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 :מבנה המבחן והניקוד 

o 8 72% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 11 28% , סה"כשאלות בקיאות. 

 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution      
(      )

 
       

   

 
 

Normal standardization   
   

 
 

Exponential distribution  ( )          ( )  
 

 
   ( )  

 

 
 

Learning curve    ( )       (   )  (   ) ]             

     ( )          

COCOMO                                             

EVM                               ⁄          ⁄  

Risk management          (    )(    ) 

Coefficient of Variation       ( )  ( )⁄        ( )   ( )⁄   

 

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 
 

 בהצלחה רבה!
 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%2) 1שאלה 

לשנה.  4%שער ריבית להיוון ו, שנים 4הבחינה נעשית לפי אופק תכנון . שתי חלופותין השקעה בחברה בוחנת כדאיות 

 150-ו הראשונה השנה בסוף₪  אלף 300 הסהכנ בחלופה א' צפויים:₪.  אלף 300 הינוההשקעה הראשונית  סכום

 בחלופה ב' צפויים: .כל שנה בתחילת לשנה₪  אלף 44 שוטפתההוצאה ה ,אחת מהשנים הנותרותבסוף כל ₪ אלף 

הוצאה ה ,בסוף כל אחת מהשנים הנותרות₪  300-וכל אחת מהשנתיים הראשונות  בסוף₪  אלף 150הכנסה 

  .לשנה בתחילת כל שנה₪ אלף  66שוטפת ה

 

 .ורי( באיזו חלופה כדאי לבחור לפי ערך נוכחי נקי? הסב2%)  .א

 ₪.אלף  256.50ושל חלופה ב' , ₪אלף  222.61חלופה ב': ענ"נ של חלופה א' 

____________________________________________________________________________ 

 

  .וריהחזר? הסבכדאי לבחור לפי תקופת היזו חלופה ( בא2%) .ב

 שנים. 3שנים, ושל חלופה ב'  2חלופה א': תקופת ההחזר של חלופה א' 

____________________________________________________________________________ 

 

 .ורי( באיזו חלופה כדאי לבחור לפי החזר על השקעה? הסב1%)  .ג

 0.856, ושל חלופה ב' 0.742השקעה של חלופה א' חלופה ב': החזר על 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 4.2011.26 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 א'מועד:   'אסמסטר:   4201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%12) 5שאלה 

 . ד'(-)א' החברה לכל מערכת ת חדשה. להלן תוצאות ההערכה שללרכישה והטמעת מערכחלופות  ארבע בוחנת חברה

o 'ר ברמה בינוניתימחאחזקה ברמה בינונית, , ברמה נמוכהסיכון  ,בינונית, מסובכת ברמה בינוניתמדויקת ברמה  - א. 

o 'מחיר ברמה נמוכה.אחזקה ברמה נמוכה, , גבוהה, סיכון ברמה בינונית, מסובכת ברמה נמוכהמדויקת ברמה  - ב 

o 'גבוההמחיר ברמה אחזקה ברמה גבוהה, , מדויקת ברמה גבוהה, מסובכת ברמה נמוכה, סיכון ברמה נמוכה - ג. 

o  'מחיר ברמה נמוכהאחזקה ברמה בינונית, , , סיכון ברמה נמוכהגבוהה, מסובכת ברמה מדויקת ברמה נמוכה -ד. 

 סיכון(, בינונית חשיבות) מסובכות(, נמוכה מאוד)חשיבות  דיוק: , הינםלהם תמייחס חברהשה הקריטריונים והחשיבות

 .(בוהה מאודגחשיבות מחיר )קה )חשיבות נמוכה(, אחז, (גבוהה חשיבות)

 

בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: מתן משקלים  מצוא את החלופה הנבחרתכדי ל הבאהבטבלה  ו( השתמש8%) .א

 בעיגול את החלופה הנבחרת. ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפום לכל חלופה בכל קריטריון, ולקריטריונים, מתן ציוני

 קריטריון
 חלופה

  משוקלל מחיר אחזקה סיכון מסובכות דיוק

  1.000 5115 2115 4115 3115 1115 משקל

  2.267 2 2 3 2 2 א'

  2.133 3 3 1 2 1 ב'

  2.067 1 1 3 3 3 ג'

 2.333 3 2 3 1 1 ד'
 

        

 

 ? הסבר.היו זהיםהשונות החלופות  של יםהמחירא' אם סעיף ל ם משנים תשובתכם( האם היית2%) .ב

 למחיר(. זההאבל ציון  5או עם בלבד,  קריטריונים 4ם ע 2.4ג' )ציון משוקלל חלופה הנבחרת כן, ה

____________________________________________________________________________ 

 

 (%9) 4שאלה 

 .ביח' זמן. משכי הזמן נתונים )משמאל לימין( הבאה פעילויות של פרויקט נתונים בטבלההפרטי 

 )היכן שצריך(. הניחו חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי

 

 בטבלה )הניחו התפלגות בטא(.השלימו את העמודה החסרה ( 2%) .א

   A-B-E-H                                                                                                 24.83 

 קריטי ______________, ואת משכו ___________פעילויות על הנתיב האת ה ( מצאו2%) .ב

 או יותר 28.23                                                                                                                      

 _________ יח' זמן______ זה יהיהיעד לפחות,  50%לעמוד ביעד הזמן בהסתברות  נדרשהפרויקט אם ( 2%) .ג

                                                                                 3.43%       

 ____________ יח' זמן 20( באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%) .ד

 

 ו.ריהסב? ממוצעשל פעילות יהיה קטן מהמשך ה החציוניהזמן משך בדרך כלל תצפו שהאם ( 2%) .ה

 הממוצע יהיה גדול מהחציוןומכאן שני עם זנב ימהינן זמנים התפלגויות 

_______________________________________________________________________ 
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Average 
time 

Pessimistic 
time 

Most-likely 
time 

Optimistic 
time 

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

5.00 11 4 3 - A 

5.00 8 5 2 A B 

6.00 9 6 3 A C 

5.83 12 5 3 B, C D 

12.67 20 12 8 B E 

4.17 7 4 2 D F 

9.33 14 9 6 C G 

2.17 4 2 1 E, F, G H 

 

 (%21) 3שאלה 

 משכי הזמן נתונים ביח' זמן. .)משמאל לימין( הבאה פעילויות של פרויקט נתונים בטבלהפרטי 

 .תזמון מוקדם1מאוחר )שיטת ה"צלבים"( באמצעותפתרו 

 

 .העמודות החסרות בטבלה 5שלימו את ה( 6%) .א

                                                     A-B-D-H-J                                                             18 

 ___________ומשך הנתיב1ים הקריטי1ים הינו  ______________הפעילויות על הנתיב הקריטי הינן  (2%) .ב

 :2-ל 3-תקצר מי  Bפעילותמשך ו, 3-ל 2-מ תארךי Cפעילות משך ( אם 2%) .ג

                                                            A-C-F-I-J                                                         18 

 ___________  יהיהומשך הנתיב1ים הקריטי1ים  ים הקריטי1ים יהיו ______________הפעילויות על הנתיב1

 

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

0 4 0 4 0 4 - A 

0 7 4 7 4 3 A B 

1 7 5 6 4 2 A C 

0 12 7 12 7 5 B D 

4 12 11 8 7 1 B, C E 

1 10 7 9 6 3 C F 

3 16 12 13 9 4 E, F G 

0 16 12 16 12 4 D H 

1 16 10 15 9 6 F I 

0 18 16 18 16 2 G, H, I J 
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 (%8) 2שאלה 

פעמים במהלך הפרויקט, אך רק  חמשיכול לבחור בקבלן א' או ב' לביצוע פעילות. הפעילות מבוצעת פרויקט מנהל 

קבלן א' ביצע את  יום. 21 הראשונה שבוצעה היהבפעם נמצאת על הנתיב הקריטי. משך הפעילות  הרביעיתבפעם 

ניתן לשיפור. קבלן ב' ביצע אינו תלוי במיכון והפעילות ממשך  60%, משתמש בשיטה בה בעבר ארבע פעמיםהפעילות 

 ניתן לשיפור.אינו ממשך הפעילות תלוי במיכון ו 20%את הפעילות פעמיים בעבר, משתמש בשיטה בה 

של קבלן א'  וקצב הלמידהלינארית, -על פונקציה לוג ותבוססנים מקבלשני הת הלמידה של ובהינתן שעקומ( 2%) .א

 ו.ריהסב? ביצוע, ומהו משך המשימהביצוע ל יועדףש ' כדישל קבלן ב קצב הלמידה , מה צריך להיות70%הינו 

 יום 15.48-קטן מביצוע  משך, ו85.725%-קטן מקצב למידה 

_____________________________________________________________________________ 

 

לינארי, אבל רק כאשר מספר החזרות גדל פי -ב' מבוססת על עקומת למידה לוגכשיו נודע שעקומת הלמידה של קבלן ע

 . כל יתר הנתונים זהים.קצב הלמידהלפי  משתפרמשך הפעילות  3

 ו.ריהסב? , ומהו משך הביצועלמשימה של קבלן ב' כדי שיועדף הלמידהקצב   מה צריך להיות( 2%) .ב

 (2)במקום על בסיס  3, יש להשתמש בלוג על בסיס יום 15.48-ומשך ביצוע קטן מ 78.338%-קטן מקצב למידה 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

מה יהיה וכל יתר הנתונים זהים, למידה מעריכית, העקומת , -0.2הינו של קבלן ב'  פקטור הלמידהשבהינתן ( 4%) .ג

 ו.ריוהסב הראו ?ע הפעילותומשך ביצ

 (i+B)ז"א כולל  i=6 -ו המקורי ממשך הפעילות 80%-ל רק מתייחס הלמידהחישוב יום, כאשר  5.260משך הפעילות 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 6שאלה 

 :)משמאל לימין( הבאה בטבלה " מפורטים"סבבהפרויקט ב ועלותם, דרישות המשאבים הפעילויות פרטי

עלות משאב 
 ליח' זמן

 משאביםמס' 
 ליח' זמן 

 משך
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

2 3 3 - A 

3 4 2 - B 

4 2 3 A C 

3 4 3 B D 

2 3 3 D E 

1 1 4 C F 

2 5 4 A G 

3 2 4 F, G H 

 

 26-בתקופה העשירית ו לתקורה 18להתנעת הפרויקט בתקופה הראשונה,  12: הבאותעלויות הבנוסף, חלות 

 :ענו על הסעיפים הבאים ע"י מילוי הטבלה המופיעה בהמשךבתקופה האחרונה. 

 

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםשאבים לפרויקט לפי תזמון מ" רשום את תכנית העמסת א( בשורה "משאבים 3%) .א

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדם" רשום את תכנית ההוצאות )תקציב( לפרויקט לפי תזמון ב ( בשורה "הוצאות2%) .ב

 , ללא מגבלת משאבים.מאוחרשאבים לפרויקט לפי תזמון מ" רשום את תכנית העמסת ג( בשורה "משאבים 2%) .ג

מקסימלית  גבלת משאביםמתחת הטובה ביותר את תכנית העמסת המשאבים  רשום "ד( בשורה "משאבים 3%) .ד

 .Wiestשימוש באלגוריתם של תוך  ליח' זמן אביםמש 7ל ש
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 ציר זמן 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  2 2 2 2 1 1 4 9 10 11 11 7 7 7 
משאבים 

 א

  244 212 206 200 194 175 174 167 150 126 96 66 48 30 
 הוצאות

 ב

  5 5 5 6 10 10 10 10 2 2 2 3 3 3 
משאבים 

 ג

 ניקוד
 7 7 3 7 7 7 6 5 5 5 5 5 5 2  מלא

משאבים 
 ד

 ניקוד
 7 7 3 7 7 7 6 1 5 5 6 5 5 5  חלקי

משאבים 
 ד

 

 

 

 (%11) 7שאלה 

תכנון : פעילויות של , הכוללSystem on Chip (SoC)של  חדשפיתוח מתכננת פרויקט  חברת מוליכים למחצה

טיפוס ולאחריו בדיקת -סיום הפיתוח בנית אב . עםבמקביל ואחרי סיומו פיתוח מעבד, זיכרון, ומאיץ גראפי המערכת

 :של הפעילויות המשך והתקציב פרטילהלן  העברה לייצור. אחרי סיום הבדיקות טיפוס.-אב

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 3

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 6

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 3.0 100% 2.5 90% תכנון מערכת

 5.0 70% 3.0 50% פיתוח מעבד 

 3.0 80% 2.0 90% פיתוח זיכרון

 3.5 70% 2.0 40% פיתוח מאיץ גראפי

 2.0 40% 1.0 0% טיפוס-בניית אב

 1.5 30% 1.0 0% טיפוס-בדיקת אב

 1.0 10% 0.0 0% העברה לייצור

 

 

 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 2.0 1 תכנון מערכת

 2.5 4 פיתוח מעבד 

 1.5 2 פיתוח זיכרון

 2.0 3 פיתוח מאיץ גראפי

 3.0 4 טיפוס-אב בניית

 2.5 2 טיפוס-בדיקת אב

 4.0 1 העברה לייצור
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 6) ונקודה ב'חודשים מתחילת הפרויקט(  3)א'  בנקודת בקרה הפרויקטשל כלל  EV, AC, PVו את חשב( 4%)  .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט(

 

 PV AC EV 

 נקודה א'
 חודשים( 3)

14.00 11.50 11.50 

 נקודה ב'
 חודשים( 6)

24.00 15.00 22.30 

 

 . על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםובטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א', ( 2%) .ב

 

 CPI SPI CV SV PV AC EV 

 נקודה א'
 חודשים( 3)

108.33% 92.86% 1.00 -1.00 14.00 12.00 13.00 

 נקודה ב'
 חודשים( 6)

135.00% 90.00% 7.00 -3.00 30.00 20.00 27.00 

 

 .)תקציב( M42$-ו)לו"ז(  חודשים 12 הינהלסיום הפרויקט מקורית התכנית השנתון ( 5%) .ג

חודשים מתחילת  5) נקודת בקרה ג'תחזית לאת ה טבלה הבאהב , השלימוסעיף ב'למדדי הבקרה מ בהתייחס

 .חודשים מתחילת הפרויקט )ז"א בנקודת בקרה ג'( PV=$39M 5-ש כאשר נתון (,הפרויקט

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 3.90- 9.10 90.00% 135.00% ביצועית

 3.00- 7.00 92.31% 124.14% תכנונית

 

 (%9) 8שאלה 

 יותההסתברוות ידוע ₪. 80,000. ערך הרכב שונים סוכני ביטוחהמוצעות ע"י רכב לביטוח המקיף של הך חלופות בפני

תאונה נזק מ, 0.08 –₪  30,000 בהיקף שלתאונה נזק מ, 0.04 – אבדן מלא של הרכב )גניבה או תאונה(הבאות: 

ההסתברויות לאירועים הינן בלתי תלויות, . 0.16 –₪  5,000של  בהיקףתאונה נזק מ, ו0.12 –₪  10,000של בהיקף 

כוללות מחיר  ני הביטוחסוכההצעות של לנזק מסוג אחר.  מות הסתברויותלא קייבשנה,  רק אירוע אחד יכול להתרחש

 טבלה הבאה.ה , לפיבהיקף הנזק בתלות השתתפות עצמיתעלות של ביטוח שנתי ו

 

סוכן 
 ביטוח

עלות 
ביטוח 
 שנתי

 השתתפות עצמית

נזק של  אבדן מלא
42,222  ₪ 

נזק של 
12,222 ₪ 

נזק של 
2,222 ₪ 

 7,310 2,310 4,400 11,000 5,000 עמוס

 9,069 1,869 3,560 8,900 7,200 איל

 7,932 1,932 3,680 9,200 6,000 ברוך

 6,835 2,835 5,400 13,500 4,000 עמליה

 9,381 1,281 2,440 6,100 8,100 צילה

 6,965 3,465 6,600 16,500 3,500 יעל
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 ו.ריהסב ( איזה סוכן ביטוח כדאי לבחור?2%) .א

 כי בהצעה זו תוחלת התוצאה האפשרית היא הנמוכה ביותר, יעל

____________________________________________________________________________ 

  

 ו.ריהסבביטוח לא כדאי לבחור בכל מקרה?  1ים( איזה סוכן2%) .ב

 כל הסוכנים על עקומת היעילותכי אין סוכן כזה, 

____________________________________________________________________________ 

 עמוס                                                                                                                                   

 ______________? ____₪  12,000הינה  האשראי השוטףדאי לבחור אם מגבלת איזה סוכן ביטוח כ( 1%) .ג

 אין פתרון לבעיה                                                                                                                   

 ______________? ____₪  6,000איזה סוכן ביטוח כדאי לבחור אם מגבלת האשראי השוטפת הינה ( 1%) .ד

  

 .₪ 7,500סוכן ביטוח חדש הציע הצעה שבה ההשתתפות העצמית בכל מקרה של נזק הינה ( 3%) .ה

 ו.ופרט וריהסב ?)ללא מגבלת אשראי שוטף( כדי שתבחרו בחלופה זו ה צריכה להיות עלות הביטוח השנתימ

 6,218-תוצאה אפשרית קטנה מ , סה"כ תוחלת3,000=(16.+12.+08.+04.)*7,500תוחלת הנזק ₪, 3,218-קטנה מ

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%5) 9שאלה 

 באיזה שלב כדאי להעמיק את הקיצוץ ובאיזה למתן אותו? וריפרויקט, הסבהבהינתן צורך בקיצוץ של תקציב 

 להעמיק את הקיצוץ, בעל התקציב הגדול ביותרשלב ההוצאה לפועל 

_______________________________________________________________________________ 

 על תקציב הפרויקט למתן את הקיצוץ בעל ההשפעה הגדולה ביותרושלב התכנון  

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 12שאלה 

 ?בא לידי ביטויאיזה מודל של מדידת הצלחה מתייחס להשפעה אסטרטגית, והיכן במודל 
 בממד הרביעי שמתייחס לטווח הזמן הארוך ביותר(, 1002הממדים של שנהר ושות' ) 4מודל 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 11שאלה 

 'עלות מחזור חיי מוצר(. לאיזה היבט ב'21.10.2013ידיעות אחרונות )חפירת נמל באילת תפגע בשונית האלמוגים" "
 .וריהסב כתבה?הניתן לייחס את 

 ( כתוצאה מפגיעה בסביבה.societyהמחיר שמשלמת החברה )קיימות.  היבט:

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 15שאלה 

 (leanאת שבעת הבזבוזים על פי ניהול רזה ) פרטו

 ייצור עודף, המתנות, שינוע חומרים, עיבוד מיותר )תיקון(, מלאי, תנועת אנשים, דפקטים )לא לפי מפרט(

1 __________________.2 __________________.3 __________________.4___________. _______ 

 

5________.__________ 6___________. _______7__________________. 
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 (%4) 14שאלה 

 והיכן מיישמים אותם בפרויקט? ,)חוצץ, מקדמי הביטחון( בשרשרת קריטית Buffers-מה שלושת סוגי ה
Project –  מתייחס לזמן, בסיום הפרויקט )אחרי הפעילות האחרונה( –פרויקט 

1. ____________________________________________________________________________ 

Feeding –  מתייחס לזמן, אחרי פעילות )שאינה קריטית( שמזינה פעילות קריטית –הזנה 

2. ____________________________________________________________________________ 

Resource –  מתייחס למשאבים, לא תמיד אפקטיבי, דוגמא אפקטיבית: תקציב  –משאבים 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 13שאלה 

 ת העבודה ובאיזה סדר מפתחים אותם?ימהם מרכיבי תכנ

 לוח זמנים, משאבים, תקציב

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 12שאלה 

 ואיזה שימוש נעשה בהם? backwards pass-, וforward passמתייחסות המושגים למה 
 מנים.קריטי בבניית תכנית לוח הז פעילויות/נתיבזיהוי משמשת לתזמון מוקדם ותזמון מאוחר, 

_______________________________________________________________________________ 
 

 (%4) 16שאלה 

 ( במערכת הצירים הנתונה.Friemanאת עקומת פריימן ) ושרטט
 כותרות לצירים תנו
 הערכת עלות הפרויקט -  Xציר

___________________________________________ 
 פרויקטסופית של העלות הה – Yציר 

___________________________________________ 
 

 מבחינת דיוק מעות של העקומהאת המש וריהסב
 ככל שנדייק בהערכה כך עלות הפרויקט תהיה נמוכה יותר

___________________________________________ 
 

 לביצוע טעות הסבירו את משמעות העקומה מבחינת העדפה
 בהערכת חסר שרף לטעות בהערכת יתר מאעדי

___________________________________________ 
 

 בגלל השיפועים מימין ומשמאל לנקודת המינימום

___________________________________________ 
 

 (%5) 17שאלה 

 נלמדהקבלה למושג אחר ש ורימהות, הסב וריראשי תיבות, הסב ו? פרטRBS, מהו  Hillson (2002)עפ"י המאמר של

Risk Breakdown Structureמבנה היררכי של סיכונים העוזר להסביר את המהות שלהם, מקביל ל ,-WBS 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Minimum 
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 (%4) 18שאלה 

  – EVMשני הגרפים מתארים מערכת של בקרת פרויקט בשיטת נתונים 

  כותרות לכל אחת מהעקומות. תנו

 יתכנו שני פתרונות

 גרף עליון:

 SPI / CPI                 אין פתרון     

 1__. ________2__.________ 

 גרף תחתון:

           AC                      PV                   EV 

 3__.  ________4.__  ________5.__________ 

 

 גרף עליון:

      SPI / CPI             אין פתרון 

 1__. ________2__.________ 

 גרף תחתון:

           EV                      PV                   AC 

 3__.  ________4.__  ________5.__________ 

 

 (%3) 19שאלה 

 בהסתמך על ההגדרות של קבוצת סטנדיש להצלחת פרויקט, מה הייתה מידת ההצלחה של הפרויקטים הבאים?

 נמל תעופה דנבר,  כיפת ברזל,  רשת כבישי אינטרסטייט,  סכר הובר,

 ארה"ב   ישראל    ארה"ב   נבדה, ארה"ב

 מאותגר/מתקשה   הצליח   מאותגר/מתקשה   הצליח

 _____________ _____________  _____________ _______ ______ 

 

 .וריוהסב והאם מידת ההצלחה שלהם משקפת את סטטיסטיקת הצלחת פרויקטים? פרט

  ~20% , מאותגרים12-00%מצליחים , ~12%נכשלים  הסטטיסטיקה בקירוב: ,לא

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
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 :מבנה המבחן והניקוד 

o 8 72% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 11 28% , סה"כשאלות בקיאות. 

 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution      
(      )

 
       

   

 
 

Normal standardization   
   

 
 

Exponential distribution  ( )          ( )  
 

 
   ( )  

 

 
 

Learning curve    ( )       (   )  (   ) ]             

     ( )          

COCOMO                                             

EVM                               ⁄          ⁄  

Risk management          (    )(    ) 

Coefficient of Variation       ( )  ( )⁄        ( )   ( )⁄   

 

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 
 

 בהצלחה רבה!
 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%3) 1שאלה 

 6%ער ריבית להיוון שנים, ש 4חברה בוחנת כדאיות השקעה בין שלוש חלופות. הבחינה נעשית לפי אופק תכנון 

 בסוף₪  אלף 044הכנסה  . בחלופה א' צפויים:כל אחת מהחלופותב  ₪אלף  444 לשנה, וסכום השקעה ראשונית של

לשנה ₪ אלף  50הוצאה שוטפת  בסוף כל אחת מהשנים הנותרות,₪ אלף  154-כל אחת מהשנתיים הראשונות ו

בסוף כל אחת מהשנים ₪  264-השנה הראשונה ו בסוף₪  אלף 244הכנסה  בתחילת כל שנה. בחלופה ב' צפויים:

 כל שנה, בסוף₪  אלף 284הכנסה  לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג' צפויים:₪ אלף  65הוצאה שוטפת  הנותרות,

 .נהלשנה בתחילת כל ש₪ אלף  55הוצאה שוטפת 

 

  כדאי לבחור לפי תקופת ההחזר? הסבירו.( באיזו חלופה 2%) .א

 שנים. 0ה ג' שנים, חלופ 0שנים, חלופה ב'  2חלופה א': תקופת ההחזר של חלופה א' 

____________________________________________________________________________ 

 

 ו.רי( באיזו חלופה כדאי לבחור לפי החזר על השקעה? הסב2%) .ב

 4.550 , חלופה ג' 4.514, חלופה ב' 4.544: החזר על השקעה של חלופה א' ג'חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 4.2412.24 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-064 מספר הקורס:

 ב'מועד:   'אסמסטר:   4241שנה: 

 שעות 0 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%12) 5שאלה 

 מערכות:ב'(. להלן תוצאות ביצועי החלופה בוחנת שלוש חלופות להחלפת המערכת קיימת ) חברה

 , קלה להתקנה.תקופות 14יח' כסף , אורך חיים  05דק', מחיר  8 עבודה , מהירות2%השגיאה  גודל –א' 

 תקופות, קלה מאוד להתקנה. 11יח' כסף , אורך חיים  44דק', מחיר  5 עבודה , מהירות0%השגיאה  גודל – ב'

 תקופות, קשה להתקנה. 12יח' כסף , אורך חיים  04דק', מחיר  6 עבודה , מהירות4%השגיאה  גודל –ג' 

 ., קשה מאוד להתקנהתקופות 5יח' כסף , אורך חיים  25דק', מחיר  7 עבודה , מהירות5%השגיאה  גודל –ד' 

השגיאה )חשיבות נמוכה(, מהירות פעולה )חשיבות בינונית(,  גודל: שהמנהל מייחס להם להלן הקריטריונים והחשיבות

 .(בינונית, קושי ההתקנה )חשיבות (גבוהה חשיבות)אורך חיים (, גבוהה מאוד חשיבות) מחיר

 

, מתן (1-לשיסתכמו קבע משקלים ) , כולל: משקלים לקריטריוניםGrid-בשיטת ה ( השתמש בטבלה לפתור8%) .א

הקף בעיגול את  ., וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה(5, 8, 7, 6בסולם השתמש  ) ציונים לכל חלופה בכל קריטריון

 החלופה הנבחרת.

 קריטריון
 חלופה

 משוקלל קושי התקנה אורך חיים מחיר מהירות שגיאה גודל

 1.444 2112 0112 4112 2112 1112 משקל

 7.167 8 7 7 6 5 א'

 7.667 5 8 6 5 8 ב'

 8.444 7 5 8 8 7 ג'

 7.167 6 6 5 7 6 ד'

       

 

 .וריהסבפרטו ו? יח' כסף 25-יורד ל א' היה ית משנה תשובתך לסעיף א' אם מחיר חלופה( האם הי2%) .ב

 .7.800-חלופה א' יעלה לציון משוקלל של ג', כי  נשארת החלופה הנבחרת

____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 4שאלה 

 )משמאל לימין(. הבאה פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה

 הניחו חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

   B-D-F-H                                                                                                     10 

 קריטי ______________, ואת משכו ___________פעילויות על הנתיב ה( מצאו את ה2%) .א

 

  ת תקן אחת.בהעדר נתונים נוספים, מנהל הפרויקט הניח שמשכי הזמן מפולגים נורמאלית, עם סטיי

                                                                                 6.68%       

 יח' זמן ____________ 14( באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%) .ב

 או יותר 15.564                                                                                                                      

 _________ יח' זמן______ זה יהיהיעד לפחות,  54%לעמוד ביעד הזמן בהסתברות  נדרשהפרויקט אם ( 2%) .ג

 

)הנתונים בטבלה( מפולגים מניח שמשכי הזמן . הוא שרשת הקריטיתמנהל הפרויקט מעוניין ליישם את שיטת ה

 . כמו כן, שאין אילוצי משאבים ואין צורך בבאפר פרויקט.84%והינם ברמת ביטחון של  ,1עם סטיית תקן נורמלית 

 , ומצא את:54%משכי הזמן ברמת ביטחון של ב"עמודה ד" בטבלה, השלם את ( 5%)ד. 

   B-D-F-H                                                                                                                   5.602 

 ____________  פרויקט בשיטה זושרשרת הקריטית ______________  ואת משך הבהפעילויות 
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 סעיף ד'
 משך

 ]יח' זמן[
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

1.158 2 - A 

2.158 3 - B 

3.158 4 A C 

3.158 4 A, B D 

3.158 4 C, D E 

2.158 3 C, D F 

1.158 2 D G 

2.158 3 F, G H 

 

 (%21) 3שאלה 

 משכי הזמן נתונים ביח' זמן. .)משמאל לימין( הבאה פעילויות של פרויקט נתונים בטבלהפרטי 

 .תזמון מוקדם1מאוחר )שיטת ה"צלבים"( באמצעותפתרו 

 

 .העמודות החסרות בטבלה 5שלימו את ה( 6%) .א

                                                          B-E-G-H-J                                                                   10 

 _______ומשך הנתיב1ים הקריטי1ים הינו  _________________הקריטי הינן  1יםהפעילויות על הנתיב (2%) .ב

 :1-ל 2-תקצר מי  Jפעילותמשך ו, 4-ל 0-מ תארךי Dפעילות משך ( אם 2%) .ג

                                                            B-E-G-H-J, B-D-H-J                                                  12 

  _______ יהיהומשך הנתיב1ים הקריטי1ים  ____________ים הקריטי1ים יהיו ________הפעילויות על הנתיב1

 

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

1 3 1 2 0 2 - A 

0 3 0 3 0 3 - B 

1 8 3 7 2 5 A C 

1 7 4 6 3 3 A, B D 

0 5 3 5 3 2 B E 

1 11 8 10 7 3 C, D, G F 

0 7 5 7 5 2 E G 

0 11 7 11 7 4 D, G H 

3 11 8 8 5 3 E I 

0 13 11 13 11 2 F, H, I J 
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 (%8) 2שאלה 

בזמן  ,זו בזו אחר פעמייםשיבצע את הפעילות בפרויקט. הקבלן  מתחרים על ביצוע פעילות מסוימתקבלנים שלושה 

 :ידועים הפרטים הבאיםע"י מנהל הפרויקט.  הקצר ביותר, יבחר

o  '54%של  קצב למידהלינארית עם -יום, שיפור לפי עקומה לוג 26משך ביצוע ראשון  –קבלן א 

o  '84%של  קצב למידהלינארית עם -, שיפור לפי עקומה לוגיום 27משך ביצוע ראשון  –קבלן ב 

o  '74%של  קצב למידהלינארית עם -יום, שיפור לפי עקומה לוג 28משך ביצוע ראשון  –קבלן ג 

ע"י מנהל  איזה קבלן יבחרהפעילות ניתן לשיפור, כל בהנחה שהקבלנים לא ביצעו את הפעילות בעבר ומשך ( 2%) .א

 הסבירו.הראו ופרויקט? 

 יום 47.64יום, משך קבלן ג'  48.64יום, משך קבלן ב'  45.44ג': משך קבלן א'  קבלן

_____________________________________________________________________________ 

 

ג' ניסיון קודם של -וא' קבלן ל בנוסף,ניתן לשיפור. אינו תלוי במיכון והפעילות ממשך  54%-עכשיו נודע ש( 0%) .ב

כדי ב' קבלן מ נדרש)מס' פעמים שביצע בעבר( מינימאלי איזה ניסיון  פעם אחת )כל אחד( בביצוע הפעילות.

 הראו והסבירו. ע"י מנהל הפרויקט? שיבחר

 45.12פעמים כדי שהמשך יהיה  2ב' נדרש מקבלן קודם יום, ניסיון  45.75משך קבלן ג'  ,יום 48.74' אמשך קבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 זהה פקטור למידהתנאים זהים לסעיף הקודם, אבל עקומת הלמידה של קבלן א' הינה מעריכית עם בהינתן ( 0%) .ג

 ו.ריוהסב הראו ע"י מנהל הפרויקט? קבלן א' כדי שיבחרמאיזה ניסיון מינימאלי נדרש )לסעיף הקודם(. 

  40.80ניסיון קודם נדרש מקבלן א' פעם אחת כדי שהמשך יהיה 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 6שאלה 

 :)משמאל לימין( הבאה בטבלה " מפורטיםיומטוב"פרויקט ב , דרישות המשאבים ועלותםהפעילויות פרטי

עלות משאב 
 ליח' זמן

 משאביםמס' 
 ליח' זמן 

 משך
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

2 0 2 - A 

3 5 0 - B 

4 0 4 B C 

3 8 0 B D 

2 5 4 C E 

1 0 0 D F 

2 2 4 A G 

3 0 5 F H 

 

בתקופה  18-השביעית, ובתקופה  02בתקופה הרביעית,  22, בתקופה הראשונה 24: הבאותעלויות הבנוסף, חלות 

 :ענו על הסעיפים הבאים ע"י מילוי הטבלה המופיעה בהמשך. העשירית

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםשאבים לפרויקט לפי תזמון מאת תכנית העמסת  " רשמוא( בשורה "משאבים 0%) .א

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםאת תכנית ההוצאות )תקציב( לפרויקט לפי תזמון  " רשמוב ( בשורה "הוצאות2%) .ב

 , ללא מגבלת משאבים.מאוחרשאבים לפרויקט לפי תזמון מאת תכנית העמסת  " רשמוג( בשורה "משאבים 2%) .ג

 משאבים לתקופה. מינימוםעם את תכנית העמסת המשאבים  רשמו "ד( בשורה "משאבים 0%) .ד
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 ציר זמן 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  3 3 3 8 8 8 8 6 13 13 13 7 8 8 
משאבים 

 א

  379 370 361 352 333 296 283 270 223 183 143 81 62 41 
 הוצאות

 ב

  10 10 10 10 9 9 6 6 8 8 8 5 5 5 
משאבים 

 ג

אפשרות 
1  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 

משאבים 
 ד

אפשרות 
2  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 

משאבים 
 ד

 

 

 (%11) 7שאלה 

סקר שוק, על בסיס תוצאותיו : פעילויות של הכולל מחשב טבלט,של  חדשפיתוח מתכננת פרויקט מחשבים חברת 

-בנית אבים, הפיתוחכל סיום  . עםבמקבילכוננים השבבים והאם, הלוח פיתוח התכנון,  ואחרי סיום תכנון המחשב

 המשך והתקציב פרטילהלן  .(לצורך ייצור, מכירה ושיווק)לקבלני משנה העברה בניית אב הטיפוס אחרי סיום . טיפוס

 :של הפעילויות

 

 

 

 נתוני ההתקדמות הבאים:, ומסרה את את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 6

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 8

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 2.5 100% 2.0 80% סקר שוק

 4.0 100% 4.0 70% תכנון

 6.5 90% 5.0 60% פיתוח לוח אם

 8.5 80% 7.0 60% פיתוח שבבים

 6.5 60% 6.0 40% פיתוח כוננים

 1.0 40% 2.0 0% טיפוס-בניית אב

 0.5 20% 0.0 0% העברה לקבלני משנה

 

 

 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.5 2 סקר שוק

 2.5 2 תכנון

 2.4 0 פיתוח לוח אם

 0.4 4 פיתוח שבבים

 0.5 2 פיתוח כוננים

 0.4 4 טיפוס-בניית אב

 1.4 0 העברה לקבלני משנה
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ונקודה חודשים מתחילת הפרויקט(  6)א'  בנקודת בקרה של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%)  .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט( 8) ב'

 

 CPI SPI CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

75.44% 78.44% 6.5- 5.5- 

 נקודה ב'
 חודשים( 8)

114.51% 58.75% 0.1 4.4- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםובטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א', ( 2%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  14חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה ג' ) 6נקודת בקרה א' )המופיעים ל

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

78.57% 81.48% -6.00 -5.00 22.00 28.00 27.00 

 ג'נקודה 
 חודשים( 10)

112.12% 97.37% 4.00 -1.00 37.00 33.00 38.00 

 

למדדי  בהתייחס .)תקציב( M48$-ו)לו"ז(  חודשים 15 הינהלסיום הפרויקט מקורית התכנית השנתון ( 5%) .ג

 בטבלה הבאה. ,לפי שתי השיטות ,לסיום הפרויקטתחזית את ה , השלימוסעיף ב'הבקרה מ

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 1.26- 5.05 97.37% 112.12% ביצועית

 1.00- 4.00 97.92% 109.30% תכנונית

 

 (%9) 8שאלה 

 תלוי באקלים.במהלך האחסון גלם חומרי הנזק הצפוי באבדן . למשך שנהאחסון חומרי גלם לשונות ך חלופות בפני

. 4.2וגרוע בהסתברות  4.5, בינוני בהסתברות 4.0לפי ההסתברויות הבאות: אקלים טוב בהסתברות האקלים מפולג 

 .(₪ 144,444סה"כ ערך החומרי הינו )חומרים הרך האחסון נתון באחוזים מסה"כ עחומרי הגלם במהלך  אבדןאחוז 

 נתונה בטבלה.גם היא  חלופהשל כל  שנתיתהעלות ה בטבלה. כמפורט –אקלים אחוז האבדן תלוי בשיטת האחסון וב

 

 האחסון חלופות
עלות 
 אחסון
 שנתית

 גודל אבדן ח"ג כחלק מערכם ]%[

 אקלים
 טוב

 אקלים
 בינוני

 אקלים
 גרוע

A. 35% 30% 25% 15,000 רגילה 

B.  25% 22% 22% 35,000 בקרת טמפ' רציפה 

C. 22% 15% 15% 45,000 בקרת לחות רציפה 

D. 11% 7% 5% 60,000 בקרה מלאה רציפה 

E. 25% 23% 22% 30,000 בקרה מלאה תקופתית 

F. 28% 25% 20% 25,000 בקרה חלקית תקופתית 
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 ו.ריהסב כדאי לבחור? אחסון חלופתאיזה ב( 2%)  .א

A .44,544 כי בהצעה זו תוחלת התוצאה האפשרית היא הנמוכה ביותר, רגילה  ₪ 

____________________________________________________________________________ 

  

 ו.ריהסבלא כדאי לבחור בכל מקרה?  אחסון חלופת ( איזו2%) .ב

B .על עקומת היעילות היא אינהכי , בקרת טמפ' רציפה 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                           F .בקרה חלקית תקופתית 

 ______________? ____₪  04,444הינה  דאי לבחור אם מגבלת האשראי השוטףכ אחסון חלופת איזו( 1%) .ג

                                                                                                                       D .בקרה מלאה רציפה 

 _____________? ____₪  15,444כדאי לבחור אם מגבלת האשראי השוטפת הינה  חלופת אחסון איזו( 1%) .ד

  

 .מערך חומרי הגלם 25%והאבדן הינו  ,על האבדןאינו משפיע אקלים השבה  ,החדשאחסון  מוצעת חלופת( 0%) .ה

 ו.ריהסבפרטו ו ?)ללא מגבלת אשראי שוטף( בהכדי שתבחרו  זוהאחסון השנתית בחלופה ה צריכה להיות עלות מ

 44,544-קטנה מצריכה להיות תוחלת תוצאה אפשרית וסה"כ  25,444תוחלת הנזק  כי₪, 15,54-קטנה מ

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%5) 9שאלה 

 ומדוע?גדול יותר  ROI-היכן נצפה ל
 טק יותר ממזון בגלל סיכון גדול יותר-היי                                             

 _________________________________________________________ טק או תחום מזון:-תחום היי .1
 השקעה גדולה בגלל מיעוט היצע המשקיעים הפוטנציאלים                                                        

 ___________________________________________: ________₪מיליון או  ₪ ל מיליארדשהשקעה  .2
 

 (%5) 12 שאלה

 .את הנוסחה במללהגדר רווחיות לפי תורת האילוצים. כיצד נמדדת ה
 רווח=  תפוקה –( בתהליך מלאי+  תפעול עלויות)משמאל לימין: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 11שאלה 

 קיימים בעץ החלטות?איזה שני סוגים של צמתים )התפצלויות( 

 צמתים של קבלת החלטה, וצמתים של הסתברויות 
_______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 15שאלה 

 (causal forecasting modelsמנה  ארבעה סוגים של מודלים סיבתיים לחיזוי )

 כריית מידע )מכונות לומדות(סימולציה, עקומות לימוד, רגרסיה )אקונומטריקה(, 

1 __________________.2 __________________.0 __________________.4___________. _______ 

 

 (%5) 14שאלה 

 מהו היתרון המובהק ביותר של מבנה ארגוני לפי תשומות ומדוע?
 האנשים מקובצים ביחידות לפי התפקיד )ידע( ומעלים את הרמה.כי מקצועיות )או מומחיות( גבוהה, 

_______________________________________________________________________________ 
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 (%5) 13שאלה 

 (. לאיזה מרכיב של4.11.2410שקל" )ידיעות אחרונות  0,444הסתערו כדי לקבל תמורת רכבם הישן  1,144-"יותר מ
 'עלות מחזור חיי מוצר' ניתן לייחס את האמור בכתבה ומה הייחוד של מרכיב זה יחסית ליתר מרכיבי העלות?

 החיובי בין מרכיבי העלות המרכיב היחיד ערך גרט של מוצר בסיום מחזור החיים, 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 12שאלה 

 פרט כל מושג באנגלית, בעברית והסבר את מהותו בתורה –בתורת האילוצים  DBRאיזה שלושה מושגים מייצג 
 

Drum –  קצב הייצור/הפקה של האילוץ )צוואר הבקבוק( –תוף או תיפוף 

1. ____________________________________________________________________________ 

Buffer –  (למשל מלאי בינייםמקדם בטחון במקרה של תקלה ) –מרווח ביטחון או חוצץ 

2. ____________________________________________________________________________ 

Rope –  הקשר בין הכנסת החומר למערכת והאילוץ  –חבל 

0. ____________________________________________________________________________ 

 

 

 (%4) 16שאלה 

 מה מייצג האיור הבא?
 

 לצירים כותרותתן 
 זמן הפרויקט -  Xציר

_______________________________________ 
 

 או פעילות הפרויקט תקציבהוצאות//כסף – Yציר 

_______________________________________ 
 (1-4לכל אחד מארבעת החלקים ) כותרותתן 

 סגירהם, שלב תכנון, שלב ביצוע, שלב ייזושלב 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

 (%3) 17שאלה 

 עפ"י המאמר RBSמנה  ארבעה מתוך חמשת היתרונות לעבודה עם 

Hillson, D. (2002). The Risk Breakdown Structure as an Aid to Effective 

 תמיכה בזיהוי סיכונים, הערכת סיכונים, השוואה בין פרויקטים, דיווח על סיכונים, למידה לפרויקטים עתידיים

1___________________________. __________2 _____________________________________. 

 

0 _____________________________________.4 _____________________________________. 

 
 (%5) 18שאלה 

 Fixed-Price Incentive Fee, (b) Cost-Plus Percentage of Cost (a) : בהינתן שני סוגי החוזים

  ומדוע? הקבלןמבחינת עדיף סוג חוזה איזה 

 ומבטיח כיסוי הוצאותיו ועוד רווחאינו נוטל על עצמו סיכון (, כי bחוזה מסוג )

______________________________________________________________________ 

 

 

 

1 2 0 4 
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 (%4) 19שאלה 

 .DFMאפשרויות של קווי ייצור לפי  0-עקומות המתאימות ל 0הגרף הבא מתאר 

 תן כותרות לצירים, ולעקומות המתוארות )לפי סוג קווי הייצור(

 כמות מיוצרת          

 _____________________________ Xציר 

 עלות ליחידה     

 _____________________________ Yציר 

 אוטומטי מלא )רובוטי(               

 ___________________________ 1עקומה 

 ידני               

 ___________________________  2עקומה 

 אוטומטי חלקי               

 __________________________ 0עקומה 

 

 

 

5 

4 

1 
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 :מבנה המבחן והניקוד 

o 8 07% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 11 07% , סה"כשאלות בקיאות. 

