029500

3Art63018
Engineering1095311342286280954561
R and D5652825653
Warehouse28450319002920028450

���� ����1722132472396627636219763473064369011355737
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�	�� �����	 �����	�
 ���� �����

������������������ ���

���
 ����
�����

 �	��
�����

 �
�
��	�����	

AdamsonTomSales Rep4/3/1999Sales146,616$     19990Single1
AgoromatiKwasiProduct Marketer11/9/1995Marketing130,257$     19952Married2
AndersonStephanieEngineer8/27/1996Engineering372,230$     19961Married2
AslamMohamedEngineer11/8/1997Engineering362,809$     19973Married3
BarberLisaProduct Marketer5/9/2001Marketing137,243$     20012Widowed1
BarnsRolandaAdmin Assist2/26/2001Marketing122,264$     20014Married1
BeattyRogerReceiving7/10/1997Warehouse226,400$     19973Married2
BennettMattProduct Marketer5/10/2001Marketing156,744$     20013Married2
BensonTomAdmin Assist3/21/1994Accounting228,241$     19943Divorced2
BentonPaulGroup Manager9/21/2003Warehouse153,700$     20030Single2
BergerBobbyEngineer2/25/2001Engineering268,840$     20012Married2
BordersPatSales Rep4/21/2000Sales120,921$     20004Married3
ChavezMariaTechnician11/8/1996Engineering329,775$     19961Married2
CollingwoodPatAccountant12/17/1991Accounting148,968$     19913Divorced3
ConardDonaldProduct Marketer1/27/1997Marketing125,850$     19973Married3
ConleyGirardEngineer8/26/2000Engineering354,561$     20001Married3
ConnersBurtAdmin Assist11/9/1993Admin222,874$     19933Married3
ConwayTomDesign Specialist10/3/1996Art162,681$     19960Single3
CostasJamesInventory1/20/2000Warehouse229,500$     20002Married3
CourtDavidChief Scientist4/4/1995R and D197,757$     19950Single3
CumminsElenorGroup Admin Assist6/14/2001R and D227,344$     20011Married3
D'AgostinoReneeAccountant5/11/1995Accounting141,577$     19951Married3
DangXioSales Rep12/10/1993Sales134,594$     19932Married1
DavisCharlesEngineer7/1/2002Engineering265,282$     20023Divorced1
DickeyMadelynAdmin Assist1/20/1997Accounting121,020$     19972Married2
DuganTheoAdmin Assist8/29/2001Marketing119,243$     20012Married3
ElijahAnnInventory12/14/2000Warehouse128,700$     20001Married2
EnloeJamesGroup Manager5/23/1992Marketing193,057$     19922Married2
EnloeReeAdmin Assist10/4/1992Admin128,181$     19923Divorced2
EnnisRicardoAdmin Assist4/3/1996Admin227,740$     19961Divorced2
EnrightKenGroup Admin Assist7/16/1996Accounting129,569$     19962Married2
FeldhausMarkInventory2/26/1997Warehouse127,500$     19972Married2
FoxMatthewShipping6/15/1996Warehouse328,450$     19961Divorced3
GartonAlyssaEngineer7/12/1997Engineering144,918$     19972Married1
GoldbergMalcolmProduct Marketer3/28/1992Marketing134,223$     19921Divorced3
GreenwoodPatEngineer8/27/1997Engineering138,556$     19971Married3
HarbaughJaniceAdmin Assist4/21/1996Admin126,515$     19962Married1
HardyBillChief Scientist10/13/2003R and D383,776$     20031Married1
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HarvardMelissaDesign Specialist11/9/1992Art363,018$     19921Married1
HodgeAlexUnit Manager11/8/1999Admin141,762$     19992Married3
HolmesMeganGroup Admin Assist12/15/1998Marketing227,823$     19984Married3
HongChrisAdmin Assist11/25/1997Admin129,992$     19971Divorced3
HowellDickTechnician7/21/2000Engineering233,574$     20001Married3
HuangJoeyAdmin Assist2/27/1995Admin126,696$     19954Divorced3
IngallsMartinGroup Admin Assist1/20/2000Marketing128,042$     20002Divorced2
IngersollMikeAdmin Assist7/22/1998Marketing226,411$     19982Married2
IvyLarryShipping6/16/1995Warehouse123,500$     19950Single3
JacksonWilliamShipping5/10/1998Warehouse329,200$     19980Single1
JonesDavidSales Rep5/11/1994Sales196,243$     19940Single3
JuarezErnestoSales Rep12/16/1993Sales140,070$     19932Married3
KaysBobProduct Marketer8/4/1993Marketing129,951$     19933Married1
KeaneCarlaProduct Marketer7/23/1995Marketing242,499$     19950Single2
KehrKathyAdmin Assist1/21/1993Engineering119,747$     19932Married2
KellerJamesShipping1/21/1996Warehouse123,500$     19964Married2
KellerJefferyAdmin Assist2/5/1993Engineering219,831$     19931Married2
LantzFrankEngineer12/15/1997R and D241,435$     19974Married1
LawrenceJeanSales Rep1/21/1994Sales185,352$     19940Single1
LazaropolisPhilTechnician8/28/1992Engineering126,978$     19921Married1
LeeDennisEngineer2/28/2002Engineering273,509$     20023Married2
LynchPaulAdmin Assist2/27/1994Warehouse234,500$     19943Divorced3
MansonPaulInventory1/21/1993Warehouse126,800$     19934Married1
ManuelJamesReceiving5/2/2000Warehouse328,450$     20002Married1
MartinMaggieDesign Specialist12/15/1996Art239,796$     19962Married1
MartinezJuanAdmin Assist7/23/1994Accounting126,361$     19942Married1
MartinezMarkTechnician10/10/1996Engineering332,223$     19961Married1
MathisDonaldGroup Admin Assist7/23/1992Accounting122,798$     19923Married1
MatthewsThomasEngineer1/20/1999Engineering166,824$     19992Married1
MetzgerLeeInventory11/18/1997Warehouse331,900$     19972Married2
MillerMaryEngineer7/22/1999Engineering196,063$     19990Divorced2
MortonSaraProduct Marketer10/4/1995Marketing132,031$     19952Married3
NelsonGusDesign Specialist7/22/1999Art254,160$     19990Single2
NortonEllenAdmin Assist10/4/1994Admin121,942$     19941Married3
O'DellAnnAdmin Assist1/21/1995Warehouse132,200$     19954Divorced3
OrlandoGraceSales Rep1/21/1996Sales127,168$     19961Married3
OwenVickySales Manager3/1/1993Sales162,750$     19931Divorced3
PatelDiptiSales Rep10/15/1997Sales181,680$     19973Divorced1
PorteerMarkSales Rep8/27/1999Sales171,119$     19992Married3
PrestonLizaEngineer6/16/1995Engineering359,797$     19954Married3
ReynoldsMayGroup Admin Assist1/11/1994Accounting123,149$     19943Married2
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RhoadesAliceGroup Admin Assist11/17/2002Engineering129,829$     20022Married2
RodgersMary ElizabethEngineer4/3/1998Engineering151,544$     19981Divorced3
RosenfeldMaryGroup Admin Assist9/11/1997R and D133,320$     19972Married3
RussellMarthaSales Rep7/19/1994Sales135,495$     19944Married3
SagerSandraChief Scientist2/27/1996R and D272,749$     19961Married1
SaundersDebbieSales Rep12/16/1994Sales133,296$     19943Married1
SaundersMarkAdmin Assist10/18/2003Warehouse335,400$     20033Married1
ScaggsChrisSales Rep5/19/2001Sales172,613$     20010Single1
SchafferGailDesign Specialist7/22/1997Art143,994$     19971Married1
SchraderRobertAccountant5/11/1993Accounting163,210$     19932Married1
SchultzMikeAdmin Assist5/16/1993Engineering325,994$     19930Married1
ShirleyJohnTechnician10/3/1999Engineering237,902$     19990Single2
SinhaMarianneAdmin Assist5/11/1994Marketing123,816$     19942Divorced2
SmithEllenTechnician4/2/2001Engineering225,793$     20011Married2
SmithJoeSales Rep10/2/2000Sales170,548$     20003Divorced2
SmytheBarbaraTechnician4/2/2000Engineering231,570$     20003Married2
StedmanDonaldGroup Admin Assist7/2/2001R and D325,653$     20013Married3
StoneCindyTechnician1/10/1999R and D134,693$     19992Married3
StraussErnestReceiving6/16/1994Warehouse123,500$     19942Married3
StrickCaryAccountant2/26/2000Accounting143,145$     20002Divorced3
ThomasFrankProduct Marketer2/20/1999Marketing123,925$     19994Divorced2
TiptonDaveTechnician3/27/1995Engineering323,740$     19951Divorced2
UnselAdamReceiving5/22/1995Warehouse123,500$     19952Married2
VaalJerryAdmin Assist4/4/1992Accounting124,367$     19923Married1
VasquezMikeGroup Admin Assist5/10/1997Marketing126,572$     19970Single1
WalshMargaretSales Rep10/3/1998Sales184,785$     19983Divorced1
WeistSamShipping2/20/1997Warehouse226,400$     19971Divorced2
WestonSamEngineer7/22/1997Engineering138,118$     19972Married2
WhiteJessicaEngineer11/29/1992Engineering178,663$     19922Married2
YaminJohnTechnician10/3/1997Engineering227,172$     19974Widowed1
YoungTomEngineer8/28/1994R and D356,528$     19944Widowed3
ZahnMelissaUnit Manager10/4/1993Admin134,081$     19931Married1
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מספר נבחן
שם משתמש