 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
𝑥−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 
 

 בהצלחה רבה!
 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%6) 1שאלה 

. לשנה 1%ער ריבית להיוון שנים, ש 1השקעה בין שלוש חלופות. הבחינה נעשית לפי אופק תכנון  שוקלתחברה 

 בסוף ₪ אלף 227, 117, 127, 177שוטפת של  הכנסה , צפויה₪אלף  111נדרשת השקעה ראשונית של בחלופה א' 

נדרשת לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ב'  ₪אלף  1..0הוצאה שוטפת וצפויה  ,אחת מהשנים )לפי הסדר(כל 

כל אחת מהשנים )לפי  בסוף ₪ אלף 87, 87, 167, 167הכנסה שוטפת של  , צפויה₪אלף  181השקעה ראשונית של 

 217נדרשת השקעה ראשונית של בחלופה ג'  לשנה בתחילת כל שנה. ₪אלף  11.1וצפויה הוצאה שוטפת  הסדר(,

וצפויה הוצאה  כל אחת מהשנים )לפי הסדר(, בסוף ₪ אלף 2.7, 277, 1.7, 177הכנסה שוטפת של  , צפויה₪אלף 

 לשנה בתחילת כל שנה. ₪אלף  8..1שוטפת 

 

  קופת ההחזר? הסבירו.כדאי לבחור לפי ת( באיזו חלופה 2%) .א

 שנים. 0 –שנים, ג'  2 –שנים, ב'  0 –חלופה ב'. כי תקופת ההחזר של החלופות: א' 

____________________________________________________________________________ 

 

 ( באיזו חלופה כדאי לבחור לפי החזר על השקעה? הסבירו.2%) .ב

 .7.881 –, ג' 61..7 –, ב' .7.11 –חלופה א'. כי ההחזר על ההשקעה של החלופות: א'  

____________________________________________________________________________ 

 

 ? הסבירו.גון עסקיארל הנחת היסוד של תורת האילוצים( באיזו חלופה כדאי לבחור לפי 2%) .ג

  ₪אלף  210.11 –, ג' ₪אלף  172.17 –, ב' ₪אלף  188.11 –חלופה ג'. כי הרווח של החלופות: א'  

____________________________________________________________________________ 

 1.2716.20 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 12.1-1-061 מספר הקורס:

 א'מועד:   'בסמסטר:   1271שנה: 

 שעות 0 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%9) 5שאלה 

 :ארגוןכפי שהוערכו עי ידי ה החלופות . להלן נתונילהשקעהחלופות  ארבעעסקי בוחן  ארגון

 .6%פלח שוק  ,שנים 2.7החזר  ק'ת, יח' כסף 1רווח כולל , יח' כסף 2 השקעה ראשוניתיח' כסף,  0 עלות שוטפת –א' 

 .0%פלח שוק שנים,  ..2החזר  ק'יח' כסף, ת 0יח' כסף, רווח כולל  1יח' כסף, השקעה ראשונית  6עלות שוטפת  –ב' 

 .8%פלח שוק שנים,  1.7החזר  ק'יח' כסף, ת 2יח' כסף, רווח כולל  0יח' כסף, השקעה ראשונית  1עלות שוטפת  –ג' 

 . 1%פלח שוק שנים,  ..1החזר  ק'יח' כסף, ת 1יח' כסף, רווח כולל  .יח' כסף, השקעה ראשונית  8עלות שוטפת  –ד' 

 חשיבות) השקעה ראשונית(, נמוכה חשיבות)שוטפת  עלות: מייחס להם שהארגון להלן הקריטריונים והחשיבות

  (.מאוד )חשיבות גבוהה פלח שוק(, )חשיבות בינונית תקופת החזר(, גבוהה)חשיבות  רווח כולל, (גבוהה

 

 לכל חלופה בכל משקל לכל קריטריון, ציון :כולל, הפשוטהמטריצה השתמש בטבלה לפתור בשיטת ה( 0%)  .א

 בעיגול את החלופה הנבחרת. הקיפו ., וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה(1-1)בסולם  קריטריון

 רווח כולל החזר ופתתק פלח שוק קריטריון
השקעה 
 ראשונית

 משוקלל עלות שוטפת

 1.777 1110   0110   0110   2110   1110   משקל

 2.612 0 1 1 2 1 א

 2.201 1 2 0 1 2 ב

 5.769 1 4 5 3 4 ג

 2.078 2 1 1 0 1 ד

       

  

 לסעיף א' אם כל הקריטריונים היו זהים בחשיבותם? פרטו והסבירו.( האם היית משנה תשובתך 2%) .ב

 . (.-)אפשר גם לחלק ב בהתאמה 11, 10, 12, 11 בכל חלופה יהיה הציונים. סכום א'-ל תשתנה החלופה הנבחרת

____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 4שאלה 

מתפלגים לפי ביטא, הנתונים הניחו: משכי הזמן  )משמאל לימין(. הבאה פעילויות של פרויקט נתונים בטבלהפרטי 

 חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

 .להטבעמודות החסרות באת ה שלימוה( 2%) .א

                                                                      A-D-G-J                                11 

 .( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________2%) .ב

                                                                                                                       87.01% 

 יח' זמן ____________ 21באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך בהסתמך על הנתיב הקריטי, ( 2%) .ג

 

הקריטי נתיב ב התחשבלמנהל הפרויקט מעוניין יח' זמן,  22במציאת ההסתברות לסיום הפרויקט תוך ( 1%) .ד

 ?ו ומהי ההסתברותשבכיצד תחקריטי, -בהנתיב הס הומ .קריטי(-הארוך ביותר אחרי הנתיב הקריטי )סבובנתיב 

 . יות גם הנתיבים בלתי תלוייםכיוון שהפעילויות בלתי תלו יח' זמן. ..18ומשכו  C-F-I-Kקריטי הינו -הנתיב הסב

_________________________________________________________________________ ___ 

  את הפרויקט לפי כל אחד מהנתיבים בנפרד, ונכפיל את ההסתברויות: ההסתברות לסייםאת נחשב לכן, 

 ____________________________________________________________________________ 

 17.12%יח' זמן  22תוך קריטי -סב, הסתברות לסיים נתיב %.81.1יח' זמן  22 הסתברות לסיים נתיב קריטי תוך

 ____________________________________________________________________________ 

 81.08% ומכפלת ההסתברויות

 ____________________________________________________________________________ 
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תקן סטיית  
 ]יח' זמן[

 משך ממוצע
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
 ]יח' זמן[

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

0.5000 1.50 4.00 1.00 1.00 - A 

1.0000 5.00 8.00 5.00 2.00 - B 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 - C 

0.8333 4.50 8.00 4.00 3.00 A D 

1.5000 5.50 11.00 5.00 2.00 B E 

1.1667 5.50 10.00 5.00 3.00 C F 

1.3333 8.00 12.00 8.00 4.00 D G 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 E H 

1.1667 3.50 8.00 3.00 1.00 F I 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 G J 

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 I K 

 

 (%21) 3שאלה 

תזמון  באמצעותפתרו  משכי הזמן נתונים ביח' זמן. .)משמאל לימין( הבאה פרויקט נתונים בטבלהפעילויות של פרטי 

 .מוקדם1מאוחר )שיטת ה"צלבים"(

 .העמודות החסרות בטבלה .שלימו את ה( 6%)  .א

                                                                     B-E-F-I-J                                                          16 

 _______ומשך הנתיב1ים הקריטי1ים הינו  _________________הקריטי הינן  1יםהפעילויות על הנתיב (2%) .ב

 :1-ל 3-מיתקצר   Jפעילותמשך , .-ל 0-מ תארךי Bפעילות משך ( אם 2%) .ג

                                                                    B-E-F-G                                                            10 

  _______ יהיהומשך הנתיב1ים הקריטי1ים  __________________ים הקריטי1ים תהינההפעילויות על הנתיב1

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

1 6 1 5 0 5 - A 

0 3 0 3 0 3 - B 

1 12 6 11 5 6 A C 

2 11 7 9 5 4 A, B D 

0 8 3 8 3 5 B E 

0 11 8 11 8 3 E F 

1 16 12 15 11 4 C, D, F G 

4 16 12 12 8 4 E H 

0 13 11 13 11  2 D, F I 

0 16 13 16 13 3 I J 
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 (%7) 2שאלה 

הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. בפרויקט.  ביצוע פעילותבמכרז על קבלנים מתחרים שלושה 

 :על הקבלנים ידועים הפרטים הבאים. יזכה במכרז, (פעמיים)עמוד בעלות הנמוכה ביותר לביצוע הפעילות שיהקבלן 

o  '2פי כל הכפלה  %27-משך הביצוע מתקצר ב, 1 בכל יום עבודה עובדים נדרשמס' , ₪ 877עלות עובד ליום  –א 

 .סיון קודםאין ני, ימים 6.17 של הפעילות שניהביצוע המשך , של מספר הביצועים

o  '0פי כל הכפלה  .%1-משך הביצוע מתקצר ב, . בכל יום עבודה , מס' עובדים נדרש₪ 077עלות עובד ליום  –ב 

 ימים, יש ניסיון קודם של פעם אחת. .1.. של הפעילות שלישיהביצוע המשך , של מספר הביצועים

o  'מהביצוע הקודם  .%-משך הביצוע מתקצר ב, 6 בכל יום עבודה בדים נדרש, מס' עו₪ 677עלות עובד ליום  –ג

 .של פעמיים ניסיון קודם ישימים,  77.6 של הפעילות הראשוןביצוע המשך , הפעילותשל 

 

 הסבירו.הראו ופרויקט? הע"י מנהל  ( איזה קבלן יבחר0%) .א

  ₪ 08,710יום  6..17 –, ג' ₪ 12,100יום  12.20 –, ב' ₪ 16,787יום  11.17 –: א' יםנקבלמשך ועלות ג'. קבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

מספר ומחושבת לפי מכפלה של עלות עבודה ליום )לכל קבלן( הפעם עלות הביצוע בפעם הראשונה ( 2%)  .ב

למידה קצב הלפי  מספר הביצועים עם קטנה העלות, וללא תלות במשך הביצוע(. ליום )בניגוד לסעיף א' העובדים 

 .איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו. והניסיון הקודם )שהוגדר לזמן, אבל עכשיו יש לייחס לעלות(

  ₪ ....600 –, ג' ₪ 6,100.17 –, ב' ₪ 067.77,. –ים: א' נ'. עלות קבלאקבלן  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 הסבירו. זמן בלבד?קיצור לניתן להשתמש בה או ש להשתמש בעקומת למידה להקטנת עלותן ית( האם נ2%) .ג

 .ראשונה לעלותלינארי פותח ל-לוגהמודל ה. וקיצור זמןעלות ניתן להשתמש בעקומת למידה להקטנת כן, 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 6שאלה 

 :לימין()משמאל  הבאה בטבלה מפורטיםפרויקט ב , דרישות המשאבים ועלותםהפעילויות פרטי

 שבועעלות משאב ל
 ]יח' כסף[

 משאביםמס' 
 לשבוע 

 משך
 []שבוע

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

5 8 2 - A 

3 1 1 - B 

5 0 0 A C 

4 . 1 A D 

6 1 2 D E 

3 . 1 D F 

4 1 0 D G 

3 1 0 B H 

2 . 1 F, G I 

 

יח' כסף בשבוע  2יח' כסף בשבוע הראשון של כל פעילות על הנתיב הקריטי,  17 :הבאותעלויות הבנוסף, חלות 

 :ענו על הסעיפים הבאים ע"י מילוי הטבלה המופיעה בהמשךהראשון של כל פעילות שאינה על הנתיב הקריטי. 
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 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםשאבים לפרויקט לפי תזמון מתכנית העמסת  " רשמוא( בשורה "משאבים %0) .א

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםתכנית ההוצאות )תקציב( לפרויקט לפי תזמון  " רשמוב ( בשורה "הוצאות%2) .ב

 לשבועמשאבים  12 מקסימוםעם , steiWשאבים לפרויקט לפי מתכנית העמסת  " רשמוג( בשורה "משאבים %2) .ג

 .ותוך דחייה מינימלית של פעילויות

 .לשבועמשאבים  1מקסימום עם את תכנית העמסת המשאבים  רשמו "ד( בשורה "משאבים 0%) .ד

 ציר זמן 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  5 5 5 5 5 6 10 14 9 12 12 12 12 12 
משאבים 

 א

  499 489 479 469 449 434 415 372 303 271 222 175 116 64 
 הוצאות

 ב

  5 5 5 9 9 10 10 10 5 8 12 12 12 12 
 משאבים

 ג

  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 
משאבים 

 ד

                 

 

 (%12) 7שאלה 

 ובתום הטבלטתכנון  הסקר, על בסיס סקר שוק: פעילויות של הכולל ,חדשפרויקט מתכננת מחשבי טבלט חברת 

אחרי . אינטגרציהים, הפיתוחכל סיום  . עםמקלדת וירטואלית במקביל פיתוחו פיתוח שבבים, מגע מסך פיתוחהתכנון, 

 :של הפעילויות המשך והתקציב פרטילהלן  .טיפוס-בניית אב האינטגרציהסיום 

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 6

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 1

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 3.0 100% 2.0 90% סקר שוק

 7.0 100% 7.0 80% תכנון

 9.0 90% 9.0 70% מסך מגעפיתוח 

 24.0 80% 12.0 40% פיתוח שבבים

 13.0 60% 7.0 60% פיתוח מקלדת

 4.0 40% 2.0 0% אינטגרציה

 0.0 20% 0.0 0% טיפוס-בניית אב

 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.7 2 סקר שוק

 0.7 2 תכנון

 1.7 2 פיתוח מסך מגע

 7.. . פיתוח שבבים

 0.7 0 פיתוח מקלדת

 2.7 0 אינטגרציה

 1.7 1 טיפוס-בניית אב
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ונקודה חודשים מתחילת הפרויקט(  6)א'  בנקודת בקרה של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 1%) .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט( 1) ב'

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

7.0700 7.862. 11.1- 1.1- 

 נקודה ב'
 חודשים( 1)

7.0077 7.8067 16.2- 6.2- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםובטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א', ( 2%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  12חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה ג' ) 6בקרה א' )נקודת המופיעים ל

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

0.7500 0.8824 -10.00 -4.00 30.00 40.00 34.00 

 ג'נקודה 
 חודשים( 12)

0.7059 0.8000 -20.00 -12.00 48.00 68.00 60.00 

 

למדדי  בהתייחס .)תקציב( M61$-ו)לו"ז(  חודשים 16 הינהלסיום הפרויקט מקורית התכנית השנתון ( %1) .ג

 בטבלה הבאה. ,לפי שתי השיטות ,לסיום הפרויקטתחזית את ה , השלימוסעיף ב'הבקרה מ

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 -12.87 -21.00 0.8000 0.7059 ביצועית

 12.00- 20.00- 0.8125 0.7222 תכנונית

 

 (%8) 8 שאלה

 החלפים עלותעלות השירות מורכבת מעלות החלפים ועלות העבודה. . של מערכת שירותביצוע לשונות ך חלופות בפני

 ..7בהסתברות  בינוני שימוש, 7.1בהסתברות  שימוש רבלפי ההסתברויות הבאות:  תמפולגותלויה במידת השימוש 

 השירות בחלופת, ותלויה (₪ 127,777) משווי המערכתם באחוזינתונה החלפים עלות . 7.1בהסתברות  שימוש נמוךו

  בטבלה.היא  גם נתונהחלופה כל ב בודהעלות הע בטבלה. כמפורט – במידת השימושו

 

 ביצוע שירותל חלופות
עלות 
  עבודה

 חלפיםעלות 
 ]%[ באחוז משווי המערכת

 שימוש
 רב

שימוש 
 בינוני

שימוש 
 נמוך

A. 30% 34% 38% 9,000 חסכוני 

B. 27% 30% 35% 11,000 סטנדרטי 

C. 24% 29% 33% 18,000 מתקדם 

D. 22% 23% 31% 28,000 תקן ישראלי 

E. 18% 20% 31% 37,000 אמריקאי תקן 

F. 14% 17% 29% 47,000 תקן גרמני 
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 ו.ריהסב ?(שוטף )ללא מגבלת אשראי כדאי לבחור שירות חלופתאיזה ב( 2%) .א

 . ₪ 16,167תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של , Bחלופה 

____________________________________________________________________________ 

  

 שאינן אפשריות, ואלו הן? הסבירו.שירות ( האם יש חלופות 1%) .ב

 אין, כל החלופות אפשריות.

____________________________________________________________________________ 

 

 נשלטות, ואלו הן? הסבירו.שירות ( האם יש חלופות 2%) .ג

 טובה יותר ממנה.  Dכי Eטובה יותר ממנה, חלופה   Bכי Aחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 אין פתרון                                                                                                                                 

 _____________? ____ ₪ 01,777הינה  מגבלת האשראי השוטףדאי לבחור אם כ שירות חלופת איזו( 1%) .ד

  

ה צריכה להיות מ .שווי המערכתמערך  17%קבועה והינה החלפים עלות בה  ,החדש שירות מוצעת חלופת( 2%) .ה

 ו.ריהסבפרטו ו ?(אשראי שוטף )ללא מגבלת כדי שתבחר זובחלופה  בודההעעלות 

  .וכדי שתבחר עלות העבודה צריכה להיות שלילית, ₪ 18,777 תוחלת עלות החלפים במקרה זה הינה

____________________________________________________________________________ 

 בלתי אפשרית. זו לא תבחר בכל מקרה כי היאלכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%5) 9שאלה 

נושא בתחום העלות ולאיזה (. לאיזה 2710....2"מכון מדעי הים: הרכבת לאילת תפגע בטבע ובתיירות בעיר" )ידיעות 

 , יש התייחסות בכתבה?מרכיב בתחום זה

 תפגע בשמורת האלמוגים ובשמורות טבע בדרך. בניית הרכבת הקיימות( מרכיב %1( עלות מחזור חיי פרויקט, )%1)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 12שאלה 

 בארץ?)דביט( חיוב הפרויקט כרטיס  מאחורימה המוטיבציה (. 2711...20"חייבים כרטיס חיוב?" )ידיעות 

 שנעשים באמצעות כסף מזומן.( 1%)הונאות והלבנת הון ( 1%)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 11שאלה 

 עולה במיוחדעקרונית  . איזו שאלה(6.2711..באוגוסט גם במרכז" )ידיעות  1-"הקלה בפקקים? מטרונית מ

 כתבה?המ

 כדאית, למשל יחסית למטרונית?האם ההשקעה בחלופה של רכבת קלה 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 15שאלה 

 ?בשיעורים שהזכרנומהם שלושה פרויקטים מתוכננים )לא הושלמו או עתידיים( של רכבת ישראל 

 ישובים ערביים(.מסילה המזרחית )מקביל לכביש החוף, יה (1%)אביב אילת, -לת( 1%)אביב ירושלים, -תל (7%)

_______________________________________________________________________________ 
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 (%5) 14שאלה 

של מפעל סודה סטרים פרויקט בין ן שתי נקודות הדמיון (. מה2711...11"מפעל רביעי לסודה סטרים" )ידיעות 

 מיליארד דולר? 6בעלות של גת -בקרייאינטל המפעלים של  לבין פרויקט שדרוג בכתבה

 עובדים. 1777-שיביאו להגדלת כוח העבודה ביותר מ( 1%) ,הארץמפעלים בדרום ( 1%)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 13שאלה 

 בארה"ב של שלושת מגזרי התעשייה העיקריים, מראה את המגמות הבאות: גרף מגמות התעסוקה

 חקלאות                               ירידה                      

 ____________________  מגמת _____מגזר ______( 1%) .א

 הייצור                                    עלייה ואח"כ יריד                      

 _____________  מגמת _________מגזר _________( 1%) .ב

 שירותים                                עלייה                      

 ______  מגמת _____________מגזר ____________( 1%) .ג

 

 (%1) 12שאלה 

 )הקף התשובה הנכונה(  / אין קשר/ גדולים יותר / זהים קטנים יותר ככל שפרויקט גדול יותר כך סיכויי ההצלחה שלו 

 

 (%5) 16שאלה 

 ?ומדועלכם לקצץ ובאיזה לא כדאי,  נדרשתם לקצץ בתקציב פרויקט בניהולכם. תקציב של איזה שלב בפרויקט כדאי

 .ההשפעה הגדולה ביותרכדאי כי לו בתכנון לא ( %1, )התקציב הגדול ביותרבביצוע כדאי כי לו ( %1)

 _______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 17שאלה 

,∞-) הינו משתנה אקראי המתפלג נורמלית בטווח 𝑥הגדרה: אם  𝑌(, אז ∞+ = 𝑒𝑥 נורמלית.-מתפלג לוג 

 לתאר התפלגות של משכי זמן?( מתאימה )או לא מתאימה(  𝑌נורמאלית )ז"א של-הסבר האם ומדוע התפלגות לוג

 ובעלת זנב ימני( 2%( הינה חיובית )1%התפלגות לוג נורמלית ) מתאימה כי
_______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 18שאלה 

נתונים שני הגרפים מתארים מערכת של בקרת פרויקט בשיטת 

EVM.  לכל אחת מהעקומות.אפשריות תנו כותרות  

 

 גרף עליון:

        SPI                      CPI 

 1__. ________2__.________ 

 

 גרף תחתון:

         AC                      PV                   EV 

 0__.  ________1.__  ________..__________ 

 

 גרף עליון:

          CPI                   SPI 

 1 __________.2__________. 

 גרף תחתון:

           PV                      AC                   EV 

 0  __________.1  __________..__________. 

29

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 (, ד"ר ישראל טירקל463-1-1521) ניהול פרויקטיםבחינה מסכמת ב

 54.6.5213, ב', מועד א', סמסטר תשע"ד

1 

 

 (%5) 19שאלה 

 )אקספוננציאלי, מעריכי( הולך וגדל                                                                                               

 , העלות הכרוכה בפעילות תעלה בקצב _______________, עד שנגיע למשךככל שנקצר משך של פעילות מסוימת

 משך הפעילות יתחיל לגדול                                                                                               

 שאם נמשיך להשקיע בקיצור נוסף של משך הפעילות אז _____________________ כל כך קצר

 

 (%5) 52שאלה 

 (?Friemanמהן שתי הנקודות המרכזיות שניתן להסיק מעקומת פרימן )

 כל טעות בהערכת העלות של הפרויקט תגרור עליה בהוצאות הפרויקט                

1. (1% )________________________________________________________________________ 

 עדיפה טעות הערכה כלפי מעלה מאשר כלפי מטה                

2. (1% )________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 51שאלה 

 ?ומדועגדול יותר  ROI-היכן נצפה ל
 בגלל סיכון גדול יותר ,טק יותר ממזון-היי                                             

 _________________________________________________________ טק או תחום מזון:-היי( 1%) .1
 בגלל מיעוט היצע המשקיעים הפוטנציאלים יותר, השקעה גדולה                                                                   

 : _______________________________________________₪או מיליון  ₪השקעה של מיליארד ( 1%) .2
 

 (%5) 55שאלה 

 מהו משמעו של אפקט פיגמליון )או רוזנטל( בניהול פרויקטים 

 העלאת רמת ציפיות מביאה להעלאת ביצועים

_______________________________________________________________________________ 
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 :מבנה המבחן והניקוד 

o 8 07% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 11 07% , סה"כשאלות בקיאות. 

 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
𝑥−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 

 

 בהצלחה רבה!
 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%6) 1שאלה 

. בחלופה א' לשנה 1%ער ריבית להיוון שו שנים 1 של לפי אופק תכנוןה להשקעה. הבדיק שלוש חלופותבודקת חברה 

מימין )אחת מהשנים כל  בסוף ₪ אלף 227, 117, 127, 177של שוטפת  הכנסה, ₪אלף  111השקעה ראשונית של 

אלף  181השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ב'  ₪אלף  1..0הוצאה שוטפת ו ,(סדרלפי ה לשמאל

והוצאה שוטפת  (,לפי הסדר מימין לשמאלכל אחת מהשנים ) בסוף ₪ אלף 87, 87, 167, 167של , הכנסה שוטפת ₪

, 1.7, 177של , הכנסה שוטפת ₪אלף  217השקעה ראשונית של בחלופה ג'  לשנה בתחילת כל שנה. ₪אלף  11.1

 .שנהבתחילת כל  ₪אלף  8..1הוצאה שוטפת ו ,)מימין לשמאל לפי הסדר( כל אחת מהשנים בסוף ₪ אלף 2.7, 277

  .השלם את הטבלה הבאה( 1%)  .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 [₪]אלף 

 החזר
 על השקעה

 .7.11 188.11 0 א'

 61..7 172.17 2 ב'

 7.881 210.11 0 ג'

 הסבירו. ?חלופות האחרות(תלות ב)ללא  בכל מקרה להשקיע כדאיהאם קיימת חלופה בה לא ( %1)  .ב

 חיוביים בכל החלופות.ה , כי ענ"נ והחזר על השקעקיימת חלופה כזו לא

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. ?משמעי-עדיפה להשקעה באופן חד( האם קיימת חלופה 1%) .ג

  כי כל אחת עדיפה לפי קריטריון אחר. שלוש החלופותתהיה התלבטות בין , לא

____________________________________________________________________________ 

 1.2711.1 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 12.1-1-061 מספר הקורס:

 '1במועד:   'בסמסטר:   1271שנה: 

 שעות 0 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%9) 5שאלה 

 :מנהלכפי שהוערכו עי ידי ה החלופות . להלן נתוניחלופות ארבע מעוניין לבחור באחרת מתוך מנהל

 ני, עלות נמוכה. יעילות בינונית, נוחות שימוש בינונית, רמת דיוק נמוכה, היקף משאבים נדרש בינו –א' 

 .עלות גבוהה מאוד ,היקף משאבים נדרש גבוה, רמת דיוק גבוהה מאוד, נוחות שימוש גבוהה מאוד, יעילות גבוהה –' ב

 .עלות גבוהה, יעילות גבוהה מאוד, נוחות שימוש בינונית, רמת דיוק גבוהה, היקף משאבים נדרש גבוה מאוד –' ג

 .עלות בינונית, היקף משאבים נדרש נמוך, יעילות נמוכה, נוחות שימוש גבוהה, רמת דיוק בינונית –' ד

רמת , (גבוהה חשיבות) נוחות שימוש(, נמוכה חשיבות) יעילות: מייחס להם שהארגון להלן הקריטריונים והחשיבות

  (.גבוהה מאודת )חשיבו עלות(, בינונית)חשיבות  היקף משאבים נדרש(, גבוהה)חשיבות  דיוק

 

 לכל חלופה בכל משקל לכל קריטריון, ציון :כולל, הפשוטהמטריצה השתמש בטבלה לפתור בשיטת ה( 6%)  .א

 בעיגול את החלופה הנבחרת. הקיפו ., וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה(1-1)בסולם  קריטריון

 רמת דיוק נוחות שימוש יעילות קריטריון
היקף משאבים 

 נדרש
 משוקלל עלות

 1.777 1110   2110   0110   0110   1110   משקל

 08..2 1 0 1 2 2 א

 2.612 1 2 1 1 0 ב

 2.201 2 1 0 2 1 ג

 2.061 0 1 2 0 1 ד

  

של חשיבות הו Gridשיטת הפתרון הנדרשת הייתה לסעיף א' אם  את תשובתכם ם משנים( האם היית0%) .ב

 .במקרה זה של כל חלופה יםהמשוקלל וציינו את הציונים ורי? הסב1-1מוגדרת גם היא בסולם קריטריונים ה

 . מימין לשמאלבהתאמה  06, 21, .0, 00 המשוקללים יהיו  הציונים. הנבחרת תישאר ד'החלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 4שאלה 

מתפלגים לפי ביטא, הנתונים הניחו: משכי הזמן  )משמאל לימין(. הבאה בטבלהפרטי פעילויות של פרויקט נתונים 

 חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

 .להטבעמודות החסרות באת ה שלימוה( 2%) .א

                                                                      C-F-I-K                                27 

 .( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________2%) .ב

 

 בהנחה שמנהל הפרויקט אימץ את שיטת השרשרת הקריטית בנושא באפר פרויקט בלבד.ד' -ג' וסעיפים פתרו 

 יח' זמן 0.72                                                                                                                                

 ____________ ?%.8הפרויקט שיבטיח סיום בהסתברות מה משך באפר הקריטי,  בהסתמך על הנתיב( 2%) .ג

 

)עם  חשב את ההסתברות לסיום הפרויקטיח' זמן ול 1 קבוע באפר פרויקט שללהחליט מנהל ההפעם, ( 1%) .ד

 ?מה ההסתברות לסיום הפרויקט וכיצד תחושבו ים,הנתיב הםמ .כל הנתיבים בפרויקטב התחשבב הבאפר(

 יות גם כיוון שהפעילויות בלתי תלו .יח' זמן 16משך B-E-H , יח' זמן 11משך  A-D-G-J :ים הנוספים הינםהנתיב

_________________________________________________________________________ ___ 

  ן.תואת הפרויקט לפי כל אחד מהנתיבים בנפרד, ונכפיל א ההסתברות לסייםאת נחשב הנתיבים בלתי תלויים. 

 ____________________________________________________________________________ 

 ,01.16%יח' זמן  21תוך  A-D-G-J, הסתברות לסיים 60.12%יח' זמן  21תוך  C-F-I-Kרות לסיים הסתב

 ____________________________________________________________________________ 

 7%..11 ומכפלת ההסתברויות, 10.67%יח' זמן  21תוך  B-E-Hהסתברות לסיים 

 ____________________________________________________________________________ 

33

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 (, ד"ר ישראל טירקל463-1-1521) ניהול פרויקטיםבחינה מסכמת ב

 3.9.5213, '1ב', מועד ב, סמסטר תשע"ד

0 

 

 סטיית תקן
 ]יח' זמן[

 משך ממוצע
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
 ]יח' זמן[

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

0.3333 2.00 3.00 2.00 1.00 - A 

1.1667 5.50 10.00 5.00 3.00 - B 

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 - C 

1.0000 4.00 7.00 4.00 1.00 A D 

1.5000 6.50 12.00 6.00 3.00 B E 

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 C F 

1.6667 9.00 14.00 9.00 4.00 D G 

1.6667 4.00 11.00 3.00 1.00 E H 

2.0000 6.00 14.00 5.00 2.00 F I 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 G J 

1.3333 5.00 9.00 5.00 1.00 I K 

 

 (%21) 3שאלה 

תזמון  באמצעותפתרו  משכי הזמן נתונים ביח' זמן. .)משמאל לימין( הבאה פעילויות של פרויקט נתונים בטבלהפרטי 

 .מוקדם1מאוחר )שיטת ה"צלבים"(

 .העמודות החסרות בטבלה .שלימו את ה( 6%)  .א

                                                                   B-E-F-I-J                                                          16 

 _______ומשך הנתיב1ים הקריטי1ים הינו  _________________הקריטי הינן  1יםהפעילויות על הנתיב (2%) .ב

 :1-ל 3-מיתקצר   Jפעילותמשך , .-ל 0-מ תארךי Bפעילות משך ( אם 2%) .ג

                                                                  B-E-F-G                                                             10 

  _______ יהיהומשך הנתיב1ים הקריטי1ים  __________________ים הקריטי1ים תהינההפעילויות על הנתיב1

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

1 6 1 5 0 5 - A 

0 3 0 3 0 3 - B 

1 12 6 11 5 6 A C 

2 11 7 9 5 4 A, B D 

0 8 3 8 3 5 B E 

0 11 8 11 8 3 E F 

1 16 12 15 11 4 C, D, F G 

4 16 12 12 8 4 E H 

0 13 11 13 13 2 D, F I 

0 16 13 16 13 3 I J 
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1 

 

 (%7) 2שאלה 

הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. בפרויקט.  ביצוע פעילותבמכרז על קבלנים מתחרים שלושה 

 :על הקבלנים ידועים הפרטים הבאים. יזכה במכרז, (פעמיים)עמוד בעלות הנמוכה ביותר לביצוע הפעילות שיהקבלן 

o  'ביצוע המשך , של מספר הביצועים 1פי כל הכפלה  %27-במשך הביצוע מתקצר , ₪ 2,777יום עבודה עלות  –א

 .של פעמיים סיון קודםני ישלקבלן , ימים 8 של הפעילות הרביעי

o  'השניביצוע המשך , של הפעילותמהביצוע הקודם  .%-משך הביצוע מתקצר ב, ₪ 1,.77עלות יום עבודה  –ב 

 .קודם אין ניסיוןלקבלן ימים,  ..1 של הפעילות

o  'ללא תלות במספר הביצועים של הפעולה( ₪ 777,.עלות קבועה של . בנוסף, ₪ 2,777עלות יום עבודה  –ג(. 

של  הראשוןביצוע המשך , של מספר הביצועים 2פי כל הכפלה  %17-משך הביצוע מתקצר במרק מחצית 

 סיון קודם של פעם אחת.ינ ישלקבלן ימים,  6 הפעילות

 

 הסבירו.הראו ופרויקט? הע"י מנהל  ( איזה קבלן יבחר0%) .א

  ₪ 21,100יום  11.21 –, ג' ₪ 21,2.7יום  7..11 –, ב' ₪ 02,0.8יום  16.08 –: א' יםנקבלמשך ועלות ג'. קבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

מימין לשמאל ) ₪ 1,777, ₪ 77.,1, ₪ 2,777הינה  קבלןשל כל ביצוע בפעם הראשונה העלות  ,הפעם( 2%)  .ב

קצב לפי  מספר הביצועים עם קטנההביצוע של כל קבלן  עלות. ללא תלות במשך הביצוע בהתאמה(, לפי הסדר

שהוגדר כפי ))כפי שהוגדר למעלה לגבי הזמן(. ניתן להקטין רק מחצית מעלות הביצוע של קבלן ג'  הלמידה

בחר ע"י יאיזה קבלן ייש להתחשב בניסיון הקודם של הקבלנים, ובעלות הקבועה של קבלן ג'. . (זמןגבי ללמעלה 

 .מנהל הפרויקט? הראו והסבירו

  ₪ 8,016.21 –, ג' ₪ 77..2,12 –, ב' ₪ 80..0,20 –ים: א' נ. עלות קבלב'קבלן  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 הסבירו. זמן בלבד?קיצור לניתן להשתמש בה או ש להשתמש בעקומת למידה להקטנת עלותן ית( האם נ2%) .ג

 .ראשונה לעלותלינארי פותח ל-לוגהמודל ה. וקיצור זמןעלות ניתן להשתמש בעקומת למידה להקטנת כן, 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 6שאלה 

 :)משמאל לימין( הבאה בטבלה מפורטיםפרויקט ב ועלותם, דרישות המשאבים הפעילויות פרטי

 שבועעלות משאב ל
 ]יח' כסף[

 משאביםמס' 
 לשבוע 

 משך
 []שבוע

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

5 0 2 - A 

3 1 0 - B 

5 . 0 - C 

4 6 0 A, C D 

6 . 0 A E 

3 1 1 A, D F 

4 0 2 E G 

3 2 2 D H 

2 0 1 B, F, G I 
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. 

 

 :ג' ע"י מילוי הטבלה-א', ב', וסעיפים ענו על יח' כסף בשבוע הראשון של כל פעילות.  0 :הבאותעלויות הבנוסף, חלות 

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםשאבים לפרויקט לפי תזמון מתכנית העמסת  " רשמוא( בשורה "משאבים %0) .א

 מגבלת משאבים., ללא מוקדםתכנית ההוצאות )תקציב( לפרויקט לפי תזמון  " רשמוב ( בשורה "הוצאות%2) .ב

 .לשבועמשאבים  11 מקסימוםעם , steiWשאבים לפרויקט לפי מתכנית העמסת  " רשמוג( בשורה "משאבים %2) .ג

העמסת משאבים עם מקסימום לקבלת תכנית  Wiestהאם ניתן להשתמש באלגוריתם בהמשך לסעיף ג', ( 0%) .ד

 משאבים לשבוע? 17לעמוד במקסימום הנחות כדאי להניח כדי איזה  –אם לא  ?כיצד –משאבים? אם כן  17

  משאבים. 17מקסימום  עםתכנית העמסת משאבים לקבלת  Wiestלהשתמש אלגוריתם לא ניתן ( 1%)

____________________________________________________________________________ 

 , אודחיית הפרויקטללא משמאל לימין(  1,1,1,1,.)יח' זמן  .על  Eפרישת פעילות ( 2%)

____________________________________________________________________________ 

  יח' זמן. 2-והארכת הפרויקט בבשתי יח' זמן  Dדחיית פעילות          

____________________________________________________________________________ 

 

 ציר זמן 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  7 7 7 7 4 4 6 9 9 11 11 14 12 12 
משאבים 

 א

  470 456 442 428 411 399 387 369 333 294 240 183 113 61 
 הוצאות

 ב

  7 7 7 7 8 8 10 9 9 11 11 10 8 8 
משאבים 

 ג

 

 (%12) 7שאלה 

 האיתור, על בסיס איתור מבצעים: פעילויות של הכולל ,חדש נתיבי ישראל מתכננת פרויקט הקמת כביש אגרהחברת 

והקמת  הסלילההבנייה, סיום  . עםבמקביל והקמת מערכת גבייה בניית מחלפים, סלילת הכבישהתכנון,  בתוםתכנון. 

 :של הפעילויות המשך והתקציב פרטילהלן  .כביש האגרההרצה של  ,בדיקההאחרי סיום . בדיקת איכות, המערכת

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 1

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 8

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 0.5 100% 0.5 100% איתור מבצעים

 5.0 100% 4.0 90% תכנון

 27.0 90% 7.0 10% בניית מחלפים

 22.0 80% 3.0 15% סלילת כביש

 3.0 60% 1.0 10% מערכת גבייה

 1.0 20% 1.0 0% בדיקת איכות

 0.0 0% 0.0 0% הרצה

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.7 1 איתור מבצעים

 2.7 2 תכנון

 7.. . בניית מחלפים

 6.7 1 סלילת כביש

 2.7 2 מערכת גבייה

 2.7 2 בדיקת איכות

 1.7 2 הרצה
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6 

 

ונקודה חודשים מתחילת הפרויקט(  1)א'  בנקודת בקרה של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 1%)  .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט( 8) ב'

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 1)

7.6020 7.6160 ..1- 6.1- 

 נקודה ב'
 חודשים( 8)

7.8.07 7.8670 8.6- 8.1- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםובטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א', ( 2%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  10חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה ג' ) 8) ב'נקודת בקרה המופיעים ל

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 ב'נקודה 
 חודשים( 8)

0.9032 0.9333 -6.00 -4.00 56.00 62.00 60.00 

 ג'נקודה 
 חודשים( 10)

0.9375 0.9091 -4.00 -6.00 60.00 64.00 66.00 

 

למדדי  בהתייחס .)תקציב( M07$-ו)לו"ז(  חודשים 12 הינהלסיום הפרויקט מקורית התכנית השנתון ( %1) .ג

 בטבלה הבאה. ,השיטות שלושלפי  ,הפרויקטלסיום תחזית את ה , השלימוסעיף ב'הבקרה מ

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 -6.06 -1.21 0.9091 0.9375 ביצועית

 6.00- 4.00- 0.9143 0.9412 תכנונית

 0 0 1.000 1.000 רצויה

 (%8) 8שאלה 

עלות הנפט תלויה במחיר הבינלאומי הזהה בכל המדינות, . יבוא נפט לארץ ממדינות שונותלשונות ך חלופות בפני

נתונה כאחוז , במדינה המייצאתתלויה הצפויה כתוצאה מאיכות הנפט,  אבדן הנפט עלותלשנה.  M.77$ועומדת על 

בהסתברות איכות בינונית , 7.1 איכות ירודה בהסתברותלפי ההסתברויות הבאות:  תמפולגומעלות השנתית של הנפט 

תנו קשרים נפט לארץ, רק ממדינות המקיימות אניתן לייבא  בטבלה. כמפורט – 7.1בהסתברות ות גבוהה איכו ..7

 בטבלה.היא  גם נתונה הייבוא )הובלה, דמי תיווך וכו'( מכל מדינה,עלות דיפלומטיים. 

 

 ייבוא נפטל חלופות

עלות 
 הייבוא

[M$] 

 הצפוי האבדןעלות 
 ]%[ באחוז משווי עלות הנפט

 איכות
 ירודה

איכות 
 בינונית

איכות 
 גבוהה

 2% 3% 13% 8 איראן

 4% 5% 8% 12 ארה"ב

 5% 6% 7% 15 ברזיל

 4% 7% 9% 4 ירדן

 3% 6% 12% 6 מצרים

 2% 6% 11% 3 עירק

 7% 8% 9% 6 רוסיה
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 ( האם יש חלופות שאינן אפשריות לייבוא נפט, ואלו הן? הסבירו.1%) .א

 מקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל.יש, איראן ועירק כיוון שאינן 

____________________________________________________________________________ 

 ו.ריהסב ?(שוטף )ללא מגבלת אשראי מדינה כדאי לייבא נפט מאיזו( 2%)  .ב

 . M00$ מתוך המדינות האפשריות לייבוא נפטתוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר  ,מצרים

____________________________________________________________________________ 

 

 נשלטות, ואלו הן? הסבירו. ייבוא נפט( האם יש חלופות 2%) .ג

 .כי ירדן, ארה"ב וברזיל טובות יותר -רוסיה 

____________________________________________________________________________ 

 ארה"ב                                                                                                                

 _____________? ____ M12$הינה  מגבלת האשראי השוטףדאי לבחור אם כייבוא  חלופת איזו( 1%) .ד

  

 .M06$ על תעומדה שקבועאינו % משתנה אלא עלות אבדן הנפט בה  מגרמניה החדשייבוא  מוצעת חלופת( 2%) .ה

החלופות יתר )ז"א  שהחלופה זו תתווסף לחזית היעילות הנוכחיתכדי  זובחלופה  הייבואה צריכה להיות עלות מ

 ו.ריהסבפרטו ו ?(יעילותיישארו על חזית ה

  תתווסף לחזית היעילות תוחלת תוצאה אפשרית צ"ל  כדי ש. M06$של גרמניה המקסימלי אבדן הנפט  עלות

____________________________________________________________________________ 

 .$..M0-ל $..M7לכן עלות הייבוא מגרמניה צריכה להיות בין  .$..M10-ל $..M06בין ארה"ב וברזיל, ז"א בין 

____________________________________________________________________________ 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%4) 9שאלה 

 :Learning and teaching challenges in project management (Ojiako et al. 2011)על פי המאמר 

 ( מה מקור הנתונים עליהם מתבסס המאמר? 1%) .א

 ניהול פרויקטיםשנעשה בקרב סטודנטים הלומדים סקר 

____________________________________________________________________________ 

  

 מהמאמר?( מהם שני המרכיבים העיקריים המתייחסים לתפיסות הלמידה העולים 2%) .ב

 (transferable skillsכישורים1מיומנויות הניתנים להעברה )     

1. _________________________________________________________________________ 

 (virtual learningלמידה וירטואלית )

2. _________________________________________________________________________ 

 (%5) 12שאלה 

(. לאיזה נושא בתחום העלות ולאיזה 2710....2"מכון מדעי הים: הרכבת לאילת תפגע בטבע ובתיירות בעיר" )ידיעות 

 מרכיב בתחום זה, יש התייחסות בכתבה?

 . בניית הרכבת תפגע בשמורת האלמוגים ובשמורות טבע בדרךהקיימות( מרכיב %1( עלות מחזור חיי פרויקט, )%1)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 11שאלה 

 ומהן היחידות של המדדים האלה? CoVלבין  Varianceמה ההבדל בין 

Variance עם היחידות של הנתונים דד לפיזורהינו מ 

 _______________________________________________________________________________ 

CoV הינו מדד מנורמל לVariance )חסר יחידות )סקלר 

 _______________________________________________________________________________ 
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 (%4) 15שאלה 

 שלושת מגזרי התעשייה העיקריים, מראה את המגמות הבאות:גרף מגמות התעסוקה בארה"ב של 

 חקלאות                               ירידה                      

 ( מגזר ________________  מגמת _______________1%) .1

 ייצור                                    עלייה ואח"כ ירידה                      

 ________________  מגמת _______________ ( מגזר1%) .0

 שירותים                                עלייה                      

 ( מגזר ________________  מגמת _______________1%) .0

 

 (%4) 14שאלה 

באיזה חלק  מדויק1סמן באופן צירים ועקומות. הסברת ר של "מגרש המשחקים", כולל כותרואיושרטט במערכת הצירים 

 נמצא "מגרש המשחקים" מה הוא מתאר ולמה משמש של האיור

 פעילויות )תרשים גאנט סכמתי( – Yזמן, ציר  – Xציר 

________________________________________ 

 גבול של תחילת פעילויות בתזמון מוקדם –עקומה תחתונה 

___________________________________________ 

 גבול של סיום פעילויות בתזמון מאוחר –עקומה עליונה 

___________________________________________ 

 שאינן על הנתיב פעילויות  -"מגרש המשחקים"  –בין העקומות 

___________________________________________ 

 וניתן לתזמן אותן בגמישות בהתאם לצורך הקריטי

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 (%5) 13שאלה 

 הולך וגדל )אקספוננציאלי, מעריכי(                                                                                               

 מסוימת, העלות הכרוכה בפעילות תעלה בקצב _______________, עד שנגיע למשךככל שנקצר משך של פעילות 

 משך הפעילות יתחיל לגדול                                                                                               

 ___________כל כך קצר שאם נמשיך להשקיע בקיצור נוסף של משך הפעילות אז __________

 

 (%5) 12שאלה 

 (?Friemanמהן שתי הנקודות המרכזיות שניתן להסיק מעקומת פרימן )

 כל טעות בהערכת העלות של הפרויקט תגרור עליה בהוצאות הפרויקט                

1. (1%________________________________________________________________________ ) 

 עדיפה טעות הערכה כלפי מעלה מאשר כלפי מטה                

2. (1%________________________________________________________________________ ) 

 

 (%5) 16שאלה 

 ציין חמישה מרכיבים בהגדרה של פרויקט

 פעמי, התחלה/סוף, מורכב, שלא נעשה בעבר )ייחודי(, מייצר תוצר/תפוקה-חד

1 ______________.2 ______________.0 ______________.1 ______________..______________. 

 

 (%5) 17שאלה 

 מהן שלוש היכולות העיקריות להן נדרש מנהל פרויקט בביצוע תפקידו.

 ידע/ניסיון בתחום מהות הפרויקט.( 1%)הובלה/מנהיגות, ( 1%)ניהול פרויקטים, ( 0%)

1 ________________________.2 ________________________.0________________________. 
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 (%1) 18שאלה 

 של קבוצת סטנדיש? CHAOSמהו הגורם החשוב ביותר המשפיע על הצלחת פרויקטים לפי 

 תמיכת הנהלת הארגון

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 19שאלה 

 פרט כל מושג באנגלית, בעברית והסבר את מהותו בתורה –בתורת האילוצים  DBRאיזה שלושה מושגים מייצג 
Drum –  קצב הייצור/הפקה של האילוץ )צוואר הבקבוק( –תוף או תיפוף 

1. ____________________________________________________________________________ 

Buffer –  מקדם בטחון במקרה של תקלה )למשל מלאי ביניים( –מרווח ביטחון או חוצץ 

2. ____________________________________________________________________________ 

Rope –  הקשר בין הכנסת החומר למערכת והאילוץ  –חבל 

0. ____________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 52שאלה 

 CCPMלבין  CPMמהם שני ההבדלים העיקריים בין 

 התחשבות במשאבים, שימוש בבאפרים )מרווחי ביטחון(

1 _____________________________________.2 _____________________________________. 

 

 (%5) 51שאלה 

 חסרונות למבנה ארגון לפי תשומות: 2רשמו 

 )המטרה המשותפת( העדפת שיקולים מקצועיים על פני רווחיות הארגון    

1. ____________________________________________________________________________ 

 קושי באינטגרציה ותיאום    

2. ____________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 55שאלה 

  . תנו כותרות אפשריות לכל אחת מהעקומות.EVMנתונים שני הגרפים מתארים מערכת של בקרת פרויקט בשיטת 

 

 גרף עליון:

        SPI                      CPI 

 1__. ________2__.________ 

 

 גרף תחתון:

         AC                      PV                   EV 

 0__.  ________1.__  ________..__________ 
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17 
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 :מבנה המבחן והניקוד 

o 8 07% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 11 17% , סה"כשאלות בקיאות. 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution      
(      )

 
       

   

 
 

Normal standardization   
   

 
 

Exponential distribution  ( )          ( )  
 

 
   ( )  

 

 
 

Learning curve    ( )       (   )  (   ) ]             

     ( )          

COCOMO                                             

EVM                               ⁄          ⁄  

Risk management          (    )(    ) 

Coefficient of Variation       ( )  ( )⁄        ( )   ( )⁄   

  הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכםטבלת ההתפלגות הנורמאלית 

 

 בהצלחה רבה!
 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%6) 1שאלה 

. בחלופה א' לשנה 8%ער ריבית להיוון שו שנים 4 של לפי אופק תכנוןה להשקעה. הבדיק שלוש חלופותבודקת חברה 

 מימין לשמאל)אחת מהשנים כל  בסוף₪  אלף 07, 07, 47, 17שוטפת של  הכנסה₪, אלף  48השקעה ראשונית של 

הכנסה ₪, אלף  01השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ב' ₪ אלף  10הוצאה שוטפת ו ,(סדרלפי ה

₪ אלף  10והוצאה שוטפת  (,לפי הסדר מימין לשמאלכל אחת מהשנים ) בסוף₪  אלף 17, 47, 07, 07שוטפת של 

כל אחת  בסוף₪  אלף 10הכנסה שוטפת של ₪, אלף  04השקעה ראשונית של בחלופה ג'  לשנה בתחילת כל שנה.

 .אחת מהשניםבתחילת כל ₪ אלף  11הוצאה שוטפת ו ,מהשנים

  .השלם את הטבלה הבאה( 4%)  .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 ₪[]אלף 

 החזר
 על השקעה

 7.141 44.41 1 א'

 7.014 47.44 4 ב'

 -7.114 -0.74 4-יותר מ ג'

 הסבירו. ?להשקיע בכל מקרה האם קיימת חלופה בה לא כדאי( 1%)  .ב

 4-ה שליליים ותקופת החזר גדולה מחלופה ג', כי ענ"נ והחזר על השקע כן

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. ?משמעי-עדיפה להשקעה באופן חד( האם קיימת חלופה 1%) .ג

  ב', כי כל אחת עדיפה לפי קריטריון אחר.-תהיה התלבטות בין חלופה א' ל, לא

____________________________________________________________________________ 

 

 4.4711.41 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1401-1-104 מספר הקורס:

 '4במועד:   'בסמסטר:   4471שנה: 

 שעות 1 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%2) 5שאלה 

 נדרשת לבחור באחת מתוך ארבע חלופות. להלן נתוני החלופות כפי שהוערכו על ידי החברה: חברת "צבע ירוק"

 נמוכה.  הוצאה, תבינוני תנדרש אחזקהבינונית, נוחות שימוש בינונית, איכות נמוכה,  התאמה –א' 

 גבוהה מאוד. הוצאה, הגבוה תנדרש אחזקהגבוהה, נוחות שימוש גבוהה מאוד, איכות גבוהה מאוד,  התאמה –ב' 

 גבוהה. הוצאהמאוד,  הגבוה תנדרש אחזקהגבוהה מאוד, נוחות שימוש בינונית, איכות גבוהה,  התאמה –ג' 

 בינונית. ההוצא, ת נמוכהנדרש אחזקהנמוכה, נוחות שימוש גבוהה, איכות בינונית,  התאמה –ד' 

, איכות (חשיבות גבוהה)נוחות שימוש (, חשיבות נמוכה) התאמה: שהארגון מייחס להם להלן הקריטריונים והחשיבות

 )חשיבות גבוהה מאוד(.  הוצאה)חשיבות בינונית(,  תנדרש אחזקה)חשיבות גבוהה(, 

 

 קריטריון, ציון לכל חלופה בכל( השתמש בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל 0%)  .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.0-8קריטריון )בסולם 

 משוקלל הוצאה תנדרש אחזקה איכות נוחות שימוש התאמה קריטריון

 1.777 4111   4111   1111   1111   1111   משקל

 0.018 8 0 0 0 0 א

 0.014 0 0 8 8 0 ב

 0.411 0 0 0 0 8 ג

 0.001 0 8 0 0 0 ד

  

והחשיבות של  Grid( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם שיטת הפתרון הנדרשת הייתה 1%) .ב

 ? הסבירו וציינו את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה.1-4הקריטריונים מוגדרת גם היא בסולם 

 בהתאמה מימין לשמאל.  88, 81, 80, 80הנבחרת תישאר ד'. הציונים המשוקללים יהיו  החלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 4שאלה 

מתפלגים לפי ביטא, הניחו: משכי הזמן הנתונים פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. 

 חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

 ( השלימו את העמודות החסרות בטבלה.4%) .א

                                                                      A-D-G-J                                11 

 הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________.( מצאו את הפעילויות על 4%) .ב

                                                                                                                       00.01% 

 ______יח' זמן ______ 47( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 4%) .ג

 

יח' זמן, מנהל הפרויקט מעוניין להתחשב בנתיב הקריטי  44( במציאת ההסתברות לסיום הפרויקט תוך 4%) .ד

 קריטי, כיצד תחשבו ומהי ההסתברות?-קריטי(. מהו הנתיב הסב-ובנתיב הארוך ביותר אחרי הנתיב הקריטי )סב

 יח' זמן. כיוון שהפעילויות בלתי תלויות גם הנתיבים בלתי תלויים.  18.0ומשכו  C-F-I-Kקריטי הינו -הנתיב הסב

 ____________________________________________________________________________ 

 נחשב את ההסתברות לסיים את הפרויקט לפי כל אחד מהנתיבים בנפרד, ונכפיל את ההסתברויות: לכן, 

_________________________ ___________________________________________________ 

 17.14%יח' זמן  44קריטי תוך -, הסתברות לסיים נתיב סב81.10%יח' זמן  44הסתברות לסיים נתיב קריטי תוך 

 ____________________________________________________________________________ 

 81.08%ומכפלת ההסתברויות 

__ __________________________________________________________________________ 
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 סטיית תקן
 ]יח' זמן[

 משך ממוצע
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
 ]יח' זמן[

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

0.5000 1.50 4.00 1.00 1.00 - A 

1.0000 5.00 8.00 5.00 2.00 - B 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 - C 

0.8333 4.50 8.00 4.00 3.00 A D 

1.5000 5.50 11.00 5.00 2.00 B E 

1.1667 5.50 10.00 5.00 3.00 C F 

1.3333 8.00 12.00 8.00 4.00 D G 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 E H 

1.1667 3.50 8.00 3.00 1.00 F I 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 G J 

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 I K 

 

 (%21) 3שאלה 

תזמון  באמצעותפתרו  משכי הזמן נתונים ביח' זמן. .)משמאל לימין( הבאה פעילויות של פרויקט נתונים בטבלהפרטי 

 מוקדם1מאוחר )שיטת ה"צלבים"(.

 .העמודות החסרות בטבלה 0שלימו את ה( 0%)  .א

                                                                   B-E-G-H                                                      44 

 ___________ ומשך הנתיב1ים הקריטי1ים הינו ___הקריטי הינן __________ 1ים( הפעילויות על הנתיב4%) .ב

 :1-ל 4-יתקצר מ H, ומשך פעילות 4-ל 0-מיתקצר   Gפעילותמשך , 0-ל 0-תארך מי Cפעילות משך ( אם 4%) .ג

                                                         B-E-G-H, C-E-G-H                                                 47 

  _______ יהיהומשך הנתיב1ים הקריטי1ים  __________________ים הקריטי1ים תהינההפעילויות על הנתיב1

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

4 7 4 3 0 3 - A 

0 7 0 7 0 7 - B 

1 7 1 6 0 6 - C 

5 13 8 8 3 5 A D 

0 13 7 13 7 6 A, B, C E 

7 18 13 11 6 5 C F 

0 18 13 18 13 5 D, E G 

0 22 18 22 18 4 G H 

4 22 17 18 13 5 E I 

5 22 18 17 13 4 E, F J 
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 (%7) 2שאלה 

הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. בפרויקט.  ביצוע פעילותבמכרז על קבלנים מתחרים שלושה 

 :על הקבלנים ידועים הפרטים הבאים. יזכה במכרז, (פעמיים)עמוד בעלות הנמוכה ביותר לביצוע הפעילות שיהקבלן 

o  'ביצוע המשך , של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה  %47-משך הביצוע מתקצר ב, ₪ 177,1יום עבודה עלות  –א

 .של פעמיים סיון קודםני ישלקבלן , ימים 8 של הפעילות הרביעי

o  'השניביצוע המשך , של הפעילותמהביצוע הקודם  0%-משך הביצוע מתקצר ב₪,  1,477עלות יום עבודה  –ב 

 .קודם אין ניסיוןלקבלן ימים,  1.0 של הפעילות

o  'ללא תלות במספר הביצועים של הפעולה(₪  1,777עלות קבועה של . בנוסף, ₪ 1,877עלות יום עבודה  –ג(. 

של  הראשוןביצוע המשך , של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה  %17-משך הביצוע מתקצר במרק מחצית 

 אחת.סיון קודם של פעם ינ ישלקבלן ימים,  0 הפעילות

 

 הסבירו.הראו ופרויקט? הע"י מנהל  ( איזה קבלן יבחר1%) .א

 ₪  41,417יום  11.44 –ג' ₪,  41,477יום  11.07 –ב' ₪,  41,411יום  10.18 –: א' יםנקבלמשך ועלות '. אקבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

מימין לשמאל ) ₪ ₪1,877,  ₪1,477,  1,177הינה  קבלןשל כל ביצוע בפעם הראשונה העלות  ,הפעם( 4%)  .ב

קצב לפי  מספר הביצועים עם קטנההביצוע של כל קבלן  עלות. ללא תלות במשך הביצוע בהתאמה(, לפי הסדר

שהוגדר כפי ))כפי שהוגדר למעלה לגבי הזמן(. ניתן להקטין רק מחצית מעלות הביצוע של קבלן ג'  הלמידה

בחר ע"י יאיזה קבלן ייש להתחשב בניסיון הקודם של הקבלנים, ובעלות הקבועה של קבלן ג'. . (זמןגבי ללמעלה 

 .מנהל הפרויקט? הראו והסבירו

 ₪  0,101.01 –ג' ₪,  4,147.77 –ב' ₪,  4,141.41 –ים: א' נ. עלות קבל'אקבלן  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 הסבירו. זמן בלבד?קיצור לניתן להשתמש בה או ש להשתמש בעקומת למידה להקטנת עלותן ית( האם נ4%) .ג

 .ראשונה לעלותלינארי פותח ל-לוגהמודל ה. וקיצור זמןעלות ניתן להשתמש בעקומת למידה להקטנת כן, 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 (%12) 6שאלה 

 :)משמאל לימין( הבאה בטבלה מפורטיםפרויקט ב ועלותם, דרישות המשאבים הפעילויות פרטי

 שבועעלות משאב ל
 ]יח' כסף[

 משאביםמס' 
 לשבוע 

 משך
 []שבוע

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

5 1 4 - A 

3 4 1 - B 

5 0 1 - C 

4 0 1 A, C D 

6 0 1 A E 

3 4 4 A, D F 

4 1 4 E G 

3 4 4 D H 

2 0 4 B, F, G I 
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 :ג' ע"י מילוי הטבלה-א', ב', וסעיפים ענו על יח' כסף בשבוע הראשון של כל פעילות.  1 :הבאותעלויות הבנוסף, חלות 

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםשאבים לפרויקט לפי תזמון מתכנית העמסת  " רשמוא( בשורה "משאבים 1%) .א

 מגבלת משאבים., ללא מוקדםתכנית ההוצאות )תקציב( לפרויקט לפי תזמון  " רשמוב ( בשורה "הוצאות4%) .ב

 .לשבועמשאבים  11 מקסימוםעם , Wiestשאבים לפרויקט לפי מתכנית העמסת  " רשמוג( בשורה "משאבים 4%) .ג

העמסת משאבים עם מקסימום לקבלת תכנית  Wiestהאם ניתן להשתמש באלגוריתם בהמשך לסעיף ג', ( 1%) .ד

 משאבים לשבוע? 17לעמוד במקסימום הנחות כדאי להניח כדי איזה  –אם לא  ?כיצד –משאבים? אם כן  17

  משאבים. 17מקסימום  עםתכנית העמסת משאבים לקבלת  Wiestלהשתמש אלגוריתם לא ניתן ( 1%)

____________________________________________________________________________ 

 , אודחיית הפרויקטללא משמאל לימין(  0,4,4,1,1)יח' זמן  0על  Eפרישת פעילות ( 4%)

____________________________________________________________________________ 

  יח' זמן. 4-והארכת הפרויקט בבשתי יח' זמן  Dדחיית פעילות          

____________________________________________________________________________ 

 

 ציר זמן 1 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  7 7 7 7 4 4 6 9 9 11 11 14 12 12 
משאבים 

 א

  470 456 442 428 411 399 387 369 333 294 240 183 113 61 
 הוצאות

 ב

  7 7 7 7 8 8 10 9 9 11 11 10 8 8 
משאבים 

 ג

 

 (%12) 7שאלה 

כולל פעילויות של: בדיקות, על בסיס הבדיקות תכנון  פרויקט הפלאפוןחברת פלאפונים מתכננת פלאפון חדש. 

במקביל. עם סיום כל הפיתוחים,  , ופיתוח מסך גמישפיתוח ארנק אלקטרוני, הפלאפון ובתום התכנון, פיתוח ממשק

 :אינטגרציה. אחרי סיום האינטגרציה העברה לייצור. להלן פרטי המשך והתקציב של הפעילויות

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 0

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 1

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 3.0 100% 2.0 90% בדיקות

 7.0 100% 7.0 80% תכנון

 9.0 90% 9.0 70% פיתוח ממשק

 24.0 80% 12.0 40% פיתוח ארנק

 13.0 60% 7.0 60% פיתוח מסך גמיש

 4.0 40% 2.0 0% אינטגרציה

 0.0 20% 0.0 0% לייצורהעברה 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.7 4 בדיקות

 1.7 4 תכנון

 4.7 4 פיתוח ממשק

 0.7 0 פיתוח ארנק

 1.7 1 מסך גמישפיתוח 

 4.7 1 אינטגרציה

 1.7 4 העברה לייצור
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חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודה  0בנקודת בקרה א' ) של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%)  .א

 .EVMשיטת  חודשים מתחילת הפרויקט(, לפי 1ב' )

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 0)

7.0700 7.8040 11.4- 4.4- 

 נקודה ב'
 חודשים( 1)

7.0177 7.8007 10.4- 0.4- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסרים( התעלמו מתוצאות סעיף א', ובטבלה הבאה השלימו את 4%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  12חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה ג' ) 6המופיעים לנקודת בקרה א' )

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 0)

0.7500 0.8824 -10.00 -4.00 30.00 40.00 34.00 

 ג'נקודה 
 חודשים( 12)

0.7059 0.8000 -20.00 -12.00 48.00 68.00 60.00 

 

בהתייחס למדדי . $ )תקציב(M04-חודשים )לו"ז( ו 10שהתכנית המקורית לסיום הפרויקט הינה ( נתון 4%) .ג

 , בטבלה הבאה.לפי שתי השיטות ,תחזית לסיום הפרויקטאת ה, השלימו הבקרה מסעיף ב'

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 -14.87 -41.11 0.8000 0.7059 ביצועית

 12.00- 20.00- 0.8125 0.7222 תכנונית

 

 (%8) 8שאלה 

פיתוח והכנת הטכנולוגיה הינו זהה ללא תלות במדינת עלות . מדינות שונותטכנולוגיה ל ליצואשונות ך חלופות בפני

נתונה כאחוז מעלות , היעד במדינת הכרוכות בייצוא )הדרכות, מיסים וכו'( תלויות תיועלוה. M077$, ועומדת על היעד

 7.0בהסתברות איכות בינונית , 7.1 בהסתברות עלות גבוההלפי ההסתברויות הבאות:  תמפולגו הפיתוח וההכנה

עלות . אירופה וצפון אמריקהמדינות את הטכנולוגיה רק לא ניתן לייצ בטבלה. כמפורט – 7.4בהסתברות עלות נמוכה ו

 בטבלה.היא  גם נתונה כל מדינה,ל הייצוא

 

 ייבוא נפטל חלופות

עלות 
 ואהייצ

[M]$ 

 הצפוי הייצואעלות 
 ]%[ עלות הפיתוחבאחוז משווי 

עלות 
 גבוהה

עלות 
 בינונית

עלות 
 נמוכה

 2% 3% 13% 8 יפן

 4% 5% 8% 12 בריטניה

 5% 6% 7% 15 צרפת

 4% 7% 9% 4 קנדה

 3% 6% 12% 6 ספרד

 2% 6% 11% 3 תאילנד

 7% 8% 9% 6 יוון
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 , ואלו הן? הסבירו.אפשריות לייצוא הטכנולוגיה ( האם יש חלופות שאינן1%) .א

 .באירופה או באמריקהכיוון שאינן ותאילנד  יפןיש, 

____________________________________________________________________________ 

 ו.ריהסב ?(שוטף )ללא מגבלת אשראי את הטכנולוגיה מדינה כדאי לייצא איזול( 4%)  .ב

 . M11$ מתוך המדינות האפשריות לייבוא נפטתוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר  ,ספרד

____________________________________________________________________________ 

 

 נשלטות, ואלו הן? הסבירו.הטכנולוגיה וא לייצ( האם יש חלופות 4%) .ג

 .טובות יותר בריטניה וצרפת, קנדהכי  - יוון

____________________________________________________________________________ 

 בריטניה                                                                                                                

 _____________? ____ M44$הינה  מגבלת האשראי השוטףדאי לבחור אם כ ייצוא חלופת איזו( 1%) .ד

  

 .M10$ על תעומדה שקבועמשתנה אלא עלות  % עלות הייצוא אינהבה  להולנד החדשוא ייצ מוצעת חלופת( 4%) .ה

החלופות יתר )ז"א  שהחלופה זו תתווסף לחזית היעילות הנוכחיתכדי  זובחלופה  ואהייצה צריכה להיות עלות מ

 ו.ריהסבפרטו ו ?(יעילותיישארו על חזית ה

  תתווסף לחזית היעילות תוחלת תוצאה אפשרית צ"ל  כדי ש. M10$ של הולנדהמקסימלי אבדן הנפט  עלות

____________________________________________________________________________ 

 $.M0.0-$ לM7.0צריכה להיות בין  להולנדוא לכן עלות הייצ .M41.0$-$ לM10.0, ז"א בין בריטניה וצרפתבין 

____________________________________________________________________________ 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%5) 2שאלה 

 בארץ? )דביט( חיובהעיקריים בפרויקט כרטיס (. מנה ארבעה בעלי עניין 40.0.4714"חייבים כרטיס חיוב?" )ידיעות 

 משרד האוצר )רשות המיסים, רשות להלבנת הון(, הבנקים, עסקים, אזרחים1תושבים.

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 12שאלה 

(. לאיזה נושא בתחום העלות ולאיזה מרכיב בתחום 17.1.4714"לפיד נתן אור ירוק לערי מכולות לסטודנטים" )ידיעות 

 זה יש התייחסות בכתבה?

 עלות מחזור חיי פרויקט, מרכיב הקיימות כי עשרות אלפי מכולות נעזבות בעולם כל שנה.

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 11שאלה 

 (leanפרטו את שבעת הבזבוזים על פי ניהול רזה )

 ייצור עודף, המתנות, שינוע חומרים, עיבוד מיותר )תיקון(, מלאי, תנועת אנשים, דפקטים )לא לפי מפרט(

1 __________________.4 __________________.1 __________________.4 __________________. 

 

0 __________________.0 __________________.0__________________. 

 

 (%5) 15שאלה 

 ?ומדועגדול יותר  ROI-היכן נצפה ל
 טק יותר ממזון, בגלל סיכון גדול יותר-היי                                             

 _________________________________________________________ טק או תחום מזון:-היי( 1%) .1
 יותר, בגלל מיעוט היצע המשקיעים הפוטנציאלים השקעה גדולה                                                                   

 ₪: _______________________________________________או מיליון ₪ ( השקעה של מיליארד 1%) .4
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 (%1) 14שאלה 

 השלם היכן הסיכון גבוה יותר או דומה או נמוך יותר ,עלות פלוסלעומת סוג חוזה  מחיר קבועסוג חוזה  ביןבהשוואה 

 נמוך יותר                                        גבוה יותר                                    

  הסיכון של המזמין ______________________ושל המבצע ______________________

 

 (%5) 13שאלה 

 בניהול פרויקטים: S-עקומת ה

 במערכת הצירים? Y-וציר ה X-מהם ציר ה .1

 השלמת הפרויקט או עלות מצטברת % – Yזמן, ציר  – Xציר 

______________________________________________________________________ 

 ? Sמדוע צורתה  .4

 קצב התקדמות איטי )ייזום1תכנון(, קצב התקדמות מהיר )ביצוע(, קצת התקדמות איטי )סגירה(

____________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 12שאלה 

 ן דוגמא לפרויקט גדול ומוכר בארץתמה שלוש הקטגוריות להצלחת פרויקט? הסבר כל קטגוריה ו Standish Groupלפי 

 6כביש  עומד ביעדי תכולה, תקציב, לו"ז; –מצליח 

1. ____________________________________________________________________________ 

 0222נתב"ג  לא עומד ביעדי תכולה, תקציב, או לו"ז; –מאותגר או מתקשה 

4. ____________________________________________________________________________ 

 מטוס הלביאלא מגיע לכלל סיום;  –נכשל 

1. ____________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 16שאלה 

 בהינתן צורך בקיצוץ של תקציב הפרויקט, הסבירו באיזה שלב כדאי להעמיק את הקיצוץ ובאיזה למתן אותו?

 להעמיק את הקיצוץ, בעל התקציב הגדול ביותרשלב ההוצאה לפועל 

_______________________________________________________________________________ 

 על תקציב הפרויקט למתן את הקיצוץ בעל ההשפעה הגדולה ביותרושלב התכנון  

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 17שאלה 

 לפי תורת האילוצים. הגדר את הנוסחה במלל.כיצד נמדדת הרווחיות 
 רווח=  תפוקה –( בתהליך מלאי+  תפעול עלויות)משמאל לימין: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 18שאלה 

 של הספר: 1פרק  לפי

Shenhar and Dvir (2007), Reinventing Project Management 

 

  פרויקטים בארגונים לאורך הזמן?של כיצד משתנה חלקם 

 (.כולל צירים ועקומה – )איור יזכה במלוא הנקודות

 

 פרויקטים גדל על חשבון פעילות תפעולהחלקם של 

_____________________________________________ 

 פעילות בארגונים – Yזמן, ציר  – Xציר 

_____________________________________________ 
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1 

 

 (%4) 12שאלה 

 ( במערכת הצירים הנתונה.Friemanשרטטו את עקומת פריימן )
 תנו כותרות לצירים

 הערכת עלות הפרויקט -  Xציר

___________________________________________ 
 פרויקטסופית של העלות הה – Yציר 

___________________________________________ 
 

 הסבירו את המשמעות של העקומה מבחינת דיוק
 ככל שנדייק בהערכה כך עלות הפרויקט תהיה נמוכה יותר

___________________________________________ 
 

 הסבירו את משמעות העקומה מבחינת העדפה לביצוע טעות
 בהערכת חסר שרעדיף לטעות בהערכת יתר מא

___________________________________________ 
 

 בגלל השיפועים מימין ומשמאל לנקודת המינימום

___________________________________________ 
 

 

 (%4) 52שאלה 

 .DFMאפשרויות של קווי ייצור לפי  1-עקומות המתאימות ל 1הגרף הבא מתאר 

 לצירים, ולעקומות המתוארות )לפי סוג קווי הייצור(תן כותרות 

 כמות מיוצרת( 2.0%)          

 _____________________________ Xציר 

 עלות ליחידה ( 2.0%)    

 _____________________________ Yציר 

 אוטומטי מלא )רובוטי(( 1%)               

 ___________________________ 1עקומה 

 ידני( 2%)               

 ___________________________  4עקומה 

 אוטומטי חלקי( 1%)               

 __________________________ 1עקומה 

 

 

 (%4) 51שאלה 

 המוסיף גורע.כל  -השלבים לטיפול בצווארי בקבוק, לפי תורת האילוצים ובסדר הנכון. בקיצור  0מהם 

 אתר 1 זהה אילוץ

1. _______________________________________ 

 החלט כיצד לנצל את האילוץ

4. _______________________________________ 

 הכפף את יתר המערכת לאילוץ

1. ______________________________ _________ 

 פרוץ את מגבלות האילוץ

4. ________________________ _______________ 

 1 לשלב חזור, נוסף אילוץ יש או נדד והאילוץ במידה

0. _______________________________________ 

 

 

Minimum 

5 

4 

1 
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1 

 

 :מבנה המבחן והניקוד 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 17 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 
 

 בהצלחה רבה!
 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%6) 1שאלה 

בחלופה . לשנה 3%ער ריבית להיוון שנים, ש 4. הבחינה נעשית לפי אופק תכנון להשקעה שלוש חלופותבוחנת חברה 

כל אחת  בסוף₪  אלף 90, 90, 155, 155הכנסה שוטפת של  צפויה₪, אלף  180א' נדרשת השקעה ראשונית של 

נדרשת ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה. ₪ אלף  40.0וצפויה הוצאה שוטפת  מהשנים )מימין לשמאל לפי הסדר(,

אחת מהשנים כל  בסוף₪  אלף 130, 120, 110, 90שוטפת של  הכנסה צפויה₪, אלף  186השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג' ₪ אלף  30.0הוצאה שוטפת וצפויה  ,לפי הסדר(מימין לשמאל )

מימין כל אחת מהשנים ) בסוף₪  אלף 250, 200, 130, 90הכנסה שוטפת של  צפויה₪, אלף  490ראשונית של 

 לשנה בתחילת כל שנה.₪ אלף  35.0וצפויה הוצאה שוטפת  לפי הסדר(,לשמאל 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 4%) .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 ₪[]אלף 

 החזר
 על השקעה

 0.699 125.77 2 א'

 0.621 115.23 3 ב'

 -0.018 -8.94 4-יותר מ ג'

 הסבירו. ?)ללא תלות בחלופות האחרות( בכל מקרהלהשקיע  ( האם קיימת חלופה בה לא כדאי1%)  .ב

 .שנים 4-שליליים והחזר על השקעה גדול מחזר על השקעה הענ"נ וה, כי כן, חלופה ג'

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. ?משמעי-( האם קיימת חלופה עדיפה להשקעה באופן חד1%) .ג

 . כל שלושת הקריטריוניםעדיפה לפי א' , חלופות כן

 5.2012.1 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 א'מועד:   'אסמסטר:   5201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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2 

 

 (%10) 2שאלה 

 חברה בוחנת ארבע חלופות. להלן נתוני החלופות כפי שהוערכו על ידי החברה:

 נמוכה.  מהירות ביצוע, נמוכהנדרשת קה וחזתנמוכה,  ביצועאיכות , גבוהה מאוד ידידות למשתמש, נמוכהיעילות  –א' 

 .גבוהה, מהירות ביצוע בינוניתתחזוקה נדרשת , בינונית, איכות ביצוע גבוהה, ידידות למשתמש בינוניתיעילות  –ב' 

 .בינונית, מהירות ביצוע גבוההתחזוקה נדרשת , גבוהה, איכות ביצוע בינונית, ידידות למשתמש גבוההיעילות  –ג' 

 .גבוהה, מהירות ביצוע גבוההתחזוקה נדרשת , גבוהה, איכות ביצוע נמוכה, ידידות למשתמש גבוהה מאודיעילות  –ד' 

, (חשיבות גבוהה) ידידות למשתמש(, מאוד חשיבות נמוכה)יעילות : שהארגון מייחס להם שיבותלהלן הקריטריונים והח

 (. נמוכה)חשיבות  מהירות ביצוע(, נמוכה מאוד)חשיבות תחזוקה נדרשת (, בינונית)חשיבות  איכות ביצוע

 

 חלופה בכל ( השתמש בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל6%) .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.1-4קריטריון )בסולם 

 משוקלל מהירות תחזוקה איכות ידידות יעילות קריטריון

 1.000 2/11   1/11   3/11   4/11   1/11   משקל

 2.364 1 4 1 4 1 א

 2.636 3 3 2 3 2 ב

 2.364 2 2 3 2 3 ג

 2.273 3 2 3 1 4 ד

  

)במקום  ( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם הייתם מגלים שהמהירות בחלופה ב' הינה נמוכה2%) .ב

 את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה. ורשמו? הסבירו (גבוהה

 בהתאמה מימין לשמאל.  2.273, 2.364, 2.273, 2.364ג'. הציונים המשוקללים יהיו  -שתי חלופות נבחרות א' ו

____________________________________________________________________________ 

 תחשיבו , כך ש:Grid( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם שיטת הפתרון הנדרשת הייתה 2%) .ג

? הסבירו וציינו את הציונים המשוקללים של כל 20-80בסולם מוגדרים , והציונים 1-4בסולם מוגדרת הקריטריונים 

 חלופה במקרה זה.

 בהתאמה מימין לשמאל.  500, 520, 580, 520תישאר ב'. הציונים המשוקללים יהיו   החלופה הנבחרת

____________________________________________________________________________ 

 

 (%9) 3שאלה 

הניחו: משכי הזמן של הפעילויות מתפלגים לפי פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. 

 ביטא, חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

 ( השלימו את העמודות החסרות בטבלה.2%) .א

                                                                      C-F-I-K                                19 

 ( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________.2%) .ב

                                                                                                                       24.20% 

 יח' זמן ____________ 17( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 2%) .ג

                                                                                                                                 20.10 

 ____________ 65%של הסתברות בתוך כמה יח' זמן יסתיים הפרויקט ( בהסתמך על הנתיב הקריטי, 1%) .ד

                                                                                                                      

 .  2בהינתן המשך הממוצע של כל פעילות כפי שחושב בסעיף א', אבל משך הפעילות מתפלג נורמלית עם סטיית תקן 

                                                                                                                       15.87% 

 יח' זמן ____________ 17( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%) .ה

                                                                                                                                 19.77 

 ____________ 65%של הסתברות תוך כמה יח' זמן יסתיים הפרויקט ב( בהסתמך על הנתיב הקריטי, 1%) .ו
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 סטיית תקן
 ]יח' זמן[

 משך ממוצע
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
זמן[]יח'   

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 - A 

0.5000 1.50 4.00 1.00 1.00 - B 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 - C 

1.1667 3.50 8.00 3.00 1.00 A D 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 A, B E 

1.5000 5.50 11.00 5.00 2.00 C F 

0.5000 1.50 4.00 1.00 1.00 D G 

1.3333 8.00 12.00 8.00 4.00 D, E, F H 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 F I 

1.3333 8.00 12.00 8.00 4.00 G J 

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 I K 

 

 (%01) 4שאלה 

פתרו את הסעיפים  משכי הזמן נתונים ביח' זמן. .)משמאל לימין( הבאה פעילויות של פרויקט נתונים בטבלהפרטי 

 .תזמון מוקדם/מאוחר )שיטת ה"צלבים"(הבאים באמצעות תרשים רשת ו

 

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

0 5 0 5 0 5 - A 

2 5 2 3 0 3 - B 

0 9 5 9 5 4 A, B C 

9 16 12 7 3 4 B D 

5 16 10 11 5 6 A, B E 

7 21 16 14 9 5 C  F 

0 16 9 16 9 7 C  G 

0 24 16 24 16 8 D, E. G H 

1 21 17 20 16 4 E, G I 

1 24 21 23 20 3 F, I J 

 

 .העמודות החסרות בטבלה 5שלימו את ה( 5%) .א

                                                                     A-C-G-H                                                          24 

 _______ומשך הנתיב/ים הקריטי/ים הינו  _________________הקריטי הינן  /יםהפעילויות על הנתיב (2%) .ב
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                                                                                                                                         8 

 _____________ רשים הרשת של הפרויקט הינו תב סיוםנקודת המנקודת ההתחלה להנתיבים כל ( מספר 1%) .ג

                                                                   B-D-H                                                             15 

 ______ הינו __________ ומשך הנתיב/ים הקצר/ים ביותרהינן  ( הפעילויות על הנתיב/ים הקצר/ים ביותר2%) .ד

  

 (%7) 5שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. 

 ביותר )בביצוע של פעמיים(, יזכה במכרז. ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים: הקבלן שיעמוד בסה"כ העלות הנמוכה

o  'משך הביצוע של מספר הביצועים 3פי כל הכפלה  %10-משך הביצוע מתקצר ב₪,  100,1עלות יום עבודה  –א ,

 ים.פעמ 3ימים, לקבלן יש ניסיון קודם של  10של הפעילות )בכלל(  הראשון

o 2פי כל הכפלה  %20-ממשך הפעילות לא ניתן לקיצור, והיתר מתקצר ב %40 ,₪ 200,1עלות יום עבודה  –' ב 

 ניסיון קודם.אין ימים, לקבלן  8של הפעילות )בכלל( , משך הביצוע הראשון של מספר הביצועים

o  'משך הביצוע השני של הפעילותמהביצוע הקודם  10%-משך הביצוע מתקצר ב₪,  1,200עלות יום עבודה  –ג ,

 פעם. 1ימים, לקבלן יש ניסיון קודם של  9.0( של הפעילות )בכלל

 

 ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.3%) .א

 ₪  20,520יום  17.10 –ג' ₪,  18,048יום  15.04 –ב' ₪,  19,057יום  17.32 –ים: א' נ'. משך ועלות קבלבקבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

₪.   1200ימים ועלות יום עבודה של כל קבלן  10.0כל קבלן הינה משך הביצוע הראשון )בכלל( של  ,הפעם( 2%)  .ב

 .איזה קבלן ייבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו למתואר למעלה.תר הנתונים זהים כל י

 ₪ 20,520יום  17.10 –ג' ₪,  22,560יום  18.80 –ב' ₪,  20,790יום  17.32 –ים: א' נמשך ועלות קבל. 'גקבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

אבל עקומת הלמידה של (, ף ב'ישחישבתם עבור סע התנאים של סעיף ב' )כולל פקטור הלמידהבהינתן ( 2%) .ג

 . הראו והסבירו.מה יהיה משך הביצוע והעלות של קבלן ב' – קבלן ב' הינה אקספוננציאלית

 ₪, 18,600: ועלותיום,  15.50 :משך

_____________________________________________________________________________ 

 

 (%10) 6שאלה 

תכנון השבבים.  : תכנון המעטפת ובמקבילפעילויות של כולל . הפרויקטדשטלפון חמתכננת  טלפונים חכמיםחברת 

 ואחריה טיפוס-ניית אבב , ולאחריהאינטגרציה יםהפיתוח סיום עםפיתוח השבבים והמסך במקביל.  התכנוניםבתום 

 :של הפעילויות המשך והתקציב פרטילהלן  העברה לייצור.

 

 

 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.0 3 תכנון מעטפת

 3.0 4 תכנון שבבים

 4.0 5 פיתוח שבבים

 6.0 2 פיתוח המסך

 3.0 1 אינטגרציה

 2.0 4 טיפוס-בניית אב

 1.0 2 העברה לייצור
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 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 4

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 12

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 4.0 100% 4.0 100% תכנון מעטפת

 12.0 100% 12.0 75% תכנון שבבים

 18.0 80% 8.0 20% פיתוח שבבים

 8.0 100% 6.0 50% פיתוח המסך

 4.0 100% 0.0 0% אינטגרציה

 6.0 25% 0.0 0% טיפוס-בניית אב

 0.0 0% 0.0 0% העברה לייצור

ונקודה חודשים מתחילת הפרויקט(  4)א'  בנקודת בקרה הפרויקטשל כלל  SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%) .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט( 12) ב'

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 4)

0.7333 1.4667 8.0- 7.0 

 נקודה ב'
 חודשים( 12)

0.9231 0.8889 4.0- 6.0- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםובטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א', ( 2%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  12' )בחודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה  4נקודת בקרה א' )המופיעים ל

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 4)

0.8235 1.1667 -6.00 4.00 28.00 34.00 24.00 

 'בנקודה 
 חודשים( 12)

0.7419 0.8214 -16.00 -10.00 46.00 62.00 56.00 

 

למדדי  בהתייחסו )תקציב( M64$-ו)לו"ז(  חודשים 16 הינהלסיום הפרויקט מקורית התכנית הש בהינתן( 4%) .ג

 בטבלה הבאה. ,(מתחילתו)חודשים  16לנקודת זמן של מצב הפרויקט לתחזית את ה השלימו – סעיף ב'הבקרה מ

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 -11.43 -18.29 0.8214 0.7419 ביצועית

 10.00- 16.00- 0.8438 0.7714 תכנונית

 

 (%8) 7שאלה 

לאור הנזק הסביבתי שיכול להיגרם מאירוע של דליפה, החליטה החברה לבחור באחת מהחלופות הבאות לטיפול 

לפי ההסתברויות מפולג  הסיכוי לנזק. הנזק סה"כ העלות כוללת את עלות הטיפול בסיכון ועלות שיקום באירוע עתידי.

שיקום תלויה בחלופה העלות . 0.2בהסתברות  קטןנזק ו 0.5בהסתברות  בינוני נזק, 0.3בהסתברות נזק גדול הבאות: 

, במקרה שלא נבחרת כל ₪ 500,000סה"כ הנזק המקסימאלי )שעומד על מבאחוזים שנבחרה לטיפול בסיכון ונתונה 

  בטבלה.היא  גם נתונהחלופה כל ב טיפול בסיכוןעלות ה בטבלה. כמפורט –( חלופה
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 חלופות לטיפול
עלות טיפול 

  בסיכון
 ]%[עלות שיקום הנזק 

 סיכוי קטן סיכוי בינוני סיכוי גדול

A. 30% 34% 38% 120,000 מינימלי 

B. 27% 30% 35% 140,000 קטן 

C. 26% 29% 34% 160,000 בינוני 

D. 22% 23% 33% 180,000 גדול 

E. 20% 21% 32% 200,000 גדול מאוד 

F. 14% 18% 29% 220,000 חדשני 

 

 ו.ריהסב ?(שוטף )ללא מגבלת אשראי כדאי לבחור חלופהאיזה ב( 2%) .א

 ₪. 292,000תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של , Aחלופה 

____________________________________________________________________________ 

  

 ( האם יש חלופות שאינן אפשריות, ואלו הן? הסבירו.1%) .ב

 אפשריות כי לא נפסלה כל אפשרות.לא, כל החלופות 

____________________________________________________________________________ 

 

 ( האם יש חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו.1%) .ג

 תר ממנה .טובה יו Dנשלטת כי חלופה   Cכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 E חלופה                                                                                                                                  

 _____________? ____₪  163,000הינה  מגבלת האשראי השוטףדאי לבחור אם כ שירות חלופת איזו( 1%) .ד

  

ה צריכה להיות מ .הנזק המקסימלימ 50%קבועה והינה  השיקוםעלות בה  ,החדש טיפול מוצעת חלופת( 3%) .ה

 .ופרטו וריהסב ?₪  170,000שוטף של אשראי  מגבלתב כדי שתבחר זוחלופה של  הטיפולעלות 

 לכן, תוחלת  (.Y  על ציר₪  170,000-)פחות מ Bחלופה ועדיפה על  על חזית היעילותתבחר אם היא החלופה 

____________________________________________________________________________ 

 ₪. 59,000-קטנה מעלות הטיפול ו, 309,000₪-תוצאה אפשרית צריכה להיות קטנה מ

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%2) 8שאלה 

 ?מה הקשר להנדסת תעשייה וניהולומהי ההגדרה הכללית של פריון? 

 שיפור הפריוןהינה ב מקצוע הנדסת תעו"נהקשר: מהות ( 1%), הגדרה: היחס בין תפוקות לתשומות( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 9שאלה 

 דפלציה                                                            -0.2%                                                               

 תהליך של )במילה אחת( _______________והיה ________,  השתנה במדד המחירים לצרכן  2014בשנת 

 

 (%2) 10שאלה 

 באנגלית, ורשום את ראשי התיבות המתאימים והפירוט שלהם בעברית. GDPפרט את ראשי התיבות 

(1% )Gross Domestic Product ,(1% )גולמי מקומיתוצר  –"ג מת 

_____________________________________________________________________________ 
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 (%4) 11שאלה 

והיה בהם פוטנציאל גדול להשפיע על  2014שהתקיימו במחצית השנייה של הכלכליים )תהליכים( מהם שני הגורמים 

 של כל אחד. ומידת ההשפעה המגמהמהי של פרויקטים? הסבר כדאיות 

 הוריד עלויות אנרגיה שהן מהותיות בביצוע הפרויקט ובתפעול.( 1%) –מחירי הנפט ירידת ( 1%)

________________________________________________ _______________________________ 

 העלה עלויות רכישה בביצוע הפרויקט ובתפעול שוטף.( 1%) – שער החליפין של הדולר( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 12שאלה 

 בעלי עניין  4ציין לפחות (. 20.10.2014"ארה"ב: שירות התשלומים של אפל מגיע היום לחנויות" )ידיעות אחרונות 

 עיקריים בפרויקט זה.

 חברת אפל, חנויות, בנקים, חברות אשראי, קונים/לקוחות

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 13שאלה 

(. מה גרם לירידת עלות הפיתוח של פרויקט 12.12.2014"... הורידו את עלות הפיתוח של לווייתן..." )ידיעות אחרונות 

 לוויתן? ובכמה ירדו עלויות אלה?

 (מיליארד דולר ~1-1.5)גרמו לירידת עלויות הפיתוח של לווייתן ברבע  ( 1%) ,(~40%הנפט ) מחירי ( ירידת1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 14שאלה 

 הבאות ללקיחת הלוואה עדיפה? הסבירו. מהחלופותאיזו הנכם צריכים לקחת הלוואה מהבנק לשנה הקרובה. 

 .3%צמודה למדד המחירים לצרכן בתוספת של  , או )ב( ריבית4%)א( ריבית פריים + 

 , וריבית בנק ישראל נשארת כפי שהיא כעת.1%ה הינ בשנה הקרובההאינפלציה  ו ש:הנח

 . חלופה )ב( עדיפה.4%=  3%+  1%, חלופה )ב( 5.75%=  4.0%+  1.75%חלופה )א( 

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 15שאלה 

 ? המצרית מהו "הפרויקט הגרנדיוזי" עליו החלו לעבוד במצרים, וכיצד יתרום לכלכלת המדינה

 לת סואץ החדשה )הרחבת תעלת סואץ(תע( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 תגדיל את הכנסות המדינה.סוף / ים תיכון( -)ים מעבר אניות בשני הכיווניםאפשר שת( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 16שאלה 

 ?מהווים השקעות, ואיזה אחוז ממנה 2015לשנת של משרד האוצר על כמה עמדה הצעת התקציב 

 בלבד נועד להשקעה 6-7%וממנו ( 1%)מיליארד שקל,  328  הצעת התקציב עמדה( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 17שאלה 

 :, ומתקיימת במפגש של שלושה תחומים, והםזמן לאורך מצב או תהליך לקיים להמשיך היכולתקיימות הינה 

 סביבה )כדור הארץ(( 0%)חברה )אנשים(, ( 1%)כלכלה )רווחים(, ( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 18שאלה 

 ?2014-המשק הישראלי ב הסיבה העיקרית להאטה בצמיחתמה כאשר מתקיימת צמיחה במשק, מה צומח )גדל(? 

 מבצע "צוק איתן"הינה  2014-( הסיבה להאטה ב1%"ג( צומח, )מהגולמי )ת המקומי( התוצר 1%)

________________________________________ _______________________________________ 
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 (%2) 19שאלה 

, תוך התייחסות לכל הפרויקט לפי האיור הביצוע שלתאר את מצב 

 נתונים נוספים(עקומה ומה היא מציינת )אין צורך ב

 מאחרביצוע פרויקט  –ניצול מוגבר של באפר ( 1%)

 ___ ______________________________________1עקומה 

 הביצוע בסדר –ניצול הבאפר במסגרת גבולות הבקרה ( 0%)

 __ _______________________________________2עקומה 

 ביצוע פרויקט מקדים –ניצול מועט של באפר ( 1%)

  _________________________________________3עקומה 

 

 (%4) 20שאלה 

 ארבע סוגי משימות גדולות )לא שמות של בסיסים(.? ציין פרויקט של מעבר צה"ל דרומהתכולה של ול בכל מה

 בניית דירות על השטח שהתפנה,פיתוח ובניית בסיסים חדשים, פינוי בסיסים קיימים, 

________________________________________ _______________________________________ 

 .בדרום )תחבורה, שירותים קהילתיים וכו'(הכנה של תשתיות אזרחיות הקמת מרכזי פיתוח עסקיים בדרום, 

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 21שאלה 

כפי שהיה צפוי?  15%-בכ ולא 10%-החשמל רק בכיוזל (. מדוע 23.12.2014"...החשמל יוזל פחות" )ידיעות אחרונות 

 בגלל עליית שער הדולר

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 22שאלה 

 ת ריבית בנק ישראל?הורד שגורמתמה התגובה המרכזית החיובית 

 עידוד השקעות כי מחיר הכסף זול יחסית( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 ? של הורדת הריבית יתמה הייתה תגובתה השליל

 עליית מחירי הדירות, כי מחיר הכסף זול ויעדי ההשקעה מצומצמים( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%4) 23שאלה 

 השרטוט הבא?( מה מתאר 1%)

 מחזור חיים של מוצר

______________________________________ 

 

 ( ציין את כותרות הצירים1%)

 מכירות –אנכי ( 1%)זמן,  – אופקי( 0%)

______________________________________ 

 

 ( הוסף כותרת לכל מלבן בתוך השרטוט2%)

)התקבל גם  כהמשמאל לימין: פיתוח, חדירה, צמיחה, בגרות, דעי

 רוויה(

 

 (%2) 24שאלה 

 מהו פרויקט הנמלים החדשים? ממה נובע הצורך?

 הקמת נמל בחיפה ובאשדוד בבעלות פרטית בנוסף לנמלים הקיימים שם כיום.( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 (11.3וסה"כ  7.5הפעילות ומהכוונה ליצור תחרות לנמלים הקיימים. )בנייה הצורך נובע מהרחבת ( 1%)

3 

1 2 
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________________________________________ _______________________________________ 
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 :מבנה המבחן והניקוד 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 18 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏 , 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 
 

 בהצלחה רבה!
 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%6) 1שאלה 

בחלופה . לשנה 6% ער ריבית להיווןשנים, ש 4. הבחינה נעשית לפי אופק תכנון להשקעה שלוש חלופותבוחנת חברה 

כל אחת  בסוף₪  אלף 60, 80, 100, 120הכנסה שוטפת של  צפויה₪, אלף  170א' נדרשת השקעה ראשונית של 

נדרשת ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה. ₪ אלף  40.0וצפויה הוצאה שוטפת  מהשנים )מימין לשמאל לפי הסדר(,

 מימיןאחת מהשנים )כל  בסוף₪  אלף 55, 60, 64, 70שוטפת של  הכנסה צפויה₪, אלף  100השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה ראשונית לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג' ₪ אלף  20.0הוצאה שוטפת וצפויה  ,לפי הסדר(לשמאל 

 לפי הסדר(,מימין לשמאל כל אחת מהשנים ) בסוף₪  אלף 20, 20, 61, 67הכנסה שוטפת של  צפויה₪, אלף  75של 

 לשנה בתחילת כל שנה.₪ אלף  15.0וצפויה הוצאה שוטפת 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 4%) .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 ₪[]אלף 

 החזר
 על השקעה

 0.0 0.0 4 א'

 0.435 43.48 3 ב'

 0.267 20.04 2 ג'

 הסבירו. ?באופן חד משמעי יחסית לחלופות האחרות להשקיע ( האם קיימת חלופה בה לא כדאי1%)  .ב

  מהחלופות האחרות. יותר כיםונמו –שנים  4תקופת החזר ואפס  ROI-וענ"נ כי  –א' כן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. ?משמעי-( האם קיימת חלופה עדיפה להשקעה באופן חד1%) .ג

  וחלופה ג' לפי תקופת החזר., ROI-ענ"נ ו' עדיפה לפי ב חלופה –לא 

 5.2012.23 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 ב'מועד:   א'סמסטר:   5201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%10) 2שאלה 

 חברה בוחנת ארבע חלופות. להלן נתוני החלופות כפי שהוערכו על ידי החברה:

 . נמוך זיהום סביבה, בינונית עלות, דיוק נמוך מאוד, גבוהה מאוד יעילות, נמוכה איכות –א' 

 .גבוה זיהום סביבה, בינונית עלות, נמוךדיוק , גבוהה יעילות, בינונית איכות –ב' 

 .נמוך זיהום סביבה, מאוד גבוהה עלות, בינונידיוק , נמוכה יעילות, גבוהה איכות –ג' 

 .בינוני זיהום סביבה, נמוכה מאוד עלות, גבוהדיוק , מאוד נמוכהיעילות , גבוהה מאוד איכות –ד' 

 דיוק, (מאוד חשיבות גבוהה) יעילות(, חשיבות נמוכה) איכות: שהארגון מייחס להם להלן הקריטריונים והחשיבות

 (. גבוהה)חשיבות  זיהום סביבה(, מאוד גבוהה)חשיבות  עלות(, בינונית)חשיבות 

 

 ( השתמש בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל6%) .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.1-5קריטריון )בסולם 

 משוקלל זיהום עלות דיוק יעילות איכות קריטריון

 1.000 3/14    2/7    1/7    2/7   1/14   משקל

 3.429 4 3 1 5 2 א

 2.929 2 3 2 4 3 ב

 2.429 4 1 3 2 4 ג

 3.286 3 5 4 1 5 ד

  

)במקום  גבוהה' הינה יעילות של חלופה א( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם הייתם מגלים שה2%) .ב

 במקרה זה. החלופותאת הציונים המשוקללים של  ורשמו? הסבירו (מאוד גבוהה

  )היתר ללא שינוי(. 3.143 -'. הציון המשוקלל של חלופה א' יקטן לד-תשתנה לת הנבחר החלופה

____________________________________________________________________________ 

 תחשיבו, כך ש: Grid( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם שיטת הפתרון הנדרשת הייתה 2%) .ג

את הציונים  שמו? הסבירו ור10-50בסולם  , והציון לכל חלופה בכל קריטריון1-4בסולם מוגדרת הקריטריונים 

 המשוקללים של כל חלופה במקרה זה.