כיתה

 כללי1
באחריות כל נבחן להגיש המבחן. ההגשה בשליחת קבצי המבחן באמצעות הדוא"ל לכתובת שתסופקא
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי המבחן בכונן המאפשר שחזור קובץ לאחר הפסקת זרם החשמלב
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי המבחן תדיר, לפחות לאחר כל תת סעיף מסומןג
בגליון הראשון של קובץ המבחן חובה להקליד מספר נבחן, שם משתמש ומספר כיתהד
חובה לגרור נוסחאות כאשר אפשר וצפוי שכך ידרשה
יש לכתוב פתרונות יעילים, ויש להפנות לתאים מסויימים כאשר אפשר וצפוי שכך נדרשו
כל עוד אפשר, יש לכתוב פתרונות פשוטיםז
כל עוד לא נאמר אחרת, מותר להשתמש בעמודות עזר כפי הנדרש  לא להגזים !ח

יש להפחית את מספר עמודות העזר למינימום האפשרי
במהלך המבחן אין לצאת מהכיתה ללא ליווי משגיח/הט
במהלך המבחן יש להסתכל אך ורק על צג(מוניטור/מסך) המחשב האישי שלךי
המבחן יתקיים בעבודה אישית ובשקט. כנהוג בקורסי מחשב: אין רחמים כאשר מדובר במשמעתיא
יש להחזיר דף זה למתרגל/משגיח בסיום המבחן, בציון מספר זהות, מספר נבחן וכיתהיב

הורדת/העתקת קובץ המבחן:2
קובץ הבחינה נמצא בכתובת שתימסר על-ידי נציגי מדור בחינות שתופיע על לוח הכיתהא

S:\CFE923יש להוריד את כל קבצי המבחן כבר בתחילתו באונב"ג לתיקיהב
ובמכללת אחווה לתיקיה הראשית של הכונן האישי שיסופק ברשת.

יש לשמור את קבצי הפתרון בשם שיהיה מספר נבחן כפי שמופיע על דף מדור בחינותג

עד לקבלת ציון סופי בקורס. אין לשנות או למחוק את קבצי המבחן,

הגשת המבחן:3
יש לוודא שכל הקבצים סגורים לפני המשלוח בדואר האלקטרוני. כדאי ש Excel תהיה סגורהא
כתובת הדואל למשלוח קבצי התוצאות היא כדלהלן:ב

econ.comp@gmail.comתלמידי אונב"ג ישלחו את קבצי התוצאות לכתובת
econ.comp@gmail.comתלמידי מכללת אחווה ישלחו את קבצי התוצאות לכתובת

נושא הדואל יהיה כשם הקובץ, לדוגמה: 12345ג
יש לשלוח העתק לתא הדואר האישי ממנו שולחים, כדי שישמר העתק מהקובץ, באמצעות נמען נוסף ב CCד
אין לסמוך על שמירת דואר יוצא, לעיתים שיטה זו לא שומרת קבצים מצורפיםה
משך המבחן שעתיים ועשרים דקות כולל הורדת קובץ המבחן אך לא כולל שליחה לבדיקהו
אחריות הגשת המבחן בזמן היא על הנבחן !ז
יש לשלוח את קובץ הפתרון בזמן, קובץ שיגיע באיחור לא ייבדק !!! זמן שרת הדואר/רשת הוא הקובעח
שליחת קובץ התוצאות באמצעות דואר אלקטרוני/רשת הם חלקים אינטגרליים מהמבחןט

על כל סטודנט למצוא פתרון למבחן באופן עצמאי, כאשר אסור בשום אופן:4

מחשבים לכלכלנים – הוראות לבחינה
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להתקשר עם גורמים אחרים פרט למתרגלים ונציגי מדור בחינות/המחלקהא
להשתמש בדיסקטים או כל אמצעי אחסון קבצים אחרב
להשתמש בטלפון נייד/אלחוטי או כל אמצעי תקשורת אחרג
להשתמש באמצעי אלקטרוני כלשהו – כולל מחשבון, פרט למחשב באמצעותו נערכת הבחינהד
להשתמש באינטרנט, פרט ל-ה
הורדת קובץ הבחינה1
פתיחת תיבת הדואר האלקטרוני האישית2
להשתמש בדואר אלקטרוני, פרט להגשת קובץ הבחינה בסיומהו
להשתמש ברשת, פרט ל-ז
הורדת קובץ המבחן 1
2( S: – באונב"ג) פרט לשמירה בכונן אישי
בקבצים כלשהם שאינם קובץ המבחןח
באמצעים שנמצאים ברשותם של סטודנטים אחריםט
כתב יד שאינו מצולם - אסור. אסור לכתוב כלום פרט לפרטים אישיים כשנדרשי
עברה על סעיפי המשנה הנ"ל תגרור המלצה לפסילת המבחן ואף לפסילת הקורסיא

בהצלחה!5
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שאלה 1 - 20 נקודות (3 סעיפים)

ליעוץ כלכלי המחשבים כבר מיושנים באופן הפוגע בעבודה והם דורשים החלפה. בחברת "אקואקסל"
בחברה כבר הוחלט על רכיבי הבסיס לכל המחשבים שירכשו, ונותר לקבוע באיזו איכות

יהיו הרכיבים שנותרו לבחירה.

1 מתחת לשאלות מופיעה טבלת מחירים של הרכיבים החסרים לפי איכות.סעיף
לאחר מכן מופיעה מערכת לחישוב העלות הכוללת למחשב.7 נקודות

באמצעות נוסחה נגררת אחת עליך ליבא את העלויות הרלוונטיות לשלושת הרכיבים החסרים
מטבלת המחירים ולסכם את העלות הכוללת למחשב בודד.

2 בתאים המסומנים בצבע תכלת, סעיף עליך ליצור מגבלות למניעת הקלדת נתונים שגויים.
1 ל 7 בתאים המייצגים6 נקודות על התוכנה לא לאפשר להקליד איכות שאינה מספר שלם בין

אותם במערכת לחישוב העלות הכוללת למחשב.

3 עליך ליצור טבלת רגישות המחיר הכולל של מחשבסעיף עבור איכות נתונה של מעבד מרכזי,
לאיכויות/רמות של נפחי זכרון העבודה ונפח האכסון.7 נקודות

על טבלת הרגישות להופיע מתחת למערכת חישוב העלות הכוללת, החל מהתא הירוק.

טבלת מחירים לפי איכות
נפח אכסוןנפח זכרון עבודהמעבד מרכזיאיכות

1510245200
2520260220
3550270250
4500280280
5650300310
6700350370
7800400410

מערכת לחישוב העלות הכוללת למחשב
עלויותאיכות

3550מעבד מרכזי
2260נפח זכרון עבודה

4280נפח אכסון
700סה"כשאר הרכיבים

========
1790סה"כ

טבלת רגישות
179012345

116951710172017301750
217151730174017501770
317451760177017801800
417751790180018101830
518051820183018401860
618651880189019001920
719051920193019401960
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67
18001850
18201870
18501900
18801930
19101960
19702020
20102060
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שאלה 2 - 35 נקודות (4 סעיפים)

סינון אוטומטי,  ו/או סיכומי ביניים, סינון מתקדם, טבלת ציר, אין להשתמש במיון,
אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכך.

אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

מתחת לשאלות מופיעים נתוני משחק ששימש למחקר כלכלי.*
כאשר בכל סיבוב נקבעו זוכים.* המשחק התנהל כתחרות בת ארבעה סיבובים,
כל שורה בנתונים מייצגת נתוני משתתף אחד*
בכל סיבוב של התחרות על כל משתתף היה לבחור מספר שלם בין 0-100 (כולל).*
בכל סיבוב הזוכה הוא בעל המספר הקרוב ביותר ל-2/3 מממוצע המספרים שבחרו כל *

המשתתפים באותו סיבוב

40, 50.דוגמה ,30 ,20 ,10 : 5 אנשים ובחרו במספרים בתחרות השתתפו
20 30 ולכן הזוכה הוא זה שבחר במספר ממוצע המספרים

1 יש לכתוב נוסחה נגררת,סעיף "אסטרטגיה" בעמודה לבחינת ההתנהגות  המשתתפים,
עבור כל משתתף שהקטין את המספר הנבחר לאחר כל סיבוב,8 נקודות שתחזיר "ירידה"

תחזיר "עליה" עבור כל משתתף שהגדיל את המספר הנבחר לאחר כל סיבוב, 
ותחזיר מחרוזת ריקה עבור התנהגות אחרת.