 בהתאמה מימין לשמאל.  460, 340, 410, 480ים יהיו  . הציונים המשוקללא'תישאר  החלופה הנבחרת

____________________________________________________________________________ 

 

 (%9) 3שאלה 

 תונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(.פרטי פעילויות של פרויקט נ

 

 משך 
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

2.00 - A 

3.00 - B 

4.00 - C 

3.00 A D 

4.00 A, B, C E 

3.00 C F 

4.00 D G 

6.00 E, F H 

5.00 F I 

2.00 G J 

3.00 I K 
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                                                                      C-F-I-K                                15 

 ______________, ואת משכו ___________.( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי 2%) .א

                                                                                                                                         6 

 ___________( מספר כל הנתיבים מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום בתרשים הרשת של הפרויקט הינו  __1%) .ב

 

נודע לכם שמשכי הזמן של הפעילויות מפולגים נורמלית עם סטיית תקן אחת. הניחו חוסר תלות בין הפעילויות עכשיו 

 וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

                                                                                                                       6.68% 

 יח' זמן ____________ 12( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%)  .ג

                                                                                                                                 16.05 

 ____________ 70%של הסתברות בתוך כמה יח' זמן יסתיים הפרויקט ( בהסתמך על הנתיב הקריטי, 1%)  .ד

                                                                                                                      

 וללא אילוצי משאבים. ללא באפרים, השרשרת הקריטיתשיטת לפי  תכנן את הפרויקטלעכשיו אתם נדרשים בנוסף, 

   .לכל פעילות 50%ברמת ביטחון של , ובתכנון  השתמשו 90%ברמת ביטחון של  נתוןבטבלה כל פעילות  שמשךהניחו 

                                                                           C-E-H                                10.16 

 ______________, ואת משכו ___________. תהקריטי השרשרת( מצאו את הפעילויות על 4%) .ה

 

 (%7) 4שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. 

 יזכה במכרז. ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים:הקבלן שיעמוד בסה"כ העלות הנמוכה ביותר )בביצוע של פעמיים(, 

o  'משך הביצוע של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה  %20-משך הביצוע מתקצר ב₪,  000,1עלות יום עבודה  –א ,

 ים.פעמ 5ימים, לקבלן יש ניסיון קודם של  8של הפעילות )בכלל(  הראשון

o 2פי כל הכפלה  %10-ניתן לקיצור, והיתר מתקצר בממשך הפעילות לא  %30 ,₪ 1,100עלות יום עבודה  –' ב 

 ניסיון קודם.אין ימים, לקבלן  6של הפעילות )בכלל( , משך הביצוע הראשון של מספר הביצועים

o  'משך הביצוע השני של הפעילותמהביצוע הקודם  15%-משך הביצוע מתקצר ב₪,  900עלות יום עבודה  –ג ,

 .פעמים 2יש ניסיון קודם של ימים, לקבלן  8.5)בכלל( של הפעילות 

 

 ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.3%) .א

 ₪  12,030יום  13.37 –ג' ₪,  12,738יום  11.58 –ב' ₪,  11,844יום  11.84 –ים: א' נ. משך ועלות קבלא'קבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

איזה קבלן ייבחר ע"י  למתואר למעלה.כל יתר הנתונים זהים  .פעמים 5לכל קבלן ניסיון קודם של  ,הפעם( 2%)  .ב

 .מנהל הפרויקט? הראו והסבירו

 ₪ 7,388יום  8.21 –ג' ₪,  10,916יום  9.92 –ב' ₪,  11,844יום  11.84 –ים: א' נמשך ועלות קבל. 'גקבלן 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

אבל עקומת הלמידה של (, ף ב'ישחישבתם עבור סע התנאים של סעיף ב' )כולל פקטור הלמידהבהינתן ( 2%) .ג

 . הראו והסבירו.מה יהיה משך הביצוע והעלות של קבלן ב' – קבלן ב' הינה אקספוננציאלית

 ₪, 7,410: ועלותיום,  6.74 :משך

_____________________________________________________________________________ 
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 (%10) 5שאלה 

תכנון  לאחר השגת האישורים ,אישורים פעילויות של כולל . הפרויקטדשחביצוע של פרויקט מתכננת תשתיות חברת 

במקביל. אחרי הכנת  ציודניתן להכין את השטח ולרכוש ותכנון פרטני במקביל. רק לאחר סיום התכנון הפרטני ראשני 

 :של הפעילויות המשך והתקציב פרטילהלן  .ניתן לעבור לביצוע. לבסוף, אחרי סיום הביצוע ניתן לעשות בדיקות השטח

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 4

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 10

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 4.0 100% 2.0 100% אישורים

 12.0 100% 5.0 60% ראשוניתכנון 

 18.0 90% 7.0 20% תכנון פרטני

 8.0 80% 4.0 20% הכנת השטח

 4.0 80% 0.0 0% רכישת ציוד

 6.0 20% 0.0 0% ביצוע

 0.0 0% 0.0 0% בדיקות

ונקודה חודשים מתחילת הפרויקט(  4)א'  בנקודת בקרה של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%) .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט( 10) ב'

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 4)

0.6667 0.7500 6.0- 4.0- 

 נקודה ב'
 חודשים( 10)

0.8615 0.8784 7.2- 6.2- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםובטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א', ( 2%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  10' )בחודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה  4נקודת בקרה א' )המופיעים ל

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 4)

0.6250 0.7500 -9.00 -5.00 15.00 24.00 20.00 

 'בנקודה 
 חודשים( 10)

0.7857 0.8462 -12.00 -8.00 44.00 56.00 52.00 

 

למדדי  בהתייחסו )תקציב( M72$-ו)לו"ז(  חודשים 18 הינהלסיום הפרויקט מקורית התכנית הש בהינתן( 4%) .ג

 בטבלה הבאה. ,(מתחילתו)חודשים  18לנקודת זמן של מצב הפרויקט לתחזית את ה השלימו – סעיף ב'הבקרה מ

 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.0 2.0 אישורים

 3.0 2.0 ראשוניתכנון 

 4.0 5.0 תכנון פרטני

 6.0 2.0 הכנת השטח

 3.0 3.0 רכישת ציוד

 2.0 5.0 ביצוע

 1.0 1.0 בדיקות
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 CPI SPI CV SV שיטה

 -11.08 -16.62 0.8462 0.7857 ביצועית

 8.00- 12.00- 0.8889 0.8421 תכנונית

 

 (%8) 6שאלה 

בנימין רכש מכונית חדשה שהוא משתמש בה לנסיעות עבודה בכל רחבי הארץ. הוא חייב לבטח את הרכב שלו בכל 

 7-לפי המחירון הרשמי של סוכני הביטוח. הוא מקבל הצעות מ₪, 100,000שנה הבאה. ערך המכונית הינו הנסיעות ב

( עלות ההשתתפות העצמית במקרה של נזק לפי 2)-( עלות הביטוח, ו1סוכני ביטוח שונים. כל הצעה כוללת את: )

שתתפות אחוז מערך הרכב ולפי גודל הנזק )גדול, בינוני, קטן(. פרטי ההצעות לביטוח לפי עלות הביטוח ועלות הה

כמו כן, גילה בנימין, שההצעה של הסוכנת רחל אינה מבטחת  .העצמית, מפורטים בטבלה הבאה לפי סוכני הביטוח

ניסיון העבר, בנימין יודע שייגרם נזק לרכב שלו בשנה הבאה, בנוסף ועל סמך את המכונית שלו מדרום למצפה רמון. 

 .0.3ונזק קטן בהסתברות  0.4בינוני בהסתברות  , נזק0.3לפי ההסתברויות הבאות: נזק גדול בהסתברות 

 עלות הביטוח  סוכני ביטוח
 עלות ההשתתפות העצמית ]%[

 נזק קטן נזק בינוני נזק גדול

A 19% 23% 26% 6,000 אברהם 

B 17% 20% 24% 13,000 יצחק 

C 16% 19% 22% 14,000 יעקב 

D 15% 18% 21% 18,000 שרה 

E 17% 18% 19% 20,000 רבקה 

F 15% 17% 18% 22,000 רחל 

G 16% 20% 17% 21,000 לאה 

 

 ו.ריהסב ?(שוטף )ללא מגבלת אשראי כדאי לבחור חלופהאיזה ב( 2%) .א

 ₪. 28,700תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של , Aחלופה 

____________________________________________________________________________ 

  

 האם יש חלופות שאינן אפשריות, ואלו הן? הסבירו.( 1%) .ב

 .( אינה אפשריתFשמציעה רחל ) החלופה, כן

____________________________________________________________________________ 

 

 ( האם יש חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו.1%) .ג

 טובה יותר ממנה . Cנשלטת כי חלופה   Bכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 E חלופה                                                                                                                     

 _____________? ____₪  20,000הינה  מגבלת האשראי השוטףדאי לבחור אם כ חלופה איזו( 1%) .ד

  

 .נזק , בכלערך המכוניתמ 20% ההשתתפות העצמית הינהבה  החדש ברגע האחרון הצעה קיבלבנימין ( 3%) .ה

, בסדר כדי שתבחר זוחלופה הביטוח בה צריכה להיות עלות מטובה יותר מהחלופה החדשה.   Dידוע גם שחלופה

 .ופרטו וריהסב ? D חלופה חריעדיפות א

 להיות בין. לכן, תוחלת תוצאה אפשרית צריכה E-ל Dהחלופה צריכה להיות על חזית היעילות בין חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 . , בהתאמה18,000₪-ל₪ 16,000חלופה צריכה להיות בין ביטוח בעלות הולכן,  ₪.38,000-ל₪ 36,000

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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 ( %10) 7שאלה 

 פרטי הפעילויות, דרישות המשאבים ועלותם בפרויקט מפורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:

 שבועמשאב לעלות 
 ]יח' כסף[

 מס' משאבים
 לשבוע 

 משך
 ]שבוע[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

2 6 2 - A 

4 5 4 - B 

3 4 3 A C 

6 6 4 A D 

4 3 2 D E 

5 4 4 D F 

2 3 3 D G 

4 6 3 B H 

3 4 4 F, G I 

יח' כסף בשבוע  5יח' כסף בשבוע הראשון של כל פעילות על הנתיב הקריטי,  15בנוסף, חלות העלויות הבאות: 

 :הראשון של כל פעילות שאינה על הנתיב הקריטי. ענו על הסעיפים הבאים ע"י מילוי הטבלה המופיעה בהמשך

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדםשאבים לפרויקט לפי תזמון מ( בשורה "משאבים א" רשמו תכנית העמסת 3%) .א

 , ללא מגבלת משאבים.מוקדם( בשורה "הוצאות ב" רשמו תכנית ההוצאות )תקציב( לפרויקט לפי תזמון 2%) .ב

משאבים לשבוע  14 מקסימום, עם Wiestשאבים לפרויקט לפי מ( בשורה "משאבים ג" רשמו תכנית העמסת 2%) .ג

 ותוך דחייה מינימלית של פעילויות.

 משאבים לשבוע. מינימוםסת המשאבים עם ( בשורה "משאבים ד" רשמו את תכנית העמ3%) .ד

 

 ציר זמן 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  4 4 4 4 4 7 10 16 12 16 15 15 11 11 
משאבים 

 א

  611 599 587 575 548 528 502 464 377 317 240 172 84 52 
 הוצאות

 ב

  4 4 10 10 14 11 14 10 6 6 11 11 11 11 
משאבים 

 ג

  10 10 10 8 8 11 10 10 6 6 11 11 11 11 
משאבים 

 ד

                 

 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%3) 8שאלה 

 (leanפרטו את שבעת הבזבוזים על פי ניהול רזה )

 מיותר )תיקון(, מלאי, תנועת אנשים, דפקטים )לא לפי מפרט(ייצור עודף, המתנות, שינוע חומרים, עיבוד 

1 __________________.2 __________________.3 __________________.4___________. _______ 

 

5________.__________ 6 __________________.7__________________. 

 

 (%1) 9שאלה 

 )הקף התשובה הנכונה(  / גדולים יותר / זהים / אין קשרקטנים יותר ככל שפרויקט גדול יותר כך סיכויי ההצלחה שלו 
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 (%2) 10שאלה 

 במערכת הצירים הנתונה את העקומה ושרטט( 1%) .א

 של תקציב הפרויקט לאורך ציר הזמן.

 שלבי הפרויקט, תוך התייחסותעל ציר הזמן את  רשמו( 1%) .ב

 ותוך התאמה לעקומה ששרטטתם. בזמןשלהם  מיקוםל

 

 

 

 

 

 סגירה           ביצוע          תכנון            ייזום                                                                                            

 

 (%5) 11שאלה 

מראה את עקומות התעסוקה של המגזרים  ,מגזרי התעשייה העיקריים שלושת גרף מגמות התעסוקה בארה"ב לפי

 . כיצד נראות המגמות?2025עד  1800בשנים  מסך המועסקים באחוז )%(

 2-3%                                                   ירידה                                               

 בעשור הנוכחי עד לרמה של %___________ ________________מגמת __  –חקלאות מגזר ( 1%) .א

 15-20%                                 עלייה ואח"כ ירידה                                              

 בעשור הנוכחיעד לרמה של % ___________  ____________מגמת ______      – ייצורמגזר ( 2%) .ב

 80-85%                                                  עלייה                                              

 בעשור הנוכחיעד לרמה של % ___________  _________מגמת _________ – שירותיםמגזר ( 2%) .ג

 

 (%2) 12שאלה 

 (?Friemanמהן שתי הנקודות המרכזיות שניתן להסיק מעקומת פרימן )

 כל טעות בהערכת העלות של הפרויקט תגרור עליה בהוצאות הפרויקט                

1. (1% )________________________________________________________________________ 

 עדיפה טעות הערכה כלפי מעלה מאשר כלפי מטה                

2. (1% )________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 13שאלה 

 ?ומדועגדול יותר  ROI-היכן נצפה ל
 טק יותר ממזון, בגלל סיכון גדול יותר-היי                                             

 _________________________________________________________ טק או תחום מזון:-היי( 1%) .1
 השקעה גדולה יותר, בגלל מיעוט היצע המשקיעים הפוטנציאלים                                                                   

 ________₪: _______________________________________או מיליון ₪ ( השקעה של מיליארד 1%) .2
 

 (%2) 14שאלה 

מחקר חדש מעניק לעלות הממוצעת של פיתוח תרופה תג מיליארד דולר?  2.6האם לפיתוח תרופה אכן נדרשים "

 ?במחקר זה י הסיבות העיקריות לתג המחיר הגבוה שנקבעמהן שת(. 11.12.2014מחיר גבוה" )ידיעות אחרונות 

 רישוי מייגעים כיוכולל ניסויים ותהלי שלוקח שניםעלות פיתוח תרופות הינו תהליך ארוך ( 1%)

________________________________________ _______________________________________ 

 לוקח בחשבון גם עלויות הפרויקטים שנכשלו( המחקר הזה 1%)

__________________________________________________________________________ _____ 

 

 (%2) 15שאלה 

 רכנים?הצ, מה תהיה תגובת במשק אם יש ציפייה לדפלציה

 כדי לקנות במחירים נמוכים יותר, ולכן הפעילות במשק תקטן )ותביא צמיחה שלילית(דחיית הוצאות 

 _______________________________________________________________________________ 
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 (%2) 16שאלה 

" )ידיעות אחרונות ...מיליארד 65"העימות הקשה הסתיים בהחלטה להעמיד את תקציב הביטחון על סכום שיא של 

 מהווה תקציב הביטחון? 2015(. באיזה יחידות כסף מדובר? ואיזה חלק מהצעת התקציב לשנת 9.11.2014

 (.328-מ 65) 20%-החלק של הביטחון בסה"כ התקציב כ( 1%)ינן בשקלים, היחידות הכסף ( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 17שאלה 

של מעבר  התכנית הכוללת(. בכמה כסף מוערכת 18.12.2014..." )ידיעות אחרונות  –"עלות מעבר בסיס צה"ל לנגב 

 שנה יסתיים? ומי ינהל את כל הפרויקט?עד איזו צה"ל לנגב על כל המשתמע מהתכנית ובסיסי 

 מיליארד ש"ח ללא ציון זמן( 17-19)תתקבל תשובה של  2043 , תמשך עד₪מיליארד  23סה"כ עלות התכנית ( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 החלטת ממשלה( התכנית תנוהל ע"י חברה ממשלתית שתוקם ב1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 18שאלה 

 בע העיכוב בעבודות בכביש?(. ממה נו11.12.2014" )ידיעות אחרונות ... – 1 "נתיבי ישראל: עיכוב העבודות בכביש

 ?נגרם בעקבות העיכוב בעבודותהסיכון ש וומה

 (נטשה את העבודות )בגלל הקפאת הליכיםשבונות את הכביש תשתית יכוב נגרם בגלל שאחת מחברות ההע( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 בורות בגלל היותו כביש משובש עם לנוסעים בכביש הסיכון הינו ( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 19שאלה 

של איזה היבט מרכזי (. ל22.12.2014" )ידיעות אחרונות "הכי גדולה בארץ: תחנת הכוח הסולארית בנגב תיחנך מחר

 הפעילות הנוספת שקשורה באותו היבט?היכן נחנכה התחנה ומהי ? פרויקטהר ומחזור חיים של מוצר קש עלות

  במקרה הזה אנרגיה סולרית בעלות נמוכה לסביבה, עלות מחזור חיים של מוצרשהינו חלק מ, קיימותהיבט ( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 תחנהשל ה לייעוד ושיקומו ,חומרים מסוכניםשל  לאכסון/קבירה, אתר ששימש רמת חובבהקרקע ביקום ש( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 20שאלה 

, מה יהיה השינוי 10%היה של  העובדיםגידול במספר הו 5%של  רמה הלאומית הייתהשנה מסוימת הצמיחה באם ב

 שנמדד על ידי תמ"ג לעובד? הסבירו.פריון ב

 .5%-, ולכן הפריון יקטן בכ10%-ומס' המועסקים ב 5%-במקרה הזה התמ"ג גדל ב

 _______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 21שאלה 

אלית של י(. מה הייתה ההתייקרות הר4.11.2014" )ידיעות אחרונות 86%-בהדירות בישראל התייקרו  2007-מ"

 הסבירו.? 2.6%שנים הייתה בממוצע  7הדירות אם ידוע שהאינפלציה השנתית באותן 

 )תחשיב ריבית דריבית(  55.4%, ולכן עליית המחירים הריאלית 19.6%סה"כ אינפלציה בשבע שנים הייתה 

_________________________________________________ ______________________________ 

 

 (%2) 22שאלה 

  אילת?-שבע-ציין שני הסיכונים העיקריים בנושא קיימות של קו הרכבת המתוכנן באר

 כתוצאה מהבנייה של תוואי הרכבת בנוף המדברישייהרס ( פגיעה בנוף 1%)

 _______________________________________________________________________________ 

 בנסיעת הרכבתאונה/תקלה בהובלת חומרים מסוכנים במקרה של ת( סביבה )כולל קרקע( 1%)

 _______________________________________________________________________________ 
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 (%2) 23שאלה 

ריבית שתשלמו לבנק על המקדם סיכון על הלוואות. מה תהיה  2%. בנק "אזרח" לוקח 1%נתון שריבית בנק ישראל 

 הלוואה שתיקחו? הסבירו.

 1.5%+1.0%על ריבית הפריים שהיא  2.0%, כי תשלמו 4.5%

 _______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 24שאלה 

 )חוצץ, מקדמי הביטחון( בשרשרת קריטית, והיכן מיישמים אותם בפרויקט? Buffers-מה שלושת סוגי ה
Project –  מתייחס לזמן, בסיום הפרויקט )אחרי הפעילות האחרונה( –פרויקט 

1. ____________________________________________________________________________ 

Feeding –  מתייחס לזמן, אחרי פעילות )שאינה קריטית( שמזינה פעילות קריטית –הזנה 

2. ____________________________________________________________________________ 

Resource –  מתייחס למשאבים, לא תמיד אפקטיבי, דוגמא אפקטיבית: תקציב  –משאבים 

3 .____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 25שאלה 

 PMBOK-מנה את חמשת קבוצות התהליכים המפורטים ב

 ייזום, תכנון, הוצאה לפועל )יישום(, בקרה, סגירה

1 ______________.2 ______________.3 ______________.4_______. _______ 5________._____ 
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 מבנה המבחן והניקוד: 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 15 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 

 בהצלחה רבה!
 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – חישוביותשאלות 

 

 (%6) 1שאלה 

בחלופה א' נדרשת . לשנה 3%ער ריבית להיוון שו שנים 4של  לפי אופק תכנון, להשקעה שלוש חלופותבוחנת חברה 

כל אחת מהשנים )מימין  בסוף₪  אלף 80, 80, 70, 60הכנסה שוטפת של  צפויה₪,  אלף 94השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה ראשונית ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה. ₪ אלף  27וצפויה הוצאה שוטפת  לשמאל לפי הסדר(,

לפי מימין לשמאל אחת מהשנים )כל  בסוף₪  אלף 40, 60, 124, 120שוטפת של  הכנסה צפויה₪, אלף  111של 

אלף  88נדרשת השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג' ₪ אלף  42ת הוצאה שוטפוצפויה  ,הסדר(

וצפויה  לפי הסדר(,מימין לשמאל כל אחת מהשנים ) בסוף₪  אלף 15, 25, 35, 115הכנסה שוטפת של  צפויה₪, 

 לשנה בתחילת כל שנה.₪ אלף  12הוצאה שוטפת 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 3%) .א

 קריטריון
 חלופה

 החזר תקופת
 ]שנים[

 ענ"נ
 ₪[]אלף 

 החזר
 על השקעה

 0.757 71.15 3 א'

 0.469 52.03 2 ב'

 0.533 46.90 1 ג'

 הסבירו. ?)ללא תלות בחלופות האחרות( בכל מקרהלהשקיע  ( האם קיימת חלופה בה לא כדאי1%)  .ב

 ענ"נ, החזר על השקעה, ותקופת החזר.ל אחת מהחלופות כדאית להשקעה מבחינת כ, לא

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. ?להשקעהבסדר העדיפויות  האחרונה החלופה מה תהיה ברה נותנת משקל זהה לכל קריטריון.הח( 2%) .ג

  .6, חלופה ג' ציון 5, חלופה ב' ציון 7לכל חלופה בכל קריטריון: חלופה א' ציון  1-3במתן ציונים בסולם  – ב' חלופה

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 6.2012.1 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 א'מועד:   'אסמסטר:   6201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%10) 2לה שא

 :שהארגון מייחס לכל אחד מהם להלן הקריטריונים והחשיבות. למערכת חדשה חלופות שלושחברה בוחנת 

חשיבות זיהום ), (נמוכהחשיבות ) נדרשת אחזקה(, בינוניתביצוע )חשיבות  דיוק(, גבוההחשיבות )הפעלה  יעילות

 (.מאוד גבוהה)חשיבות גמישות (, מאוד ידידותיות למשתמש )חשיבות נמוכה (,בינונית

 כפי שהוערכו על ידי החברה:לפי כל אחד מהקריטריונים החלופות הערכת להלן 

 .גבוהה גמישות, בינונית ידידותיות, נמוך מאוד זיהום, גבוהה אחזקה, גבוה דיוק, מאוד נמוכה יעילות –א' 

 ידידותיות גבוהה, גמישות נמוכה מאוד., נמוך מאוד זיהום, נמוכה יעילות נמוכה, דיוק גבוה מאוד, אחזקה –ב' 

 ידידותיות נמוכה, גמישות בינונית., בינוני זיהום, נמוכה , אחזקהנמוךיעילות גבוהה מאוד, דיוק  –ג' 

 

 ( השתמש בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל6%) .א

 ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.(, וסה"כ 1-המתחיל ב קריטריון )בסולם

 משוקלל גמישות ידידותיות זיהום אחזקה דיוק יעילות קריטריון

 1.000 5/18   1/18    1/6    1/9    1/6    2/9   משקל

 3.222 4 3 5 2 4 1 א

 3.056 1 4 5 4 5 2 ב

 3.333 3 2 3 4 2 5 ג

        

 

? דורשות אחזקה גבוההשכל החלופות  נים את תשובתכם לסעיף א' אם היה נודע לכם( האם הייתם מש2%) .ב

 את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה. ורשמוהסבירו 

 בהתאמה מימין לשמאל.  3.111, 2.833, 3.222. הציונים המשוקללים יהיו א'-תשתנה לת הנבחר ופהחלה

____________________________________________________________________________ 

 היה נודע לכם על חלופה נוספת )חלופה ד'( שבה כל( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם 2%) .ג

 הסבירו.? "גבוה/ה" כל הקריטריונים הינםשל החלופה ב ההערכות

 . )יתר החלופות ללא שינוי( 3.444שקלל החלופה הנבחרת תהיה ד', עם ציון מ

____________________________________________________________________________ 

 

 (%10) 3שאלה 

הניחו: משכי הזמן של הפעילויות מתפלגים לפי פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. 

 הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.ביטא, חוסר תלות בין 

 ( השלימו את העמודות החסרות בטבלה.2%) .א

                                                                      A-E-I-J                                16 

 משכו ____________________, ואת ( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי _____2%) .ב

                                                                                                                       76.18% 

 יח' זמן ____________ 18( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%) .ג

                                                                                                                                 15.647 

 ____________ 45%של הסתברות בתוך כמה יח' זמן יסתיים הפרויקט ( בהסתמך על הנתיב הקריטי, 1%) .ד

                                                                                                                      

משך הפעילויות " )בטבלה(, פסימימשך "הלפי הינו של כל פעילות  הממוצעהמשך ש:  ו', בהינתן-ענו על סעיפים ה' ו

 .0.5 הינו כל פעילותשל  CoV-אבל ידוע שהשאינה ידועה התפלגות אותה מפולג לפי 

                                                                         A-E-H                                41 

 ( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________1%) .ה

                                                                                                                        33.89% 

 יח' זמן ____________ 36בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך ( 3%) .ו
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 סטיית תקן
 ]יח' זמן[

 משך ממוצע
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
 ]יח' זמן[

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

1.6667 4.00 11.00 3.00 1.00 - A 

1.3333 3.00 9.00 2.00 1.00 - B 

0.3333 2.00 3.00 2.00 1.00 - C 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 A D 

2.0000 5.00 13.00 4.00 1.00 A, B, C E 

2.6667 6.00 18.00 4.00 2.00 C F 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 D G 

2.3333 6.00 17.00 4.00 3.00 E H 

1.0000 4.00 9.00 3.00 3.00 E, F I 

0.3333 3.00 4.00 3.00 2.00 I J 

 

 (%7) 4שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. 

 )בביצוע של פעמיים(, יזכה במכרז.ביותר הזמן הקצר הקבלן שיעמוד בסה"כ 

 צר.ממשך הפעילות יכול להתק 80%ימים, רק  15ידועים הפרטים הבאים על הפעילות: משך הביצוע הראשון )בכלל( 

 ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים:

o  פעמים 3של  ניסיון קודם, לקבלן לינארית רגילה-לפי עקומה לוג 15%-משך הביצוע מתקצר ב –א' קבלן. 

o  פעמים 2ניסיון קודם של , לקבלן לינארית רגילה-לפי עקומה לוג 25%-משך הביצוע מתקצר ב –' בקבלן. 

o  פעמים 5ניסיון קודם של , לקבלן לינארית רגילה-עקומה לוג לפי 20%-משך הביצוע מתקצר ב –ג' קבלן. 
 

 ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.3%) .א

 . ג'קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 19.15 –ג'  יום, 20.36 –, ב' יום 22.90 –ים: א' נקבלהביצוע של משך        

____________________________________________________________________________ 

 

)כל יתר הפרטים ללא שינוי(,  העדכונים הבאיםהקבלנים. בהינתן  עלפרטים הנוגע להתקבל עדכון עכשיו ( 2%)  .ב

 איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.

o  'של מספר הביצועים 2פי כל הכפלה משך הביצוע מתקצר  –קבלן א. 

o  'של מספר הביצועים 3פי כל הכפלה משך הביצוע מתקצר  –קבלן ב. 

o  'של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה משך הביצוע מתקצר  –קבלן ג. 

 .א'קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 23.77 –ג'  יום, 23.35 –, ב' יום 22.90 –ים: א' נקבל הביצוע שלמשך 

____________________________________________________________________________ 

 

 ג' מתקצר לפי עקומת למידה אקספוננציאלית-ומשך הביצוע של קבלן ב' , אבל 'אהתנאים של סעיף בהינתן ( 2%) .ג

 . איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.שחישבתם בסעיף א'( בפקטור הלמידההשתמשו רמז: )

 '.גקבלן 

___________________________________________________________________________ 

 יום. 9.00 –ג'  יום,  11.74 –ב'  ,יום 22.90 –קבלנים: א' ה הביצוע שלמשך 

     ___________________________________________________________________________  
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 (%10) 5שאלה 

יחלו בסיום התכנון  ,תכנוןיחל  ייזום ועם סיומו: פעילויות של כולל . הפרויקטחדש מוצרשוקדת על טק -הייחברת 

אינטגרציה הרכבה והה, עם סיום במקביל אינטגרציהוהוהרכש יחלו ההרכבה פיתוח הסיום עם  במקביל,הפיתוח ורכש 

 :של הפעילויות המשך והתקציב פרטילהלן . ו הבדיקותחלי

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, המוקדם בהנחה של תזמון

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 6

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 13

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 3.0 100% 3.0 100% ייזום

 5.0 100% 4.0 70% תכנון

 35.0 90% 2.0 15% פיתוח

 5.0 100% 2.0 15% רכש

 4.0 80% 0.0 0% הרכבה

 14.0 30% 0.0 0% אינטגרציה

 0.0 0% 0.0 0% בדיקות

 

 13) ונקודה ב'חודשים מתחילת הפרויקט(  6)א' בנקודה  של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%) .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט(

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

1.1818 1.3000 2.0 3.0 

 נקודה ב'
 חודשים( 13)

0.8091 0.8613 12.6- 8.6- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםבטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א'. ( 2%) .ב

 . EVM, לפי שיטת חודשים מתחילת הפרויקט( 13' )ב דשים מתחילת הפרויקט( ונקודהחו 6א' )נקודה המופיעים ל

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

1.0769 1.1667 1.00 2.00 14.00 13.00 12.00 

 'בנקודה 
 חודשים( 13)

0.9118 0.9688 -6.00  2- .00 62.00 68.00 64.00 

 

הסתמכו , חודשים מתחילת הפרויקט( 13) ב' בנקודהנמצא הפרויקט שהניחו . התעלמו מתוצאות סעיף א'( 4%) .ג

, לפי שיטת בטבלה הבאה המתוכננת לסיום הפרויקט לנקודת הזמן תוהשלימו את התחזיו על הנתונים של סעיף ב'

EVM הינולנקודה ב'  כנון התקציבתהבאים )לא כל הנתונים נדרשים(: הנוספים . הסתמכו על הנתונים M64 ,$

 .מתחילתו חודשים 20 לסיום הפרויקט הינוהמועד המתוכנן  ,M90$ הינולסיום הפרויקט  תכנון התקציב

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.0 2.0 ייזום

 2.0 4.0 תכנון

 6.0 5.0 פיתוח

 3.0 2.0 רכש

 2.0 2.0 הרכבה

 6.0 4.0 אינטגרציה

 2.0 3.0 בדיקות
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 CPI SPI CV SV שיטה

 -2.81 -8.44 0.9688 0.9118 (2%) ביצועית

-6 0.9778 0.9362 (2%) תכנונית .00 2- .00 

 

 (%10) 6שאלה 

 םספקיהצעות  הקיבל תהמנהל₪. 80,000של כולל  בהיקףלחתום הסכם לאספקת כימיקלים  תפרויקט מבקש תמנהל

ההובלה של ( עלות 2), מדינת האספקה( 1) . כל הצעה כוללת את:, לפי הפירוט בטבלה הבאהמדינות שונות 8-מ

מהיקף לפי אחוז המפורט ( ההפקה וההובלה של הכימיקלים עלות הנזק )הנובע מאיכות( 3)-, ומכל מדינה הכימיקלים

מנהלת הפרויקט יודעת שהנזק שעלול להיגרם, מפולג לפי קטן(.  )גדול, בינוני, ולפי גודל הנזק₪(  80,000) האספקה

)קיימת  0.3ונזק קטן בהסתברות  0.15, נזק בינוני בהסתברות 0.05ההסתברויות הבאות: נזק גדול בהסתברות 

נמסר למנהלת הפרויקט שלא ניתן לקבל כימיקלים ממדינות שאינן מקיימות מו כן, כהסתברות שלא יגרם כל נזק(. 

  .עם ישראל ם דיפלומטייםיחסי

 

 מדינת האספקה
 הובלהעלות 

]₪[ 
 ]%[ הנזק כאחוז מהיקף האספקהעלות 
 קטן נזק בינוני נזק גדול נזק

A.     11% 13% 16% 4,000 יפן 

B.     9% 12% 15% 5,000 ארגנטינה 

C.     7% 12% 14% 6,200 איראן 

D.     8% 10% 12% 6,600 תאילנד 

E.     5% 8% 10% 7,500 הולנד 

F.      4% 7% 9% 8,400 גרמניה 

G.    4% 6% 8% 9,200 שוויץ 

H.     5% 6% 7% 9,400 ארה"ב 

 

 ו.ריהסב ?(שוטף )ללא מגבלת אשראי כדאי לבחור חלופהאיזה ב( 2%) .א

 ₪. 8,840הנמוכה ביותר של תוחלת תוצאה אפשרית עם , (יפן) Aחלופה 

____________________________________________________________________________ 

  

 ( האם יש חלופות שאינן אפשריות, ואלו הן? הסבירו.1%) .ב

 איראן אינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל. ת כיאינה אפשרי (איראן) Cחלופה , כן

____________________________________________________________________________ 

 

 ( האם יש חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו.1%) .ג

 טובה יותר ממנה.)הולנד(  Eנשלטת כי חלופה )תאילנד(  Dכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 (שוויץ) G חלופה                                                                                                                 

 _____________? ____₪  7,000הינה  מגבלת האשראי השוטףדאי לבחור אם כ חלופה איזו( 1%) .ד

  

אספקת  מהיקף 12% הינה קבועה ועומדת הנזקעלות בה חדשה הצעה הציע  ספק ממדינה נוספת( 3%) .ה

ע כל ורמבלי לג הקיימת חזית היעילותתתווסף ל חלופה זושכדי  ההובלהה צריכה להיות עלות מ .הכימיקלים

 .ופרטו וריהסב ?היעילותמחזית  קיימתחלופה 

 . )הולנד( E-ל)ארגנטינה(  Bולכן צריכה להיות בין חלופה ₪  9,600עלות נזק מקסימלי של חלופה זו 

____________________________________________________________________________ 

 ₪. 5,260 -ל₪  4,400מכאן שעלות ההובלה תהיה בין 

____________________________________________________________________________ 
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 ₪ 90,000הכימיקלים בארץ בעלות של ההיקף הנדרש של למנהלת הפרויקט שניתן להשיג את נודע ( עכשיו 2%) .ו

? תנאים כדאי לבחור חלופה זואלו  תחת. 100%ללא כל נזק בהסתברות של , כולל הובלה ו₪( 80,000)במקום 

 פרטו והסבירו.

 ₪.12,000-ראי קטנה מלכן תבחר כאשר מגבלת האש₪. 10,000חלופה זו שקולה לתוחלת תוצאה אפשרית של 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  (%7) 7שאלה 

 פורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:של פרויקט מ פרטי הפעילויות

 משך ברמת
 50%ביטחון 

 [יח' זמן]

ברמת   משך
 80%ביטחון 

 [יח' זמן]

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

30 40 - A 

40 50 A B 

60 70 - C 

50 60 B D 

60 90 A E 

30 40 C F 

40 50 D G 

60 80 E, F H 

                                                                                                  A-E-H                                    210 

 _____הנתיב הינו _ _____ ומשך___הנתיב הקריטי הינן ___, הפעילויות על "קריטיהנתיב "ה( לפי שיטת 1%) .א

 

 ",קריטיתהשרשרת "ה( לפי שיטת 2%) .ב

                                                          A-B-D-G                                    160 

 ______ומשך השרשרת הינו ___________ פעילויות על השרשרת הקריטית הינן ה

 

 ( איזו הנחה יש להניח כדי שיהיה אפשר למצוא את משך השרשרת הקריטית בסעיף ב'?1%) .ג

 )ותוספת משל של באפר פרויקט( שאין מגבלת משאבים

_________________________________________________________________________ 

 

 בשרשרת הקריטית? הסבירו.ונתיב הקריטי והמשך בהאם ייתכן שיש הבדל בין הפעילויות ( 1%) .ד

 , למרות שהקדימויות זהות.יכולים להיות שוניםולכן  כן, הנתיב/שרשרת נקבעים לפי משכי זמן שונים

__________________________________________________________________________ 

. פעילויות שאינן יח' זמן )לפי תאריך התחייבות ללקוח( 20( מנהל הפרויקט קבע מרווח ביטחון לפרויקט של 2%) .ה

ביצוע הפרויקט עם  .(Feedingביטחון מסוג  מקדמילהתייחסות ללא )בשרשרת הקריטית תוזמנו בתזמון מוקדם 

האם  .של המשך מהתכנון המקורי יח' זמן 10באיחור של  כל אחתסתיימו ה C, D, E, F, G, Hות נמצא שפעיל

בשרשרת הקריטית ושאינן בשרשרת לפעילויות  והתייחסוהסבירו  בתאריך המסירה ללקוח? יעמודהפרויקט 

 הקריטית, ולמרווח הביטחון של הפרויקט.

 המסירה ללקוח.הפרויקט יעמוד בתאריך 

__________________________________________________________________________  

 , בדיוק במשך מרווח הביטחון.20ולכן איחור של  – D, Gפעילויות  –שרשרת קריטית 

 __________________________________________________________________________ 

 כיוון שחלקן במקביל, יסתיימו בדיוק במועד המסירה ללקוח. – C, E, F, Hפעילויות  –ית לא בשרשרת הקריט

 __________________________________________________________________________ 
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 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%2) 8שאלה 

 (.29.12.2015"ישראכרט תקים אתרי מכירות לעסקים קטנים" )ידיעות אחרונות 

 ציינו ארבעה בעלי עניין עיקריים בפרויקט זה, והסבירו את העניין שלהם. 

 מערכת חיוב )קופות / מחשבים(. –קטנים  בעלי עסקים           הקמה, ניהול וסליקה )רווח(               –ישראכרט       

1.  _____________________________________2____________________________________ . 

 יעבדו מול עסקים קטנים חדשים –בנקים         עכשיו יוכלו לחייב באשראי בעסקים נוספים – לקוחות

3. _________________________________ ____4 .____________________________________ 

 

 (%3) 9שאלה 

 התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג(                                                                             

 _________________________________ כאשר מתקיימת צמיחה במשק, מה צומח )גדל(?( 1%) .א

                                                         2.4%-2.5% 

 ? _______________________2015( מה הצפי לצמיחה בשנת 1%) .ב

                                                                                                   0.4%-0.5% 

 ? ______________________2015מה הצפי לגידול בפריון העבודה בשנת ( על סמך סעיף ב', 1%) .ג

 

 (%2) 10שאלה 

ותתמקד במוצרים עשירים בחלבון, שתכלול ארבעה מוצרי יוגורט  2016-ראוס מרחיבה את קטגוריית היוגורטים ב"שט

בשנה."  1%-מתכווצת בכמיליון שקל בפיתוח ובשיווק המוצרים. קטגוריית היוגורטים  10-חדשים. שטראוס תשקיע כ

 (.7.12.2015)ידיעות אחרונות 

 בכתבה. של משולש הברזל ( הסבר את ההתייחסות למדדים 1%) .א

 . 2016שנת  –מיליון שקל, זמן  10-כ –חלבון, תקציב )עלות( עשירים ב ים חדשיםיוגורטארבעה  –תכולה 

_______________________________________________________________________________ 

 ( מהו הפרט הנוסף שניתן ללמוד מהכתבה ומה חשיבותו.1%) .ב

 בשנה. 1%-מתכווצת בכבפרויקט נובע מכך שקטגורית היוגורטים  הצורך

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 11שאלה 

 (.8.12.2015  בעקבות העלאת הריבית בארה"ב, "מחלוקת בין פלוג לכחלון על הריבית" )ידיעות אחרונות

 ( מה העמדה של פלוג בנושא העלאת הריבית ומדוע?2%) .א

 וכך לעודד ייצוא.כדי לחזק את הדולר יחסית לשקל לא להעלות ריבית, 

_______________________________________________________________________________ 

 ( מה העמדה של כחלון בנושא העלאת הריבית ומדוע?2%) .ב

 של השקעות בנדל"ן ולגרום לירידת מחירי הדירותאת הכדאיות כדי להוריד להעלות את הריבית, 

_______________________________________________________________________________ 

 בנק ישראל, משרק האוצר, משרד הכלכלה, אחר )פרט(? –באחריות איזה גוף קביעת הריבית במשק ( 1%) .ג

 בנק ישראל בלבד

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 12שאלה 

לאיזה נושא בניהול  (.16.12.2015" )ידיעות אחרונות אבד לתמיד בחלל 5סופית קבעה: הלוויין עמוס  בדיקה"

 הסבירו פרויקטים )כפי שנלמד בכיתה( מתקשר הדגש שניתן בכתבה?

 .( שנים ולהמשיך לספק הכנסות11רבה )מחזור חיי מוצר וכדאיות כלכלית, הלוויין תוכנן לפעול עוד ה

_______________________________________________________________________________ 
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 (%2) 13שאלה 

  (.15.12.2015" )ידיעות אחרונות שנה 14מחיר הגז הטבעי ירד לשפל של "

 ( לפי הכתבה, מה הגורם העיקרי לירידת מחיר הגז הטבעי בעולם? 1%) .א

 יים האחרונות.ירידת מחירי הנפט באופן דרסטי בשנת

_______________________________________________________________________________ 

 ( מדוע גורם זה משפיע על מחיר הגז?1%) .ב

 הגז הינו מקור אנרגיה חליפי לנפט. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 14שאלה 

איזה סוג כמה מדינות ו וציינו)בעברית( את מהותו של המונח,  ורי, הסבOECD)באנגלית( את ראשי התיבות של  ופרט

 של מדינות כלולות בארגון ואת הקשר למדינת ישראל.

Organization for Economic Cooperation and Development  

_______________________________________________________________________________ 

 כולל ישראל. מפותחותמדינות  34 הארגון כוללכלכלי, ופיתוח ארגון לשיתוף פעולה 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 15שאלה 

מכרתם אותה במחיר של  31.12.2015שקל. בתאריך  1,000,000קניתם דירה בעלות של  31.12.2014בתאריך 

 שקל. 1,050,000

 הסבירו. עלה ערך הדירה נומינלית?אחוזים בכמה ( 1%) .א

 ., עליה הנובעת מהיחס בין המחירים5%-ערך הדירה עלה נומינלית ב

_______________________________________________________________________________ 

 ( בכמה אחוזים עלה ערך הדירה ריאלית? הסבירו 1%) .ב

 , עליה הנובעת מיחס בין המחירים והתחשבות במדד המחירים לצרכן.6.0%-ערך הדירה עלה ראלית ב

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 16שאלה 

 : Managing Risks in Complex Projects (Thamhain 2013)על סמך המאמר 

 ( מהם שלושת הממדים בניהול סיכונים בפרויקט?3%) .א

 (Impact(                 השפעה / חומרה )Complexity(              מורכבות )Uncertaintyחוסר וודאות )

1. ______________ _________2_________ .______________ 3__ ._____________________ 

 מה המסקנה המרכזית של המאמר?( 1%) .ב

 (Risks do not affect all projects equally) שווה באופןפרויקטים כל האינם משפיעים על )דומים( שסיכונים 

_____________________________________________________________________________ 

 ( במה תלויה ההשפעה של סיכון על פרויקט )מעבר למאפייני הסיכון(?1%) .ג

 בניהול הסיכונים שעוסקותפעולות הניהוליות ב ההשפעה תלויה גם

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 17שאלה 

 השלבים של "שיטת שבעת השלבים לפתרון בעיות" )לפי הסדר(.פרטו את 

 הגדרת הבעיה                                 איסוף וניתוח נתונים                        ניתוח/זיהוי גורמים       

1. ______________ __________2__________ ._ _____________3_______________________ . 

 תקנון את הפתרון )סטנדרטיזציה(                                תכנן ויישם פתרון                              בדיקת תוצאות      

4. ______________ __________5__________ ._ _____________6_______________________ . 

 דומות בעיות/יישום פתרון לףוקיש      

7. ______________ __________ 
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 (%2) 18שאלה 

 תאר את המאפיינים הבולטים של המבנים הארגוניים הבאים:

 איטית ולא יעילה                   קטן או מצומצם                                                                                        

 בארגון תלול טווח השליטה )מס' כפיפים( ________________ , והעברת התקשורת _________________      

 יעילהמהירה ו                                             גדול או רחב                                                                    

 שליטה )מס' כפיפים( ________________ , והעברת התקשורת _________________בארגון שטוח טווח ה      

 

 (%2) 19שאלה 

 הבאות ללקיחת הלוואה עדיפה? הסבירו. מהחלופותאיזו הנכם צריכים לקחת הלוואה מהבנק לשנה הקרובה. 