באמצעות עיצוב מותנה יש לצבוע את צללית (רקע) המספרים הזוכים בכל סיבוב בסגול.סעיף 2
 9 נקודות

3 יש לחשב מהו מספר המספרים שהוצעו בכל סיבוב לא כולל חזרות? סעיף
ולהיות רגישים לשינויים בנתוני המקור.9 נקודות על התוצאות להופיע ליד השאלה מתחת לכותרות,
אין לספור מספר החוזר על עצמו יותר מאשר פעם אחת.הבהרה
(32 מספרים חזרו על עצמם).דוגמה 56 מספרים שונים בסיבוב הראשון הוצעו

4 מהם המספרים הזוכים בכל סיבוב?סעיף
ולהיות רגישים לשינויים בנתוני המקור.9 נקודות על התוצאות להופיע ליד השאלה מתחת לכותרות,

עמודות עזר לסע
2סיבוב 1 3סיבוב 4סיבוב סיבוב 1אסטרטגיהסיבוב

5160724917.4090909
465577912.4090909
55.4090909ירידה89636154
777172743.4090909

65948627.5909091
5949139625.4090909
7388924739.4090909

86720425.5909091
378041573.40909091
6897512434.4090909
8421401450.4090909
40787116.40909091
7259847038.4090909
4616315612.4090909
7798535743.4090909
273027116.59090909
373532873.40909091

472445429.5909091
1615322017.5909091
787499444.4090909
6123858427.4090909
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414632777.40909091
9863729564.4090909
9399795259.4090909
25794428.59090909
1276485821.5909091
6737866033.4090909
2167149012.5909091
5888993224.4090909
5446466320.4090909
2113833512.5909091
7387292639.4090909
274889596.59090909
5338153019.4090909
837487649.4090909
5294107218.4090909
322466821.59090909
5659218822.4090909
44.4090909ירידה7855480
9670424862.4090909
6448267630.4090909
102348123.5909091
811719447.4090909
7285445238.4090909
5858915524.4090909
1575338218.5909091
651122831.4090909
365517652.40909091
704057636.4090909
6530859931.4090909
4874488614.4090909
327961331.59090909
8335438349.4090909
5995277625.4090909
9371109459.4090909
169858017.5909091
5790847423.4090909
311416702.59090909
306916583.59090909
2196872412.5909091

5498928.5909091
9188414457.4090909
5323769019.4090909

085392133.5909091
30186203.59090909
9629432062.4090909
9729903963.4090909
2063614913.5909091

25.5909091עליה8406587
6868335334.4090909
48.4090909ירידה82815018
571226923.4090909
11.4090909עליה45535690
1887547515.5909091
127267221.5909091
650989531.4090909
1370109420.5909091
1072551323.5909091
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28546105.59090909
7737524043.4090909
221422211.5909091
4849571914.4090909
766943242.4090909
5157977317.4090909
733508939.4090909
6517117831.4090909
5775717023.4090909
6571903731.4090909

33.590909134.924242432.535.30303031.59090909
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2סיבוב 1מספרים 3סיבוב 4סיבוב סיבוב
56545964

2סיבוב 1זוכים 3סיבוב 4סיבוב סיבוב
32353235זוכים

33זוכים נוספים
2 3עיף עמודות עזר לסעיף

2 4סיבוב 3סיבוב 1סיבוב 2סיבוב סיבוב 4סיבוב 3סיבוב
25.075757639.513.69696971111
29.924242424.543.69696971111
28.075757628.518.69696971111
36.075757625.58.30303031111
24.075757628.550.69696971111
14.075757619.560.69696971111
53.075757659.511.69696971111
32.075757612.531.30303031111
45.07575768.521.69696971111
62.075757618.511.30303031111
13.92424247.521.30303031111
43.075757625.524.30303031121
24.075757651.534.69696971211
18.92424241.520.69696972111
63.075757620.521.69696972112
4.924242425.524.30303031112
0.075757580.551.69696972111
37.075757611.518.69696971112
19.92424240.515.30303031121
39.075757666.531.30303031112
11.924242452.548.69696971111
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11.07575760.541.69696971131
28.075757639.559.69696971221
64.075757646.516.69696971111
27.924242461.56.69696971111
41.075757615.522.69696971111
2.0757575853.524.69696971111
32.075757618.554.69696971211
53.075757666.53.30303031221
11.075757613.527.69696971211
21.924242450.50.30303032111
52.07575763.59.30303032111
13.075757656.523.69696972111
3.0757575817.55.30303031111
39.075757654.529.30303031211
59.075757622.536.69696971111
10.924242433.546.69696971111
24.075757611.552.69696971311
20.075757615.535.30303032121
35.07575769.512.69696971111
13.07575766.540.69696971211
32.92424241.545.69696971111
17.924242413.531.30303031113
50.075757611.516.69696972122
23.075757658.519.69696972111
40.07575760.546.69696971112
23.924242430.57.30303031111
20.075757615.529.69696971211
5.0757575824.529.30303031122
4.9242424252.563.69696972221
39.075757615.550.69696971332
44.075757628.52.30303032121
0.0757575810.547.69696972211
60.07575765.540.69696972122
36.075757622.558.69696972221
63.075757627.544.69696972211
55.075757651.538.69696971121
20.924242416.534.69696971112
34.075757616.522.69696971122
61.075757654.511.30303033122
30.924242465.526.30303031111
53.07575768.58.69696971321
11.924242443.554.69696972212
50.07575766.514.30303031211
33.924242453.515.30303032122
5.9242424210.515.30303032123
5.9242424257.53.69696971211
28.075757628.513.69696971332
5.0757575832.551.69696972212
33.07575760.517.69696972121
46.075757617.517.30303031111
33.924242410.533.69696972211
18.075757623.554.69696971113
52.075757621.539.69696971211
27.92424246.536.69696972222
34.924242465.559.69696973122
35.075757622.558.69696971232
37.075757622.522.30303032211
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29.924242413.525.30303031221
2.0757575819.54.69696973211
33.92424249.513.30303031321
14.075757624.516.30303032231
34.075757628.53.30303031222
22.075757664.537.69696972111
0.0757575832.553.69696973311
17.924242421.542.69696974211
40.075757638.534.69696973213
36.075757657.51.69696975321

0.075757580.50.3030303
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עמודות עזר לסעיף 4
1 3סיבוב 2סיבוב 4סיבוב סיבוב

3532

32
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שאלה 3 - 45 נקודות ( 5 סעיפים)

אין להשתמש במיון, טבלת ציר ו/או סינון אוטומטי אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכך.
אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

אין להסתמך על המיון הקיים

Q3_Data סעיפי שאלה זו מתייחסים לנתונים המופיעים בגליון

בטבלה שלהלן עליך להציג פרטים של ארבעת הדירות היקרות ביותר סעיף 1
על התוצאות להתקבל באמצעות נוסחה נגררת אחת 9 נקודות

גודל במ"רתאריך כניסהכתובתשכר דירה חודש
2009-10-2790ביאליק2,480
2009-11-0590ש"י עגנון2,220
2009-11-0974חיים ויצמן2,210
2009-11-2774שלום עליכם2,150

באמצעות פונקציית מערך אחת עליך להציג את מספר הדירות המוצעות להשכרה בכל סעיף 2
קטגוריית "מס' חדרים" ולהציג תרשים על פי הדוגמה שבקובץ CFE923_Q3_Chart.pdf 9 נקודות

לבנית התרשים יש להשתמש בתוצאות הערכים המופיעות משמאל לטבלת התוצאות.
Q3-Chart על התרשים להופיע כגליון חדש בשם

מס' חדריםמס' דירותמס' חדרים
1.541.5

2172
2.5292.5

3313
3.5163.5

494

בסעיפים הבאים, השימוש בעמודות עזר אסור!הוראה:
אם יש צורך בתאי עזר, אלו יופיעו בסמוך לשאלה הרלוונטית.

שוכר מחפש דירה נוחה לשכירות שניתן להכנס אליה כבר בחודש נובמבר.סעיף 3
יש לו מספר דרישות מינימליות: השוכר מעוניין בדירה עם חניה, עם רהוט כלשהו,  9 נקודות

ואם הדירה ממוקמת בקומה הראשונה או בקומת קרקע שתהיה גם מסורגת. 
בתא ירוק בשורה זו עליך לכתוב נוסחה שתחשב את המחיר הממוצע 

של הדירות המתאימות למגבלות שהציב השוכר.

עליך להציג את רשימת הרחובות בהם מוצעות להשכרה דירות עם חניה שאינה דירת קרקע. סעיף 4
על התוצאות להופיע בגליון נפרד בשם Q3_4 9 נקודות

עליך לפרט בתא הירוק כיצד פעלת

ערכ

יוצרים גליון חדש בשם הנדרש. מעתיקים לגליון החדש את הכותרת של השדה הנדרש לרשימה הנדרשת. מת
מתקדם מהגליון החדש מתא ריק ששכניו ריקים גם הם, קובעים שתוצאות הסינון יועתקו למקום אחר, מסמנים
הנתונים כנדרש, מסמנים את טווח קריטריונים שנרשמו ליד תשובה זו מבעוד מועד, מסמנים את הכותרות שה

מועד לגליון החדש כאיזור התוצאות, מסמנים רשומות ייחודיות בלבד ומאשרים את הפעולה.
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מתחת לסעיף זה עליך ליצור טבלת ציר זהה לדוגמה שלהלן ׁ(ללא סימון התא הירוק).סעיף 5
עליך להציג את פירוט הרשומות המרכיבות את הערך של התא המודגש בירוק, ובגליון נפרד 9 נקודות

שכונה
Data12תשלומים בשנהריהוט
ספירה של כתובת1חלקי

ממוצע של שכר דירה חודשי
25ספירה של כתובת3

14351668ממוצע של שכר דירה חודשי
13ספירה של כתובתמעל שלושה

16501796.666667ממוצע של שכר דירה חודשי
12ספירה של כתובת1כן

17001405ממוצע של שכר דירה חודשי
ספירה של כתובת3

ממוצע של שכר דירה חודשי
45ספירה של כתובתמעל שלושה

18151636ממוצע של שכר דירה חודשי
22ספירה של כתובת1לא

18251525ממוצע של שכר דירה חודשי
36ספירה של כתובת3

18901523.333333ממוצע של שכר דירה חודשי
612ספירה של כתובתמעל שלושה

1711.6666671603.333333ממוצע של שכר דירה חודשי

שכונה
Data12תשלומים בשנהריהוט
כתובת 1Count ofחלקי

Average of שכר דירה חודשי
3Count of 25כתובת

Average of 14351668שכר דירה חודשי
13כתובת Count ofמעל שלושה

Average of 16501796.666667שכר דירה חודשי
12כתובת 1Count ofכן

Average of 17001405שכר דירה חודשי
3Count of כתובת

Average of שכר דירה חודשי
45כתובת Count ofמעל שלושה

Average of 18151636שכר דירה חודשי
22כתובת 1Count ofלא

Average of 18251525שכר דירה חודשי
3Count of 36כתובת

Average of 18901523.333333שכר דירה חודשי
612כתובת Count ofמעל שלושה

Average of 1711.6666671603.333333שכר דירה חודשי
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מס' דירות
4

17
29
31
16

9

תאריך כניסהסורגיםריהוטקומה
40148>לא<>1<

40148>כןלא<>1
40148>כןלא<>קרקע1,747

חניהקומה
כןקרקע<>

כים

תחילים סינון
ם את בסיס

הועתקו מבעוד 
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סכום כולל34
134

130017201615
29

20201694.444444
7415

1802.85714318851813.333333
14

18801597.5
55

17041704
5317

181817701755.294118
3310

16301946.6666671743
3113

1756.66666718801689.230769
8329

1857.51816.6666671717.931034

34Grand Total
134

130017201615
29

20201694.444444
7415

1802.85714318851813.333333
14

18801597.5
55

17041704
5317

181817701755.294118
3310

16301946.6666671743
3113

1756.66666718801689.230769
8329

1857.51816.6666671717.931034
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חניה
כן
כן
כן
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חצרריהוטשכר דירה חעל_עמודיםקומות בבניןקומהמס' חדריםכתובתשכונה
לאלא1830לא323ש"י עגנון3
לאכן1390לא234חיים ויצמן4
לאכן1700כן2.533ז'בוטינסקי1
לאלא1670כן322דוד המלך2
לאכן2020לא2קרקע3ש"י עגנון3
לאחלקי1790כן3.511רוטשילד2
כןלא2100לאקרקעקרקע3.5ז'בוטינסקי1
לאכן1690לאקרקעקרקע2.5סוקולוב1
לאלא1380לא246בן גוריון3
לאלא1300לא2.545אברהם אבינו2
לאלא1230כן224דוד המלך2
לאכן1670לא222ביאליק3
לאכן1780לא325שלום עליכם3
לאחלקי1790לא3.522דוד המלך2
לאחלקי1430לא2.534סוקולוב1
לאכן1680לא324אברהם אבינו2
לאחלקי1770לא2.522שלמה המלך4
לאלא1240לא233אברהם אבינו2
לאכן1890לא322לוינסקי1
לאחלקי1300כן236שלום עליכם3
לאכן1370כן2.524מונטיפיורי2
לאלא1750לאקרקעקרקע3.5דוד המלך2
לאלא1890לא344זלמן שז"ר4
לאלא1920לאקרקעקרקע3אבן גבירול3
לאחלקי1760לאקרקעקרקע2.5שלמה המלך4
לאחלקי1380כן1.536גולדה מאיר4
לאחלקי1630לא2.523בן גוריון3
כןחלקי1940לאקרקעקרקע2.5גולדה מאיר4
לאכן1880כן347גולדה מאיר4
כןלא1910לאקרקעקרקע3חיים ויצמן4
לאחלקי1410לא235שלום עליכם3
לאלא1590לא3קרקע1.5שלום עליכם3
לאחלקי1760לא435רוטשילד2
לאלא1960לא445מונטיפיורי2
לאלא1590לא334חנה סנש2
לאחלקי2020לא3קרקע3.5גולדה מאיר4
לאלא1440לא2.523שאול המלך2
לאחלקי1480כן2.545אברהם אבינו2
לאלא1910לא425הרצל1
לאלא1520כן324מונטיפיורי2
לאלא1830לא1קרקע3חנה סנש2
לאלא1620לא2.533שפרינצק1
לאחלקי1730לא324ש"י עגנון3
לאכן2020לאקרקעקרקע3.5שלום עליכם3
כןלא1730לא2קרקע2.5יצחק רבין4
לאחלקי1770לא2.544מנחם בגין4
לאכן1600לא2.524ש"י עגנון3
לאחלקי1650לא3קרקע2ז'בוטינסקי1
לאכן1760לא324שאול המלך2
לאחלקי1620כן2.544דוד המלך2
לאלא1780כן3.544אברהם אבינו2
כןלא1950לא1קרקע3סוקולוב1
לאלא2150לאקרקעקרקע4שלום עליכם3
לאלא1870לא3.522סוקולוב1
לאלא1520לא1.533בן גוריון3
כןלא1590לא1קרקע2אבן גבירול3
לאלא1600לא2.535ש"י עגנון3
כןלא1750לא1קרקע3אברהם אבינו2
לאלא1580לאקרקעקרקע2.5מונטיפיורי2
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לאחלקי1550לא2.523אברהם אבינו2
לאלא1510לא2.544חנה סנש2
לאלא1300לא3קרקע2שאול המלך2
לאחלקי1960לא3.546חיים ויצמן4
לאלא2000לא3קרקע3אבן גבירול3
לאכן1790לא2.544לוינסקי1
כןלא2210לאקרקעקרקע3.5חיים ויצמן4
לאלא1550כן2.534סוקולוב1
לאלא1620לא3.535ארלוזורוב1
כןכן1890לאקרקעקרקע3שפרינצק1
לאלא1720לא334גולדה מאיר4
לאלא2220לא424ש"י עגנון3
לאלא1620לא2.544שפרינצק1
לאלא1880כן314זלמן שז"ר4
לאלא1840לא1קרקע2בן יהודה3
לאכן1850לא2.533אבן גבירול3
לאכן1440לא2.523דוד המלך2
לאלא1520כן3.525רוטשילד2
לאחלקי1700לא3.546שלום עליכם3
לאלא1780לא3קרקע2.5לוינסקי1
לאחלקי1710לא2.524שלום עליכם3
לאחלקי1620לא335חנה סנש2
לאלא1350לא233חנה סנש2
לאלא1830לא333חיים ויצמן4
לאכן1770לא322רוטשילד2
לאלא1670לא345בן יהודה3
לאכן1370כן2.546מונטיפיורי2
לאלא1470לא225ז'בוטינסקי1
לאחלקי2120לא3קרקע4אברהם אבינו2
לאלא2100לא444ארלוזורוב1
לאחלקי2040לא3.533גולדה מאיר4
לאכן1600כן323שאול המלך2
לאכן1540לא2קרקע2אבן גבירול3
לאלא1500לאקרקעקרקע2מונטיפיורי2
כןחלקי2100לא1קרקע3שלמה המלך4
לאכן2010לא3קרקע3מנחם בגין4
לאכן1670לא3קרקע2אבן גבירול3
לאלא1750לא4קרקע3אברהם אבינו2
לאלא1740לא334אבן גבירול3
לאחלקי1440לא4קרקע2סוקולוב1
לאלא1970כן412בן גוריון3
לאכן1510כן1.522בן גוריון3
לאכן1950לא3.524ביאליק3
כןלא1860לא1קרקע3.5דוד המלך2
לאחלקי2480לא422ביאליק3
לאכן1910לא2.522חיים ויצמן4
לאחלקי1960לא2קרקע3אבן גבירול3
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תשלומים בשנהגודל במ"רחניהתאריך כניסהסורגיםמעלית
653לא2009-12-02לאכן
334לא2009-09-30לאלא
501כן2009-11-09לאלא
6012לא2009-11-29לאלא
603כן2009-10-18כןלא
606כן2009-11-20כןלא
743לא2009-11-08כןכן
4512לא2009-10-07כןכן
401לא2009-11-18לאכן
451לא2009-09-29לאכן
403לא2009-11-06לאלא
404לא2009-10-20לאלא
563לא2009-10-24לאכן
603לא2009-10-29לאלא
453לא2009-10-03לאכן
6012לא2009-11-02לאלא
454כן2009-11-03לאלא
3312לא2009-09-28לאלא
566לא2009-11-03כןלא
331כן2009-10-14כןכן
451כן2009-09-28לאכן
606לא2009-11-10כןכן
604כן2009-11-30לאכן
601לא2009-09-28לאכן
451לא2009-11-10לאכן
351כן2009-11-06לאכן
504לא2009-10-18לאכן
453לא2009-11-06כןלא
651לא2009-09-27לאכן
561לא2009-11-20כןכן
4012לא2009-10-06לאכן
404כן2009-10-29לאלא
743כן2009-10-27לאכן
9012כן2009-10-07לאכן
656לא2009-11-11כןכן
601כן2009-11-18כןלא
503לא2009-10-29לאלא
5512לא2009-11-28לאכן
744לא2009-10-09לאכן
604כן2009-10-17לאכן
6512כן2009-10-18לאלא
506כן2009-11-30לאלא
566כן2009-11-29לאכן
606כן2009-10-01לאכן
4512לא2009-10-22כןלא
5012לא2009-11-26לאלא
454כן2009-10-09לאלא
4512לא2009-10-13לאלא
656לא2009-10-12כןכן
553כן2009-11-15לאכן
676לא2009-11-08כןכן
653לא2009-11-23כןלא
744כן2009-11-27לאכן
6012לא2009-11-12לאלא
406כן2009-10-25לאכן
401לא2009-11-18כןלא
553כן2009-11-14כןכן
603לא2009-11-26לאלא
506לא2009-10-17לאכן
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553לא2009-10-15לאכן
503לא2009-11-17לאלא
3312כן2009-11-22כןכן
7412לא2009-11-10לאכן
6512כן2009-10-15לאכן
5512לא2009-10-05כןכן
741לא2009-11-09כןכן
551לא2009-10-04כןכן
603לא2009-10-10כןכן
5612כן2009-10-27כןכן
601לא2009-10-15לאלא
9012לא2009-11-05לאכן
5012כן2009-10-14לאלא
653לא2009-10-06כןלא
453כן2009-11-30לאלא
556כן2009-11-24כןלא
451כן2009-10-03לאלא
604לא2009-11-06לאכן
604לא2009-11-18לאכן
554לא2009-11-29לאלא
5512לא2009-10-01לאלא
653כן2009-11-19לאכן
403לא2009-11-19לאכן
566כן2009-10-20לאלא
566לא2009-11-22כןלא
604כן2009-10-11לאכן
4512לא2009-11-07לאכן
456לא2009-10-26לאכן
804לא2009-10-18כןלא
801לא2009-11-02כןכן
6712לא2009-10-13לאלא
606לא2009-10-19כןלא
333לא2009-11-24לאלא
454לא2009-10-24לאכן
653כן2009-10-24כןלא
5612כן2009-09-28לאלא
403לא2009-10-08לאכן
601לא2009-10-27לאכן
656לא2009-10-05לאכן
333כן2009-10-08לאלא
746לא2009-10-24לאלא
353לא2009-09-29לאלא
6712לא2009-11-22לאלא
673כן2009-10-13כןלא
9012כן2009-10-27כןלא
5012לא2009-11-05לאלא
6012כן2009-11-22לאלא
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גולדה מאיר
שפרינצק
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מעלית חצרריהוטשכר דירה חודשיעל_עמודיםקומות בבניןקומהמס' חדריםכתובתשכונה
לאלאחלקי2120לא3קרקע4אברהם אבינו2
כןלאחלקי1480כן2.545אברהם אבינו2
לאלאחלקי1790כן3.511רוטשילד2
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תשלומים בשנהגודל במ"רחניהתאריך כניסהסורגים
804לא2009-10-18כן
5512לא2009-11-28לא
606כן2009-11-20כן
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מספר נבחן
שם משתמש