 לסיכון. 1.5%חלופה א': ריבית פריים בתוספת של 

 לסיכון. 3.5%צמודה למדד המחירים לצרכן +  ריביתחלופה ב': 

 .0.25%קבועה של  חודשיתחלופה ג': ריבית 

 , ושריבית בנק ישראל נשארת כפי שהיא כעת.-0.5%תהיה  הצפויה בשנה הקרובההאינפלציה ו שחיהנ

 .3.04%=12-1^(1+0.25%), חלופה ג' 3.0%=3.5%+0.5%- ב' חלופה ,3.1%=1.5%+1.6% א' חלופהחלופה ב': 

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%3) 20שאלה 

 ל: כותרות , תנובהתייחס לאיור הבא
 זמן הפרויקט             

 ___________________________ – Xציר 
 

 פעילותכסף/הוצאות/תקציב או              
 ___________________________ – Yציר 

  

 שלב ייזום                         שלב תכנון                  
 : _____________   2: _____________ תחום 1תחום 

                
 שלב ביצוע                         שלב סגירה                 

 : _____________4תחום : _____________ 3תחום 
 
 

 

 

 הולך וגדל )אקספוננציאלי, מעריכי(                                                                                     (%2) 21שאלה 

 ככל שנקצר משך של פעילות מסוימת, העלות הכרוכה בפעילות תעלה בקצב ___________________________, 

 משך הפעילות יתחיל לגדול                                                                                                                    

 עד שנגיע למשך כל כך קצר שאם נמשיך להשקיע בהמשך קיצור משך הפעילות אז _______________________

 

 (%2) 22שאלה 

 ך בקיצוץ של תקציב הפרויקט, הסבירו באיזה שלב כדאי להעמיק את הקיצוץ ובאיזה למתן אותו, ומדוע?בהינתן צור

 התקציב הגדול ביותר,הביצוע, כי בו שלב בלהעמיק את הקיצוץ 

_______________________________________________________________________________ 

 על התקציב בו ההשפעה הגדולה ביותרכי  ,התכנון שלבבלמתן את הקיצוץ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

1 2 3 4 
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 מבנה המבחן והניקוד: 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 16 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 

  נמצאת בעמוד האחרון לשימושכםטבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית 

 

 בהצלחה רבה!
 (%6) 1שאלה 

לשנה. בחלופה א' נדרשת  4%שנים ושער ריבית להיוון  4חברה בוחנת שלוש חלופות להשקעה, לפי אופק תכנון של 

כל אחת מהשנים )מימין  בסוף₪  אלף 20, 60, 50, 41הכנסה שוטפת של  צפויה₪, אלף  105השקעה ראשונית של 

לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ב' נדרשת השקעה ראשונית ₪ אלף  9וצפויה הוצאה שוטפת  לפי הסדר(,לשמאל 

כל אחת מהשנים )מימין לשמאל לפי  בסוף₪  אלף 14, 36, 124, 90הכנסה שוטפת של  צפויה₪, אלף  155של 

אלף  139ה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג' נדרשת השקע₪ אלף  16וצפויה הוצאה שוטפת  הסדר(,

וצפויה  כל אחת מהשנים )מימין לשמאל לפי הסדר(, בסוף₪  אלף 22, 28, 88, 123הכנסה שוטפת של  צפויה₪, 

 לשנה בתחילת כל שנה.₪ אלף  21הוצאה שוטפת 

 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 3%) .א

 

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 ₪[]אלף 

 החזר
 על השקעה

 0.163 17.11 3 א'

 0.192 29.75 2 ב'

 0.180 25.05 2 ג'

 

אם  הסבירו ?ללא תלות בחלופות האחרותם כל חלופה על בסיס הקריטריוניבנתחו את כדאיות ההשקעה ( 1%)  .ב

 .להשקיע לכל חלופה כדאי או לא כדאי

 כדאית להשקעה מבחינת ענ"נ, החזר על השקעה, ותקופת החזר.בפני עצמה החלופות אחת מכל 

____________________________________________________________________________ 

 6.2012.21 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 ב'מועד:   'אסמסטר:   6201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 הסבירו. ?()עדיפה להשקעה בהשוואה לחלופות האחרותהאם קיימת חלופה דומיננטית ( 1%) .ג

  עדיפה על פני כל חלופה אחרת בכל קריטריון. –ב'  חלופה

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. ?לסעיף א'  אם תשנו את תשובתכםהלשנה,  3%שער הריבית להיוון  בהינתן( 1%) .ד

 . 3%-, אז בוודאי שיהיו כדאיות ב4%חלופות כדאיות להשקעה בשער ריבית להיוון של , אם כל הלא

____________________________________________________________________________ 

 

 (%10) 2שאלה 

 :שהארגון מייחס לכל אחד מהם להלן הקריטריונים והחשיבותמערכת חדשה. הטמעת חברה בוחנת שלוש חלופות ל

ידידותיות (, גבוההביצוע )חשיבות  איכות, (גבוההחשיבות ) נדרשת אחזקה(, מאוד גבוההחשיבות )הפעלה  יעילות

 ., דיוק )חשיבות נמוכה(, מהירות )חשיבות נמוכה מאוד((בינונית)חשיבות גמישות למשתמש )חשיבות בינונית(, 

 להלן הערכת החלופות לפי כל אחד מהקריטריונים כפי שהוערכו על ידי החברה:

 .בינוניתידידותיות בינונית, גמישות נמוכה, דיוק נמוך מאוד, מהירות , בינונית איכות, נמוכה אחזקה, גבוהה יעילות –א'

 ידידותיות בינונית, גמישות נמוכה, דיוק נמוך, מהירות נמוכה., גבוהה מאוד איכות, בינונית אחזקה, נמוכה יעילות –ב'

 .בינונית, מהירות בינוני, דיוק בינונית, גמישות נמוכהידידותיות , גבוהה איכות, נמוכה אחזקה, מאוד נמוכה יעילות –ג'

 

( השתמש בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל קריטריון 6%) .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.1-)בסולם המתחיל ב

 משוקלל מהירות דיוק גמישות ידידותיות איכות אחזקה יעילות קריטריון

 1.000 1/22 1/11 3/22 3/22 2/11 2/11 5/22 משקל

 3.091 3 1 2 3 3 4 4 א

 2.864 2 2 2 3 5 3 2 ב

 2.773 3 3 3 2 4 4 1 ג

         

 

בחשיבות  הקריטריוניםהחברה הייתה מחליטה להסתמך רק על אם תשתנה, ( האם תשובתכם לסעיף א' 3%) .ב

 ורשמו את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה. ,ליתר ההנחיות של סעיף א'היצמדו ? ומעלהגבוהה 

 בהתאמה מימין לשמאל.  2.500, 3.000, 3.750'. הציונים המשוקללים יהיו תישאר אנבחרת ה החלופה

____________________________________________________________________________ 

 

 לסעיף א' תשתנה, אם החברה הייתה מחליטה להסתמך רק על הקריטריונים בחשיבות האם תשובתכם( 1%) .ג

 גבוהה מאוד? הסבירו ורשמו את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה.

 בהתאמה מימין לשמאל. 1.000, 2.000, 3.000'. הציונים המשוקללים יהיו א תישארהחלופה הנבחרת 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%7) 3שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. 

 הקבלן שיעמוד בסה"כ הזמן הקצר ביותר )בביצוע של פעמיים(, יזכה במכרז.

 .קיצורל כל משך הפעילות ניתןימים,  12הפעילות: משך הביצוע הראשון )בכלל( אופן ביצוע ידועים הפרטים הבאים על 

 ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים:

o  'ניסיון קודם.אין , לקבלן של מספר הביצועים 2פי כל הכפלה  %20-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן א 

o  'פעמים. 3, לקבלן ניסיון קודם של של מספר הביצועים 3פי כל הכפלה  %15-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ב 

o  'פעם אחת, לקבלן ניסיון קודם של של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה  %10-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ג. 
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 .כולל משך הביצוע של כל קבלן() ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו3%) .א

 . ב'קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 22.42 –ג'  יום, 19.23 –, ב' יום 21.60 –ים: א' נקבלהביצוע של משך        

____________________________________________________________________________ 

 

ל הראשון )בכלל( ועביצוע המשפיע על משך ו ,הפעילות על ידי כל קבלן שונהנודע שאופן ביצוע עכשיו ( 2%)  .ב

, איזה קבלן יבחר ע"י . בהינתן העדכונים הבאים )כל יתר הפרטים ללא שינוי(החלק של הפעילות שניתן לקיצור

 .)כולל משך הביצוע של כל קבלן( מנהל הפרויקט? הראו והסבירו

o  '90%משך הפעילות שניתן לקיצור הינו החלק מימים,  10.5משך הביצוע הראשון )בכלל(  –קבלן א. 

o  '70%משך הפעילות שניתן לקיצור הינו החלק מימים,  11.5משך הביצוע הראשון )בכלל(  –קבלן ב. 

o  '80%משך הפעילות שניתן לקיצור הינו החלק מימים,  11.0משך הביצוע הראשון )בכלל(  –קבלן ג. 

 א'.קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 20.84 –ג'  יום, 19.80 –, ב' יום 19.11 –ים: א' נקבל הביצוע שלמשך 

____________________________________________________________________________ 

 

של הפעילות ולא כל  בודדכל ביצוע מתקצר קבלן  כל( בהינתן התנאים של סעיף א', אבל משך הביצוע של 2%) .ג

)כולל  . איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו)כל יתר הפרטים ללא שינוי( 4, או 3, 2הכפלה פי 

 .משך הביצוע של כל קבלן(

 '.בקבלן 

___________________________________________________________________________ 

 יום. 20.52 –ג'  יום,  13.63 –ב'  ,יום 21.60 –קבלנים: א' ה הביצוע שלמשך 

     ___________________________________________________________________________  

 

 (%10) 4שאלה 

פתרו את הסעיפים  )משמאל לימין(. משכי הזמן נתונים ביח' זמן. פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה

 .תזמון מוקדם/מאוחר )שיטת ה"צלבים"(הבאים באמצעות תרשים רשת ו

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

2 4 2 2 0 2 - A 

0 4 0 4 0 4 - B 

1 4 1 3 0 3 - C 

5 12 7 7 2 5 A D 

5 12 9 7 4 3 A, B E 

0 8 4 8 4 4 A, B, C F 

0 19 12 19 12 7 D, E, I G 

2 19 14 17 12 5 E, I H 

0 12 8 12 8 4 F I 

7 21 15 14 8 6 F J 

0 21 19 21 19 2 F, G, H K 
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 העמודות החסרות בטבלה. 5( השלימו את 5%) .א

                                                              B-F-I-G-K                                                       21 

 _______ומשך הנתיב/ים הקריטי/ים הינו  ____________הינן  /יםהקריטי /יםהפעילויות על הנתיב (2%) .ב

                                                                   C-F-I-G-K                                                          20 

 _______קריטי/ים הינו -סבומשך הנתיב/ים ה ____________הינן  /יםקריטי-סבה /יםהפעילויות על הנתיב( 1%) .ג

 

קיים  , המשכים בטבלה הינם הממוצעים,משכי הזמן של הפעילות מתפלגים אקספוננציליתענו על סעיף ד' בהינתן ש: 

 חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(. מתקייםחוסר תלות בין הפעילויות, ו

                                                                                                                            65.47% 

 יח' זמן ____________ 25בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך ( 2%) .ד

 

 (%10) 5שאלה 

. הפרויקט כולל פעילויות של: ייזום ועם סיומו יחל תכנון, בסיום שוקדת על פרויקט פיתוח של מנוע סרוו חדשחברת 

ההרכבות של הגוף במקביל, עם סיום ף והמערכת הרכש יחלו הרכבת הגועם סיום  של כל החלפים.כש הר התכנון יחל

 :. להלן פרטי המשך והתקציב של הפעילויות, ובסיומה תחל סדרת הניסוייםהאינטגרציהוהמערכת תחל 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 5

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 16

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 3.0 100% 2.0 100% ייזום

 6.0 100% 5.0 80% תכנון

 14.0 100% 2.0 20% רכש

 6.0 90% 0.0 0% הרכבת גוף

 18.0 80% 0.0 0% הרכבת מערכת

 16.0 25% 0.0 0% אינטגרציה

 4.0 10% 0.0 0% ניסויים

 

 16חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודה ב' ) 5בנקודה א' ) של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%) .א

 .EVMשיטת  חודשים מתחילת הפרויקט(, לפי

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 5)

0.8889 1.3333 1.0- 2.0 

 נקודה ב'
 חודשים( 16)

0.7194 0.8033 18.8- 11.8- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםבטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א'. ( 2%) .ב

 . EVMחודשים מתחילת הפרויקט(, לפי שיטת  16חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודה ב' ) 5המופיעים לנקודה א' )

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 2.0 1.0 ייזום

 1.0 4.0 תכנון

 7.0 2.0 רכש

 2.0 4.0 הרכבת גוף

 4.0 5.0 הרכבת מערכת

 3.0 4.0 אינטגרציה

 5.0 4.0 ניסוייםסדרת 
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 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 5)

0.7000 1.1667 -3.00 1.00 7.00 10.00 6.00 

 ב'נקודה 
 חודשים( 16)

0.9355 1.0357 -4.00 2.00 58.00 62.00 56.00 

  

חודשים  5) 'אבנקודה נמצא הפרויקט שהניחו לנקודה ב'. , ומתוצאות סעיף ב' התעלמו מתוצאות סעיף א'( 4%) .ג

חודשים  16) לנקודה ב' תוהשלימו את התחזיולנקודה א', הסתמכו על הנתונים של סעיף ב' . מתחילת הפרויקט(

)לא כל הנתונים נדרשים(: תכנון  . הסתמכו על הנתונים הנוספים הבאיםEVM, לפי שיטת מתחילת הפרויקט(

 המועד המתוכנן לסיום הפרויקט הינו $,M78$, תכנון התקציב לסיום הפרויקט הינו M60 הינו' בלנקודה  התקציב

 מתחילתו. חודשים 18

 CPI SPI CV SV שיטה

 10.00 -30.00 1.1667 0.7000 (2%) ביצועית

-3 1.0167 0.9531 (2%) תכנונית .00 1.00 

 

 (%10) 6שאלה 

ומעוניין לבטח אותו בביטוח מקיף. בבדיקה באינטרנט של חברות ביטוח, הוא מצא ₪ 70,000דוד קנה רכב בעלות של 

עלות שנתית של ( 2, )שם החברה( 1) וערך את הפרטים הבאים בטבלה: ,חברות המפרטות את תנאי הביטוח 8

הנובע מתאונה קטנה, תאונה הנזק עלות ולפי  ₪(70,000) הרכב מעלותהשתתפות עצמית לפי אחוז ( 3)-, וביטוח

 בשנה ותהצפויההסתברויות בנוסף, דוד מצא באינטרנט את (. בינונית, ואובדן מלא )כתוצאה מתאונה גדולה או גניבה

שלא יהיה . דוד מניח 0.04הסתברות אובדן מלא , 0.18, תאונה בינונית הסתברות 0.28: תאונה קטנה הסתברות ל

 בודד בשנה.נזק יותר מאירוע 

 

חברת 
 ביטוח

 הביטוחעלות 
]₪[ 

 באחוז מעלות הרכב השתתפות עצמיתעלות 
 תאונה קטנה תאונה בינונית מלא אבדן

A 2,500 17% 11% 9% 

B 3,000 15% 10% 8% 

C 3,500 13% 9% 7% 

D 4,000 11% 9% 6% 

E 4,200 12% 10% 5% 

F 4,700 9% 8% 5% 

G 5,100 8% 6% 5% 

H 5,500 8% 6% 4% 

 

 הסבירו.₪ ? 8,500מגבלת אשראי של  דוד לבחור עם( באיזה חלופה כדאי ל2%) .א

 ₪. 6,618, עם תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של Dחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 הסבירו.( האם יש חלופות נשלטות, ואלו הן? 2%)  .ב

 .Gנשלטת ע"י חלופה  H, חלופה Dחלופה  ע"ינשלטת  Eחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

אינן מבטחות רכבים ₪ 4,300-( לסעיף זה בלבד הניחו שהחברות הדורשות עלות ביטוח שנתית הנמוכה מ1%) .ג

 באיזה חלופה כדאי לדוד לבחור ללא מגבלת אשראי ? הסבירו.₪, 60,000-בעלות הגדולה מ

 אינן אפשריות(. A ,B ,C ,D ,E₪ ) 6,940, עם תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של Fחלופה 

____________________________________________________________________________ 
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₪. 6,000-ת אשראי שוטף הנמוך מלשלה ללקוחות עם מגב מעוניינת לשפר את האטרקטיביות Gברה ח( 1%) .ד

 בכמה כדאי לחברה להוזיל את עלות הביטוח שלה?

 ₪.6,000-להוזיל, היא תבחר בכל מקרה ע"י לקוחות עם מגבלת אשראי הנמוך מ Gלא כדאי לחברה 

____________________________________________________________________________ 

 

, ללא הרכב מעלות 10%ברמה של  עצמיתהשתתפות  עלותלתחרות וקבעה  נכנסהחדשה  חברת ביטוח( 2%) .ה

מבלי  לחזית היעילות הקיימת תתווסף שחלופה זוכדי השנתית עלות הביטוח מה צריכה  .תלות בגובה הנזק הצפוי

 הסבירו ופרטו. לגרוע כל חלופה קיימת מחזית היעילות?

 . F-ל Dולכן צריכה להיות בין חלופה ₪  7,000עלות נזק מקסימלי של חלופה זו 

____________________________________________________________________________ 

 ₪. 3,440 -ל₪  3,118תהיה בין  הביטוח השנתיתמכאן שעלות 

____________________________________________________________________________ 

 

הצפויות מההסתברויות ( 1/7) שביעיתהינה שהוא צופה לנזק דוד מעריך שההסתברות בחשיבה נוספת, ( 2%) .ו

 פרטו והסבירו., האם כדאי לו לבטח את הרכב? בהנחה שאין לו כל מגבלת אשראי. שמצא באינטרנט

  .₪ 5,000ולכן עומדת על  -₪  70,000כפול  0.5-וחלת הנזק ללא ביטוח הינה שביעית מת

____________________________________________________________________________ 

 (.X-השמאלית ביותר על ציר הלא כדאי לעשות ביטוח )חלופה זו תהיה  ,מגבלת אשראיכל ללא 

____________________________________________________________________________ 

 

  (%7) 7שאלה 

 פרטי הפעילויות של פרויקט מפורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:

משך ברמת ביטחון 
 [שבועות] 50%

ברמת ביטחון   משך
 [שבועות] 80%

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

3 4 - K 

4 5 K L 

6 7 - M 

5 6 L N 

6 9 K O 

3 4 M P 

5 5 N Q 

7 9 O, P R 

                                                                                                K-O-R                                    22 

 ___________ ומשך הנתיב הינו ______( לפי שיטת "הנתיב הקריטי", הפעילויות על הנתיב הקריטי הינן 1%) .א

 

 ( לפי שיטת "השרשרת הקריטית",2%) .ב

                                                          K-L-N-Q                                    17 

 הפעילויות על השרשרת הקריטית הינן ___________ ומשך השרשרת הינו ______

 

 יהיה זהה? הסבירו. 50%-ו 80%שמשך פעילות ברמת ביטחון  ( האם ייתכן1%) .ג

 .רמת הביטחון מבטאת את ההסתברות המצטברת ויכול להיות שתהיה זההכן, 

__________________________________________________________________________ 

 

 ? הסבירו.50%יותר ממשכה ברמת ביטחון קצר יהיה  80%שמשך פעילות ברמת ביטחון ( האם ייתכן 1%) .ד

 .ולא ייתכן שההסתברות המצטברת תקטן המצטברתרמת הביטחון מבטאת את ההסתברות , לא

__________________________________________________________________________ 
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ייבות ללקוח(. פעילויות שאינן )לפי תאריך התח שבועות 2( מנהל הפרויקט קבע מרווח ביטחון לפרויקט של 2%) .ה

(. עם ביצוע הפרויקט Feedingבשרשרת הקריטית תוזמנו בתזמון מוקדם )ללא התייחסות למקדמי ביטחון מסוג 

מהתכנון המקורי של המשך. האם שבוע אחד באיחור של  כל אחתסתיימו ה M, N, O, P, Q, Rנמצא שפעילות 

הסבירו והתייחסו לפעילויות בשרשרת הקריטית ושאינן בשרשרת הפרויקט יעמוד בתאריך המסירה ללקוח? 

 הקריטית, ולמרווח הביטחון של הפרויקט.

 הפרויקט יעמוד בתאריך המסירה ללקוח.

 __________________________________________________________________________ 

 , בדיוק במשך מרווח הביטחון.שבועות  2ולכן איחור של  – N, Qפעילויות  –שרשרת קריטית 

 __________________________________________________________________________ 

 כיוון שחלקן במקביל, יסתיימו בדיוק במועד המסירה ללקוח. – M, O, P, Rפעילויות  –לא בשרשרת הקריטית 

      ____________________________________________________________________________ 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%4) 8שאלה 

דרסטי בתשלומים במזומן, פרסמה "במקום מזומן: צ'ק דיגיטלי וארנק אלקטרוני. במסגרת פעולות הממשלה לצמצום 

 (.30.11.2015הוועדה לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים דוח ביניים" )ידיעות אחרונות 

 ?פרויקט( בנושא זההממשלה )בפעולות ממה נובע הצורך ( 1%) .א

 (עסקאות שלא מתועדות)על ידי צמצום  להלבנת הוןאפשרות צמצום 

_______________________________________________________________________________ 

 

 , והסבירו את העניין שלהם. זהשישה בעלי עניין עיקריים בפרויקט ציינו ( 3%) .ב

 גידול שימוש באמצעים אחרים במקום מזומן –בנקים       גידול בהיקף החיוב/סליקה               –חברות אשראי 

1.  _____________________________________2____________________________________ . 

 חיוב באמצעים אלקטרוניים ולא במזומן – בעלי עסקים     גידול שימוש באמצעים אחרים במקום מזומן – לקוחות

3.  _____________________________________4____________________________________ . 

 צמצום הלבנת הון, פיקוח ואכיפה –משרדי ממשלה                      פיתוח/ייצור של אמצעים חדשים -חברות 

5. _____________________________________6____________________________________ . 

   

 (%2) 9שאלה 

מדד  בעקבותמה צפוי לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל  (.16.12.2015" )ידיעות אחרונות הדפלציה כבר כאן"

 ?2015המחירים לצרכן לשנת 

 .הפעם הראשונה בהיסטוריה של מדד מחירים לצרכן שלילי במשך שנתיים רצופות

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 10שאלה 

על איזה פרויקט גדול שמתוכנן במדינת  (.15.12.2015" )ידיעות אחרונות שנה 14ירד לשפל של  מחיר הגז הטבעי"

 ?משפיעה מגמה זו ישירות ניהול פרויקטיםישראל משפיעה המגמה שמצוינת בכתבה, ועל איזה נושא ב

 כלכלית.הכנסות מגז ולכן על כדאיות על  המשפיע( 1%)פיתוח מאגר לוויתן, ( 1%)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 11שאלה 

 (.17.11.2015ברבעון השלישי" )ידיעות אחרונות  2.5%-"במגמת שיפור: הצמיחה עלתה ב

 ? בכמה התבטאה הצמיחה ברבעון השלישי ובכמה יצמח המשק בשנה בהתבסס על נתון זה?2.5%-למה הכוונה ב

  .2.5%, אז השנתית תהיה כזו צמיחהתהיה כל רבעון אם רק , 0.625% ברבעון הצמיחה; 2.5%הכוונה לקצב שנתי 

_______________________________________________________________________________ 
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 (%4) 12שאלה 

בשנה בממוצע, בעוד  3.3%-גדל בהתמ"ג של ישראל ( 2014)עד  2000מאז שנת "הדוח השנתי של מרכז אדוה: 

 (.31.12.2015" )ידיעות אחרונות )באותן שנים( 1.6%התמ"ג גדל בשיעור ממוצע של  OECD-שבשאר מדינות ה

 , מדוע הנתונים המופיעים בה יכולים להטעות?במשק שכרשל בהינתן שהכתבה עוסקת בגידול ( 2%) .א

 . )או מועסקים( גם מגידול באוכלוסייה נובעתצמיחה השכר, כי הגידול בהגידול בפריון ולא בצמיחה משפיע על 

________________________________________ _______________________________________ 

 השנים האלה? 14במשך  OECD-לעומת ה ,)באחוזים( בישראל בשכר השנתיפי לגידול הצמה ( 2%) .ב

 בשנה. 1.3%-בארץ, השכר יגדל ב באוכלוסייה 2%בהנחה של גידול שנתי של 

________________________________________ _______________________________________ 

 בשנה. 1.6%-, השכר יגדל בOECD-באוכלוסייה ב 0%בהנחה של גידול שנתי של 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 13שאלה 

 ,בהנחה שמדובר במכולות משומשות (.26.10.2015"מרכז מסחרי שעשוי כולו ממכולות" )ידיעות אחרונות 

 ?באיזה מרכיב עלות מדובר, ולאיזה נושא הוא מתקשר – (Life Cycle Costעלות מחזור חיי מוצר )לובהתייחסות 

 קיימות.   שהתקשר לנושא שלגריטה, רכיב ב ולכןבשימוש חוזר של מוצר מדובר 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 14שאלה 

"מתווה הגז: פלוג טוענת שהיקף ההכנסות יהיה נמוך מההערכות שהוצגו על ידי המדינה וחברות הגז" )ידיעות 

 מתייחסת הכתבה? ניהול פרויקטיםנושא בלאיזה (. 2.12.2015אחרונות 

 לקושי הקיים בחיזוי והערכה, במקרה זה בהכנסות הצפויות מפרויקט הגז.

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 15שאלה 

השווה בין שלושת הממדים בניהול :  Managing Risks in Complex Projects (Thamhain 2013)על סמך המאמר 

 סיכונים בפרויקט במאמר, לבין שני המרכיבים העיקריים של סיכון כפי שנלמדו בכיתה?

 ( בכיתהProbabilityבמאמר, מקביל/דומה למרכיב הסתברות )( Uncertainty)חוסר וודאות ( ממד 1%)

_____________________________________________________________________________ 

 ( בכיתהImpactבמאמר, זהה/דומה למרכיב החומרה ) (Impactהשפעה / חומרה )( ממד 1%)

_____________________________________________________________________________ 

 במאמר, לא מופיע כמרכיב של סיכון בכיתה( Complexityמורכבות )( ממד 1%)

_____________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 16שאלה 

 .DFMאפשרויות של קווי ייצור לפי  3-ומות המתאימות לעק 3הגרף הבא מתאר 

 תן כותרות לצירים, ולעקומות המתוארות )לפי סוג קווי הייצור(

 כמות מיוצרת( 0.5%)          

 _____________________________ Xציר 

 עלות ליחידה ( 0.5%)    

 _____________________________ Yציר 

 אוטומטי מלא )רובוטי(( 1%)               

 ___________________________ 1עקומה 

 ידני( 0%)               

 ___________________________  2עקומה 

 אוטומטי חלקי( 1%)               

 __________________________ 3עקומה 

3 

1 

2 
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 (%3) 17שאלה 

בארה"ב לפי שלושת מגזרי התעשייה העיקריים, מראה את עקומות התעסוקה של המגזרים גרף מגמות התעסוקה 

 . כיצד נראות המגמות?2025עד  1800באחוז )%( מסך המועסקים בשנים 

 2-3%                                                   ירידה                                               

 בעשור הנוכחי עד לרמה של %___________ _______________מגמת ___  –חקלאות מגזר ( 1%) .א

 15-20%                                 עלייה ואח"כ ירידה                                              

 חיבעשור הנוכ_________ עד לרמה של % ___________ ___מגמת ______      – ייצורמגזר ( 1%) .ב

 80-85%                                                  עלייה                                              

 מגמת __________________ עד לרמה של % ___________ בעשור הנוכחי –( מגזר שירותים 1%) .ג

 

 

  (%3) 18ה שאל

 )חוצץ, מרווחי הביטחון( בשרשרת קריטית, והיכן מיישמים אותם בפרויקט? Buffers-מה שלושת סוגי ה
Project –  מתייחס לזמן, בסיום הפרויקט )אחרי הפעילות האחרונה( –פרויקט 

1. ____________________________________________________________________________ 

Feeding –  שאינה קריטית( שמזינה פעילות קריטיתמתייחס לזמן, אחרי פעילות ) –הזנה 

2. ____________________________________________________________________________ 

Resource –  מתייחס למשאבים, לא תמיד אפקטיבי, דוגמא אפקטיבית: תקציב  –משאבים 

3 .____________________________________________________________________________ 

 

 ( %2) 19שאלה 

 מוצר? של חיים מהם חמשת מרכיבי העלות במחזור

 השקעה ראשונית, אחזקה ותפעול, אנרגיה, החלפה/שיפוץ, ערך גרט

1 ______________.2 ______________.3 ______________.4 ______________.5______________. 

 

 (%3) 20שאלה 

 ן דוגמא לפרויקט גדול ומוכר בארץתמה שלוש הקטגוריות להצלחת פרויקט? הסבר כל קטגוריה ו Standish Groupלפי 

 6כביש  עומד ביעדי תכולה, תקציב, לו"ז; –מצליח 

1. ____________________________________________________________________________ 

 2000נתב"ג  לו"ז;לא עומד ביעדי תכולה, תקציב, או  –מאותגר או מתקשה 

2. ____________________________________________________________________________ 

 מטוס הלביאלא מגיע לכלל סיום;  –נכשל 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 21שאלה 

 האילוצים. הגדר את הנוסחה במלל.כיצד נמדדת הרווחיות לפי תורת 
 רווח=  תפוקה –( בתהליך מלאי+  תפעול עלויות)משמאל לימין: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%1) 22שאלה 

 נמוך יותר אודומה  אוהשלם היכן הסיכון גבוה יותר  ,עלות פלוסלעומת סוג חוזה  מחיר קבועסוג חוזה  ביןבהשוואה 

 נמוך יותר                                        גבוה יותר                                    

  הסיכון של המזמין ______________________ושל המבצע ______________________

 

 (%2) 23שאלה 

 מהו משמעו של אפקט פיגמליון )או רוזנטל( בניהול פרויקטים 

 העלאת רמת ציפיות מביאה להעלאת ביצועים

_______________________________________________________________________________ 
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  והניקוד:מבנה המבחן 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 15 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 

 בהצלחה רבה!
 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – חישוביותשאלות 

 

 (%6) 1שאלה 

בחלופה א' נדרשת . לשנה 2%ער ריבית להיוון שו שנים 4של  לפי אופק תכנון, להשקעה שלוש חלופותבוחנת חברה 

כל אחת מהשנים )מימין בסוף  ₪ אלף 25, 54, 35, 64הכנסה שוטפת של  , צפויה₪ אלף 39השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה ראשונית ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה.  ₪אלף  12וצפויה הוצאה שוטפת  לשמאל לפי הסדר(,

לפי מימין לשמאל אחת מהשנים )כל בסוף  ₪ אלף 60, 80, 110, 130שוטפת של  הכנסה , צפויה₪אלף  142של 

אלף  113נדרשת השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג'  ₪אלף  31הוצאה שוטפת וצפויה  ,הסדר(

וצפויה הוצאה  לפי הסדר(,מימין לשמאל כל אחת מהשנים )בסוף  ₪ אלף 80, 60, 70, 80הכנסה שוטפת של  , צפויה₪

 שנה. ללשנה בתחילת כ ₪אלף  23שוטפת 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 3%) .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 [₪]אלף 

 החזר
 על השקעה

 2.173 84.76 1 א'

 0.715 101.60 2 ב'

 0.653 73.83 3 ג'

 ללא תלות בחלופות האחרות? הסבירו., בכל מקרה( האם קיימת חלופה בה לא כדאי להשקיע %1)  .ב

 השקעה. החזר עלוענ"נ, תקופת החזר, ל אחת מהחלופות כדאית להשקעה מבחינת כ, לא

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. החלופות?כל  משמעי, בהשוואת-ה להשקעה באופן חדהאם קיימת חלופה עדיפ( 1%) .ג

  עדיפה מבחינת תקופת החזר והחזר על השקעה וחלופה ב' עדיפה מבחינת ענ"נ. 'א חלופהלא, 

____________________________________________________________________________ 

 ? הסבירו.לבחור תמליצושנים החברה מעוניינת להראות למשקיעים רווח מקסימילי. באיזו חלופה  4( בתום 1%) .ד

 חלופה ב' שבה הענ"נ הגבוה ביותר. 

____________________________________________________________________________ 

 6.2017.12 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 א'מועד:   'בסמסטר:   6201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%10) 2שאלה 

 :לכל אחד מהם תמייחס שהחברהלהלן הקריטריונים והחשיבות . למערכת חדשה חלופות שלושחברה בוחנת 

 , עלות אחזקה(גבוהה)חשיבות  איכות תוצאות(, גבוהה מאוד)חשיבות  זמן תגובה(, בינונית)חשיבות הפעלה  יעילות

 (.מאוד גבוהה)חשיבות גמישות )חשיבות נמוכה(,  רישוי תקופתיעלות  (,נמוכהחשיבות )

 כפי שהוערכו על ידי החברה:לפי כל אחד מהקריטריונים החלופות הערכת להלן 

 .בינונית גמישות, בינונית עלות רישוי, נמוכה עלות אחזקה, נמוכה איכות, נמוך זמן תגובה, נמוכה מאוד יעילות - א'

 .נמוכה, גמישות גבוהה, עלות רישוי בינונית, עלות אחזקה בינונית, איכות נמוך מאודיעילות נמוכה, זמן תגובה  - ב'

 .גמישות בינונית, עלות רישוי בינונית, גבוהה, איכות גבוהה, עלות אחזקה בינוני, זמן תגובה בינוניתיעילות  - ג'

קריטריון  בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל ו( השתמש6%) .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.1-המתחיל ב )בסולם

 קריטריון
 יעילות
 הפעלה

 זמן תגובה
איכות 
 תוצאות

עלות 
 אחזקה

 משוקלל גמישות עלות רישוי

 1.000 4/15   1/15   1/15   1/5   4/15   2/15 משקל

 2.467 3 2 3 2 3 1 א

 2.667 2 1 2 3 4 2 ב

 2.733 3 2 1 4 2 3 ג

        

 

? הסבירו גבוהה הרישויעלות כל החלופות בש נים את תשובתכם לסעיף א' אם היה נודע לכם( האם הייתם מש2%) .ב

 את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה. ורשמו

 בהתאמה מימין לשמאל.  2.667, 2.667, 2.400. הציונים המשוקללים יהיו ג'-ות ב' ונבחרופות חלשתי 

____________________________________________________________________________ 

שהחברה החליטה לא ליחס כל חשיבות היה נודע לכם ( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם 2%) .ג

 הסבירו.? לקריטריון של עלות הרישוי

 בהתאמה מימין לשמאל. 2.786, 2.786, 2.500הציונים המשוקללים יהיו . ג'-ופות נבחרות ב' וחלשתי 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%10) 3שאלה 

הניחו: משכי הזמן של הפעילויות מתפלגים לפי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. הפרטי 

 ביטא, חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

 ( השלימו את העמודות החסרות בטבלה.2%) .א

                                                                      B-E-H-J                                16 

 _________, ואת משכו ___________( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי _____2%) .ב

                                                                                                                       14.27% 

 יח' זמן ____________ 13( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%) .ג

                                                                                                                                 19.5995 

                                                                                                               ____________ 90%של הסתברות בתוך כמה יח' זמן יסתיים הפרויקט ( בהסתמך על הנתיב הקריטי, 1%) .ד

משך הפעילויות ו" )בטבלה(, סבירמשך "הלפי הינו של כל פעילות  הממוצעהמשך ש:  ', בהינתןז-ענו על סעיפים ה'

 .אקספוננציאליתהתפלגות מפולג לפי 

                                                                         B-E-H-J                                13 

 ( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________1%) .ה

                                                                                 A-D-G-J                                10 

 ______________, ואת משכו ___________ הקצר ביותר( מצאו את הפעילויות על הנתיב 1%) .ו

                                                                                                                       67.26% 

 יח' זמן ____________ 16בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך ( 2%) .ז
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תקןסטיית   
 ]יח' זמן[

 משך ממוצע
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
 ]יח' זמן[

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

1.6667 4.00 11.00 3.00 1.00 - A 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 - B 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 - C 

1.3333 3.00 9.00 2.00 1.00 A  D 

2.0000 5.00 13.00 4.00 1.00 A, B E 

0.3333 3.00 4.00 3.00 2.00 A, B, C F 

0.3333 2.00 3.00 2.00 1.00 D G 

0.3333 2.00 3.00 2.00 1.00 E, F H 

3.0000 7.00 20.00 5.00 2.00 F I 

1.0000 4.00 9.00 3.00 3.00 G, H J 

 

 (%7) 4שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. הקבלן 

 )בביצוע של פעמיים(, יזכה במכרז.ביותר הזמן הקצר שיעמוד בסה"כ 

 צר.ממשך הפעילות יכול להתק 60%ימים, רק  20ידועים הפרטים הבאים על הפעילות: משך הביצוע הראשון )בכלל( 

 ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים:

o  ניסיון קודםאין , לקבלן לינארית רגילה-לפי עקומה לוג %40-משך הביצוע מתקצר ב –א' קבלן. 

o  פעמים 3ניסיון קודם של , לקבלן לינארית רגילה-לפי עקומה לוג %25-משך הביצוע מתקצר ב –' בקבלן. 

o  אחת עםפניסיון קודם של , לקבלן לינארית רגילה-לוגלפי עקומה  %30-משך הביצוע מתקצר ב –ג' קבלן. 
 

 ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.3%) .א

 . 'בקבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 31.22 –ג'  יום, 28.90 –, ב' יום 35.20 –ים: א' נקבלהביצוע של משך        

____________________________________________________________________________ 

 

איזה קבלן )כל יתר הפרטים ללא שינוי(,  העדכונים הבאיםהקבלנים. בהינתן  נודעו עדכונים חדשים עלעכשיו ( 2%)  .ב

 יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.

o  'לקבלן אין ניסיון קודם., של מספר הביצועים 2כל הכפלה פי  %40-ב משך הביצוע מתקצר –קבלן א 

o  'פעמים. 3לקבלן ניסיון קודם של  ,של מספר הביצועים 4כל הכפלה פי  %25-ב משך הביצוע מתקצר –קבלן ב 

o  'לקבלן ניסיון קודם של פעם אחת., כל ביצוע נוסף לאחר הביצוע הראשון %30-ב משך הביצוע מתקצר –קבלן ג 

 .'גקבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 30.28 –ג'  יום, 33.59 –, ב' יום 35.20 –ים: א' נקבל הביצוע שלמשך 

____________________________________________________________________________ 

 

 ג' מתקצר לפי עקומת למידה אקספוננציאלית-ומשך הביצוע של קבלן ב' , אבל 'אעיף התנאים של סבהינתן ( %2) .ג

 . איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.שחישבתם בסעיף א'( בפקטור הלמידההשתמשו רמז: )

 '.בקבלן 

___________________________________________________________________________ 

 יום. 22.85 –ג'  יום,  19.79 –ב'  ,יום 35.20 –קבלנים: א' ה הביצוע שלמשך 

     ___________________________________________________________________________  
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 (%10) 5שאלה 

גיוסים יחל הבסיום  ,ועובדים גיוס כספים: פעילויות של כולל . הפרויקטחדשאינטרנטי  וצרמ אפ חדש מפתח-סטארט

טיפוס ראשון, אחרי סיום בדיקת אב טיפוס -תחל בדיקת אבפיתוח תכנון וההסיום רק אחרי  במקביל,הפיתוח התכנון ו

 פרטילהלן השיווק ובמקביל יימשך הפיתוח, בסיום המשך הפיתוח יחלו בדיקות אב טיפוס שני. תחל פעילות ראשון 

 :של הפעילויות המשך והתקציב

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועל, החברה בהנחה של תזמון מוקדם

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 5

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 13

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 3.0 100% 2.0 80% גיוסים

 5.0 100% 3.0 60% תכנון

 14.0 100% 10.0 40% פיתוח

 5.0 100% 1.0 20% 1בדיקת אב טיפוס 

 18.0 80% 1.0 10% שיווק

 14.0 20% 0.0 0% המשך פיתוח

 0.0 10% 0.0 0% 2בדיקת אב טיפוס 

 

 13) ונקודה ב'חודשים מתחילת הפרויקט(  5)א' בנקודה  של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIחשבו את ( 4%) .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט(

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 5)

0.9059 1.0267 1.6- 0.4 

 נקודה ב'
 חודשים( 13)

0.9593 0.8203 2.4- 12.4- 

 

המופיעים  על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםבטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א'. ( 2%) .ב

 . EVM, לפי שיטת חודשים מתחילת הפרויקט( 13' )ב דשים מתחילת הפרויקט( ונקודהחו 5א' )נקודה ל

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 5)

0.8889 1.1429 2- .00 2.00 16.00 18.00 14.00 

 'בנקודה 
 חודשים( 13)

0.8889 0.9697 -8.00  2- .00 64.00 72.00 66.00 

 

הסתמכו על , חודשים מתחילת הפרויקט( 13) ב' בנקודהנמצא הפרויקט שהניחו . התעלמו מתוצאות סעיף א'( 4%) .ג

לפי שיטת ) בטבלה הבאה המתוכננת לסיום הפרויקט לנקודת הזמן תוהשלימו את התחזיו הנתונים של סעיף ב'

EVM) ,התקציב לסיום הפרויקט הינו בהינתן שM80$ . 

 

 (M$)תקציב לחודש )חודשים(משך  פעילות

 1.0 3.0 יוסיםג

 2.0 2.0 תכנון

 4.0 4.0 פיתוח

 3.0 2.0 1בדיקת אב טיפוס 

 6.0 5.0 שיווק

 4.0 4.0 המשך פיתוח

 2.0 2.0 2בדיקת אב טיפוס 
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 CPI SPI CV SV שיטה

 -2.42 -9.70 0.9697 0.8889 (2%) ביצועית

-8 0.9750 0.9070 (2%) תכנונית .00 2- .00 

 

 (%10) 6שאלה 

אלף  400המחיר המוסכם של העצים הינו . מספק בינלאומי גדולעצים לרכוש חברה שבונה בתי מגורים מעץ מתכננת 

לחיטוי העצים אפשריות  שמונהדולר. ידוע שהאיכות של העצים תלויה בסוג החיטוי שהם עוברים אצל הספק. קיימות 

כאחוז מעלות ושבת המחכל סוג חיטוי כרוך בהוצאה כספית נוספת,  .)כולל אי ביצוע חיטוי כלל( שהספק מציע ללקוחותיו

העצים  להיקףסתברות שונה מגדיר הלעצים, אלא שכל העצים לא יינזקו אינו מבטיח  . כל סוג חיטויהעצים שהלקוח קונה

עלות ( 2), סוג החיטוי( 1) , כולל:בטבלה הבאה . הספק שלח לחברה את הנתונים המפורטיםשיינזקו ל, בינוני, קטן()גדו

בינוני בהסתברות  היקף,0.03גדול בהסתברות היקף : באופן הבא המפולג ,להינזק פויהצהעצים  אחוז( 3)-, והחיטוי

 )קיימת הסתברות שלא יגרם כל נזק(. 0.12קטן בהסתברות  היקףו 0.07

 סוג החיטוי
 החיטויעלות 
[%] 

 ]%[ היקף העצים שצפויים להינזק
 קטן בינוני גדול

A.     5.0% 10.0% 16.0% אין ללא 

B.     5.0% 9.0% 14.0% 1.0% מינימלי 

C.     4.0% 8.0% 13.0% 3.0% רגיל 

D.     4.0% 7.0% 12.0% 3.5% משופר 

E.     3.0% 6.0% 11.0% 5.0% משופר פלוס 

F.      3.0% 5.0% 11.0% 6.5% אקסטרה 

G.    1.0% 3.0% 10.0% 7.0% אקסטרה פלוס 

H2.0% 5.0% 9.0% 8.0% .   סופרב 

 

 ו.ריהסב ?דולר 55,000, אם לחברה מגבלת אשראי שוטף של כדאי לבחור חלופהאיזה ב( 2%) .א

 דולר 52,000נזק מקסימאלי ו 17,720$תוחלת תוצאה אפשרית , (רגיל) Cחלופה 

____________________________________________________________________________ 

  

לשימוש בארץ,  אסוריםמשופר העכשיו נודע שסוג החומרים בהם הספק משתמש בחיטוי הרגיל ובחיטוי ( 1%) .ב

 ? הסבירו.סעיף א'שוטף בהאשראי ה באיזה חלופה כדאי לבחור תחת תנאי

 לא אפשרויות C,Dכי חלופות  44,000$ונזק מקסימלי  24,440$תוחלת תוצאה אפשרית  (משופר פלוס) Eחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו. קיימות( האם 1%) .ג

 טובה יותר ממנה.שהיא ( משופר פלוס) Eחלופה  על ידינשלטת ( אקסטרה) Fכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 הסבירו.? ללא כל מגבלת אשראידאי לבחור כ חלופה איזוהחוק בארץ מחייב חיטוי, ב( 1%) .ד

 לא אפשרית  Aכי חלופה 56,000$ונזק מקסימאלי  10,600$(, תוחלת תוצאה אפשרית מינימלי) Bחלופה 

____________________________________________________________________________ 

  

 11.5%ו היקף העצים שצפוי להינזק הינו עכשיו נודע שהספק מציע גם סוג חיטוי חדש שאם מיישמים אות( 3%) .ה

תווסף שהחלופה הזו תכדי  ,באחוזיםיטוי זה חה צריכה להיות עלות מ)בכל היקף של נזק(.  0.22בהסתברות של 

 .ופרטו וריהסב ?היעילותמחזית אחרת  קיימתע כל חלופה ורמבלי לג הקיימת חזית היעילותל

 . (משופר פלוס) E-ל( משופר) Dולכן צריכה להיות בין חלופה  46,000$עלות נזק מקסימלי של חלופה זו 

____________________________________________________________________________ 

 .(14,320$) 3.58%-ל (9,200$) 2.30% תהיה ביןהחיטוי מכאן שעלות 

____________________________________________________________________________ 
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דולר, ומובטח  435,000ה של עצים מספק אחר במחיר כולל של כמות זהשניתן להשיג חברה לנודע ( עכשיו 2%) .ו

 ? פרטו והסבירו.תנאים כדאי לבחור חלופה זואלו  תחתשלא יהיה כל נזק. 

 40,000$-. לכן תבחר כאשר מגבלת האשראי קטנה מ35,000$ חלופה זו שקולה לתוחלת תוצאה אפשרית של

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  (%7) 7שאלה 

 פורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:של פרויקט מ פרטי הפעילויות

משך ברמת 
 50%ביטחון 

 [יח' זמן]

ברמת   משך
 80%ביטחון 

 [יח' זמן]

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

4 5 - A 

3 4 - B 

5 6 A C 

5 7 A, B D 

7 7 B E 

3 4 C, D, E F 

4 6 D G 

3 3 E H 

2 2 H I 

3 4 G, I J 

                                                                                                  A-D-G-J                                22 

 _____הנתיב הינו _ _____ ומשך___הנתיב הקריטי הינן ___, הפעילויות על "קריטיהנתיב "ה( לפי שיטת 2%) .א

 

 ",קריטיתהשרשרת "ה( לפי שיטת 2%) .ב

                                                          B-E-H-I-J                                    18 

 ______ומשך השרשרת הינו ___________ פעילויות על השרשרת הקריטית הינן ה

 

משתמשות במשאב זהה, ממנו עומד רק אחד לרשות הפרויקט. כיצד תשתנה  F ,Gעכשיו נודע שפעילויות ( 1%) .ג

 השרשרת הקריטית ומה יהיה משכה? הסבירו.

 .Gכך שתתחיל מיד אחרי סיום  Fהשרשרת הקריטית לא תשתנה )וגם לא המשך שלה(, כי ניתן לדחות את 

____________________________________________________________________________ 

 

ההנחה של , תחת יח' זמן )לפי תאריך התחייבות ללקוח( 3ביטחון לפרויקט של  באפר( מנהל הפרויקט קבע 2%) .ד

התייחסות ללא ). פעילויות שאינן בשרשרת הקריטית תוזמנו בתזמון מוקדם משאב משותף שהוגדרה בסעיף ג'

 התגלו האיחורים הבאים בסיום הפעילויות מהתכנון המקורי:עם ביצוע הפרויקט  .(Feedingביטחון מסוג  לבאפרי

האם  .יח' זמן 1באיחור של  חתכל א  H ,I ,Jילויות , ופע2באיחור של  Gיח' זמן, פעילות  3באיחור של  F תופעיל

בשרשרת הקריטית ושאינן בשרשרת לפעילויות  והתייחסוהסבירו  בתאריך המסירה ללקוח? יעמודהפרויקט 

 הביטחון של הפרויקט. ולבאפרהקריטית, 

 הפרויקט יעמוד בתאריך המסירה ללקוח.

__________________________________________________________________________  

 בדיוק במשך מרווח הביטחון., 3סה"כ איחור של  H ,I ,J פעילויות :שרשרת קריטית

 __________________________________________________________________________ 

 לא מתנה F. פעילות I-ו Hבגלל איחור פעילויות  Jהשפיעה על פעילות  לא Gת פעילו :לא בשרשרת הקריטית

 __________________________________________________________________________ 

 הביטחון. אחריה והסתיימה בדיוק בסיום מרווחפעילות 

___________________________________________________________________ _______ 

 

106

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 (, ד"ר ישראל טירקל364-1-1251) ניהול פרויקטיםבחינה מסכמת ב

 12.7.2016, ב', מועד א', סמסטר תשע"ו

7 

 

 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%3) 8שאלה 

( מה הקשר בין מדד זה לבין 1%ענו על השאלה בהתייחס למושג "מדד המחירים לצרכן" כפי שנלמד בהרצאות: )

( בכמה השתנה מדד זה בחודשים 1%? )2015מדד זה בשנת  ( בכמה השתנה1%המושג "אינפלציה" ו"דפלציה"? )

 ?2016ינואר עד מאי )כולל( של שנת 

 אינפלציה הינה עליה בממד המחירים לצרכן, ודפלציה הינה ירידה במדד המחירים לצרכן,

______________________________________________________________________________ 

 .2016שנת במאי -בחודשים ינואר 0.3%-, וירד ב2015בשנת  1.0%-ם ירד במדד המחירים לצרכ

______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 9שאלה 

( מה מודדת "צמיחה"? מה הייתה הצמיחה של 1%ענו על השאלה בהתייחס למושג "צמיחה" כפי שנלמד בהרצאות: )

 ?2016לצמיחת המשק בשנת  OECD-( מה תחזית ה1%? )2015המשק בשנת 

 מסוימת)תקופה(  צמיחה הינה שיעור או אחוז הגידול בתוצר המקומי הגולמי בשנה

______________________________________________________________________________ 

 OECD 2.4% (2.3%-2.5%) לפי 2016בשנת ה תחזית הצמיח(, 2.4-2.6%) 2.5% 2015בשנת הצמיחה 

______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 10שאלה 

(. אם כך, מדוע פער פריון 27.3.2016." )ידיעות אחרונות 2015בשנת  2.4%-"בסך הכול צמח התוצר האמריקאי ב

 , ובכמה? הסבירו.2015בשנת  העבודה בין ארה"ב לישראל גדל

 בלבד. 0.5%-פריון העבודה גדל ב –בשנה  2%-, וכיוון שהאוכלוסייה גדלה ב2.5%-ב 2015-התוצר הישראלי גדל ב

______________________________________________________________________________ 

 .0.6%-מביותר משמעותית  בארה"בכן הפריון גדל , ול2%-בארה"ב קטן משמעותית מהשנתי גידול האוכלוסייה 

______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 11שאלה 

שעות נוספות בחודש מהבית" )ידיעות אחרונות  20"הניסוי יוצא לדרך: אלף הורים בשירות המדינה יוכלו לעבוד עד 

 בעלי עניין עיקריים בפרויקט זה, והסבירו את העניין שלהם.  שישהציינו (. 21.3.2016

 יעסיק עובדים בתנאים חדשים. –מעסיק )המדינה(                            יעבדו בתנאים חדשים. –עובדים בניסוי       

1.  _____________________________________2____________________________________ . 

 תחשיב שעות נוספות, דיווח מהבית. – ספק משכורת                                     הורים עבדו מהבית. – משפחות

3. _________________________________ ____4____________________________________ . 

 אם הניסוי יצליח )יורחב(.  –כלל העובדים              יספק אמצעים מהבית.  –ספק מחשבים/תקשורת 

5. _________________________________ ____6____________________________________ . 

 

 (%3) 12שאלה 

 (.28-29.3.2016"גם אם חברות הגז לא יודו בכך, הן שמחות על העיכוב שנגרם בגלל..." )גלובס 

 מהו הפרויקט המרכזי שמתעכב? –( אישור מתווה הגז גורם לעיכוב בפעילות של חברות הגז 1%) .א

 פיתוח מאגר לווייתן.

__________________________________________________________________________ 

 ( לפי העדכון האחרון, מהי העלות של פרויקט זה?1%) .ב

 מיליארד דולר. 5.5-לות של כבע העלות של פיתוח לווייתן כרוך

__________________________________________________________________________ 

 ( מהי הסיבה שגלובס טוען שהחברות שמחות על העיכוב שנגרם? 1%) .ג

 מחירי המכירה של הנפט והגז ירדו משמעותית, לחברות יש פחות כסף והן צריכות זמן לגיוס כספים לפיתוח.

__________________________________________________________________________ 
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 (%2) 13שאלה 

"הוקם מתקן חדש ומודרני לטיהור שפכים בצפון רצועת עזה. הבניה הושלמה בשנה שעברה כמתוכנן, אבל הוא טרם 

הופעל כי לפלסטינים יש מחסור חמור בחשמל. הביוב משבית את מתקן ההתפלה באשקלון." )ידיעות אחרונות 

 ולמודל ארבעת ממדים. (. האם הפרויקט הצליח או לא? התייחסו למודל של קבוצת סנדיש16.3.2016

 לפי מדד ההצלחה של קבוצת סטנדיש המתבססים על משולש הברזל עד לסיום הפרויקט, הפרויקט הצליח.

______________________________________________________________________________ 

 .יתר המדדיםל לא הצליח בלפי מודל ארבעת הממדים של שנהר ודביר, הפרויקט הצליח רק בממד הראשון אב

______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 14שאלה 

(. מהם שני היתרונות המשמעותיים 5.4.2016"חדש במעלות תרשיחא: שכונת מכולות ליד האגם". )ידיעות אחרונות 

 ו בהרצאות מתייחס השימוש במכולות?של הקמת שכונות מכולות, ולאיזה נושא שלמדנ

 : עלויות הקמה נמוכות, שימוש חוזר בחומר ולכן איכות הסביבה ועלויות מחזור.היתרונות ( שני2%)

_______________________________________________________________________________ 

 עלות מחזור חיים של מוצר ובו נושא הקיימות.( 1%)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 15שאלה 

 (.15-16.5.2016"התעשיינים נגד התכנית לחופש ביום א'" )גלובס 

 ( כיצד ישתנה )אם בכלל( המספר הממוצע של שעות העבודה בשבוע, בעקבות התכנית? ציינו מספרים.1%) .א

 .42-וכתוצאה מהשינוי יקטן ל 43של שעות העבודה בשבוע עומד על המספר הממוצע 

___________________________________________________________________________ 

 אפשרויות. 2( אם כתוצאה מיישום התכנית התמ"ג יקטן, כיצד ישתנה פריון העבודה )אם בכלל(? ציינו 2%) .ב

 , פריון העבודה יקטן.1/43-פריון העבודה יגדל. אם התמ"ג יקטן ביותר מ ,1/43-אם התמ"ג יקטן בפחות מ

   ___________________________________________________________________________ 

 

   ___________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 16שאלה 

 :על סמך המאמרבאים ענו על הסעיפים ה

Serrador and Turner (2015). The Relationship Between Project Success and Project Efficiency. 

(. אבל מציין חמישה ממדים ולא ארבעה. מה Snhar and Dvir, 2007( המאמר סוקר מדידת הצלחה לפי )1%) .א

 הממד הנוסף שהמאמר מוסיף מעבר לארבעה שנלמדו בהרצאות? 

Team satisfaction – .שביעות רצון של הארגון/הקבוצה 

____________________________________________________________________________ 

 ( בין איזה שני ממדים על ציר הזמן )מבין הארבעה( מצוין הממד? ציינו את שמות שני הממדים.1%) .ב

 קוח )שני(.בין ממד היעילות )ראשון( לממד השפעה על הל

____________________________________________________________________________ 

 ( באיזה סוג של מחקר נבדק הקשר להצלחת הפרויקט, ומה רמת המתאם שנמצאה ביניהם?2%) .ג

 (0.362R=) 0.6( עומד על R( והמתאם )%1פרויקטים, ) 1386של  הקשר נבדק באמצעות מחקר אמפירי( %1)

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 17שאלה 

 (?Friemanמהן שתי הנקודות המרכזיות שניתן להסיק מעקומת פרימן )

 כל טעות בהערכת העלות של הפרויקט תגרור עליה בהוצאות הפרויקט                

 ________________________________________________________________________( 1%) .א

 עדיפה טעות הערכה כלפי מעלה מאשר כלפי מטה                

 ________________________________________________________________________( 1%) .ב
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 (%3) 18שאלה 

 ( מה מתאר השרטוט הבא?1%) .א

 חיים של מוצרמחזור 

______________________________________ 

 

בתוך  המלבנים 5-אחד מ( הוסף כותרת לכל 2%) .ב

 השרטוט

 , דעיכה משמאל לימין: פיתוח, חדירה, צמיחה, בגרות

 

 

 

 

 

 (%3) 19שאלה 

 (leanפרטו את שבעת הבזבוזים על פי ניהול רזה )

 מיותר )תיקון(, מלאי, תנועת אנשים, דפקטים )לא לפי מפרט(ייצור עודף, המתנות, שינוע חומרים, עיבוד 

1 __________________.2 __________________.3 __________________.4___________. _______ 

 

5________.__________ 6 __________________.7__________________. 

 

 (%2) 20שאלה 

האיור, תוך התייחסות תאר את מצב הביצוע של הפרויקט לפי 

 לכל עקומה ומה היא מציינת )אין צורך בנתונים נוספים(

 ביצוע פרויקט מאחר –ניצול מוגבר של באפר ( 1%)

עקומה 

1 _________________________________________ 

 הביצוע בסדר –ניצול הבאפר במסגרת גבולות הבקרה ( 0%)

עקומה 

2________________________________ _________ 

 ביצוע פרויקט מקדים –ניצול מועט של באפר ( 1%)

עקומה 

3_________________________________________  

 

 (%2) 21שאלה 

 ומהן היחידות של המדדים האלה? CoVלבין  Varianceמה ההבדל בין 

Variance עם היחידות של הנתונים דד לפיזורהינו מ 

 _______________________________________________________________________________ 

CoV הינו מדד מנורמל לVariance )חסר יחידות )סקלר 

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 22שאלה 

 :, ומתקיימת במפגש של שלושה תחומים, והםזמן לאורך מצב או תהליך לקיים להמשיך היכולתקיימות הינה 

 סביבה )כדור הארץ(( 0%)חברה )אנשים(, ( 1%)כלכלה )רווחים(, ( 1%)

_______________________________________________________________________________ 
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  והניקודמבנה המבחן: 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 16 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 בעמוד האחרון לשימושכם טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת 

 בהצלחה רבה!
 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – שאלות חישוביות

 

 (%7) 1שאלה 

בחלופה א' נדרשת . לשנה 4%ער ריבית להיוון שו שנים 4של  לפי אופק תכנון, להשקעה שלוש חלופותבוחנת חברה 

כל אחת מהשנים )מימין בסוף  ₪ אלף 89, 59, 69, 79הכנסה שוטפת של  , צפויה₪ אלף 113השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה ראשונית ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה.  ₪אלף  21וצפויה הוצאה שוטפת  לשמאל לפי הסדר(,

 ,לפי הסדר(מימין לשמאל אחת מהשנים )כל בסוף  ₪ אלף 11, 22, 33, 66שוטפת של  הכנסה , צפויה₪אלף  40של 

 , צפויה₪אלף  128נדרשת השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג'  ₪אלף  12הוצאה שוטפת וצפויה 

וצפויה הוצאה שוטפת  לפי הסדר(,מימין לשמאל כל אחת מהשנים )בסוף  ₪ אלף 50, 70, 100, 121הכנסה שוטפת של 

 שנה. ללשנה בתחילת כ ₪אלף  28

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 3%) .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 [₪]אלף 

 החזר
 על השקעה

 0.673 76.01 3 א'

 0.941 37.63 1 ב'

 0.626 80.07 2 ג'

 הסבירו.? (משתמשים בשיטה זוקיימת חלופה נשלטת )שלא תופיע על חזית היעילות, אם היינו ( האם 2%)  .ב

 .(ענ"נתקופת החזר וכן, חלופה א' נשלטת על ידי חלופה ב' )תקופת החזר והחזר על השקעה( וחלופה ג' )

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. משמעי, בהשוואת כל החלופות?-האם קיימת חלופה עדיפה להשקעה באופן חד( 1%) .ג

  ' עדיפה מבחינת ענ"נ.ג' עדיפה מבחינת תקופת החזר והחזר על השקעה וחלופה ב לא, חלופה

____________________________________________________________________________ 

 תמליצו? הסבירו.איזו חלופה על שההשקעה נוצלה באופן המיטבי. שנים החברה מעוניינת להראות  4( בתום 1%)  .ד

 הגבוה ביותר. החזר על השקעה חלופה ב' שבה ה

____________________________________________________________________________ 

 6.2018.1 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 במועד:   'בסמסטר:   6201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%10) 2שאלה 

 :לכל אחד מהם תמייחס שהחברהלהלן הקריטריונים והחשיבות . בחירה של חברה קבלניתל חלופות שלושחברה בוחנת 

 (,בינוניתחשיבות ) ביצועאיכות , (גבוהה)חשיבות עלות עבודה (, גבוהה מאוד)חשיבות  מקצועיות(, נמוכה)חשיבות  ניסיון

 (.מאוד נמוכה)חשיבות  גמישות(, גבוהה)חשיבות  כלכלי חוזק

 כפי שהוערכו על ידי החברה:לפי כל אחד מהקריטריונים החלופות הערכת להלן 

 .בינונית גמישות, נמוך כלכלי חוסן, בינונית ביצוע איכות, גבוהה עבודה עלות, בינונית מקצועיות, ךנמו ניסיון - א'

 .גבוהה גמישות, נמוך מאוד כלכלי חוסן, נמוכה ביצוע איכות, בינונית עבודה עלות, גבוהה מקצועיות, ךנמו ניסיון - ב'

 .גבוהה מאוד גמישות, נמוך כלכלי חוסן, נמוכה מאוד ביצוע איכות, נמוכה עבודה עלות, נמוכה מקצועיות, נוניבי ניסיון - ג'

 

קריטריון  בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל ו( השתמש6%) .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.1-המתחיל ב )בסולם

 

 משוקלל גמישות כלכלי חוסן איכות עלות מקצועיות ניסיון קריטריון

 1.000 1/19   4/19   3/19   4/19   5/19   2/19   משקל

 2.474 3 2 3 2 3 2 א

 2.632 4 1 2 3 4 2 ב

 2.526 5 2 1 4 2 3 ג

        

 

הניסיון והחוסן הכלכלי כל החלופות בש נים את תשובתכם לסעיף א' אם היה נודע לכם( האם הייתם מש2%) .ב

 את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה. ורשמוהסבירו  בינוניים?

 בהתאמה מימין לשמאל.  2.737, 3.158, 2.789. הציונים המשוקללים יהיו 'לא, חלופה נבחרת ב

____________________________________________________________________________ 

חשיבות  שהחברה החליטה לא ליחס כלהיה נודע לכם ( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם 2%) .ג

 .קריטריונים כפי שנובע מסעיף א'הבסולם דירוג חשיבות  הנחיה: השתמשו הסבירו.? איכות הביצועלקריטריון של 

 בהתאמה מימין לשמאל. 2.813, 2.750, 2.375. הציונים המשוקללים יהיו יה ג'הנבחרת תה הופחלה

____________________________________________________________________________ 

 

 (%7) 3שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. הקבלן 

 (, יזכה במכרז.שיעמוד בסה"כ הזמן הקצר ביותר )בביצוע של פעמיים

 ממשך הפעילות יכול להתקצר. 40%ימים, רק  15ידועים הפרטים הבאים על הפעילות: משך הביצוע הראשון )בכלל( 

 ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים:

o  'פעמים 3ניסיון קודם של , לקבלן ביצוע נוסף )לאחר הביצוע הראשון(כל  %15-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן א. 

o  'ניסיון קודם של פעם אחת, לקבלן ביצוע נוסף )לאחר הביצוע הראשון(כל  %20-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ב. 

o  'פעמים 2ל ניסיון קודם ש, לקבלן .ביצוע נוסף )לאחר הביצוע הראשון(כל  %10-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ג. 
 

 ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.3%) .א

 . 'אקבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 27.23 –ג'  יום, 26.64 –, ב' יום 24.82 –ים: א' נקבלהביצוע של משך        

____________________________________________________________________________ 
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הקבלנים. בהינתן העדכונים הבאים )כל יתר הפרטים ללא שינוי(, איזה קבלן  חדשים על נודעו עדכוניםעכשיו ( 2%)  .ב

 יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.

o  'של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה  %15-ב משך הביצוע מתקצר –קבלן א. 

o  'נורמלית רגילה-לפי עקומת למידה לוג %20-ב משך הביצוע מתקצר –קבלן ב. 

o  'ביצוע בנוספים  %30-שלישי, בביצוע הבנוספים  %20-בביצוע השני, ב %10-ב משך הביצוע מתקצר –קבלן ג

 .נוספים בביצוע החמישי %40-, וברביעיה

 קבלן ג'.

____________________________________________________________________________ 

 יום 25.34 –ג'  יום, 27.01 –, ב' יום 28.07 –ים: א' נקבל הביצוע שלמשך 

____________________________________________________________________________ 

 

מתקצר לפי עקומת למידה אקספוננציאלית.  ניםקבלכל ה( בהינתן התנאים של סעיף א', אבל משך הביצוע של 2%) .ג

 איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.

 '.אקבלן 

___________________________________________________________________________ 

 יום. 25.07 –ג'  יום,  23.44 –ב'  ,יום 22.21 –קבלנים: א' ה הביצוע שלמשך 

     ___________________________________________________________________________  

 

 (%9) 4שאלה 

פתרו את הסעיפים הבאים  של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. משכי הזמן נתונים ביח' זמן. פרטי פעילויות

 .תזמון מוקדם/מאוחר )שיטת ה"צלבים"(באמצעות תרשים רשת ו

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

0 4 0 4 0 4 - A 

2 5 2 3 0 3 - B 

2 5 2 3 0 3 - C 

0 9 4 9 4 5 A D 

1 11 5 10 4 6 A, B, C E 

2 12 5 10 3 7 B F 

0 13 9 13 9 4 D G 

1 16 11 15 10 5 D, E H 

2 20 12 18 10 8 F I 

0 16 13 16 13 3 G J 

0 20 16 20 16 4 H, J K 

 העמודות החסרות בטבלה. 5( השלימו את 5%) .א

                                                              A-D-G-J-K                                                       20 

 _______ומשך הנתיב/ים הקריטי/ים הינו  ____________הינן  /יםהקריטי /יםהפעילויות על הנתיב (1%) .ב

                                                                   A-E-H-K                                                            19 

 _______קריטי/ים הינו -סבומשך הנתיב/ים ה ____________הינן  /יםקריטי-סבה /יםהפעילויות על הנתיב( 1%) .ג
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הממוצעים, קיים משכי הזמן של הפעילות מתפלגים אקספוננצילית, המשכים בטבלה הינם ענו על סעיף ד' בהינתן ש: 

 חוסר תלות בין הפעילויות, ומתקיים חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

                                                                                                                            41.26% 

 יח' זמן ____________ 18יים הפרויקט תוך בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסת( 2%) .ד

 

 (%10) 5שאלה 

אישור תכנית עסקית, אחרי מתן : פעילויות של כולל . הפרויקט8חברת "כבישים" עובדת על הפרויקט החדש של כביש 

האישור יחל התכנון ראשוני ובמקביל תהליך חתימת החוזים, בתום התכנון הראשוני יחל התכנון הפרטני, בתום חתימת 

יחל הביצוע, ובתום הביצוע העברה לתפעול  בלניםתום התכנון הפרטני ושינוע הקרק בהחוזים, יחל שינוע הקבלנים, 

 :של הפעילויות התקציבהמשך ו פרטילהלן  הכביש.

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועל, החברה בהנחה של תזמון מוקדם

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 6

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 14

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 2.0 100% 1.0 90% אישור תכנית עסקית

 7.0 100% 6.0 80% ראשוני תכנון

 4.0 100% 2.0 75% חתימת חוזים

 14.0 100% 2.0 10% פרטניתכנון 

 4.0 80% 1.0 20% שינוע קבלנים

 4.0 20% 0.0 0% ביצוע

 0.0 0% 0.0 0% העברה לתפעול

 

 14) ונקודה ב'חודשים מתחילת הפרויקט(  6)א' בנקודה  של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIחשבו את ( 4%) .א

 .EVMשיטת  , לפיחודשים מתחילת הפרויקט(

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

1.0333 0.8267 0.40 2.60- 

 נקודה ב'
 חודשים( 14)

1.2171 0.7100 7.60 17.40- 

 

המופיעים  על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסריםבטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א'. ( 2%) .ב

 . EVM, לפי שיטת חודשים מתחילת הפרויקט( 13' )ב דשים מתחילת הפרויקט( ונקודהחו 5א' )נקודה ל

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

1.1818 0.8667 2.00 2- .00 13.00 11.00 15.00 

 'בנקודה 
 חודשים( 14)

1.1429 0.9231 6.00  4- .00 48.00 42.00 52.00 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.0 2.0 אישור תכנית עסקית

 2.0 4.0 ראשוני תכנון

 1.0 2.0 חתימת חוזים

 3.0 5.0 תכנון פרטני

 1.5 4.0 שינוע קבלנים

 9.0 6.0 ביצוע

 3.0 1.0 העברה לתפעול
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הסתמכו על , חודשים מתחילת הפרויקט( 14) ב' בנקודהנמצא הפרויקט שהניחו . התעלמו מתוצאות סעיף א'( 2%) .ג

לפי שיטת ) בטבלה הבאה המתוכננת לסיום הפרויקט לנקודת הזמן תוהשלימו את התחזיו הנתונים של סעיף ב'

EVM) ,התקציב לסיום הפרויקט הינו בהינתן שM80$ . 

 CPI SPI CV SV שיטה

 6.15- 9.23 0.9231 1.1429 (2%) ביצועית

  

-איזה פעילויות אפשר לדחות ובכמה? ומה תהיה ההשפעה על ה זמון מאוחר.את התכנון לתנדרשתם לתקן ( 2%) .ד

PV ( '14חודשים מתחילת הפרויקט( ובנקודה ב' ) 6של הפרויקט בנקודה א ?)חודשים מתחילת הפרויקט 

 שינוע קבלנים.חודשים ב 3דחיה של חודשים בחתימת חוזים ו 3דחיה של ( %1)

 ____________________________________________________________________________ 

 ובנקודה ב' יישאר ללא שינוי.מיליון דולר,  4-של הפרויקט יקטן ב PV-בנקודה א' ה( 1%)

 ____________________________________________________________________________ 

 

 (%10) 6שאלה 

חברות  8 נמצאובביטוח מקיף. בבדיקה של חברות ביטוח,  600,000₪"כבישים" מעוניינת לבטח מנוף שערכו חברת 

( 3)-( עלות שנתית של ביטוח, ו2, )( שם חברת הביטוח1הבאה: ) הפרטים בטבלה לפיהמפרטות את תנאי הביטוח, 

חברת "כבישים" . אירוע גדולבינוני, ואירוע , ןקטאירוע ולפי עלות הנזק הנובע ממנוף השתתפות עצמית לפי אחוז מעלות ה

, 0.12הסתברות ב , אירוע בינוני0.18בהסתברות  קטןאירוע : הקרובה, כךההסתברויות הצפויות בשנה מעריכה את 

 שלא יהיה יותר מאירוע בודד בשנה.חברת "כבישים" מניחה . 0.06הסתברות  אירוע גדול

חברת 
 ביטוח

באחוז עלות הביטוח 
 המנוףמערך 

 ת השתתפות עצמית באחוז מערך המנוףעלו
 אירוע קטן אירוע בינוני אירוע גדול

A 1.00% 16.0% 13.0% 10.0% 

B 1.50% 15.5% 12.0% 9.0% 

C 2.00% 13.0% 11.0% 8.0% 

D 2.50% 12.5% 10.0% 7.0% 

E 3.00% 11.0% 9.0% 6.0% 

F 3.50% 10.0% 8.0% 5.0% 

G 4.00% 10.0% 7.0% 4.0% 

H 4.50% 9.0% 6.0% 3.0% 

 

 ? הסבירו.₪ 65,000, אם לחברה מגבלת אשראי שוטף של כדאי לבחור חברת ביטוח( באיזה 2%) .א

 ₪ 60,000ונזק מקסימאלי  ₪ 35,760תוחלת תוצאה אפשרית , Fחברה 

____________________________________________________________________________ 

  

 חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו. קיימות( האם 1%) .ב

 טובה יותר ממנה.שהיא  Fחלופה  על ידינשלטת  Gכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 80,000מקסימלית של והשתתפות עצמית  ₪ 20,000-תקנות חברת "כבישים" מחייבות עלות ביטוח נמוכה מ( 1%) .ג

 הסבירו.? )ללא מגבלת אשראי שוטף של סעיף א'( איזו חלופה כדאי לבחורב .₪

 78,000₪ונזק מקסימאלי  33,240₪תוחלת תוצאה אפשרית  Cחלופה . מתוכן נבחר C ,D ,Eחלופות אפשריות 

____________________________________________________________________________ 

 

אינן מבטחות מנופים אלא רק ציוד מסוגים אחרים. איזה חברת ביטוח  C ,D ,Fעכשיו נודע שחברות ביטוח ( 1%) .ד

 ? הסבירו.וללא המגבלות של סעיף ג' כדאי לבחור תחת תנאי האשראי השוטף בסעיף א'

 לא אפשרויות F, D, Cכי חלופות  ₪ 60,000ונזק מקסימלי  ₪ 36,960, תוחלת תוצאה אפשרית Gחלופה 

____________________________________________________________________________ 
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 לכל היקף של נזק. 11.5% שלהשתתפות עצמית ביטוח בעלות  הציענמצאה חברת ביטוח נוספת שמעכשיו ( 3%)  .ה

)ללא המגבלות של  הקיימת תווסף לחזית היעילותבאחוזים, כדי שהחלופה הזו ת הביטוחמה צריכה להיות עלות 

 .והסבירו פרטו מחזית היעילות?אחרת מבלי לגרוע כל חלופה קיימת הסעיפים הקודמים( 

 . E-ל Dולכן צריכה להיות בין חלופה  ₪ 69,000עלות נזק מקסימלי של חלופה זו 

____________________________________________________________________________ 

 .(₪ 10,080) 1.68%-ל (₪ 9,420) 1.57% תהיה בין הביטוחמכאן שעלות 

____________________________________________________________________________ 

 האם כדאי לחברה לא לעשות ביטוח בכלל? הסבירו.( 2%) .ו

 בטח את המנוף.לאי לחברה כד ולכן, ₪ 216,000( תהיה 0)עלות טיפול ללא ביטוח  תוחלת תוצאה אפשרית

____________________________________________________________________________ 

 

  (%7) 7שאלה 

 פורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:של פרויקט מ פרטי הפעילויות

משך ברמת 
 50%ביטחון 

 [יח' זמן]

ברמת   משך
 80%ביטחון 

 [יח' זמן]

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

3 4 - A 

7 8 - B 

3 6 A C 

4 6 - D 

3 4 B, C, D E 

3 4 D F 

5 6 E G 

4 6 F H 

3 4 G, H I 

3 4 H J 

                                                                                               A-C-E-G-I                                24 

 _____הנתיב הינו _ _____ ומשך___הנתיב הקריטי הינן ___, הפעילויות על "קריטיהנתיב "ה( לפי שיטת 2%) .א

 

 ",קריטיתהשרשרת "ה( לפי שיטת 2%) .ב

                                                          B-E-G-I                                    18 

 ______ומשך השרשרת הינו ___________ פעילויות על השרשרת הקריטית הינן ה

משתמשות במשאב זהה, ממנו עומד רק אחד לרשות הפרויקט. כיצד E, F, G, I ת פעילויוהעכשיו נודע ש( 1%) .ג

 תשתנה השרשרת הקריטית ומה יהיה משכה? הסבירו.

 .המשך שלה(, ואין צורך להזיז אף פעילותהשרשרת הקריטית לא תשתנה )וגם לא 

____________________________________________________________________________ 

, תחת ההנחה של יח' זמן )לפי תאריך התחייבות ללקוח( 4ביטחון לפרויקט של  באפר( מנהל הפרויקט קבע 2%) .ד

התייחסות  ללא). פעילויות שאינן בשרשרת הקריטית תוזמנו בתזמון מוקדם משאב משותף שהוגדרה בסעיף ג'

 התגלו האיחורים הבאים בסיום הפעילויות מהתכנון המקורי:עם ביצוע הפרויקט  .(Feedingביטחון מסוג  באפרי

יח'  1באיחור של  כל אחת E, G, I , ופעילויות2כל אחת באיחור של  J, Dיח' זמן, פעילות  1באיחור של  A ותפעיל

בשרשרת הקריטית ושאינן לפעילויות  והתייחסוהסבירו  בתאריך המסירה ללקוח? יעמודהאם הפרויקט  .זמן

 הביטחון של הפרויקט. ולבאפרבשרשרת הקריטית, 

 .בדיוק יעמוד בתאריך המסירה ללקוח הפרויקט 

__________________________________________________________________________  

 (4)בהשוואה לבאפר ביטחון של  3"כ איחור של סה E, G, I  פעילויות :שרשרת קריטית

 __________________________________________________________________________ 

 .ישפיעו בגלל המרווחים שלהםלא  A, D, J תפעילו :לא בשרשרת הקריטית

 __________________________________________________________________________ 
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 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –אות שאלות בקי
 

 

 (%3) 8שאלה 

( איזה 1%( איזה סוג של ביצועים מודד "פריון"? )1%ענו על השאלה בהתייחס למושג "פריון" כפי שנלמד בהרצאות: )

 ברמת מדינה, כפי שהוגדר בכיתה?( מהי ההגדרה של "פריון עבודה" 1%יחס מודד הפריון? )

 ( פריון מודד את היחס בין תפוקות לתשומות,1%ארגון/ענף/מדינה(, ) -פריון מודד ביצועי יעילות )של מערכת  1%)

______________________________________________________________________________ 

 )תשומה( לשעת עבודה)תפוקה( תוצר מקומי גולמי פריון עבודה ברמת מדינה נמדד על ידי היחס של 

______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 9שאלה 

 (.16.6.2016מרקר -" )דה1.3%"הצמיחה ברבעון הראשון של השנה הייתה 

 ?התבטאה הצמיחה בפועל , בכמה"הצמיחה ברבעון הראשון"הסבירו את משמעות הניסוח  (1%) .א

 (. 1.3%-)הצמיחה בפועל, רבע מ 1.3%הכוונה שהצמיחה ברבעון הראשון של השנה הייתה בקצב שנתי של 

___________________________________________________________________________ 

 פריון העבודה ברבעון זה? הסבירו.להיות ( אם כך, מה צפוי 1%) .ב

 בשנה. שניהם בקצב שנתי. 2%-, כי האוכלוסייה גדלה ב0.7%העבודה ברבע הראשון צפוי להיות מינוס פריון 

___________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 10שאלה 

 ירו.( ועל כמה היא עומדת היום? הסב1%( כיצד מחשבים אותה )1%( מהי ריבית הפריים? )1%)

 ריבית הפריים הינה הריבית הממוצעת לביצוע עסקאות בבנקים מסחריים.

______________________________________________________________________________ 

 0.1%+  1.5%=  1.6%. ריבית הפריים עומדת היום על 1.5%מחשבים אותה כך: ריבית בנק ישראל + 

______________________________________________________________________________ 

  

 (%2) 11שאלה 

"הציבור לא ויתר על מותגים: ייסגר גם הסניף השני של רשת "אחד", שהחלה לפעול לפני שנה וחודשיים" )ידיעות 

 קבוצת סנדיש ולמודל ארבעת ממדים.(. האם הפרויקט הצליח או לא? התייחסו למודל של 21.3.2016אחרונות 

 לפי מדד ההצלחה של קבוצת סטנדיש המתבססים על משולש הברזל עד לסיום הפרויקט, הפרויקט הצליח.

______________________________________________________________________________ 

 .יתר הממדיםלא הצליח בו , חלקית בשני,ראשוןלפי מודל ארבעת הממדים של שנהר ודביר, הפרויקט הצליח בממד ה

______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 12שאלה 

מיליון שקל יוקם במודיעין ויחל לפעול כבר בסוף השנה במטרה לייעל ולקצר את הליך  18"בית מיון ענק בעלות של 

 (.3.4.2016הנשלחות מחוץ לארץ" )ידיעות אחרונות מסירת החבילות 

 ( מה המגמה של השנים האחרונות שמכתיבה את הצורך בהקמת בית המיון?1%) .א

 עלייה משמעותית במשלוח חבילות לארץ מחו"ל בגלל קניות באינטרנט. 

____________________________________________________________________________ 

 מה החשש העיקרי להצלחה של הפרויקט נובע מהמאמר? הסבירו.( 1%) .ב

 חודשים. 9מיליון שקל תוך  18עמידה בלוח הזמנים של הפרויקט: היקף של 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 13שאלה 

 :ש קובע פרויקטים בניהול במשמעו סינדרום הסטודנט

 ותמיד יהיה איחור מסוים של חלק מהאנשים ( 1%)עיקר ההשקעה של אנשים תתחיל לקראת תאריך היעד, ( 1%)

_______________________________________________________________________________ 
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 (%2) 14שאלה 

 (. 14.6.2016"הבנקים לא מקצצים בעובדים...  ולכן מתקשים להתייעל" )כלכליסט 

 ( מהו מדד יעילות הבנקים ולמה מדד זה דומה?1%) .א

 מדד יעילות הבנקים שבכתבה הינו יחס הוצאות להכנסות, והינו מדד הפוך לפריון )יחס תפוקות לתשומות(.

__________________________________________________________________________ 

 ( לפי המאמר, מדוע הבנקים מתקשים להתייעל? 1%) .ב

 כי הם לא מקצצים בעובדים בשכר הגבוה.

__________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 15שאלה 

(. 15-16.5.2016בעלי עסקים לאורך תוואי הרכבת הקלה מבקשים פיצויים מהמדינה, ואילו בלונדון".)גלובס "בישראל, 

 מה המדיניות שהציגה הממונה על התחבורה בנוגע לפרויקט הרכבת בלונדון, ועל איזו הנחה היא מתבססת?

 העסקים שלהם עולה.בעלי העסקים משתתפים במימון הרכבת הקלה כי ערך  הממונה הציגה מדיניות בה

______________________________________________________________________________ 

 

 (%5) 16שאלה 

-(. לפי גלובס, עלות ייצור קילו2016במארס  23-24מה עולה לנו יותר?" )גלובס  –"ייצור חשמל בגז טבעי או פחם 

 אג'. 18אג' ובתחנה הפועלת בגז  12וואט שעה )קו"ש( בתחנה הפועלת בפחם עולה 

 ( האם כדאי לייצר חשמל בתחנה הפועלת בפחם או בגז, ומדוע? הסבירו וציינו את העלויות הכוללות.2%) .א

 עלות סביבתית(.עלות הזיהום, הסביבה ) לוות גם העלויות הכרוכות באיכותהחשמל נלמחיר ייצור ( 1%)

___________________________________________________________________________ 

 א"ג. 22 גזא"ג, ותחנה מופעלת  32העלות הכוללת של קו"ש בתחנה מופעלת פחם הינו ( 1%)

___________________________________________________________________________ 

 ( לאיזה נושא שלמדנו בהרצאות מתייחס הדיון הזה?1%) .ב

 עלות מחזור חיים של מוצר ובו נושא הקיימות.

___________________________________________________________________________ 

 מגמה ומרכיבים. ( האם כדאי לעבור לייצור חשמל בתחנות המופעלות באנרגיה סולארית? התייחסו לעלות: 2%) .ג

 א"ג 32והעלות הכוללת הינה  0-( כן, עלויות שכרוכות באיכות הסביבה שואפות ל1%)

 ___________________________________________________________________________ 

 טכנולוגיה וירידת מחיר חומרי הגלם  משיכות לרדת בגלל הירידה מתמשכת הנובעת משיפור יות אלה מ( עלו1%)

___________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 17שאלה 

 :על סמך המאמרענו על הסעיפים הבאים 

Serrador and Turner (2015). The Relationship Between Project Success and Project Efficiency. 

 ( כיצד המאמר מגדיר יעילות של פרויקט, וכיצד מגדיר הצלחה של פרויקט?2%) .א

  ;זמן, תכולה ותקציבביעדי עמידה מוגדרת כ ( יעילות1%) 

____________________________________________________________________________ 

  ( הצלחה מוגדרת כעמידה ביעדים רחבים יותר של העסק/ארגון שנקבעו על ידי בעלי עניין מרכזיים.1%)

____________________________________________________________________________ 

הצלחה נעשה ( המאמר מציג היסטוגרמה של דירוג רמת ההצלחה של הפרויקטים; בכמה רמות של דירוג 2%) .ב

 שימוש? ולאיזו התפלגות נעשתה השוואה של ההיסטוגרמה?

 ההשוואה נעשתה להתפלגות נורמלית.( 1%)נעשה שימוש בדירוג הצלחה לחמש רמות, ( 1%)

____________________________________________________________________________ 
 

 (%2) 18שאלה 

 באנגלית, ורשום את ראשי התיבות המתאימים והפירוט שלהם בעברית. GDPפרט את ראשי התיבות 

(1% )Gross Domestic Product( ,1%ת )גולמי מקומיתוצר  –"ג מ 

_____________________________________________________________________________ 
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 (%2) 19שאלה 

 ( שרטטו במערכת הצירים הנתונה את העקומה1%) .א

 תקציב הפרויקט לאורך ציר הזמן.של 

 ( רשמו על ציר הזמן את שלבי הפרויקט, תוך התייחסות1%) .ב

 למיקום שלהם בזמן ותוך התאמה לעקומה ששרטטתם.

 

 

 

 

 

 סגירה           ביצוע          תכנון            ייזום                                                                                            

 (%2) 20שאלה 

 PMBOK-מנה את חמשת קבוצות התהליכים המפורטים ב

 ייזום, תכנון, הוצאה לפועל )יישום(, בקרה, סגירה

1___. ___________2 ______________.3 ______________.4_______. _______ 5________._____ 

 

 

 (%3) 21שאלה 

( שרטטו במערכת הצירים הנתונה איור המתאר את "מגרש המשחקים", ותנו כותרת ברורה לכל עקומה 1%) .א

 שאתם משרטטים.

 גבול של תחילת פעילויות בתזמון מוקדם –עקומה תחתונה 

___________________________________________ 

  גבול של סיום פעילויות בתזמון מאוחר –עקומה עליונה 

___________________________________________ 

 

( הסבירו באופן מדויק באיזה חלק של האיור נמצא 2%) .ב

 "מגרש המשחקים", מה הוא מתאר ולמה משמש.

 העקומות,  אזור זה מתאר את הינו האזור בין"מגרש המשחקים" 

___________________________________________ 

 פעילויות ל תחום הפעילויות בתזמון מוקדם ומאוחר, ואינו מתייחס

___________________________________________ 

 .שאינן על הנתיב הקריטי

___________________________________________ 

 

 (%2) 22שאלה 

 ?ומדועגדול יותר  ROI-היכן נצפה ל
 טק יותר ממזון, בגלל סיכון גדול יותר-היי                                             

 _________________________________________________________ טק או תחום מזון:-היי( 1%) .1
 השקעה גדולה יותר, בגלל מיעוט היצע המשקיעים הפוטנציאלים                                                                   

 : _______________________________________________₪או מיליון  ₪( השקעה של מיליארד 1%) .2
 

 (%2) 23שאלה 

 מהן שלוש היכולות העיקריות להן נדרש מנהל פרויקט בביצוע תפקידו.

 ידע/ניסיון בתחום מהות הפרויקט.( 1%)הובלה/מנהיגות, ( 1%)ניהול פרויקטים, ( 0%)

1 ________________________.2 ________________________.3________________________. 
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   : 

o 7  "  , 60%. 

o 16  "  , 40%. 

         

    ,     

       
  

Beta distribution  � = +4�+6 ,   = −6  

Normal standardization = �̅−��  

Exponential distribution � = − �−��, � = � , � = � 

Learning curve   � = ∙ [ + − ∙ + � ],    = log  

    � = ∙ �� �
 

COCOMO   � � = ∙ ��� , � = .5 ∙ � �  

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, �� = � ��⁄ , �� = �⁄  

Risk management   � � = − ( − ��)( − �) 

Coefficient of Variation � = � �⁄ , � = � � �⁄   

         

!   
(           ס      ( 

 
 1 (%6) 
     ,    4     5%  .  '  

   108  ₪ ,    70 ,80 ,50 ,130  ₪   (   
,)       20  ₪  .      '   

 50  ₪ ,    75 ,35 ,25 ,15  ₪   (    )  , 
   11  ₪  '   .        135  ₪ , 

   130 ,110 ,95 ,70  ₪  (     ,)      
31  ₪    . 

. (3% .     ) 

 
 

  
] [ 

" 
 [₪] 

 
  

' 3 106.91 0.990 

' 1 46.16 0.923 

' 2 112.82 0.836 
.  (%1        )  ,.  ?     

 ,       ,   , ".    

____________________________________________________________________________ 
. (%1 )      - ,  ? . 

 , '      , '   '   ,   . "    
____________________________________________________________________________ 

. (1%  )4          . .  ? 

   '     .   
____________________________________________________________________________ 

 :   7.2011.30 

 :   "   

 :     

:   1251-1-364 

 :7201   :'   :' 

:   3  

 :   ,   
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 2 (%10) 
  " "   .       : 

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

       :      
' -    ,   ) (  ,  ,   , . 
' -     , () ,  ,  ,  . 
' -     , ,   ,   , . 

 '-     ,) (  ,  ,  ,  . 
 
. (6% )     ,    :  ,       

(  -1.      .     "  ,) 

        

   1/15   1/3    4/15   1/5    2/15 1.000 

 5 1 3 1 3 2.067 

 2 4 4 3 1 3.267 

 4 3 1 5 4 3.067 

 3 2 4 2 5 3.000 

 

. (%2   )    '            
/     ? .         

 '    .    -  '    .   '3.067  
____________________________________________________________________________ 

. (%2 )      '             ?
         . 

   - .'  1.8000 ,2.733 ,3.333 ,2.467 .    
____________________________________________________________________________ 

 
 3 (%10) 
  .)  (             :

.)  (     ,     , 
. (2%.      ) 

                                                                      C-F-I-K                                19.00 
. (2%.___________   ,______________       ) 

                                                                                                                       85.31% 
. (2%      ,     )22 ____________  ' 

                                                                                                                                 17.7691 
. (2% ,     )    '      ____________ 

                                                                                                                      
         ,'          3  . 

                                                                                                                       30.85% 
. (1%      ,     )16 ____________  ' 

                                                                                                                                        21.5844 
. (1% ,     )    '       ___________ 
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]  ' [ 
  

]  ' [ 
  

]  ' [ 
  

]  ' [ 
  

]  ' [ 
  
 

 

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 - A 

0.5000 1.50 4.00 1.00 1.00 - B 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 - C 

1.1667 3.50 8.00 3.00 1.00 A D 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 A, B E 

1.5000 5.50 11.00 5.00 2.00 C F 

0.5000 1.50 4.00 1.00 1.00 D G 

1.3333 8.00 12.00 8.00 4.00 D, E, F H 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 F I 

1.3333 8.00 12.00 8.00 4.00 G J 

1.1667 4.50 9.00 4.00 2.00 I K 

 
 4 (%7) 

  .       .        
 "     .   ,)   (   : 

o   '%30-    ס   - .      -
    ,   ) (  30       ,5 . 

o   '%20-    ס   - .       
    -    , ) (  16       ,2 

. 

o   '%10-    ס   - ,        
  -      ,10 .     , 

. (3%.   ?   "     ) 

 ' . 
____________________________________________________________________________ 

           ' '  22.95 ס:    19.50 ס'  , 24.11 ס, 
____________________________________________________________________________ 

.  (3% )  .           ,)     (
.   ?   "     

o  '  .   3       ס 

o  ' (    ס  (   14 . 

o  ' ,  -    ,    4       ס 
   ) (  12 . 

 '. 
____________________________________________________________________________ 

    ' '  32.72 ס:    23.85 ס'  , 21.09 ס, 
____________________________________________________________________________ 

. (%1 )    '  ,         ' ( :
   )'   .   ?   "     . 

  17.98 ס'  ,'  -' :     '. 
     ___________________________________________________________________________  
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 5 (%10) 
   .        :     .     

   .       ,  .       ,
     ,-      .: 

 

    ,     :      , 
 

 
 

 

'   
6    

'   
13    

    
  100% 3.0 100% 5.0 

  80% 3.0 90% 5.0 

  20% 2.0 100% 6.0 

  10% 2.0 100% 14.0 

  0% 0.0 80% 16.0 

  0% 0.0 40% 12.0 

- 0% 0.0 20% 2.0 

 

. (4% )  SV, CV, SPI, CPI    ( '   6  '   )   
(13  ,)     EVM. 

 

 CPI SPI  CV SV 

'   
(6 ) 0.7200 1.2000 2.8- 1.2 

'   
(13 ) 0.6733 0.8783 19.6- 5.6- 

 

. (2%     ,'     )      
( '    6 ( '    )   13  .)    

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 
'   

(6 ) 0.5833 1.4000 -5.00 2.00 7.00 12.00 5.00 

 ' 
(13 ) 0.9032 1.0769 -6.00 4.00 56.00 62.00 52.00 

 
. (%4  ) "   16    M58$ ) (    

 '   ' (,  EVM      16     ס   ( 
.   

 ) (   ($M) 
  2.0 1.0 

  4.0 1.0 

  2.0 2.0 

  4.0 3.0 

  3.0 4.0 

  5.0 4.0 

- 3.0 2.0 
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 CPI SPI CV SV 

 (2%) 0.9032 1.0769 6.69- 4.46 

 (2%) 0.9118 1.0690 -6.00 4.00 

 
 6 (%10) 
           .     200 

    .         )    (
      .        .   

  ,   ( 200 )    .      
, (   ,   )       .   ,  

 ,  :  , (1 )    ,(2 )   ,-(3 )   
   :   0.02,   0.03    0.05  (

.)      
 

    
 [%] 

  ]%[ 
   

A.      1.5% 16.0% 10.0% 5.0% 

B.      2.5% 14.0% 9.0% 5.0% 

C.      3.5% 13.0% 8.0% 4.0% 

D.     ' 5.0% 12.0% 7.0% 4.0% 

E.      7.0% 11.0% 6.0% 3.0% 

F.       8.0% 10.0% 5.0% 3.0% 

G.     10.0% 10.0% 3.0% 1.0% 

H   . 12.0% 9.0% 5.0% 2.0% 

 

. (2% )          ,27,000 ? . 

 C () ,   8,400$   26,000  
____________________________________________________________________________ 

 

. (1% )   ,       .    '    
     '  .  ? 

 E ()    15,100$   22,000$   C,D   
____________________________________________________________________________ 

 

. (1%  ) .  ?   ,   

  ,G ( )    F (). 
____________________________________________________________________________ 

 

. (1% ) '     - ,'        ?. 

 B (    ,)6,600$   28,000$  A    
____________________________________________________________________________ 
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. (3% )  .              
 25,000      .           

 ?  . 
      25,000$      C ( )-D (') . 

____________________________________________________________________________ 
       2.95% (5,900$) -4.40% (8,800$). 

____________________________________________________________________________ 

. (2% )    (     ?    )'   . 

      C ( )-D (')     26,000$ -24,000$ 
____________________________________________________________________________ 

       .-26,000$  .    

____________________________________________________________________________ 

 
 7 (%7)  
    :)  (    

  
 50% 

[ '] 

   
 80% 

[ '] 

  
 

 

4.157 5 - A 

3.157 4 - B 

2.157 3 - C 

3.157 4 A, B D 
5.157 6 B, C E 

4.157 5 C F 

3.157 4 D G 
1.157 2 E H 

4.157 5 D, F I 

3.157 4 H J 

                                                                                                  B-E-H-J                                16.000 
. (2%   )" "   ,___   ___ _____ _  _______ 

 
. (2%)           1 ,   . 

 
. (1% ,'     )  " ," 

                                                          B-E-H-J                                     12.628 
      ___________   ________ 

 
. (1% )   B ,D ,H    .       ,   

.  ?      