כיתה

 כללי1
באחריות כל נבחן להגיש את הבחינה ולדאוג לגיבוי לפי ההוראות שבהמשךא
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי הבחינה בכונן המאפשר שחזור קובץ לאחר הפסקת זרם החשמלב
באחריות כל נבחן לשמור את קבצי הבחינה תדיר, לפחות לאחר כל תת סעיף מסומןג
בגליון הראשון של קובץ הבחינה חובה להקליד מספר נבחן, שם משתמש ומספר כיתהד
אסור למחוק את קובץ הבחינה! יש לוודא שקובץ הבחינה יהיה שמור כאמור לעיל גם לאחריה!ה
חובה לגרור נוסחאות כאשר אפשר וצפוי שכך ידרשו
יש לכתוב פתרונות יעילים, ויש להפנות לתאים מסויימים כאשר אפשר וצפוי שכך נדרשז
כל עוד אפשר, יש לכתוב פתרונות פשוטיםח
כל עוד לא נאמר אחרת, מותר להשתמש בעמודות עזר כפי הנדרש - לא להגזים !ט

יש להפחית את מספר עמודות העזר למינימום האפשרי
במהלך הבחינה אין לצאת מהכיתה ללא ליווי משגיח/הי
במהלך הבחינה יש להסתכל אך ורק על צג(מוניטור/מסך) המחשב האישי שלךיא
הבחינה תתקיים בעבודה אישית ובשקט. כנהוג בקורסי מחשב: אין רחמים כאשר מדובר במשמעתיב

הורדת/העתקת קובץ הבחינה:2
קובץ הבינה נמצא בכתובת שתימסר על-ידי נציגי מדור בחינות שתופיע על לוח הכיתהא

יש להוריד את כל קבצי הבחינה כבר בתחילתה ב
S:\CFE1013באונב"ג לתיקיה

יש לשמור את קבצי הפתרון בשם שיהיה מספר נבחן כפי שמופיע על דף מדור בחינותג

אין לשנות או למחוק את קבצי הבחינה, עד לקבלת ציון סופי בקורס.

הגשת הבחינה:3
יש לוודא שכל הקבצים סגורים לפני הגשת קובץ הבחינה. כדאי ש Excel תהיה סגורה.א
הגשת הבחינה באונב"ג היא באמצעות הדואל:ב

exam.econ@gmail.comהנבחנים באונב"ג ישלחו את קבצי התוצאות באמצעות הדואל לכתובת

כאשר קובץ הבחינה מוגש בדואל, נושא הדואל יהיה כשם הקובץ, לדוגמה: 12345ג
יש לשלוח העתק לתא הדואר האישי כדי שישמר העתק מהקובץ, באמצעות נמען נוסף ב CCד
אין לסמוך על שמירת דואר יוצא, לעיתים שיטה זו לא שומרת קבצים מצורפיםה
משך הבחינה שעתיים ועשרים דקות כולל הורדת קובץ הבחינהו
אחריות הגשת הבחינה בזמן היא על הנבחן !ז
יש לשלוח את קובץ הפתרון בזמן, קובץ שיגיע באיחור לא ייבדק !!! זמן שרת הדואר/רשת הוא הקובעח
מסירת קובץ התוצאות באמצעות דואר אלקטרוני/רשת הם חלקים אינטגרליים מהבחינה.ט

מחשבים לכלכלנים – הוראות לבחינה
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שאלה 1 - 20 נקודות (2 סעיפים)

תלמיד בהשתלמות להכשרה מקצועית מעוניין להגדיל את סיכוייו להשתלב בשוק העבודה.
לשם כך עליו להשיג ממוצע ציונים גבוה ככל האפשר.

תוכנית הלימודים של התלמיד כוללת 20 נקודות זכות, ומופיעה כרשימה בהמשך. 
הרשימה כוללת את הקורסים שבתוכנית ההכשרה של התלמיד, ואת ציוניו בקורסים שכבר סיים.

ציוניםנקודות זכות
291182הכרת המחשב

373219הקלדה בשיטה עיורת
484336דיקדוק (עברית)
276152עיבוד תמלילים

296192מבנה המסמך הרשמי
376.67999230.04דיני עבודה

472.24288.96דיקדוק (אנגלית)

8080ממוצע משוקלל

1 בתא הירוק שמופיע לעיל יש לכתוב נוסחה (עצמאית או תלויה במערכת נוסחאות), שתחשב את הממוצעסעיף
המשוקלל של התלמיד. 12 נקודות

על הנוסחה או מערכת הנוסחאות להתחשב בעובדה שבקורסים מסויימים התלמיד עדיין לא קיבל ציון
כלומר על הקורסים שאין בהם ציון לא להשפיע על הממוצע.

נקודות הזכות של כל קורס מהוות את משקלו היחסי בממוצע המשוקלל.

על הנוסחה שבתא הירוק להיות רגישה לשינויים בנקודות זכות, בציונים ולהוספת שורות קורסים, כאשר
גרירת נוסחאות לשורות חדשות יאפשרו חישוב מיידי של הממוצע המשוקלל ללא צורך בשינויים נוספים.

תא ריק משמעותו שאין ציון ולא שהציון הוא 0. 0 באופן מהותי. לתשומת הלב: תא ריק שונה מציון

באמצעות SOLVER עליך למצוא ציונים לקורסים שנותרו לו שיאפשרו לו להגיע לממוצע מינימלי 80.

נקודות בקורס זה80התלמיד יודע שהקורס בדיני עבודה קשה לו וישיג לכל היותר
בדיקדוק (אנגלית)75התלמיד מכיר בחולשותיו, ויודע שלא יוכל להשיג ציון הגבוה מ 

יש לשמור את מודל ה SOLVER אל מתחת לכותרת המודל המופיעה ליד הסעיף.

2 עליך ליצור תרשים מסוג עמודות (BAR) המציג את ציוני התלמיד.סעיף
על התרשים להיות זהה לדוגמה המופיעה ליד הסעיף (כפוף לציונים שמצאת לעיל). 8 נקודות

ציר ה X יוגבל לציונים בין 0 ל 100 כולל ויופיע משמאל לימין.
קוי הרשת של ציר ה X יופיע עבור כל 10 נקודות.

הממוצע המשוקלל יופרד מהציונים האחרים ויצבע בצבע אחר (אדום).
יש לוודא שכל הקורסים מופיעים בתרשים.

יש להציב את התרשים החל מתא B48, כך שיהיה בגודל זהה לדוגמה.

ציונים

76.67999371

72.24000472

80

דיני עבודה

דיקדוק (אנגלית)

ממוצע משוקלל
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שאלה 2 - 35 נקודות (4 סעיפים)

(כולל סינון אוטומטי) אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכ טבלת ציר ו/או סינון אין להשתמש במיון,
אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

אלא אם נאמר אחרת בשאלה זו אין להשתמש בעמודות עזר,

להלן מופיעה (לאחר סעיף 4) טבלת מצב המלאי של חברת "המקצוענים". 

1 במטרה להקל על כלכלן החברה העוסק בביטוח, עליך לעצב את הצללית הרשומות לפי קריטריונים אלהסעיף
הקריטריונים שבהמשך. 9 נקודות

כי לא מבטחים             5,000₪אין לעצב רשומות בהן שווי המלאי נמוך מהסכום המינימליא)
כלומר, שורות אלו יופיעו בצבע שחור על רקע לבן, בדומה לעיצוב הוראה זו.

רשומות המחייבות ביטוח בשל שווי מלאי גבוה יהיו בעלי צללית בצבע ורוד, אם הסכום גבוה מב)
רשומות בהן שווי המלאי הוא מהמינימלי לביטוח ומעלה עד לסכום חובת ביטוח, יהיו בעלי צללית בצבעג)

2 בתאים הירוקים שבטבלה שלהלן עליך להציג את מספר סוגי המוצרים שהיתה הזמנה בגינם בשבועותסעיף
התאריך של היום משתנה לפי תאריך פתיחת הקובץ, ואליו יש להתייחס. 9 נקודות

שבוע מתחיל ביום ראשון ומסיים ביום שבת.
מותר להשתמש בעמודת עזר אחת כדי לשייך את התאריכים לשבועות שלהם.

התשובות בתאים הירוקים יתקבלו בעזרת נוסחה נגררת אחת (פרט להרשאת השימוש בעמודת עזר)
היום הוא חלק משבוע 0, יום חמישי מהשבוע שעבר הוא משבוע 1, ויום שני מלפני שבועיים הוא משבועדוגמה:

מספר סוגי הפריטים שהוזמנו באותו שבועשבועות שעברו
00
20
90

110

3 אחד הקניינים, הותיק ביותר בחברה, עדיין משתמש ברשימות נייר. אחד מדפי רההזמנות שלו אבד.סעיף
ידוע שמדובר בהזמנות של מוצרים מסוג אחד להזמנה, שהוזמנו בתאריכים מסויימים כמפורט להלן. 8 נקודות

עליך למצוא פרטים על הזמנות אלה בהתאם לכותרות שבטבלה שלהלן.

שווי ההזמנהמחלקהמספר קטלוגיתאריך הזמנה
        168₪ציוד אינסטלציה2009-12-1780002
     3,252₪ציוד סככות2010-01-2090003
     1,040₪חומרי עזר2010-03-0750014
   13,572₪ריהוט2009-12-3110010

4 עליך לאתר את המוצרים שהשם שלהם כולל יותר מאשר שתי מילים, ובעמודה "שארית שם המוצר" סעיף
לכתוב נוסחה שתחזיר את כל הטקסט משמו של המוצר, פרט למילים הראשונה והשניה והרווח שאחרי 9 נקודות

אם אין יותר מאשר שתי מילים בשם המוצר, שארית שם המוצר תהיה מחרוזת ריקה.
לתשומת הלב, כל תו הוא חלק ממילה, פרט לתו הרווח.

טבלת מוצרים

כמות במלאימחלקהשם המוצרמספר קטלוגי
4אביזרי חשמלאטמור - מחמם מים20001
8חומרי עזראקדח סיכות +סיכות50002
16חומרי עזרארגז אביזרי אינסלציה מתכת50001
3כלי עבודהארגז כלים מתכת 60008
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16ריהוטארון איחסון מעץ 10002
18ריהוטארונות מטבח (2מ"ר)10012
14ציוד אינסטלציהברז שגיב "3/4 80002
13ציוד סככותגרלנדה יצוקה 200 מ' (יציאה כל 2 מ')90001
4כלי עבודהדיסק "Black & Decker 5 + דיסקים בטון ברזל70003
14כלי עבודהדיסק "Black & Decker 8 +דיסקים בטון ברזל60001
8ריהוטוילון צלונים  120*120 ס"מ10003
12בגדי עבודהחליפת סערה מקצועיות30001
4בגדי עבודהחרמוניות חורף30002
8כלי עבודהחרמש מיכני70004
13אביזרי חשמלטוסטר משולשים גדול20002
14אביזרי חשמלטוסטר קופץ20003
15אביזרי אלקטרוניקהטלפון + מזכירה11021
13ציוד סככותכבל פלדה 6מ"מ 200מ'90002
6ריהוטכיסא משרדי קרן10004
3ריהוטכיסא משרדי שחור10005
3ריהוטכסא מנהלים10006
70005 18V 19כלי עבודהמברגה
12כלי עבודהמברגה Black & Decker 12V מקצועית70006
3ריהוטמגירות נשלפות מפלסטיק שקוף 10007
5אביזרי חשמלמגן פופאי נגד ברקים20003
3אביזרי חשמלמזגן 2 כ"ס חלון20003
3כלי עבודהמזמרה לגיזום60003
12ציוד סככותמחיצות שימשונית 12 מ' * 3 מ'90003
18כלי עבודהמלחציים גודל בינוני60009
8כלי עבודהמסכת ריתוך מקצועית60010
12ציוד אינסטלציהמסנני עמיעד "1 (120 מאש)80003
19אביזרי אלקטרוניקהמערכת רדיו רסיבר אונקיו 11022
14כלי עבודהמקדחה בוש גדולה70007
16כלי עבודהמקדחה רוטטת קטנה70008
19כלי עבודהמקדחת Black & Decker בינונית מקצועית70009
3כלי עבודהמקדחת Black & Decker גדולה מקצועית70010
17אביזרי חשמלמקרר אמקור 2000410
14כלי עבודהמרסס גב 15 ליטר60004
15כלי עבודהמרסס נייד 10 ליטר60005
13כלי עבודהמשור גיקסון אלקטרוני + ערכת משוריות70002
3כלי עבודהמשור ידני לגיזום עצים מתקפל70011
8חומרי עזרמשורית לקשת50011
4כלי עבודהמשורית לקשת גדולה60012
3כלי עבודהסולם אלומיניום היילו60006
19כלי עבודהסט בוקסות מיקצועי קטן60013
13כלי עבודהסט מפתחות אלן60007
16חומרי עזרסט מקדחים כוס 50014
32אביזרי חשמלעיפרון חשמלי20004
45ציוד אינסטלציהצינור גומי 100 מ'80001
15ציוד אינסטלציהצנור 20 מ"מ פוליטילן 80004
13ציוד אינסטלציהצנור 25 מ"מ פוליטילן 80005
16אביזרי חשמלקומקום חשמלי20005
16כלי עבודהקופרסור 25 ליטר70012
9ציוד סככותרשת צל 100 מ'* 4 מ'90004
16כלי עבודהרתכת חד-פזית 70013
6כלי עבודהשואב אבק תעשיתי70014
4ריהוטשולחן מחשב10008
4ריהוטשולחן מלבני עץ 10009
18ריהוטשולחן משרד 10010
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13ריהוטשולחן עבודה 10011
14ריהוטשרפרף לבן10013
35ציוד סככותתופסנים לרשת צל מפלסטיק90005
16אביזרי חשמלתנור חימום 20006
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ך.

לה:

ם סכום כזה.

15,000₪   
ע כחול.

ת מסויימים

2 וע

ריהן.