     ,)    (   B ,D ,H   . 
____________________________________________________________________________ 

 
. (1% )  ,'     G ,H       ,   

.  ?        . 

   ,)    (       G ,H .    
_________________________________________________________________ ___________ 

    H,   "G. 

__________________________________________________________________________  
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(           ס      ( 
 

 8 (%3) 
 "   "      ) (  : 

. (1%    ) ?" "  " "   

      .       
____________________________________________________________________________ 

. (2%   )  2014 ,2015, - 2016?  
   -2014  -0.2%  ,2015  -1.0%  ,2016 , -0.2%. 

____________________________________________________________________________  
 

 9 (%3) 
   "       2017  2.3%  (17.1.2017  .) 

    "2017  0.7%: 
. (1% )?        . 

  "   2017   1.6%   ,(2.3%) (   0.7%.) 
___________________________________________________________________________ 

. (2%         ,      )2017.  ? 

(1% )      2017  3.2% (3.1% - 3.3%.) 
___________________________________________________________________________ 

(1% )       2%     ,1.2%  . 
___________________________________________________________________________ 

 
 10 (%3) 

     : " )   ס"   21.11.2016 .)     
.     ,   

.   ס        . ס                                   
1.  _____________________________________2____________________________________ . 

. ס   .   ס                                     

3. _________________________________ ____4____________________________________ . 

.  ס /     .      ס          

5. _________________________________ ____6 .____________________________________ 

 
 11 (%2) 

. (1%   )? 

.          
____________________________________________________________________________ 

. (1% )       2017 ,.  ?      
 +    :   1.5%   .  2017  1.75%  =1.5%  +0.25% 

___________________________________________________________________________ 
 

 12 (%2) 
  ( ."       :  "6.12.2016   .)  

 ,   ?          ?   
(1% ) "   , .        

______________________________________________________________________________ 
(1% ).           

______________________________________________________________________________ 
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 13 (%3) 
 ( "....     '         "28.11.2016.) 

. (1%   )  .    ? 

.    

__________________________________________________________________________ 

. (1% )   '   ? 

   '      -4 .   
__________________________________________________________________________ 

. (1%  ) ?    '     

  2019     (2020 ). 
__________________________________________________________________________ 

 
 14 (%3) 

  ( "       :  "29.11.2016     .)PPP 
    .    ,     (  .) 

(2% )PPP ס Public Private Partnership    ,     ,    
______________________________________________________________________________ 

 .          ,      
______________________________________________________________________________ 

(%1  )6   "     .      
______________________________________________________________________________ 

 
 15 (%2) 

      :      "-  ( ."    
5.12.2016    .)   ?       ,. 

(1% )     -. 
_______________________________________________________________________________ 

(1%      )- .)       , (  

_______________________________________________________________________________ 
 

 16 (%3) 
 ( "       :  " "6.12.2016.) 

. (1%?     "      ) 

.         ס"    -. 
___________________________________________________________________________ 

. (2%.    ? "     ) 

  ) ( "      -2 -3.5    . 
   ___________________________________________________________________________ 

 
 17 (%2) 

       Hornstein (2015): 
The integration of project management and organizational change management is now a necessity. 

. (1%.       ) 

          . 
____________________________________________________________________________ 

.  (1%)       -PMBOK ?    / 

-PMBOK .)    (       
____________________________________________________________________________ 
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 18 (%3) 
       ,      , "    

    )%( 1800  2025?    . 
                                                                                                  2-3% 

      %___________ _______________ ___  ס  ( 1%) .

                                               "                                   15-20% 

  _________    % ___________ ___ ______      ס  ( 1%) .

                                                                                                80-85% 

  __________________    % ___________   ס(   %1) .
 

 19 (%2) 
?  ,           ,       

(1% )       ,,    
_______________________________________________________________________________ 

(1% )    ,        
_______________________________________________________________________________ 

 
 20 (%3) 
    -Buffers  ,   )   , ( ,     

?   
Project ס  ס )   (   ,   

1. ____________________________________________________________________________ 
Feeding ס  ס    )  (   ,   

2. ____________________________________________________________________________ 
Resource ס  ס   :   ,    ,   

3 ._____________________________________________________________________________ 
 

 21 (%2) 
 .       .    

 : ל על)ל ל  ח=  פ –( ל ל+  פע
_______________________________________________________________________________ 

 
 22 (%2) 

          ,   :        
                                                                                                              

________   ____________________ ,  ____________________________ 
 

 23 (%2) 
      : 

(1% ) ,        (1% )        
_______________________________________________________________________________ 
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 (, ד"ר ישראל טירקל364-1-1251) פרויקטיםניהול בחינה מסכמת ב
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o ד:מבנה המבחן והניקו 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 18 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

o בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

o דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

o על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

o נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

o טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 

 בהצלחה רבה!
 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – חישוביותשאלות 

 

 (%6) 1שאלה 

בחלופה א' נדרשת . לשנה 3%ער ריבית להיוון שו שנים 4של  לפי אופק תכנון, להשקעה שלוש חלופותבוחנת חברה 

כל אחת מהשנים )מימין בסוף  ₪ אלף 35, 55, 75, 95הכנסה שוטפת של  , צפויה₪ אלף 45השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה ראשונית ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה.  ₪אלף  24וצפויה הוצאה שוטפת  לשמאל לפי הסדר(,

 ,לפי הסדר(מימין לשמאל אחת מהשנים )כל בסוף  ₪ אלף 15, 25, 35, 74שוטפת של  הכנסה , צפויה₪אלף  99של 

 , צפויה₪אלף  128נדרשת השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג'  ₪אלף  11הוצאה שוטפת וצפויה 

וצפויה הוצאה  לפי הסדר(,מימין לשמאל כל אחת מהשנים )בסוף  ₪ אלף 90, 100, 110, 130הכנסה שוטפת של 

 שנה. ללשנה בתחילת כ ₪אלף  35שוטפת 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 3%) .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 [₪]אלף 

 החזר
 על השקעה

 2.388 107.47 1 א'

 -0.001 -0.07 4 ב'

 1.089 139.38 2 ג'

 ללא תלות בחלופות האחרות? הסבירו., בכל מקרה( האם קיימת חלופה בה לא כדאי להשקיע %1) .ב

 .0הינם  השקעההחזר על ו ענ"נ, שנים 4בתום  קופת החזראין טעם להשקיע בחלופה ב' כי ת ,כן

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. החלופות?כל  , בהשוואתמשמעי-באופן חדה להשקעה האם קיימת חלופה עדיפ( %1) .ג

  מבחינת ענ"נ.וחלופה ג' , ר על השקעהתקופת החזר והחזעדיפה מבחינת  'א חלופהלא, 

____________________________________________________________________________ 

 ? הסבירו.לבחור תמליצובאיזו חלופה אם החברה מקנה לכל אחד מהקריטריונים חשיבות שווה, ( 1%) .ד

 הגבוה ביותר. חזר על השקעה התקופת ההחזר הקצרה ביותר וה' שבה אחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 7.2012.21 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 ב'מועד:   'אסמסטר:   7201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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 (%10) 2שאלה 

 :לכל אחד מהם תמייחס שהחברהלהלן הקריטריונים והחשיבות . חלופות של קבלני ביצוע ארבעבוחנת " בומבה" תחבר

 מהירות ביצוע(, בינונית)חשיבות  , מקצועיות(נמוכהחשיבות ) עלות(, בינונית)חשיבות  יעילות(, גבוההחשיבות גמישות )

 מאוד(. גבוההחוסן כלכלי )חשיבות  (,מאוד נמוכה)חשיבות 

 כפי שהוערכו על ידי החברה:לפי כל אחד מהקריטריונים החלופות הערכת להלן 

 חוסן כלכלי בינוני., גבוההמהירות ביצוע , מאוד נמוכה מקצועיות, תבינוני עלות, נמוכה יעילות, גבוההגמישות  - א'

 ., חוסן כלכלי גבוהבינוניתמהירות ביצוע , גבוהה מקצועיות, גבוההעלות , בינונית יעילות, נמוכה מאודגמישות  - ב'

 .מהירות ביצוע נמוכה מאוד, חוסן כלכלי נמוך, בינונית מקצועיות, נמוכה מאודעלות , נמוכה יעילות, נמוכהגמישות  - ג'

 .מהירות ביצוע נמוכה, חוסן כלכלי נמוך מאודנמוכה,  מקצועיות, נמוכהעלות , נמוכה מאוד יעילות, בינוניתגמישות  -ד' 

 

קריטריון  בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל ו( השתמש6%) .א

 החלופה הנבחרת.(, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את 1-המתחיל ב )בסולם

 משוקלל חוסן כלכלי מהירות מקצועיות עלות יעילות גמישות קריטריון

 1.000 5/18   1/18    1/6    1/9    1/6    2/9   משקל

 2.667 3 4 1 2 2 4 א

 778.2 4 3 4 1 3 1 ב

 333.2 2 1 3 4 2 2 ג

 1.889 1 2 2 3 1 3 ד

 

הציון בכל שנוספה חלופה חמישית שבה  א' אם היה נודע לכםנים את תשובתכם לסעיף ( האם הייתם מש%2) .ב

 את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה. ורשמו? הסבירו בינוני/יתקריטריון היה 

889.2ד' ללא שינוי. ציון חלופה ה'  -. ציוני חלופות א' לחלופה החמישית התשובה הייתה משתנה   

____________________________________________________________________________ 

? עלות הינה נמוכההציון של שבכל החלופות  נים את תשובתכם לסעיף א' אם היה נודע לכםהאם הייתם מש( %2) .ג

 .הסבירו ורשמו את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה

 בהתאמה מימין לשמאל. 1.889, 2.222, 3.000, 2.778הציונים המשוקללים '. בשארת החלופה הנבחרת נ

____________________________________________________________________________ 

 

 (%7) 3שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. הקבלן 

 :יםידועים הפרטים הבא ל פעמיים(, יזכה במכרז.שיעמוד בסה"כ הזמן הקצר ביותר )בביצוע ש

o  '%20-משך הביצוע מתקצר בימים,  16בשיטה של קבלן זה משך הביצוע השני )בכלל( של הפעילות הינו  –קבלן א 

 פעמים. 4, ולקבלן ניסיון קודם של לינארית רגילה-לפי עקומה לוג

o  ממשך זה מבוצע  30%ימים,  18בשיטה של קבלן זה משך הביצוע הראשון )בכלל( של הפעילות הינו  –' בקבלן

 פעמים. 3, ולקבלן ניסיון קודם של לינארית רגילה-לפי עקומה לוג %25-משך הביצוע מתקצר בבאמצעות מכונה, 

o  'ממשך זה מבוצע  40%ים, ימ 14בשיטה של קבלן זה משך הביצוע הראשון )בכלל( של הפעילות הינו  –קבלן ג

 פעמים. 2, ולקבלן ניסיון קודם של לינארית רגילה-לפי עקומה לוג %10-משך הביצוע מתקצר בבאמצעות מכונה, 

 

 ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.3%) .א

 . א'קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 25.11 –ג'  יום, 24.35 –, ב' יום 23.15 –ים: א' נקבלהביצוע של משך        

____________________________________________________________________________ 
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הבאים, איזה קבלן יבחר ע"י מנהל בהינתן העדכונים נודע שחלק מהמידע המקורי לא היה מדויק. עכשיו ( 3%) .ב

 הפרויקט? הראו והסבירו.

o  'בכלל( של הפעילות )ולא השני בכלל(, יתר הנתונים ללא שינוי. הרביעיימים הינו משך הביצוע  16 –קבלן א( 

o  'יתר הנתונים ללא שינוי. הביצועיםשל מספר  3כל הכפלה פי משך הביצוע מתקצר  –קבלן ב , 

o  'יתר הנתונים ללא שינוי.כל ביצוע נוסף )לאחר הביצוע הראשון( %10-מתקצר ב משך הביצוע –קבלן ג , 

 .ג'קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 24.13 –ג'  יום, 27.83 –, ב' יום 28.93 –ים: א' נקבל הביצוע שלמשך 

____________________________________________________________________________ 

( בהינתן התנאים של סעיף א', אבל משך הביצוע של קבלן ג' מתקצר לפי עקומת למידה אקספוננציאלית )רמז: %1) .ג

 סבירו.שחישבתם בסעיף א'(. איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו וה בפקטור הלמידההשתמשו 

 יום 21.10 –ג'  ,ב' ללא שינוי-וא' : יםנקבלהביצוע של משך  '.גקבלן 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%10) 4שאלה 

הסעיפים פתרו את  פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. משכי הזמן נתונים ביח' זמן.

                  .תזמון מוקדם/מאוחר )שיטת ה"צלבים"(הבאים באמצעות תרשים רשת ו

 העמודות החסרות בטבלה. 5( השלימו את 5%) .א

                                                                             B-E-G-K                                 23 

 _______ ומשכו/משכם ______________________הינן  /יםהקריטי /יםהפעילויות על הנתיב (1%) .ב

                                                                               B-E-L, C-F-J-L                                22 

 _______ ומשכו/משכם ______________________הינן  /יםקריטי-סבה /יםהפעילויות על הנתיב( 2%) .ג

 

 לית, המשכים בטבלה הינם הממוצעים, קייםאמשכי הזמן של הפעילות מתפלגים אקספוננציענו על סעיף ד' בהינתן ש: 

 חוסר תלות בין הפעילויות, ומתקיים חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

                                                                                                                            37.55% 

 יח' זמן ____________ 19בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך ( 2%) .ד

 משך LF LS EF ES מרווח
באה מיד 

 אחרי
 פעילות

7 9 7 2 0 2 - A 

0 5 0 5 0 5 - B 

1 4 1 3 0 3 - C 

7 14 9 7 2 5 A D 

0 14 5 14 5 9 B E 

1 9 4 8 3 5 C F 

0 21 14 21 14 7 D, E G 

4 23 18 19 14 5 E H 

3 15 8 12 5 7 B, C I 

1 15 9 14 8 6 F J 

0 23 21 23 21 2 G K 

1 23 15 22 14 8 E, I, J L 
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 (%12) 5שאלה 

הפרויקט יכלול את הפעילויות הבאות: שלב ייזום שבסופו תתקבל החלטה אם . רחפן חדש בוחנת ייצורחברה "עפיפון" 

ון תכנון ראשוני ותכנון פרטני, בסיום התכנלבצע את הפרויקט, בהנחה של החלטה חיובית ועם סיום הייזום ניתן להתחיל ב

הבדיקות האינטגרציה וות, ורק עם סיום אינטגרציה ובדיקיתן להתחיל בנוח הפרטני ניתן להתחיל בפיתוח, בסיום הפית

 :להלן פרטי המשך והתקציב של הפעילויות ה לייצור.ניתן להתחיל בהעבר

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:התכניתביישום החלה ה חבר, המאוחר בגלל מגבלות תקציבהנחה של תזמון ב

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 5

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 13

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 5.0 100% 1.0 100% עסקיתתכנית 

 4.0 100% 3.0 90% כספיםגיוס 

 12.0 100% 8.0 60% תכנון הפרויקט

 22.0 80% 2.0 30% תיכון המוצר

 12.0 60% 1.0 10% פיתוח חומרה

 16.0 80% 0.0 0% פיתוח תכנה

 4.0 10% 0.0 0% טיפוס-אב
 

חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודה ב'  5בנקודת בקרה א' ) של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%) .א

 .EVMשיטת  חודשים מתחילת הפרויקט(, לפי 13)

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 5)

1.4667 1.2941 7.0 5.0 

 נקודה ב'
 חודשים( 13)

0.8133 0.8243 14.0- 13.0- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסרים( התעלמו מתוצאות סעיף א', ובטבלה הבאה השלימו את 2%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  13חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה ב' ) 5המופיעים לנקודת בקרה א' )

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 5)

1.3077 1.2143 4.00 3.00 17.00 13.00 14.00 

 ב'נקודה 
 חודשים( 13)

0.8286 0.8529 -12.00 10- .00 58.00 70.00 68.00 

 

והסבירו  מבחינת לו"ז ותקציבנתחו את הביצוע מול התכנית  ,סעיף ב'למדדי הבקרה של נקודה ב' ב בהתייחס( %2) .ג

 היכן הפערים קטנים/גדולים יותר )התייחסו לפערים אבסולוטיים ויחסיים(.

 ובחריגה בתקציב, לפי מדדים אבסולוטיים ויחסיים הביצוע ביחס לתכנית הינו בפיגור בלו"ז

____________________________________________________________________________ 

 הפער גדול יותר בתקציב מאשר בלו"ז, לפי מדדים אבסולוטיים ויחסיים

____________________________________________________________________________ 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.0 1.0 ייזום

 2.0 2.0 תכנון ראשוני

 3.0 4.0 תכנון פרטני

 6.0 5.0 פיתוח

 4.0 3.0 אינטגרציה

 5.0 3.0 בדיקות

 4.0 2.0 העברה לייצור

144

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 (, ד"ר ישראל טירקל364-1-1251) פרויקטיםניהול בחינה מסכמת ב

 21.2.2017, א', מועד ב', סמסטר תשע"ז

5 

 

בהתייחס למדדי הבקרה ו )תקציב( M86$ התקציב המקורי, חודשים 18 הינולסיום  מקוריהשהלו"ז בהינתן  (%4)  .ד

חודשים )מתחילתו(,  18מצב הפרויקט לנקודת זמן של ל EVMלפי השלימו את התחזית  – סעיף ב'של נקודה ב' ב

 בטבלה הבאה.

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 -12.65 -15.18 0.8529 0.8286 (2%) ביצועית

-10 12.00- 0.8837 0.8636 (2%) תכנונית .00 

 

 (%8) 6שאלה 

האחסון  אופן. דולראלף  80ת על עומדהיקף המזון שדורש אחסון ידוע, ועלותו . מוצריהאת  לאחסןנדרשת מזון  תחבר

עלות בחשבון.  באותששמונה חלופות אחסון שנפגמת במהלך האחסון. בפני החברה באופן ישיר על כמות המזון  משפיע

. (, קטן)גדול, בינוניידועה  המזון שנפגם במהלך האחסון ההסתברויות להיקף. האחסון השנתית בכל חלופה ידועה

: ההבאלפי ההתפלגות מכמות המזון המאוחסן  הצפוי הנזק אחוזבטבלה הבאה נתונות חלופות האחסון, עלותן השנתית, ו

 .0.06קטן בהסתברות  היקףו 0.03בינוני בהסתברות  היקף,0.01גדול בהסתברות היקף 

 

חלופת 
 אחסון

אחסון עלות 
 [$] שנתית

 ]%[ הנזקהיקף 

 קטן בינוני גדול

A 1,000 10.4% 7.5% 6.7% 

B 1,500 9.5% 6.5% 6.3% 

C 2,100 8.9% 5.0% 5.4% 

D 2,800 8.3% 4.5% 5.0% 

E 3,700 7.5% 4.0% 4.3% 

F 4,700 6.8% 3.5% 3.8% 

G 5,900 6.5% 3.0% 2.9% 

H 7,000 6.5% 2.6% 2.3% 

 

 ו.ריהסב ?דולר 5,500, אם לחברה מגבלת אשראי שוטף של כדאי לבחור חלופהאיזה ב( 2%) .א

 דולר 5,440נזק מקסימאלי ו 5,021$תוחלת תוצאה אפשרית , Fחלופה 

____________________________________________________________________________ 

אשראי  מגבלתחלופה כדאי לבחור תחת . באיזו לא עומדות בדרישות החוק B, D, E חלופותשנודע עכשיו ( 1%) .ב

 ? הסבירו.7,000$של שוטף 

 .תאינה אפשרי Dכי חלופה דולר,  5,440ונזק מקסימאלי  5,021$תוחלת תוצאה אפשרית  ,Fחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו. קיימות( האם 1%) .ג

 .Gחלופה  על ידינשלטת  Hכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

תהיה ה מ. (בכל מקרה של נזק) 8,000$נמצאה חלופה בה עלות הנזק קבועה על  סעיף ב',תנאי בהינתן ( 2%) .ד

 .ופרטו וריהסב ?ת היעילותחזיל תתווסףשחלופה זו כדי האחסון השנתית עלות 

 .C-ל Aולכן צריכה להיות בין חלופה  8,000$עלות נזק מקסימלי של חלופה זו 

____________________________________________________________________________ 

 . 1,750$לבין  785$האחסון צריכה להיות בין מכאן שעלות 

____________________________________________________________________________ 
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 .ופרטו הסבירו'( תהיה החלופה הנבחרת? דסעיף לת האשראי כדי שהחלופה הנוספת )מה צריכה להיות מגב( 2%) .ה

 אמה.בהת 7,120$-ו 8,320$שהנזק המקסימלי שלהן הינו  C-ל Aבין חלופה כיוון שחלופה זו תהיה 

____________________________________________________________________________ 

 שחלופה זו תבחר. כדי 8,000$-וגדולה ממש מ  8,320$-מגבלת האשראי צריכה להיות קטנה ממש מ

____________________________________________________________________________ 

 

  (%7) 7שאלה 

 פורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:של פרויקט מ פרטי הפעילויות

משך ברמת 
 50%ביטחון 

 [יח' זמן]

ברמת   משך
 80%ביטחון 

 [יח' זמן]

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

3 4 - A 

2 3 - B 

4 5 A, B C 

3 5 B D 

5 6 C, D E 

3 4 D F 

1 2 F G 

3 3 E, G H 

4 5 F I 

2 2 H, I J 

                                                                                               A-C-E-H-J                               20 

 _____הנתיב הינו _ _____ ומשך___הנתיב הקריטי הינן ___, הפעילויות על "קריטיהנתיב "ה( לפי שיטת 2%) .א

 

 הקריטית", ( לפי שיטת "השרשרת1%) .ב

                                                        A-C-E-H-J                                     17 

 ________ ומשך השרשרת הינו ___הפעילויות על השרשרת הקריטית הינן ________

      

טכנאים בכל יחידת זמן  2ובהנחה שכל פעילות על השרשת הקריטית דורשת סעיף ב' בתזמון מוקדם, על בסיס התכנון ב

 .ו'-על סעיפים ג' ענו –טכנאים בכל יחידת זמן  3וכל פעילות אחרת דורשת 

 ת?ומתקיימ טכנאים ומתי הןשל ומהי ההעמסה המינימלית מהי ההעמסה המקסימלית ( 1%) .ג

 עד סוף הפרויקט. 12מזמן טכנאים  2 המינימלית, העמסה 9-ל 8טכנאים בין זמן  8העמסה המקסימלית 

____________________________________________________________________________ 

  

 התייחסו לרמת ההעמסה והעיתוי.( האם תזמון מאוחר ישנה את ההעמסה המקסימלית של טכנאים בפרויקט? 1%) .ד

 .12-ל 11טכנאים בין זמן  8העמסה המקסימלית תישאר 

_________________________________________________________________ ___________ 

  

 ( איזה תזמון עדיף מבחינת העמסת משאבים, מוקדם או מאוחר? הסבירו.1%) .ה

 (,dips)בתזמון מוקדם אין ירידות ועליות בהעמסה אין הבדל בהעמסה מקסימלית ומינימלית, אבל 

____________________________________________________________________________ 

 .4-ל 3בין יחידות זמן  (5-ל וחזרה 2-ל 5-מבעוד שבתזמון מאוחר נוצרת לפחות ירידה ועליה אחת )

____________________________________________________________________________ 

? )נקודת מוצא בתזמון מוקדם( את העמסת הטכנאים ללא שינוי מועד סיום הפרויקט החליקל האם ניתן( 1%) .ו

 מה תהיה ההעמסה המקסימלית של הטכנאים במקרה זה.ציינו כיצד, ו וריהסב

 .5-ביחידת זמן אחת, ההעמסה המקסימלית תרד ל Iניתן לדחות את פעילות 

____________________________________________________________________________ 
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 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%3) 8שאלה 

 ענו על השאלה בהתייחס למושג "צמיחה" כפי שנלמד בהרצאות:

 ( מה מודדת "צמיחה"?1%) .א

 ?2017ומה תחזית הצמיחה לשנת ? 2016 בשנתהאומדן לצמיחה לפי בנק ישראל מה ( 2%) .ב

 מסוימת בתקופה )בד"כ שנה(בגבולות המדינה, צמיחה הינה שיעור או אחוז הגידול בתוצר המקומי הגולמי 

______________________________________________________________________________ 

 (3.3%-3.1%) 3.2% 2017תחזית הצמיחה לשנת (, 3.4-3.6%) 3.5% 2016האומדן לצמיחה בשנת 

______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 9שאלה 

 (.28.11.2016"הכאוס שמאחורי ההכרזות על פיצוי מהיר. השריפה נגמרה, הסיוט הבירוקרטי מתחיל" )כלכליסט 

 בעלי עניין עיקריים בפרויקט זה, והסבירו את העניין שלהם. שישהציינו 

 יממן שיקום הנזקים )לפחות חלק(. –צריכים לשקם נזקים.            משרד האוצר  –תושבים שנפגעו מהשרפות 

1.  _____________________________________2____________________________________ . 

 יממנו שיקום הנזקים )לפחות חלק(. –חברות ביטוח     חקרו את הגורמים לשריפות.י – משטרה וכוחות הביטחון

3.  _____________________________________4____________________________________ . 

 . ייתנו פתרונות זמניים לנפגעים –רשויות מקומיות                       .ייבצעו את שיקום הנזקים בפועל – קבלנים

5. _________________________________ ____6____________________________________ . 

 

 (%3) 10שאלה 

ים עם האחות מצפון". )ידיעות אחרונות -"ועדה מיוחדת של משרד הפנים המליצה: לאחד בתוך שנתיים את עריית בת

 בעלי עניין עיקריים בפרויקט זה, והסבירו את העניין שלהם. שישהציינו (. 5.12.2016

 איחוד רשויות. –שירותים מרשות אחרת )מעודכנת(.                  עיריות  –תושבים 

1.  _____________________________________2____________________________________ . 

 עלייה?(. –ים -שינוי ערך הדירות )בת –בעלי דירות                                         איחוד רשויות. – משרד הפנים

3. _________________________________ ____4____________________________________ . 

 . שינוי תקציבים –משרד האוצר                                    שינוי ערך עסקים. –בעלי עסקים  

5.  _____________________________________6____________________________________ . 

 

 (%2) 11שאלה 

 (.11.12.2016שנה" )ידיעות אחרונות  15"היורו צנח לשפל של 

 ( מאיזה שער לאיזה שער צנח היורו בחצי השנה האחרונה?1%) .א

 שקל ליורו. 4.05 -שקל ליורו ל 4.35 -מ

___________________________________________________________________________ 

 ( מה לשער היורו ולניהול פרויקטים?1%) .ב

 .חישובי כדאיות כלכלית בפרטים הנוגעים לסחר עם מדינות גוש האירו, למשל, יבוא חומרי גלם

___________________________________________________________  ________________ 

 

 (%2) 12שאלה 

מנו שתי סיבות (. 19.12.2016"נת"ע בוחנת ביצוע תשתיות הרכבת הקלה עם סולל בונה ודניה סיבוס" )כלכליסט 

 שבגללן נת"ע בוחנת ביצוע התשתיות עם חברות אלה?

 במכרז תשתיות החשמל היו גבוהות משמעותית מהתחזית.  כי שתי ההצעות שהוגשו לנת"ע( 1%)

______________________________________________________________________________ 

 לבניית תשתיותקודם של נת"ע זכו במרכז )סולל בונה ודניה סיבוס( אלה הובגלל ששתי חברות ( 1%)

______________________________________________________________________________ 
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 (%2) 13שאלה 

(. בהתייחס למאגר הגז "תמר", ציינו איזו תשתית כבר קיימת 17.1.2017"הגז זורם, אבל לא מגיע... " )כלכליסט 

 ?זהר מעכב את השימוש בגז ממאגואיזה פרויקט 

 )ולמשל, בשימוש חברת החשמל(מאגר תמר פותח והגז מגיע למתקן בחופי המדינה באמצעות צינור 

______________________________________________________________________________ 

 אבל צנרת החלוקה למפעלים שהינה חלק מהתשתית הנדרשת לשימוש בגז מתעכבת )בגלל, התאחדות התעשיינים(

______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 14שאלה 

פרנסיסקו. כיצד ניתן היום להעריך את ההצלחה הגדולה ביותר -סטיב ג'ובס הציג את האייפון בכנס בסן 9.1.2007-ב

 ?להצלחה של פרויקטים, לפי איזה מודל של הצלחהשל המוצר הזה בהתייחס 

 הינה בממד האסטרטגי לפי מודל ארבעת הממדים של שנהר ודביר. ההצלחה הגדולה ביותר של פרויקט האייפון

______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 15שאלה 

 :Hornstein (2015)של  מאמרענו על הסעיפים הבאים בהתייחס ל

The integration of project management and organizational change management is now a necessity. 

 ( מהי המסקנה המרכזית והחשובה ביותר של המאמר?1%)  .א

 המסקנה המרכזית והחשובה ביותר של המאמר הינה שאופן ניהול שינויים משפיע על מידת הצלחה של פרויקטים.

____________________________________________________________________________ 

 כיצד לדעת המחבר והספרות הנסקרת במאמר ניתן למנוע שינויים בפרויקטים? (1%)  .ב

 לדעת המחבר והספרות הנסקרת שינויים בפרויקטים הינם בלתי נמנעים.

____________________________________________________________________________ 

 

 (%1) 16שאלה 

לאיזה נושא שנלמד בכיתה  (.24.1.2017ידיעות אחרונות " )הרכב ישן? תוכלו לגרוט אותו ולקבל אלפי שקלים"

 ?מתייחסת הכתבה

 .נושא עלות מחזור חיים של מוצרמ"העלות" בחלק שהינה גריטה מתקשר להנושא 

_____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 17שאלה 

(. ציינו באיזה פרויקט ספציפי 27.12.2016מיליון שקל לטובת סיטיפס בירושלים" )כלכליסט  300-"האוצר הפריז ב

 ?היה מעורב משרד האוצרבפרויקט המדובר איזה תהליך )פעילות( בועוסקת הכתבה, 

 . ( פרויקט הארכת הקו הקיים של הרכבת הקלה בירושלים1%)

______________________________________________________________________________ 

 ( האוצר היה מעורב בתהליך )פעילות( הערכת העלויות של הפרויקט הזה.1%)

______________________________________________________________________________ 

 (%2) 18שאלה 

 (.17.1.2017" )כלכליסט 3.6%הייתה  2016של שנת  "הצמיחה ברבעון השלישי

 ?, בכמה התבטאה הצמיחה בפועל"שלישי"הצמיחה ברבעון ההסבירו את משמעות הניסוח  (1%) .א

 (. 3.6%-)הצמיחה בפועל, רבע מ 3.6%של השנה הייתה בקצב שנתי של  שלישיהכוונה שהצמיחה ברבעון ה

___________________________________________________________________________ 

 פריון העבודה ברבעון זה? הסבירו.להיות השיפור ב( אם כך, מה צפוי 1%) .ב

 בשנה. 2%-, כי האוכלוסייה גדלה ב1.6%צפוי להיות  שלישיהפריון העבודה ברבע קצב שיפור שנתי ב

___________________________________________________________________________ 
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 (%2) 19שאלה 

 (leanפרטו את שבעת הבזבוזים על פי ניהול רזה )

 ייצור עודף, המתנות, שינוע חומרים, עיבוד מיותר )תיקון(, מלאי, תנועת אנשים, דפקטים )לא לפי מפרט(

1 __________________.2 __________________.3 __________________.4___________. _______ 

 

5________.__________ 6 __________________.7__________________. 

 

 (%2) 20שאלה 

 מוצר? של חיים מהם חמשת מרכיבי העלות במחזור

 השקעה ראשונית, אחזקה ותפעול, אנרגיה, החלפה/שיפוץ, ערך גרט

1 ______________.2 ______________.3 ______________.4 ______________.5______________. 

 

 (%2) 21שאלה 

 ?מה הקשר להנדסת תעשייה וניהולומהי ההגדרה הכללית של פריון? 

 שיפור הפריוןהינה ב מקצוע הנדסת תעו"נהקשר: מהות ( 1%, )הגדרה: היחס בין תפוקות לתשומות( 1%)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 22שאלה 

 ן דוגמא לפרויקט גדול ומוכר בארץתמה שלוש הקטגוריות להצלחת פרויקט? הסבר כל קטגוריה ו Standish Groupלפי 

 6כביש  עומד ביעדי תכולה, תקציב, לו"ז; –מצליח 

1. ____________________________________________________________________________ 

 2000נתב"ג  לא עומד ביעדי תכולה, תקציב, או לו"ז; –מאותגר או מתקשה 

2. ____________________________________________________________________________ 

 מטוס הלביאלא מגיע לכלל סיום;  –נכשל 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 23שאלה 

 מהו משמעו של אפקט פיגמליון )או רוזנטל( בניהול פרויקטים 

 העלאת רמת ציפיות מביאה להעלאת ביצועים

_______________________________________________________________________________ 

 

 הולך וגדל )אקספוננציאלי, מעריכי(                                                                                     (%2) 24שאלה 

 בפעילות תעלה בקצב ___________________________, ככל שנקצר משך של פעילות מסוימת, העלות הכרוכה 

 משך הפעילות יתחיל לגדול                                                                                                                    

 _______________________עד שנגיע למשך כל כך קצר שאם נמשיך להשקיע בהמשך קיצור משך הפעילות אז 

 

 (%3) 25שאלה 

 ל: כותרות בהתייחס לאיור הבא, תנו
 ( זמן הפרויקט0%)             

 ___________________________ – Xציר 
 

 כסף/הוצאות/תקציב או פעילות( 1%)             
 ___________________________ – Yציר 

  

 שלב ייזום                         שלב תכנון                  
 : _____________   2: _____________ תחום 1תחום 

                
 שלב ביצוע                         שלב סגירה                 

 : _____________4: _____________ תחום 3תחום 

4 3 2 1 
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 מבנה המבחן והניקוד: 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 16 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 

 בהצלחה רבה!
 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – חישוביותשאלות 

 

 (%6) 1שאלה 

בחלופה א' . לשנה 3%ער ריבית להיוון שו שנים 4של  לפי אופק תכנון, פרויקטל שלוש חלופותבוחנת ת "העתיד" חבר

כל אחת מהשנים בסוף  ₪ אלף 15, 22, 35, 75הכנסה שוטפת של  , צפויה₪ אלף 80נדרשת השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה.  ₪אלף  12וצפויה הוצאה שוטפת  )מימין לשמאל לפי הסדר(,

מימין לשמאל אחת מהשנים )כל בסוף  ₪ אלף 160, 94, 99, 108שוטפת של  הכנסה , צפויה₪אלף  200ראשונית של 

 126נדרשת השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג'  ₪אלף  22הוצאה שוטפת וצפויה  ,לפי הסדר(

וצפויה  לפי הסדר(,מימין לשמאל כל אחת מהשנים )בסוף  ₪ אלף 130, 51, 80, 75הכנסה שוטפת של  , צפויה₪אלף 

 שנה. ללשנה בתחילת כ ₪אלף  18הוצאה שוטפת 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 3%) .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 [₪]אלף 

 החזר
 על השקעה

 0.167 13.32 3 א'

 0.711 142.12 3 ב'

 0.917 115.48 3 ג'

 ללא תלות בחלופות האחרות? הסבירו., בכל מקרה( האם קיימת חלופה בה לא כדאי להשקיע %1)  .ב

 החזר על השקעה.ו, ענ"נתקופת החזר, ל אחת מהחלופות כדאית להשקעה מבחינת כ, לא

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. החלופות?כל  , בהשוואתמשמעי-באופן חדה להשקעה האם קיימת חלופה עדיפ( %1) .ג

  .מחינת תקופת החזרוכולן שוות , החזר על השקעהעדיפה מבחינת  'ג חלופה ,מבחינת ענ"נחלופה ב' עדיפה לא, 

____________________________________________________________________________ 

 ? הסבירו.לבחור תמליצו. באיזו חלופה הראשונית השקעהלמזער את ה( החברה מעוניינת 1%) .ד

 ביותר.  הקטנה השקעה הינה' שבה האחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 7.2017.17 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 א'מועד:   'בסמסטר:   7201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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  (%10) 2שאלה 

 :שהארגון מייחס לכל אחד מהם להלן הקריטריונים והחשיבותחברה בוחנת שלוש חלופות למערכת חדשה. 

)חשיבות דיוק (, גבוהה מאודביצוע )חשיבות  יעילות, (בינוניתחשיבות ) עלות(, גבוהה מאודחשיבות ) אחזקה נדרשת

 גבוהה(, גמישות הפעלה )חשיבות בינונית(, ידידותיות למשתמש )חשיבות נמוכה(. 

 להלן הערכת החלופות לפי כל אחד מהקריטריונים כפי שהוערכו על ידי החברה:

 גמישות בינונית, ידידותיות גבוהה., גבוה מאוד דיוק, נמוכה אחזקה גבוהה מאוד מאוד, עלות נמוכה מאוד, יעילות –א' 

 גמישות נמוכה, ידידותיות נמוכה מאוד., גבוה דיוק, גבוהה מאוד אחזקה גבוהה מאוד, עלות בינונית, יעילות –ב' 

 גמישות גבוהה מאוד מאוד, ידידותיות בינונית., בינוני דיוק, נמוכה מאוד אחזקה נמוכה, עלות גבוהה מאוד, יעילות –ג' 

 

קריטריון  תמש בטבלה לפתור בשיטת המטריצה הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל( הש6%) .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.1-)בסולם המתחיל ב

 משוקלל ידידותיות גמישות דיוק יעילות עלות אחזקה קריטריון

 1.000 1/16    1/8   3/16    1/4    1/8    1/4   משקל

 3.063 4 3 5 2 6 1 א

 3.313 1 2 4 5 4 2 ב

 3.250 3 6 3 1 2 5 ג

        

 

שכל החלופות ידידותיות למשתמש במידה  נים את תשובתכם לסעיף א' אם היה נודע לכם( האם הייתם מש2%) .ב

 במקרה זה.? הסבירו ורשמו את הציונים המשוקללים של כל חלופה גבוהה מאוד מאוד

 בהתאמה מימין לשמאל.  3.438, 3.625, 3.188. הציונים המשוקללים יהיו לא תשתנהת הנבחר ופהחלה

____________________________________________________________________________ 

( שבה כל הציונים היה נודע לכם על חלופה נוספת )חלופה ד'( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם %2) .ג

 הסבירו וציינו את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה.? בינונילפי כל הקריטריונים הינם 

 בהתאמה מימין לשמאל.  3.375, 3.250, 3.313, 3.063הציונים המשוקללים יהיו החלופה הנבחרת תהיה ד'.  

____________________________________________________________________________ 

 

  (%9) 3שאלה 

הניחו: משכי הזמן של הפעילויות מתפלגים לפי פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. 

 .ביטא, חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(

 ( השלימו את העמודות החסרות בטבלה.2%) .א

                                                                      A-D-G-I                                18 

 _________, ואת משכו ___________( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי _____2%) .ב

                                                                                                                       8.0086% 

 יח' זמן ____________ 14( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%) .ג

                                                                                                                                 16.5065 

 ____________ 30%של הסתברות תוך כמה יח' זמן יסתיים הפרויקט ב( בהסתמך על הנתיב הקריטי, 1%) .ד

                                                                                                                      

כל משך ש: המשך הממוצע של כל פעילות לפי "משך סביר" )בטבלה(, התפלגות  ו', בהינתן-ענו על סעיפים ה' ו

 0.5של כל פעילות הינו  CoV-פעילות אינו ידוע אבל ידוע שה

                                                                     A-D-G-I                                16 

 ( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________1%) .ה

                                                                                                                        80.5838% 

 יח' זמן ____________ 20( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 2%) .ו
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 סטיית תקן
 ]יח' זמן[

 משך ממוצע
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
 ]יח' זמן[

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

1.6667 4.00 11.00 3.00 1.00 - A 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 - B 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 A C 

1.3333 3.00 9.00 2.00 1.00 A D 

2.6667 8.00 20.00 6.00 4.00 B E 

0.3333 3.00 4.00 3.00 2.00 B, D F 

1.3333 7.00 9.00 8.00 1.00 B, D G 

0.3333 2.00 3.00 2.00 1.00 C, F H 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 E, G I 

2.0000 5.00 13.00 4.00 1.00 B, D, H J 

 

 

  (%8) 4שאלה 

שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. הקבלן 

 של פעמיים(, יזכה במכרז. ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים:שיעמוד בסה"כ הזמן הקצר ביותר )בביצוע 

o  'משך הביצוע הראשון )בכלל( של של מספר הביצועים 2פי כל הכפלה  %10-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן א ,

 פעמים. 3ימים, לקבלן ניסיון קודם של  18הפעילות 

o  'משך הביצוע הראשון )בכלל( של של מספר הביצועים 3פי כל הכפלה  %15-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ב ,

 פעמים. 2ימים, לקבלן ניסיון קודם של  18הפעילות 

o  'משך הביצוע הראשון )בכלל( של של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה  %20-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ג ,

 ימים, לקבלן ניסיון קודם של פעם אחת. 18הפעילות 
 

 "י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.( איזה קבלן יבחר ע3%) .א

 . א'קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 31.18 –ג'  יום, 29.96 –, ב' יום 28.67 –ים: א' נקבלהביצוע של משך        

____________________________________________________________________________ 

 

 ממשך הפעילות יכול להתקצר. איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו. 80%עכשיו נודע שרק ( 2%)  .ב

 קבלן א'.

____________________________________________________________________________ 

 יום 32.15 –ג'  יום, 31.17 –, ב' יום 30.14 –ים: א' נקבל הביצוע שלמשך 

____________________________________________________________________________ 

 

לקבלן א', ב', ג' )בהתאמה(  20%, 15%, 10%-( בהינתן התנאים של סעיף ב', אבל משך הביצוע מתקצר ב3%) .ג

 קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו. בכל ביצוע נוסף של הפעילות )אחרי הפעם הראשונה(. איזה

 '.בקבלן 

___________________________________________________________________________ 

 יום. 27.94 –ג'  יום,  26.45 –ב'  ,יום 27.15 –משך ועלות קבלנים: א' 

     ___________________________________________________________________________  
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  (%10) 5שאלה 

, לאחר השגת כולל את הפעילויות הבאות: השגת רישיון בניה תכננת פרויקט חדש. הפרויקטחברת "מגדל גבוה" מ

 להתחיל רכשוניתן להתחיל פעילות השטח ון הפרטני ני ותכנון פרטני במקביל. רק לאחר סיום התכנותכנון ראש הרישיון

בדיקות. להלן פרטי  סוף, אחרי סיום הביצוע ניתן להתחילביצוע. לב סיום פעילות השטח ניתן להתחילבמקביל. אחרי 

 :המשך והתקציב של הפעילויות

 

 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 4

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 10

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 4.0 100% 2.0 100% רישיון בניה

 12.0 100% 5.0 60% תכנון ראשוני

 18.0 90% 7.0 20% תכנון פרטני

 8.0 80% 4.0 20% פעילות שטח

 4.0 80% 0.0 0% רכש

 6.0 20% 0.0 0% ביצוע

 0.0 0% 0.0 0% בדיקות

חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודה ב'  4בנקודת בקרה א' ) של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%) .א

 .EVMשיטת  חודשים מתחילת הפרויקט(, לפי 10)

 

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 4)

0.6667 0.7500 6.0- 4.0- 

 נקודה ב'
 חודשים( 10)

0.8808 0.8808 6.2- 6.2- 

 

 על סמך הנתונים החלקיים הערכים החסרים( התעלמו מתוצאות סעיף א', ובטבלה הבאה השלימו את 2%) .ב

 חודשים מתחילת הפרויקט(.  10חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודת בקרה ב' ) 4המופיעים לנקודת בקרה א' )

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 4)

0.6250 0.7500 -9.00 -5.00 15.00 24.00 20.00 

 ב'נקודה 
 חודשים( 10)

0.7857 0.8462 -12.00 -8.00 44.00 56.00 52.00 

 

בהתייחס למדדי ו )תקציב( M70$-חודשים )לו"ז( ו 18שהתכנית המקורית לסיום הפרויקט הינה ( בהינתן %4) .ג

 בטבלה הבאה.חודשים )מתחילתו(,  18מצב הפרויקט לנקודת זמן של השלימו את התחזית ל – הבקרה מסעיף ב'

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.0 2.0 רישיון בניה

 3.0 2.0 תכנון ראשוני

 4.0 5.0 תכנון פרטני

 6.0 2.0 פעילות שטח

 3.0 3.0 רכש

 3.0 5.0 ביצוע

 2.0 1.0 בדיקות
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 CPI SPI CV SV שיטה

 -10.77 -16.15 0.8462 0.7857 ביצועית

 8.00- 12.00- 0.8857 0.8378 תכנונית

 

  (%10) 6שאלה 

. המנהלת 60,000₪בהיקף כולל של  חומרי גלםלחתום הסכם לאספקת מנהלת רכש של פרויקט "חדש" מעוניינת 

( עלות 2, )שם הספק( 1, לפי הפירוט בטבלה הבאה. כל הצעה כוללת את: )ספקים שונים 8-קיבלה הצעות ספקים מ

( המפורט לפי חומרי הגלם( עלות הנזק )הנובע מאיכות ההפקה וההובלה של 3)-, וחומרי הגלם מכל ספקההובלה של 

ודעת שהנזק שעלול להיגרם, ( ולפי גודל הנזק )גדול, בינוני, קטן(. מנהלת הפרויקט י₪ 60,000)אחוז מהיקף האספקה 

 0.40ונזק קטן בהסתברות  0.25, נזק בינוני בהסתברות 0.10מפולג לפי ההסתברויות הבאות: נזק גדול בהסתברות 

מספקים שאינם )קיימת הסתברות שלא יגרם כל נזק(. כמו כן, נמסר למנהלת הפרויקט שלא ניתן לקבל כימיקלים 

. להלן רשימת הספקים שקיבלו אישור של המשרד לאיכות לאיכות הסביבהמאושרים על ידי התקן החדש של המשרד 

 , פרץ, ותשבי.סובבנתיב, , חורש, אשד, ברון הסביבה:

 

 מדינת האספקה
עלות הובלה 

]₪[ 
 עלות הנזק כאחוז מהיקף האספקה ]%[

 נזק קטן נזק בינוני נזק גדול

A.     11% 13% 16% 5,000 אשד 

B.     9% 12% 15% 6,000 ברון 

C.     7% 11% 13% 7,200 דולב 

D.     8% 10% 12% 7,600 חורש 

E.     5% 8% 10% 8,500 נתיב 

F.      4% 7% 9% 9,400 סובב 

G.    4% 6% 8% 10,200 פרץ 

H.     5% 6% 7% 10,200 תשבי 

 

 ( באיזה חלופה כדאי לבחור )ללא מגבלת אשראי שוטף(? הסבירו.2%) .א

 .₪ 10,550(, עם תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של אשד) Aחלופה 

____________________________________________________________________________ 

  

 חלופות שאינן אפשריות, ואלו הן? הסבירו. קיימות( האם 1%) .ב

 .המשרד לאיכות הסביבהלא קיבלה את אישור לתקן החדש של  דולב( אינה אפשרית כי דולב) Cכן, חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

 ( האם יש חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו.2%) .ג

 תמיד תהיה עדיפה.  Eנתיב(, חלופה ) Eכי בהשוואה עם חלופה  .)חורש( Dחלופה כן, 

____________________________________________________________________________ 

 (נתיב) Eחלופה                                                                                                                  

 ? _________________ ₪ 8,000( איזו חלופה כדאי לבחור אם מגבלת האשראי השוטף הינה 1%) .ד

  

. מה הכולל של חומרי הגלםמהיקף  11%הציע הצעה חדשה בה עלות הנזק הינה קבועה ועומדת חדש ספק ( 2%) .ה

מבלי לגרוע כל חלופה קיימת מחזית  תתווסף לחזית היעילות הקיימתצריכה להיות עלות ההובלה כדי שחלופה זו 

 הסבירו ופרטו. היעילות?