מחיר ליחידה
מלאי 

מינימום
תאריך
סעיף 3שארית שם המוצרהזמנה

20מחמם מים16032010-03-14
21סיכות+8182010-03-09

23אינסלציה מתכת166152010-02-27
31מתכת3742009-12-27
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31מעץ321172009-12-30
27(2מ"ר)4700222010-01-26

12162009-12-17"3/433
26('מ' (יציאה כל 2 מ 564132010-02-03200
98742009-12-14Black & Decker + 33דיסקים בטון ברזל
348162010-02-14Black & Decker +24דיסקים בטון ברזל
32ס"מ 120*43082009-12-23120
30מקצועיות101132010-01-03
23062010-01-2827
65472009-12-2132
24גדול120112010-02-15
132152009-12-1333
23מזכירה450162010-02-23

29'6מ"מ 200מ73102010-01-13
32קרן64362009-12-20
25שחור41232010-02-07
74122010-03-0322
357212010-01-1029
687142010-01-06& Decker 12V 30מקצועית
29מפלסטיק שקוף36932010-01-14
30נגד ברקים25462010-01-06

28כ"ס חלון230032010-01-17
6532010-02-1125

28'מ' * 3 מ 271102010-01-2012
28בינוני245192010-01-18

23מקצועית432192010-02-25
26(מאש 120) 1"34132010-02-03

26רסיבר אונקיו980222010-02-03
29גדולה874122010-01-12
32קטנה248132009-12-20
359152010-01-14& Decker 29בינונית מקצועית
64122010-02-23& Decker 23גדולה מקצועית

4200142010-01-181028
24ליטר 118122010-02-1415

24ליטר 78142010-02-1810
23אלקטרוני + ערכת משוריות453152010-02-25

25לגיזום עצים מתקפל2432010-02-08
2582010-02-2822
27גדולה4332010-01-25

27היילו35742010-01-28
26מיקצועי קטן98222010-02-01

26אלן195152010-02-03
21כוס65132010-03-07
49322010-01-1429
30'מ 15402010-01-04100

22מ"מ פוליטילן146172010-02-28
23מ"מ פוליטילן231152010-02-21
178172010-02-0326
26ליטר987192010-02-01
24'מ'* 4 מ 64592010-02-15100
95182010-02-1424
29תעשיתי85262010-01-11
35842010-02-1424
33עץ97452009-12-15
754142009-12-3131
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710112009-12-2432
52172009-12-1333

28צל מפלסטיק8382010-01-17
96162010-01-1129

116

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



שאלה 3 - 45 נקודות ( 5 סעיפים)

טבלת ציר ו/או סינון אוטומטי אלא אם קיימת הוראה מפורשת לכך. אין להשתמש במיון,
אין לספור באופן ידני אלא להשתמש בנוסחאות.

אין להסתמך על המיון הקיים

בגליון Q3-Date מופיע בסיס נתוני כח אדם.

1 2בתא הירוק שבשורה זו יש לכתוב נוסחה שתחזיר תשובה האם יש אנשים בעליסעיף
שם זהה (שם פרטי ושם משפחה). אם לא, הנוסחה תחזיר לא, אם כן, הנוסחה תחזיר את מספר 9 נקודות

האנשים שאינם בעלי שם ייחודי.

2 בגליון חדש בשם Q3-2 יש להציג את התפלגות ציוני תואר אחרון של כל סגל כח האדם.סעיף
הנתונים יתקבלו בהפרדה של 5 נקודות, ויש לקבץ את שכיחות הציונים עד 60 לקטגוריה אחת. 9 נקודות

3 בטבלה שלהלן יש לכתוב נוסחה נגררת אחת שאם ישנה כלכלנית שהציון הממוצע שלה בתואר האחרוןסעיף
שלמדה הוא מבין חמשת הציונים הגבוהים ביותר, פרטיה ישלפו. אם יש יותר מאשר אחת כזו,  9 נקודות

 "Nobody" ואם אין כאלה כלל, תתקבל התשובה ,"Many" על הנוסחה להחזיר

 .(D-Functions) כדי לשלוף את הנתונים עליך להשתמש בפונקציות בסיסי נתונים

נסיון קודםתאריך לידהשם משפחהשם פרטי
3 שנים27922.727גביזוןשיר מעל

4 בגליון נפרד שיקרא Q3_4 יש להציג רשימה של מועמדים לתפקיד מהנדס בכיר בחברה.סעיף
גברים יוכלו להגיש מועמדותם אם הם מהנדסים בעלי תואר שני (M.Sc) שהם בעלי נסיון מעל 3 שנים. 9 נקודות

נשים תוכלנה להגיש מועמדותן אם הן לא חסרות נסיון שהן בנות 30 לפחות.

ניתן להניח כי בשנה 365 ימיםהערה

5 מתחת לסעיף זה עליך ליצור טבלת ציר זהה לדוגמה שלהלן ׁ(ללא סימון התא הירוק).סעיף
עליך להציג את פירוט הרשומות המרכיבות את הערך של התא המודגש בירוק, ובגליון נפרד 9 נקודות

Count of השכלההשכלה2שם פרטי
B.ScBAתארים מתקדמיםGrand To

B.ScBAמקצועמין
527ביולוגיהזכר

235הנדסת ביו טכנולוגיה
235הנדסת מכונות
437הנדסת תוכנה

415הנדסת תקשורת
448כלכלה

112מדעי המחשב
134ביולוגיהנקבה

235הנדסת ביו טכנולוגיה
11הנדסת חומרים

בעמודת עזר מחשבים גיל. קובעים קריטריונים ליד הסעיף. יוצרים גליון חדש בשם הנדרש. 
מתחילים סינון מתקדם מהגליון החדש והריק, קובעים שתוצאות הסינון יועתקו למקום אחר, 

מסמנים את בסיס הנתונים כנדרש, מסמנים את הקריטריונים כנדרש, מסמנים את התא 
הראשון ממנו והלאה תופיע התוצאה כאיזור התוצאות ומאשרים את הפעולה.
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11הנדסת מכונות
224הנדסת תוכנה

22הנדסת תקשורת
459כלכלה

11מדעי המחשב

השכלההשכלה2ספירה של שם פרטי
B.ScBAסכום כוללתארים מתקדמים

B.ScBAמקצועמין
527ביולוגיהזכר

235הנדסת ביו טכנולוגיה
235הנדסת מכונות
437הנדסת תוכנה

415הנדסת תקשורת
448כלכלה

112מדעי המחשב
134ביולוגיהנקבה

235הנדסת ביו טכנולוגיה
11הנדסת חומרים
11הנדסת מכונות
224הנדסת תוכנה

22הנדסת תקשורת
459כלכלה

11מדעי המחשב
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ציון ממוצע לתואר אחרוןמקצועמין
97.92=<כלכלהנקבה

4נסיון קודםהשכלהמין סעיף
30<חסר<>נקבה
מעל 3 שניםM.Scזכר
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ציון ממוצע לתואר אחרוןמקצועהשכלהמיןשם משפחהשם פרטי
80.66מדעי המחשבMAנקבהדהןדפנה
86.32הנדסת ביו טכנולוגיהB.Scנקבהקרמרדורית
84.29הנדסת תקשורתB.Scזכרלנקרידוד

81.97הנדסת ביו טכנולוגיהM.Scזכרבן-יוסףניסים
81.57הנדסת ביו טכנולוגיהM.Scזכרדוטןנתן
88.42ביולוגיהBAזכראשכנזיאלי
92.15הנדסת מכונותPh.Dזכראשכנזיאסף
97.92הנדסת תקשורתM.Scזכרדוטןיובל
91.79הנדסת מכונותM.Scנקבהניומןשרון
87.11הנדסת ביו טכנולוגיהPh.Dנקבהבראונשטייןגלית
98.96כלכלהMAנקבהגביזוןשיר
94.90כלכלהMAזכראללוףאסף
97.35כלכלהMAזכרשטריתגיל
97.51כלכלהBAזכרדנינודן

84.28הנדסת חומריםB.Scנקבהאקרמןגלית
88.51ביולוגיהBAנקבההורוביץיעל

82.81הנדסת תקשורתB.Scזכרקמרמןאמיר
82.44ביולוגיהMAזכרבן-דודדן

80.98כלכלהMAנקבהדנינונעמי
83.92ביולוגיהBAזכרכהןדן
81.21הנדסת ביו טכנולוגיהB.Scזכרכהןגל
97.59ביולוגיהBAזכרבן-משהנדב
85.23הנדסת ביו טכנולוגיהM.Scנקבהאשכנזימירי
92.32כלכלהBAזכרשטריתדן

78.53הנדסת תוכנהM.Scנקבהבן-יוסףדפנה
99.86כלכלהBAזכרדוטןגל

88.06כלכלהBAזכרבן-יוסףאמיר
93.63ביולוגיהMAזכרלויניסים
84.46הנדסת תוכנהB.Scזכריפרחאיתי
77.20הנדסת תוכנהPh.Dזכרכהןנאור
99.38ביולוגיהBAזכרשטריתאסף
76.41כלכלהBAנקבהקמרמןדליה
80.12הנדסת תוכנהB.Scנקבהכהןגלית
95.31הנדסת תקשורתB.Scזכרפלדמןניסים
94.21כלכלהBAנקבהאלקייםקרן
80.41הנדסת תוכנהM.Scזכרלוינאור
82.36הנדסת תוכנהM.Scנקבהלנקרידליה
87.02הנדסת תוכנהB.Scזכרדוטןאמיר
96.60הנדסת ביו טכנולוגיהM.Scנקבהלנקרישיר
91.92כלכלהMAזכרקלוגמשה
87.42כלכלהMAנקבהאביטןדקלה
75.01הנדסת תוכנהB.Scנקבהקמרמןדקלה
86.26ביולוגיהMAנקבהקמרמןשיר
97.46מדעי המחשבMAזכרהדרנאור
95.19הנדסת תקשורתB.Scנקבהאסרףקרן
82.24הנדסת מכונותM.Scזכראקרמןאיתי
94.21הנדסת ביו טכנולוגיהPh.Dזכרלוייובל
89.31הנדסת תוכנהB.Scזכרבן-דודנתן
99.13ביולוגיהMAנקבהקמרמןיעל

95.24הנדסת מכונותB.Scזכרורדיאמיר
90.09כלכלהPh.Dנקבהניומןמירי
95.59הנדסת תוכנהB.Scזכראסרףגל

77.74מדעי המחשבBAזכראסרףרותם
78.20הנדסת ביו טכנולוגיהB.Scזכרהדרנדב
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96.05הנדסת תקשורתB.Scנקבההורוביץענבל
85.35הנדסת מכונותPh.Dזכרכהןניסים
81.32הנדסת ביו טכנולוגיהB.Scנקבהגרשוןענבל
91.94כלכלהBAנקבהכהנאקרן

80.96כלכלהBAנקבהבן-יוסףדפנה
77.99ביולוגיהMAנקבהלנקרירונית

86.65הנדסת תוכנהM.Scזכרדנינורן
96.78כלכלהMAזכרקלוגיוסי
95.89ביולוגיהBAזכרהורוביץדן

80.34הנדסת מכונותB.Scזכרלנקרייובל
77.52הנדסת תקשורתB.Scזכראשכנזינאור
90.28כלכלהMAנקבהגביזוןגלית
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Excel-1אנסיון קודםתאריך לידהשליטה ב 1בסעיף סעיף 4סעיף
136.63153דפנהדהןמעל 3 שנים1973-12-23
136.50366דוריתקרמרחסר1974-02-08
132.46664דודלנקריחסר1978-02-20
129.08844ניסיםבן-יוסףפחות מ-3 שנים1981-07-07
137.18507נתןדוטןפחות מ-3 שנים1973-06-04
135.46349אליאשכנזיחסר1975-02-22
130.87194אסףאשכנזימעל 3 שנים1979-09-25
129.025יובלדוטןמעל 3 שנים1981-07-30
135.04195שרוןניומןחסר1975-07-26
136.6425גליתבראונשטמעל 3 שנים1973-12-19

134.16239שירגביזוןמעל 3 שנים1976-06-11ברמה בינונית
130.30295אסףאללוףחסר1980-04-20ברמה בינונית
128.57062גילשטריתמעל 3 שנים1982-01-12ברמה בינונית
128.66139דןדנינוחסר1981-12-10ברמה בינונית

128.84077גליתאקרמןמעל 3 שנים1981-10-06
128.1656יעלהורוביץפחות מ-3 שנים1982-06-09
136.44085אמירקמרמןפחות מ-3 שנים1974-03-03
136.40351דןבן-דודמעל 3 שנים1974-03-16

130.26989נעמידנינוחסר1980-05-02ברמה בינונית
134.39374דןכהןפחות מ-3 שנים1976-03-19
129.26715גלכהןחסר1981-05-03
129.91047נדבבן-משהחסר1980-09-10
129.29742מיריאשכנזימעל 3 שנים1981-04-22

136.7757דןשטריתפחות מ-3 שנים1973-10-31ברמה נמוכה
230.49199דפנהבן-יוסףמעל 3 שנים1980-02-11

132.60149גלדוטןמעל 3 שנים1978-01-02ברמה נמוכה
131.62976אמירבן-יוסףפחות מ-3 שנים1978-12-23ברמה נמוכה

131.33461ניסיםלוימעל 3 שנים1979-04-09
136.68727איתייפרחמעל 3 שנים1973-12-03
133.17975נאורכהןמעל 3 שנים1977-06-05
133.03156אסףשטריתמעל 3 שנים1977-07-29

129.61762דליהקמרמןפחות מ-3 שנים1980-12-26ברמה נמוכה
137.1906גליתכהןמעל 3 שנים1973-06-02
129.62789ניסיםפלדמןמעל 3 שנים1980-12-22

127.88785קרןאלקייםחסר1982-09-18ברמה גבוהה
132.34111נאורלוימעל 3 שנים1978-04-07
127.96344דליהלנקרימעל 3 שנים1982-08-22
133.72879אמירדוטןמעל 3 שנים1976-11-16
127.76073שירלנקריחסר1982-11-04

135.56112משהקלוגחסר1975-01-18ברמה בינונית
128.45566דקלהאביטןמעל 3 שנים1982-02-23ברמה נמוכה

131.16776דקלהקמרמןפחות מ-3 שנים1979-06-09
130.27247שירקמרמןמעל 3 שנים1980-05-01
129.67716נאורהדרפחות מ-3 שנים1980-12-04
131.10019קרןאסרףחסר1979-07-04
137.54744איתיאקרמןפחות מ-3 שנים1973-01-23
129.3587יובללוימעל 3 שנים1981-03-31
127.83254נתןבן-דודפחות מ-3 שנים1982-10-09
129.85916יעלקמרמןמעל 3 שנים1980-09-29
136.04503אמירורדימעל 3 שנים1974-07-25

134.44206מיריניומןפחות מ-3 שנים1976-03-01ברמה בינונית
133.13732גלאסרףפחות מ-3 שנים1977-06-20
136.89732רותםאסרףפחות מ-3 שנים1973-09-17
133.28927נדבהדרמעל 3 שנים1977-04-26
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137.08323ענבלהורוביץפחות מ-3 שנים1973-07-11
136.64411ניסיםכהןמעל 3 שנים1973-12-18
129.92141ענבלגרשוןפחות מ-3 שנים1980-09-06

136.57519קרןכהנאמעל 3 שנים1974-01-13ברמה נמוכה
233.94224דפנהבן-יוסףחסר1976-08-31חסר ידע

131.198רוניתלנקרימעל 3 שנים1979-05-29
136.87488רןדנינוחסר1973-09-25

133.2371יוסיקלוגמעל 3 שנים1977-05-15ברמה בינונית
135.44716דןהורוביץמעל 3 שנים1975-02-28
130.71058יובללנקריפחות מ-3 שנים1979-11-23
136.45843נאוראשכנזיפחות מ-3 שנים1974-02-24

128.81514גליתגביזוןחסר1981-10-15ברמה בינונית
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שכיחותציון
600
650
700
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10017
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נסיון קודםתאריך לידהשליטה ב-celציון ממוצע למקצועהשכלהמיןשם משפחהשם פרטי
מעל 3 שנים80.661973-12-23מדעי המחשבMAנקבהדהןדפנה
מעל 3 שנים97.921981-07-30הנדסת תקשM.Scזכרדוטןיובל
מעל 3 שנים87.111973-12-19הנדסת ביו טPh.Dנקבהבראונשטייןגלית
מעל 3 שנים1976-06-11ברמה בינונית98.96כלכלהMAנקבהגביזוןשיר
מעל 3 שנים78.531980-02-11הנדסת תוכנהM.Scנקבהבן-יוסףדפנה
מעל 3 שנים80.121973-06-02הנדסת תוכנהB.Scנקבהכהןגלית
מעל 3 שנים80.411978-04-07הנדסת תוכנהM.Scזכרלוינאור
פחות מ-3 שנ75.011979-06-09הנדסת תוכנהB.Scנקבהקמרמןדקלה
פחות מ-3 שנ1976-03-01ברמה בינונית90.09כלכלהPh.Dנקבהניומןמירי
פחות מ-3 שנ96.051973-07-11הנדסת תקשB.Scנקבההורוביץענבל
מעל 3 שנים1974-01-13ברמה נמוכה91.94כלכלהBAנקבהכהנאקרן

מעל 3 שנים77.991979-05-29ביולוגיהMAנקבהלנקרירונית
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1א 4סעיף 1בסעיף סעיף
136.24796דפנהדהן
128.64144יובלדוטן

136.25894גליתבראונשט
133.77883שירגביזון

230.10843דפנהבן-יוסף
136.80704גליתכהן
131.95755נאורלוי

130.7842דקלהקמרמן
134.05849מיריניומן

136.69967ענבלהורוביץ
136.19162קרןכהנא

130.81444רוניתלנקרי
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תאריך לידהשליטה ב-Excelציון ממוצע לתואר אחרוןמקצועהשכלהמיןשם משפחהשם פרטי
11:00 1977-05-15ברמה בינונית96.78כלכלהMAזכרקלוגיוסי

04:33 1975-01-18ברמה בינונית91.92כלכלהMAזכרקלוגמשה
17:21 1982-01-12ברמה בינונית97.35כלכלהMAזכרשטריתגיל

10:10 1980-04-20ברמה בינונית94.9כלכלהMAזכראללוףאסף
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1בסעיף 1אנסיון קודם 4סעיף סעיף
132.85353739יוסיקלוגמעל 3 שנים

135.17756156משהקלוגחסר
128.18706038גילשטריתמעל 3 שנים

129.91938736אסףאללוףחסר
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה

138

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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