 אינה אפשרית  Cכי חלופה  ,(נתיב) E-( לברון) Bבין חלופה  תהיהלכן  ,₪ 6,600חלופה זו בעלות נזק מקסימלי 

____________________________________________________________________________ 

 .₪ 6,550 -ל ₪ 5,910מכאן שעלות ההובלה תהיה בין . Eנשלטת ע"י חלופה  Dוחלופה 

____________________________________________________________________________ 

155

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 (, ד"ר ישראל טירקל364-1-1251) ניהול פרויקטיםבחינה מסכמת ב

 17.7.2017, ב', מועד א', סמסטר תשע"ז

6 

 

 ₪ 72,000( עכשיו נודע למנהלת הפרויקט שניתן להשיג את ההיקף הנדרש של הכימיקלים בארץ בעלות של 2%) .ו

חור חלופה כדאי לב תנאי אשראי. תחת אלו 100%(, כולל הובלה וללא כל נזק בהסתברות של ₪ 60,000)במקום 

 זו? פרטו והסבירו.

 .₪ 400,5-מ קטנהמגבלת האשראי  אם. לכן תבחר 00012₪,חלופה זו שקולה לתוחלת תוצאה אפשרית של 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  (%7) 7שאלה 

 פרטי הפעילויות של פרויקט מפורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:

משך ברמת 
 50%ביטחון 

 ]יח' זמן[

ברמת   משך
 80%ביטחון 

 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

2 3 - A 

3 4 A B 

4 6 A C 

3 5 B D 

6 6 B E 

8 8 B F 

3 4 C, D G 

4 5 C, D H 

                                                                                                 A-B-D-H                                17 

 ___________ ומשך הנתיב הינו ______( לפי שיטת "הנתיב הקריטי", הפעילויות על הנתיב הקריטי הינן 1%) .א

 

 ( בהנחה שאין משאבים משותפים לפעילויות שונות, לפי שיטת "השרשרת הקריטית",1%) .ב

                                                          A-B-F                                          13 

 ___________ ומשך השרשרת הינו ______הפעילויות על השרשרת הקריטית הינן 

 

 משתמשות במשאב משותף זהה ממנו עומד רק אחד לרשות הפרויקט. A ,C ,H( עכשיו נודע שפעילויות 1%) .ג

 מה יהיה המשך שלה? הסבירו.  –האם השרשרת הקריטית תשתנה ואם כן 

 במקביל.השרשרת הקריטית והמשך שלה לא ישתנו, כי פעילויות אלה אינן נעשות 

__________________________________________________________________________ 

 

משתמשות במשאב משותף זהה ממנו  C ,F ,G( עכשיו נודע שהמידע שנמסר בסעיף ג' כולו שגוי, ושפעילויות 2%) .ד

 לה?מה יהיה המשך ש –עומד רק אחד לרשות הפרויקט. האם השרשרת הקריטית תשתנה ואם כן 

 .17יהיה  והמשך שלה A-C-F-G -השרשרת הקריטית תשתנה ל

__________________________________________________________________________ 

 

יח' זמן )לפי תאריך התחייבות ללקוח(.  2( בתנאים של סעיף ב', מנהל הפרויקט קבע מרווח ביטחון לפרויקט של 2%) .ה

(. עם Feedingהקריטית תוזמנו בתזמון מוקדם )ללא התייחסות למקדמי ביטחון מסוג פעילויות שאינן בשרשרת 

יח' זמן מהתכנון. האם  1בפועל באיחור של  כל אחתסתיימו ה A ,B ,C ,G ,H ביצוע הפרויקט נמצא שפעילויות

 הפרויקט יעמוד בתאריך המסירה ללקוח? הסבירו בכמה תתאחר כל פעילות.

 המסירה ללקוח.הפרויקט יעמוד בתאריך 

 __________________________________________________________________________ 

 יח' זמן H - 3עד  Gיח' זמן,  F - 2עד  Bיח' זמן,  A - 1איחורים בסיום: 

 __________________________________________________________________________ 
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 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 

 

 (%3) 8שאלה 

 . , ממחלף שער הגיא ועד הכניסה לירושליםק"מ26ל בשנים האחרונות בקטע שאורכו כפי שהתנה 1הפרויקט של כביש 

 ציין מרכיב אחד בלבד!של הפרויקט? העיקרי מה מרכיב התכולה ( 1%) .א

 נתיבים לכל כיוון. 3-ל 2-הרחבת הכביש מ

____________________________________________________________________________ 

 ( מה עלותו של הפרויקט?1%) .ב

 מיליארד שקל. 2.5

____________________________________________________________________________ 

 ק"מ?  10בקטע שבין שער הגיא לבית שמש שאורכו  38לצורך השוואה, מה עלותו של הפרויקט בכביש ( 1%) .ג

 מיליון שקל. 800

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 9שאלה 

 (.19.6.2017נות בלבד" )ידיעות אחרו 1.2%-"דאגה במשק: הצמיחה ברבעון הראשון עלתה ב

 אין להשתמש בראשי תיבות. מהי צמיחה במשק?( הגדר 1%) .א

 האחוז/השיעור השנתי של גידול בתוצר מקומי גולמי )תמ"ג(.

____________________________________________________________________________ 

 ?שמצוינת בכתבה של הצמיחה ברבעוןהאמתית מה המשמעות ( 1%) .ב

 בלבד(. 0.3%הכתבה מתייחסת לקצב צמיחה שנתי שהתבטא ברבעון )הצמיחה ברבעון הייתה 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 10שאלה 

המחקר שהוצג (. 23.5.2017מיליארד שקל ישקיע משרד התחבורה בתשתיות בשנים הקרובות" )ידיעות אחרונות  60"

 בכתבה זו מחדד את הצורך לישר קו עם המערב בנושא בניית כבישים וגם מציע פתרון. לפי הכתבה:

 מה גובה ההשקעה הנדרשת בכבישים בארץ?( 1%) .א

 מיליארד שקל. 600פי עשרה ממה שמשרד התחבורה מתכנן, ז"א 

____________________________________________________________________________ 

 מה הפתרון שמוצע?( 1%) .ב

 (BOT-ו PPPיקבלו את זיכיון ההפעלה )בשיטות גופים פרטיים יבנו כבישים על חשבונם ו

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 11אלה ש

(. מנה את ארבעת המקורות של 23.4.2017" )כלכליסט 19-"בריטניה פעלה בלי פחם לראשונה מאז המאה ה

 האנרגיה החלופית בהם נעשה שימוש.

 גז, אנרגיית רוח, אנרגיה סולרית, אנרגיה גרעינית.

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 12שאלה 

 (.12.4.2017"לאחר הקפאת המכרז: נקבע לו"ז חדש לרכבת הקלה בת"א" )כלכליסט 

 כיצד נפתרה הסוגיה של המרכז המקורי שבוטל?( 1%) .א

 על ידי פיצול המכרז המקורי לשניים: חשמול ואיתות.

____________________________________________________________________________ 

 אם כן, הסבירו כיצד. האם נשמר לוח הזמנים המקורי?( 1%) .ב

 כן, על ידי כך שפיצול הפעילויות הביא לשבירת קדימויות של הפעילויות, וכך נשמר לוח הזמנים המקורי.

____________________________________________________________________________ 
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 (%3) 13שאלה 

 ת שכר ללא התייעלות.להעלאענה על הסעיפים הבאים בהתייחס 

 ?, באמצעות שני מרכיביםכלליבאופן הגדירו מהו פריון ( 1%) .א

 .פריון מוגדר באמצעות היחס בין תפוקות לתשומות

____________________________________________________________________________ 

 שכר? העלאת( הסבירו על איזה רכיב של הפריון משפיעה 1%) .ב

 תוספת שכר מגדילה את התשומות.

____________________________________________________________________________ 

 תוספות שכר ללא התייעלות?של מתן  בטווח הארוךמה תהיה התוצאה הסופית  ,פריון( הסבירו באמצעות %1) .ג

  העלאתתשומות תגרור ההעלאת ישתנה. ז"א לא שמודד יעילות יון הפרשלא הייתה התייעלות, כיוון בטווח הארוך 

____________________________________________________________________________ 

 )ז"א ההכנסה תעלה ע"י העלאת מחר המכירה(, ולא תהיה משמעות לתוספת השכר. תפוקותה

____________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 14שאלה 

 (.26.3.2017" )ידיעות אחרונות מיליון שקל 50-: עלות שיפוץ המלון נאמדה ב"קלאב הוטל אילת

 ?ור חיים של מוצר מיוחסת העלות הזומחז בעלותלאיזה מרכיב ( 1%) .א

 מחזור חיים של מוצר ( בין מרכיבי עלותR)החלפה/חידוש הזו מתייחסת לעלות ה

____________________________________________________________________________ 

 ? זועלות תחשב  תכספי האיזה סוג של הוצא( ל1%) .ב

 .הונית )בניגוד להוצאה שוטפת( עה/השקהוצאה

____________________________________________________________________________ 

 ( כאיזה מרכיב הוצאה ניתן להתייחס לעלות מול מס הכנסה?1%) .ג

 .בהוצאה זו כפחת בשנים הבאות )ולא בשנה בודדת בה הוצאה(שניתן להתחשב 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 15שאלה 

 , והסבר לצורך איזו מטרה הוקמה החברה.באר את ראשי התיבותמהי חברת נת"ע? 

 הרכבת הקלה בל אביב., משימתה להקים את נתיבי תחבורה עירונייםנת"ע = 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%4) 16שאלה 

 :Zou, Kumaraswamy, Chung and Wong (2014)של  מאמרענו על הסעיפים הבאים בהתייחס ל

Identifying the Critical Success Factors for Relationship Management in PPP Projects. 

 מילים(. 2-3. באר את ראשי התיבות באנגלית והצע תרגום קצר וקולע )RM( המאמר מציג את המושג 2%) .א

Relationship Management.ניהול מערכת יחסים , 

____________________________________________________________________________ 

 ?RMמה המוטיבציה של המאמר בהתבססות על המושג  (2%) .ב

 , ניהול מערכת היחסית הינה חשובה לא פחות מהארגון של הפרויקט.PPPהמאמר טוען שבשותפות כזו של 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 17שאלה 

 ?( מהי ריבית הפריים1%) .א

 בבנקים מסחריים.ריבית הפריים הינה הריבית הממוצעת לביצוע עסקאות 

____________________________________________________________________________ 

 חשבו את ריבית הפריים החזויה? הסבירו., 2017על בסיס תחזית בנק ישראל לסוף שנת ( 1%) .ב

 0.10%+  1.5%=  1.60% על 2017תעמוד בסוף . ריבית הפריים 1.5%מחשבים אותה כך: ריבית בנק ישראל + 

___________________________________________________________________________ 
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 הולך וגדל )אקספוננציאלי, מעריכי(                                                                                     (%2) 18שאלה 

 ככל שנקצר משך של פעילות מסוימת, העלות הכרוכה בפעילות תעלה בקצב ___________________________, 

 משך הפעילות יתחיל לגדול                                                                                                                    

 __________________קיצור משך הפעילות אז _________שאם נמשיך להשקיע ב ל כך קצרעד שנגיע למשך כ

 

 (%2) 19שאלה 

 בהינתן צורך בקיצוץ של תקציב הפרויקט, הסבירו באיזה שלב כדאי להעמיק את הקיצוץ ובאיזה למתן אותו, ומדוע?

 התקציב הגדול ביותר,הביצוע, כי בו שלב בלהעמיק את הקיצוץ ( 1%)

_______________________________________________________________________________ 

 על התקציב בו ההשפעה הגדולה ביותרכי  ,שלב התכנוןבלמתן את הקיצוץ ( 1%)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 20שאלה 

 :הארגונייםאפיינים הבולטים של המבנים המשפטים הבאים בהתייחס למהשלימו את 

 איטית ולא יעילה                 קטן או מצומצם                                                                                                 

 והעברת התקשורת _____________בארגון תלול טווח השליטה )מס' כפיפים( ________________ , ( 1%) .א

 יעילהמהירה ו                                      גדול או רחב                                                                                 

 והעברת התקשורת _____________)מס' כפיפים( _______________ ,  בארגון שטוח טווח השליטה( 1%) .ב

 

 (%3) 21שאלה 

 ן דוגמא לפרויקט גדול ומוכר בארץתמה שלוש הקטגוריות להצלחת פרויקט? הסבר כל קטגוריה ו Standish Groupלפי 

 6כביש  עומד ביעדי תכולה, תקציב, לו"ז; –מצליח 

1. ____________________________________________________________________________ 

 2000נתב"ג  לא עומד ביעדי תכולה, תקציב, או לו"ז; –מאותגר או מתקשה 

2. ____________________________________________________________________________ 

 מטוס הלביאלא מגיע לכלל סיום;  –נכשל 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 22שאלה 

 ( מה מתאר השרטוט הבא?1%) .א

 מחזור חיים של מוצר

______________________________________ 

 

בתוך  המלבנים 5-אחד מ( הוסף כותרת לכל 2%) .ב

 השרטוט

 , דעיכה צמיחה, בגרותמשמאל לימין: פיתוח, חדירה, 

 

 

 

 

 

 (%3) 23שאלה 

 (leanפרטו את שבעת הבזבוזים על פי ניהול רזה )

 ייצור עודף, המתנות, שינוע חומרים, עיבוד מיותר )תיקון(, מלאי, תנועת אנשים, דפקטים )לא לפי מפרט(

1 __________________.2 __________________.3 __________________.4___________._ ______ 

 

5________.__________ 6 __________________.7__________________. 
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  והניקוד:מבנה המבחן 

o 7 60% , סה"כשאלות חישוביות. 

o 16 40% , סה"כאלות בקיאותש. 

 בלבד במקום המיועד בגוף השאלוןתשובות  אנא רשמו 

 דפי הטיוטה לא יבדקו, אלא יועברו לגריסה 

 על כתב ברור וקריא אנא הקפידו 

 נוסחאות 

Beta distribution  𝐴𝑣𝑔 =
(𝑎+4𝑚+𝑏)

6
,   𝑆𝐷 =

𝑏−𝑎

6
 

Normal standardization 𝑍 =
�̅�−𝜇

𝜎
 

Exponential distribution 𝐹(𝑥) = 1 − 𝑒−𝛽𝑥, 𝐸(𝑥) =
1

𝛽
, 𝑆𝐷(𝑥) =

1

𝛽
 

Learning curve   𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ [𝑀 + (1 − 𝑀) ∙ (𝐵 + 𝑖)𝑏],    𝑏 = log2 𝐿 

    𝑌(𝑖) = 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝𝑏𝑖 

COCOMO   𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠 = 𝐴 ∙ 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑏, 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2.5 ∙ 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑠𝑐 

EVM     SV = EV − PV, CV = EV − AC, 𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝑃𝑉⁄ , 𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉 𝐴𝐶⁄  

Risk management   𝑅𝑖𝑠𝑘 = 1 − (1 − 𝑃𝑓)(1 − 𝐶𝑓) 

Coefficient of Variation 𝐶𝑜𝑉 = 𝑆𝐷(𝑥) 𝐸(𝑥)⁄ , 𝐶𝑜𝑉2 = 𝑉(𝑥) 𝐸2(𝑥)⁄   

 טבלת ההתפלגות הנורמאלית הסטנדרטית נמצאת בעמוד האחרון לשימושכם 

 בהצלחה רבה!
 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( א חריגותבלבד ולל במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  – חישוביותשאלות 

 

 (%6) 1שאלה 

בחלופה א' . לשנה 5%ער ריבית להיוון שו שנים 4של  לפי אופק תכנון, פרויקטל שלוש חלופותבוחנת " ת "אופקיםחבר

כל אחת מהשנים בסוף  ₪ אלף 15, 22, 35, 75הכנסה שוטפת של  , צפויה₪ אלף 50נדרשת השקעה ראשונית של 

נדרשת השקעה ' בבחלופה לשנה בתחילת כל שנה.  ₪אלף  11וצפויה הוצאה שוטפת  )מימין לשמאל לפי הסדר(,

מימין לשמאל אחת מהשנים )כל בסוף  ₪ אלף 98, 94, 84, 91שוטפת של  הכנסה , צפויה₪אלף  100ראשונית של 

 150נדרשת השקעה ראשונית של לשנה בתחילת כל שנה. בחלופה ג'  ₪אלף  22הוצאה שוטפת וצפויה  ,לפי הסדר(

וצפויה  לפי הסדר(,מימין לשמאל כל אחת מהשנים )בסוף  ₪ אלף 188, 95, 97, 104הכנסה שוטפת של  , צפויה₪אלף 

 שנה. ללשנה בתחילת כ ₪אלף  32הוצאה שוטפת 

 ( השלימו את הטבלה הבאה. 3%) .א

 קריטריון
 חלופה

 תקופת החזר
 ]שנים[

 ענ"נ
 [₪]אלף 

 החזר
 על השקעה

 0.871 43.56 1 א'

 1.428 142.77 2 ב'

 1.031 154.62 3 ג'

 ללא תלות בחלופות האחרות? הסבירו., בכל מקרה( האם קיימת חלופה בה לא כדאי להשקיע %1)  .ב

 החזר על השקעה.ו, ענ"נתקופת החזר, ל אחת מהחלופות כדאית להשקעה מבחינת כ, לא

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. החלופות?כל  , בהשוואתמשמעי-באופן חדה להשקעה האם קיימת חלופה עדיפ( %1) .ג

  .וחלופה ג' מבחינת ענ"נ, החזר על השקעהמבחינת  'ב חלופה ,תקופת החזרמבחינת עדיפה  א'חלופה לא, 

____________________________________________________________________________ 

 ? הסבירו.לבחור תמליצו. באיזו חלופה מקסם את הרווחל( החברה מעוניינת 1%) .ד

 ביותר.  הענ"נ הוא הגבוה' שבה גחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 7.2018.10 תאריך הבחינה: 

 טירקל ישראל ד"ר שם המרצה: 

 פרויקטים ניהול שם הקורס: 

 1251-1-364 מספר הקורס:

 ב'מועד:   'בסמסטר:   7201שנה: 

 שעות 3 משך הבחינה:

 מותר מחשבון ,אסור חומר עזר: 
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  (%10) 2שאלה 

 :שהארגון מייחס לכל אחד מהם להלן הקריטריונים והחשיבותחברה בוחנת שלוש חלופות. 

)חשיבות  רמת זיהום(, גבוהה מאוד)חשיבות  נוחות שימוש, (נמוכה מאוד מאודחשיבות ) יעילות(, גבוההחשיבות ) עלות

 )חשיבות נמוכה מאוד(.  רמת דיוק)חשיבות בינונית(,  גמישותנמוכה(, 

 להלן הערכת החלופות לפי כל אחד מהקריטריונים כפי שהוערכו על ידי החברה:

 וד.נמוכה מא רמת דיוקבינונית,  גמישות, נמוכה מאוד רמת זיהום, גבוהה נוחות שימושגבוהה,  יעילות, גבוההעלות  -א' 

 .נמוכה רמת דיוקגבוהה,  גמישות, נמוכה רמת זיהום, נמוכה נוחות שימושגבוהה מאוד, יעילות עלות גבוהה,  -ב' 

 בינונית רמת דיוקגבוהה מאוד,  גמישות, גבוהה רמת זיהום, בינונית נוחות שימושנמוכה, יעילות לות גבוהה מאוד, ע -ג' 

 

קריטריון  הפשוטה, כולל: משקל לכל קריטריון, ציון לכל חלופה בכל( השתמש בטבלה לפתור בשיטת המטריצה 6%) .א

 (, וסה"כ ציון משוקלל לכל חלופה. הקיפו בעיגול את החלופה הנבחרת.1-5)בסולם 

 

 יעילות עלות קריטריון
נוחות 
 שימוש

 משוקלל רמת דיוק גמישות רמת זיהום

 1.000 2/21   4/21    1/7    2/7   1/21   5/21   משקל

 3.190 1 3 5 4 4 2 א

 2.810 2 4 4 2 5 2 ב

 2.714 3 5 2 3 2 1 ג

        

  

? הסבירו שכל החלופות יעילות במידה בינונית נים את תשובתכם לסעיף א' אם היה נודע לכם( האם הייתם מש2%) .ב

 ורשמו את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה.

 בהתאמה מימין לשמאל.  2.762, 2.714, 3.143'. הציונים המשוקללים יהיו א תישארת הנבחר ופהחלה

____________________________________________________________________________ 

היה נודע לכם על חלופה נוספת )חלופה ד'( שבה כל הציונים ( האם הייתם משנים את תשובתכם לסעיף א' אם 2%) .ג

 הסבירו וציינו את הציונים המשוקללים של כל חלופה במקרה זה.? גבוהונים הינו לפי כל הקריטרי

בהתאמה מימין לשמאל.  3.238 2.714, 2.810, 3.190'. הציונים המשוקללים יהיו תהיה עכשיו דת הנבחר ופהחלה

____________________________________________________________________________ 

 

  (%9) 3שאלה 

הניחו: משכי הזמן של הפעילויות מתפלגים לפי פרטי פעילויות של פרויקט נתונים בטבלה הבאה )משמאל לימין(. 

 ביטא, חוסר תלות בין הפעילויות, וקיום חוק הגבול המרכזי )היכן שצריך(.

 ( השלימו את העמודות החסרות בטבלה.2%) .א

                                                                      B-E-G-J                                18 

 ( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו ___________.2%) .ב

                                                                                                                       19.10% 

 יח' זמן ____________ 15( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 1%) .ג

                                                                                                                                18.6929 

 ____________ 58%של הסתברות תוך כמה יח' זמן יסתיים הפרויקט ב( בהסתמך על הנתיב הקריטי, 1%) .ד

                                                                                                                      

 2.5סטיית תקן ו עם ממוצע לפי "משך סביר" בטבלה, כל פעילות מתפלג נורמליתמשך ש בהינתןו', -ענו על סעיפים ה' ו

                                                                     B-E-G-J                                14 

 ___________ ( מצאו את הפעילויות על הנתיב הקריטי ______________, ואת משכו1%) .ה

                                                                                                                           65.54% 

 יח' זמן ____________ 16( בהסתמך על הנתיב הקריטי, באיזו הסתברות יסתיים הפרויקט תוך 2%) .ו
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 סטיית תקן
 ]יח' זמן[

צעמשך ממו  
 ]יח' זמן[

 משך פסימי
 ]יח' זמן[

 משך סביר
 ]יח' זמן[

 משך אופטימי
 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

0.5000 2.00 4.50 1.50 1.50 - A 

1.3333 3.00 9.00 2.00 1.00 - B 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 - C 

1.6667 4.00 11.00 3.00 1.00 A  D 

1.6667 5.00 12.00 4.00 2.00 A, B E 

2.6667 6.00 18.00 4.00 2.00 C F 

2.3333 6.00 15.00 5.00 1.00 D, E  G 

1.3333 7.00 9.00 8.00 1.00 A, B H 

0.3333 3.00 4.00 3.00 2.00 A, B, F I 

1.3333 4.00 10.00 3.00 2.00 G, H, I J 

 

  (%8) 4שאלה 

הפעילות צריכה להתבצע פעמיים במהלך הפרויקט. הקבלן שלושה קבלנים מתחרים במכרז על ביצוע פעילות בפרויקט. 

 שיעמוד בסה"כ הזמן הקצר ביותר )בביצוע של פעמיים(, יזכה במכרז.

 ממשך הפעילות יכול להתקצר. 70%ימים,  18ידועים הפרטים הבאים על הפעילות: משך הביצוע הראשון )בכלל( 

 ידועים הפרטים הבאים על הקבלנים:

o  'פעמים. 4, לקבלן ניסיון קודם של לינארית רגילה-לפי עקומה לוג %15-וע מתקצר במשך הביצ –קבלן א 

o  'פעמים. 3, לקבלן ניסיון קודם של לינארית רגילה-לפי עקומה לוג %25-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ב 

o  'פעמים 2, לקבלן ניסיון קודם של לינארית רגילה-לפי עקומה לוג %20-משך הביצוע מתקצר ב –קבלן ג. 
 

 ( איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.3%) .א

 . ב'קבלן 

____________________________________________________________________________ 

 יום 27.71 –ג'  יום, 24.35 –, ב' יום 27.72 –ים: א' נקבלהביצוע של משך        

____________________________________________________________________________ 

 

עכשיו התקבל עדכון הנוגע לפרטים על הקבלנים. בהינתן העדכונים הבאים )כל יתר הפרטים ללא שינוי(, ( 2%)  .ב

 איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו.

o  'של מספר הביצועים 2 פיכל הכפלה משך הביצוע מתקצר  –קבלן א. 

o  'של מספר הביצועים 4פי כל הכפלה משך הביצוע מתקצר  –קבלן ב. 

o  'של מספר הביצועים 3פי כל הכפלה משך הביצוע מתקצר  –קבלן ג. 

 קבלן א'.

____________________________________________________________________________ 

 יום 30.39 –ג'  יום, 29.27 –, ב' יום 27.72 –ים: א' נקבל הביצוע שלמשך 

____________________________________________________________________________ 

 

ג' מתקצר לפי עקומת למידה אקספוננציאלית -( בהינתן התנאים של סעיף א', אבל משך הביצוע של קבלן ב' ו%3) .ג

 שחישבתם בסעיף א'(. איזה קבלן יבחר ע"י מנהל הפרויקט? הראו והסבירו. בפקטור הלמידה)רמז: השתמשו 

 '.בקבלן 

___________________________________________________________________________ 

 יום. 19.07 –ג'  יום,  14.78 –ב'  ,יום 27.72 –קבלנים: א' ה הביצוע שלמשך 

     ___________________________________________________________________________  
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  (%10) 5שאלה 

בסיום התכנון ראשוני, ובסיומו תכנון פרטני,  הפרויקט כולל פעילויות של: תכנון"סבבה" החליטה לפתח מוצר חדש. חברת 

במקביל,  והבדיקות אינטגרציההיחלו החומרה והתכנה פיתוח החומרה והתכנה במקביל, עם סיום פיתוח הפרטני יחל 

 :. להלן פרטי המשך והתקציב של הפעילויותשלב ההעברה לייצור האינטגרציה והבדיקות יחלעם סיום 

 

 , ומסרה את נתוני ההתקדמות הבאים:את התכנית החלה להוציא לפועלה חבר, הבהנחה של תזמון מוקדם

 

 התקדמות

 

 פעילות

 נקודה א'

 חודשים מתחילת הפרויקט 6

 נקודה ב'

 חודשים מתחילת הפרויקט 13

 הוצאה ביצוע הוצאה ביצוע

 2.0 100% 2.0 100% תכנון ראשוני

 6.0 100% 6.0 80% פרטני תכנון

 33.0 90% 4.0 10% חומרה פיתוח

 7.0 100% 3.0 25% פיתוח תכנה

 5.0 70% 0.0 0% אינטגרציה

 12.0 40% 0.0 0% בדיקות

 0.0 0% 0.0 0% העברה לייצור

 

 13חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודה ב' ) 6בנקודה א' ) של כלל הפרויקט SV, CV, SPI, CPIו את חשב( 4%) .א

 .EVMשיטת  חודשים מתחילת הפרויקט(, לפי

  .ב

 CPI SPI  CV SV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

0.8600 1.2900 2.1- 2.9 

 נקודה ב'
 חודשים( 13)

0.8523 0.8935 9.6- 6.6- 

 

המופיעים  על סמך הנתונים החלקיים החסריםהערכים בטבלה הבאה השלימו את התעלמו מתוצאות סעיף א'. ( 2%) .ג

 . EVMחודשים מתחילת הפרויקט(, לפי שיטת  13חודשים מתחילת הפרויקט( ונקודה ב' ) 6לנקודה א' )

 

 CPI SPI CV SV EV AC PV 

 נקודה א'
 חודשים( 6)

0.9286 1.0833 1- .00 1.00 13.00 14.00 12.00 

 ב'נקודה 
 חודשים( 13)

0.8824 0.9091 -8.00  6- .00 60.00 68.00 66.00 

 

, הסתמכו על חודשים מתחילת הפרויקט( 13) ב'בנקודה נמצא הפרויקט שהניחו . התעלמו מתוצאות סעיף א'( 4%) .ד

לנקודת הזמן המתוכננת לסיום הפרויקט בטבלה הבאה, לפי שיטת  תוהשלימו את התחזיהנתונים של סעיף ב' ו

EVM הינולנקודה ב'  הבאים )לא כל הנתונים נדרשים(: תכנון התקציב. הסתמכו על הנתונים הנוספים M62$ תכנון ,

 מתחילתו. חודשים 18 המועד המתוכנן לסיום הפרויקט הינו ,M88$התקציב לסיום הפרויקט הינו 

 (M$)תקציב לחודש משך )חודשים( פעילות

 1.0 2.0 תכנון ראשוני

 2.0 4.0 פרטני תכנון

 6.0 5.0 חומרה פיתוח

 3.0 2.0 פיתוח תכנה

 2.0 2.0 אינטגרציה

 6.0 4.0 בדיקות

 2.0 3.0 העברה לייצור

164

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 (, ד"ר ישראל טירקל364-1-1251) ניהול פרויקטיםבחינה מסכמת ב

 10.8.2017, ב', מועד ב', סמסטר תשע"ז

5 

 

 CPI SPI CV SV שיטה

 -8.00 -10.67 0.9091 0.8824 (2%) ביצועית

-8 0.9318 0.9111 (2%) תכנונית .00 6- .00 

 

  (%10) 6שאלה 

חברות המפרטות  8ומעוניינת לבטח אותו בביטוח מקיף. בבדיקתה מצאה  90,000₪רותם קנתה רכב חדש בעלות של 

( השתתפות עצמית 3)-( עלות שנתית של ביטוח, ו2( שם החברה, )1את תנאי הביטוח, כפי שמופיעים בטבלה הבאה: )

הנובע מתאונה קטנה, תאונה בינונית, ואובדן מלא )כתוצאה מתאונה ( ולפי עלות הנזק 90,000₪לפי אחוז מעלות הרכב )

, תאונה בינונית 0.22גדולה או גניבה(. בנוסף, רותם מניחה את ההסתברויות הצפויות בשנה ל: תאונה קטנה הסתברות 

 . רותם גם מניחה שלא יהיה יותר מאירוע נזק בודד בשנה.0.02, אובדן מלא הסתברות 0.14הסתברות 

 

חברת 
 ביטוח

עלות הביטוח 
]₪[ 

 עלות השתתפות עצמית באחוז מעלות הרכב
 תאונה קטנה תאונה בינונית אבדן מלא

A 1,900 18% 13% 7% 

B 2,400 17% 12% 6% 

C 2,900 14% 11% 5% 

D 3,400 12% 10% 5% 

E 3,600 13% 9% 4% 

F 4,100 11% 8% 3% 

G 4,500 9% 7% 3% 

H 4,900 8% 6% 2% 

 

 ? הסבירו. 10,000₪לבחור עם מגבלת אשראי של  לרותם( באיזה חלופה כדאי 2%) .א

 .₪ 5,900, עם תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של Fחלופה 

____________________________________________________________________________ 

 ( האם יש חלופות נשלטות, ואלו הן? הסבירו.1%)  .ב

 .חלופות נשלטותאין 

____________________________________________________________________________ 

אינן מבטחות רכבים  3,000₪-( לסעיף זה בלבד הניחו שהחברות הדורשות עלות ביטוח שנתית הנמוכה מ1%) .ג

 ? הסבירו.14,000₪של מגבלת אשראי  עםלבחור  לרותם, באיזה חלופה כדאי 85,000₪-מ שהשווי שלהם גדול

 (.אינן אפשריות A ,B ,Cחלופות ) ₪ 5,760, עם תוחלת תוצאה אפשרית הנמוכה ביותר של Eחלופה 

____________________________________________________________________________ 

איזה . 10,000₪-נמוך מלה ללקוחות עם מגבלת אשראי שוטף מעוניינת לשפר את האטרקטיביות ש Cחברה ( 2%) .ד

 הסבירו. ?השיג את כוונתהי לתנאים )מאלה הנתונים בטבלה למעלה( על החברה לשנות ולאיזה ערך כד

 (10,000₪-ל 12,600-)מ 11.11%-ל 14%-כדאי להוזיל השתתפות העצמית במקרה של אבדן מלא מ Cלחברה 

____________________________________________________________________________ 

 .10,000₪-כתוצאה מכך, עלות הנזק המקסימלי במקרה של אירוע יהיה לא יותר מ

____________________________________________________________________________ 

, ללא תלות הרכב מעלות 7%ברמה של  השתתפות עצמית עלותקובעת חברת ביטוח חדשה עכשיו נודע ש( 2%) .ה

מבלי  לחזית היעילות הקיימתעלות הביטוח השנתית כדי שחלופה זו תתווסף להיות בגובה הנזק הצפוי. מה צריכה 

 הסבירו ופרטו. לגרוע כל חלופה קיימת מחזית היעילות?

 . Hחלופה מימין לולכן צריכה להיות  ₪ 6,300עלות נזק מקסימלי של חלופה זו 

____________________________________________________________________________ 

 .₪ 3,802 -גדולה ממכאן שעלות הביטוח השנתית תהיה 

____________________________________________________________________________ 
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)כל אחד(,  5% זהה ועומד על נזק יסוגאחד מהסתברות לכל הש מניחהרותם  ( אחרי התייעצות עם מומחה2%) .ו

חומרת נזק אובדן הינה מלוא ערך הרכב. , ו5,000₪ , חומרת נזק תאונה בינונית1,000₪תאונה קטנה נזק חומרת 

 לבטח את הרכב? פרטו והסבירו. לרותם, האם כדאי מגבלת אשראי ללא

 . ₪ 90,000(, חומרת נזק מקסימלית הינה 50+250+4500) 4,800₪תוחלת תוצאה אפשרית הינה 

____________________________________________________________________________ 

 (.A 5,248₪אבל ללא מגבלת אשראי, לא כדאי לבטח את הרכב )מול חלופה 

____________________________________________________________________________ 

 

  (%7) 7שאלה 

 מפורטים בטבלה הבאה )משמאל לימין(:פרטי הפעילויות של פרויקט 

משך ברמת 
 50%ביטחון 

 ]יח' זמן[

ברמת   משך
 80%ביטחון 

 ]יח' זמן[

באה מיד 
 אחרי

 פעילות

2 2 - A 

2 3 - B 

3 3 A C 

3 4 B D 

3 4 C E 

2 3 D F 

3 4 E G 

3 5 F H 

                                                                                                 B-D-F-H                                15 

 ( לפי שיטת "הנתיב הקריטי", הפעילויות על הנתיב הקריטי הינן ___________ ומשך הנתיב הינו ______1%) .א

 קריטית",( בהנחה שאין משאבים משותפים לפעילויות שונות, לפי שיטת "השרשרת ה1%) .ב

                                                          A-C-E-G                                      11 

 הפעילויות על השרשרת הקריטית הינן ___________ ומשך השרשרת הינו ______

 

 ממנו עומד רק אחד לרשות הפרויקט. ,משתמשות במשאב משותף זהה B-ו A( עכשיו נודע שפעילויות 1%) .ג

 מה המשך שלה? הסבירו. מהי ו –האם השרשרת הקריטית תשתנה ואם כן 

 .12והמשך שלה יהיה   A-B-D-F-H תהיההשרשרת הקריטית 

__________________________________________________________________________ 

 

משתמשות  C ,E ,G פעילויותבנוסף לאמור בסעיף ג' , ושחלקי בלבד( עכשיו נודע שהמידע שנמסר בסעיף ג' 2%) .ד

בנתוני עומד רק אחד לרשות הפרויקט. גם ממנו ( A ,B)אחר מהמשאב המשותף של פעילויות במשאב משותף זהה 

 מה יהיה המשך שלה?והשרשרת הקריטית סעיף זה, מה תהיה 

 .12יהיה  והמשך שלו A-B-D-F-H -השרשרת הקריטית תשתנה ל

__________________________________________________________________________ 

 

יח' זמן )לפי תאריך התחייבות ללקוח(.  3( בתנאים של סעיף ב', מנהל הפרויקט קבע מרווח ביטחון לפרויקט של 2%) .ה

(. עם Feedingפעילויות שאינן בשרשרת הקריטית תוזמנו בתזמון מוקדם )ללא התייחסות למקדמי ביטחון מסוג 

יח' זמן  1-במשך הארוך בבפועל  סתיימו, הGבפרויקט, למעט פעילות מהפעילויות  אחתכל ביצוע הפרויקט נמצא ש

 .מהתכנון כל פעילותהסיום של תאחר אריך המסירה ללקוח? הסבירו בכמה יוד בתמהתכנון. האם הפרויקט יעמ

 .14המועד של מסירת הפרויקט ללקוח יהיה  הפרויקט יעמוד בתאריך המסירה ללקוח.

 __________________________________________________________________________ 

 יח' זמן. 14תסתיים אחרי  B-D-F-Hיח' זמן, וגם השרשרת  14תסתיים אחרי  A-C-E-Fהשרשרת 

 __________________________________________________________________________ 
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 )חריגות יגרמו הורדת נקודות( בלבד וללא חריגות במקום שהוקצה לכךענה על גבי השאלון  –שאלות בקיאות 
 

 (%2) 8שאלה 

 (.4.4.2017בשרון פתוח לשני הכיוונים" )ידיעות אחרונות  531מהיום: כביש "

 סיום הפרויקט?( מה היה משך העיכוב ב1%) .א

 שנים. 5-סיום הפרויקט התעכב ב

____________________________________________________________________________ 

 מידת החריגה התקציבית בפרויקט? הייתה מה( 1%) .ב

 מיליארד שקל(. 2.4במקום  4.6) מהתקציב המקורי פי שנייםההוצאה הייתה כמעט 
 

 (%2) 9שאלה 

 (.19.6.2017בלבד" )ידיעות אחרונות  1.2%-"דאגה במשק: הצמיחה ברבעון הראשון עלתה ב

 ( על בסיס המאמר, בכמה צפוי הפריון בשנה זו לעלות/לרדת? הסבירו.1%) .א

 .0.8% -, אז הפריון צפוי לרדת ב2%השנתי בארץ הינו  כיוון שקצב גידול האוכלוסייה

____________________________________________________________________________ 

 הסבירו. ?2016שנת ( לצורך השוואה, בכמה עלה/ירד הפריון בשנת 1%) .ב

 .1.5-2.0%ומכאן שהפריון )תמ"ג לנפש( גדל ב  3.5-4.0%הצמיחה הייתה  2016בשנת 

____________________________________________________________________________ 
 

 (%4) 10שאלה 

(. ענה על 23.5.2017מיליארד שקל ישקיע משרד התחבורה בתשתיות בשנים הקרובות" )ידיעות אחרונות  60"

 הסעיפים הבאים לפי הכתבה:

 מהם ראשי התיבות באנגלית ובעברית, ומה משמעותם? – PPP( 2%) .א

Public Private Partnershipפרטית-, שותפות ציבורית 

____________________________________________________________________________ 

 ב המדינה(.תקציההוצאה אינה כלולה ב)ולכן  פרויקטים לאומיים ע"י חברה פרטיתוהוצאה לפועל של מימון 

____________________________________________________________________________ 

 מהם ראשי התיבות באנגלית ובעברית ומה משמעותם? – BOT( 2%) .ב

Build Operate Transferבנה הפעל העבר , 

____________________________________________________________________________ 

 חברה פרטית בונה פרויקט לאומי, מפעילה אותו עשרות שנים, ובתומן מעבירה את הפרויקט למדינה

____________________________________________________________________________ 
 

 (%2) 11שאלה 

 (. לאיזה נושא שנלמד מתייחסת הכתבה? 8.5.2017 ליש"ט" )כלכליסט 8000"בריטניה מתנקה: השמד רכבך, קבל 

 .למרכיב ערך הגרט בעלות מחזור חיים של מוצר

____________________________________________________________________________ 
 

 (%3) 12שאלה 

 (.10.4.2017"שבוע העבודה בישראל בין הארוכים בעולם" )ידיעות אחרונות 

 שבוע העבודה בישראל )בשעות(? ( מה משך1%) .א

 שעות בשבוע. 43

____________________________________________________________________________ 

 ( מה הקשר בין מספר שעות העבודה בשבוע לבין המדד "פריון עבודה"? יש להגדיר מהו "פריון עבודה".2%) .ב

 את הפריון. עבודה תוך שמירה על התפוקה יגדילשעות השעות עבודה, צמצום  \פריון עבודה = תמ"ג 

____________________________________________________________________________ 
 

 (%2) 13שאלה 

 ? נמקו.PPPאביב הינו מסוג -האם פרויקט הרכבת הקלה בתל

 חברה ממשלתית )מימון ממשלתי( ולא פרטית. , כיוון שנת"עPPPלא נעשה בשיטת אביב -הרכבת הקלה בתלפרויקט 

____________________________________________________________________________ 
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 (%2) 14שאלה 

 מדד המחירים לצרכן:

 ? 2017שנת  לסיוםמה התחזית של בנק ישראל ( 1%) .א

 עלייה של אחוז אחד.

____________________________________________________________________________ 

 איך התחזית הזו עומדת מול היעד של בנק ישראל ומהו?( 1%) .ב

 ולכן התחזית הינה בתחתית היעד. 1-3%היעד הינו בטווח עלייה של 

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 15שאלה 

 מיכל אמוניה.

 ( ממה נובע הצורך בפרויקט אמוניה חדש?1%) .א

 באזור חיפה. מיקום המכל בלב אוכלוסייה אזרחיתמהסיכון הביטחוני והבטיחותי הנובע 

____________________________________________________________________________ 

 לפתרון בטווח הקצר.( מנה שתי חלופות 1%) .ב

 אספקה מאניה בנמל, אספקה ממפעל זמני בדרום, ייבוא מירדן.

____________________________________________________________________________ 
 

 

 (%4) 16שאלה 

 :Zou, Kumaraswamy, Chung and Wong (2014)של  מאמרענו על הסעיפים הבאים בהתייחס ל

Identifying the Critical Success Factors for Relationship Management in PPP Projects. 

. באר את ראשי התיבות באנגלית, מהו הגורם הראשון בחשיבותו CSF( המאמר מזכיר את המושג 3%) .א

 שהמאמר מגדיר, באיזו מידה גורם זה שונה או דומה בחשיבותו למה שנלמד בכיתה?

Critical Success Factors רג הניהולי,הדאו תמיכת , התחייבות 

____________________________________________________________________________ 

 זהה למה שנלמד בכיתה לפי קבוצת סטנדיש )ומחקרים נוספים(.

____________________________________________________________________________ 

 דיסציפלינה של פרויקטים המאמר מתייחס בעיקר? )לא שיטה או מודל, אלא תחום(.( באיזו 1%) .ב

 פרויקטים בתחום בינוי תשתיות

____________________________________________________________________________ 

 

 (%2) 17שאלה 

 ללקיחת הלוואה עדיפה? הסבירו.הבאות  מהחלופותאיזו הנכם צריכים לקחת הלוואה מהבנק לשנה הקרובה. 

 לסיכון. 1.5%חלופה א': ריבית פריים בתוספת של 

 לסיכון. 3.5%צמודה למדד המחירים לצרכן +  ריביתחלופה ב': 

 .%0.25קבועה של  חודשיתחלופה ג': ריבית 

 , ושריבית בנק ישראל נשארת כפי שהיא כעת.-0.5%תהיה  הצפויה בשנה הקרובההאינפלציה ו שחיהנ

 .3.04%=12-1^(1+0.25%), חלופה ג' 3.0%=3.5%+0.5%- ב' חלופה ,3.1%=1.5%+1.6% א' חלופהלופה ב': ח

________________________________________ _______________________________________ 

 

________________________________________ _______________________________________ 

 

 (%2) 18שאלה 

 מוצר? של חיים מהם חמשת מרכיבי העלות במחזור

 השקעה ראשונית, אחזקה ותפעול, אנרגיה, החלפה/שיפוץ, ערך גרט

1 ______________.2 ______________.3 ______________.4 ______________.5______________. 
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 (%2) 19שאלה 

מכרתם אותה במחיר של  31.12.2016שקל. בתאריך  1,000,000קניתם דירה בעלות של  31.12.2015בתאריך 

 -0.2%על  2016ובשנת  -1.0%עמד על  2015המחירים לצרכן בשנת  דשקל. נתון: מד 1,050,000

 הסבירו. עלה ערך הדירה נומינלית?אחוזים בכמה ( 1%) .א

 ., עליה הנובעת מהיחס בין המחירים5%-ערך הדירה עלה נומינלית ב

_______________________________________________________________________________ 

 ( בכמה אחוזים עלה ערך הדירה ריאלית? הסבירו 1%) .ב

 , עליה הנובעת מיחס בין המחירים והתחשבות במדד המחירים לצרכן.5.2%-ערך הדירה עלה ראלית ב

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 20שאלה 

וציינו כמה מדינות ואיזה סוג , הסבירו )בעברית( את מהותו של המונח, OECDפרטו )באנגלית( את ראשי התיבות של 

 של מדינות כלולות בארגון ואת הקשר למדינת ישראל.

(1% )Organization for Economic Cooperation and Development  

_______________________________________________________________________________ 

 כולל ישראל. מפותחותמדינות  34 ( הארגון כולל%1)כלכלי, ופיתוח ארגון לשיתוף פעולה ( %1)

_______________________________________________________________________________ 

 

 (%3) 21שאלה 

 .תרת ברורה לכל עקומהותנו כו ות את "מגרש המשחקים"המתאר עקומותבמערכת הצירים הנתונה  הוסיפו( 1%) .א

 גבול של תחילת פעילויות בתזמון מוקדם –עקומה תחתונה 

___________________________________________ 

  גבול של סיום פעילויות בתזמון מאוחר –עקומה עליונה 

___________________________________________ 
 

( הסבירו באופן מדויק באיזה חלק של האיור נמצא 2%) .ב

 "מגרש המשחקים", מה הוא מתאר ולמה משמש.

 העקומות,  אזור זה מתאר את הינו האזור בין"מגרש המשחקים" 

___________________________________________ 

 פעילויות ל מתייחסויות בתזמון מוקדם ומאוחר, ותחום הפעיל

___________________________________________ 

 .שאינן על הנתיב הקריטי

___________________________________________ 

 

 (%2) 22שאלה 

 שלוש היכולות העיקריות להן נדרש מנהל פרויקט בביצוע תפקידו.מהן 

 ידע/ניסיון בתחום מהות הפרויקט.( 1%)הובלה/מנהיגות, ( 1%)ניהול פרויקטים, ( 0%)

1 ________________________.2 ________________________.3________________________. 

 

 (%3) 23שאלה 

 )חוצץ, מקדמי הביטחון( בשרשרת קריטית, והיכן מיישמים אותם בפרויקט? Buffers-מה שלושת סוגי ה
Project –  מתייחס לזמן, בסיום הפרויקט )אחרי הפעילות האחרונה( –פרויקט 

1. ____________________________________________________________________________ 

Feeding –  אינה קריטית( שמזינה פעילות קריטיתמתייחס לזמן, אחרי פעילות )ש –הזנה 

2. ____________________________________________________________________________ 

Resource –  מתייחס למשאבים, לא תמיד אפקטיבי, דוגמא אפקטיבית: תקציב  –משאבים 

3 .____________________________________________________________________________ 
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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
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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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