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  :הנחיות כלליות
 ).אין בחירה(יש לענות על כל השאלות  .1
 .י את שיקוליך במשפטים קצרים וברורים/הסבר .2
תיבדק רק , במקרה של פתרון ביותר מגרסה אחת. טיוטה) לסמן(יש להקפיד למחוק  .3

  .הראשונה
 .פירוט הניקוד לכל שאלה ולכל סעיף מפורט בגוף השאלה .4
 :אם לא נתון אחרת בשאלה אזי .5

  1.35עידוד רמת . א  
  4/3יעילות . ב  
  3%נ "ותב% 5תוספות אישיות , 12%תוספות מנוחה . ג  
   n-1חישוב סטיית תקן לפי  . ד  
  .סטיות תקן 3הוצאת חריגים לפי . ה  

!בהצלחה  
  

  )%45 (1שאלה 

  .הצביע, הרכבת גלגלים, בת תא נהגהרכ: תחנות 3משאית מורכבת בפס יצור שוטף הכולל 

   גלגלים6משאית כוללת 
  הרכבת תא נהג

  :עובד עם מנוף המבצע את סדר הפעלות הבא

  עד שהמנוף מתמקם מעל תא הנהגהמתנה .1

 )בזמן ההמתנה למנוף(שימון המנוף  .2

 )מנוף עובד (הרמת תא הנהג באמצעות מנוף והנחתו על מרכב המשאית .3

 )מנוף דומם (מרכב המשאיתתא אל הברגת ה .4

 )נוף דומםמ (מרכבהתא להלחמת  .5

  )מנוף דומם (בתאחיווט החשמל  .6

אך במקום זאת הוא התבלבל וערך , עוזר החוקר התבקש לבצע מדידה ישירה על כל אחד מהאלמנטים

לאורך החקר .  שעות8אורך ל שניות 30באינטרוולים של את הדגימה עשה . דגימה רב תצפיתית

  :להלן נתוני החקר.  תאי נהג5הורכבו 

הלחמת 
  התא

המתנה  שימון מנוף הרמת התא  הברגת התא
  למנוף

  חיווט התא  אלמנט

כמות   100  90  100  120  60  350
  תצפיות

  

  הרכבת גלגלים

  )זמן מדוד בדקות ( להלן נתוני חקר שבוצע על העובד.דיבתחנה זאת עובד יח
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מדידה                   אנט'חיבור גלגל לג  ניפוח גלגל
  אלמנט

  חיבור גלגל למשאית

1  3  2  4  
2  2  1  5  
3  3  3  6  
4  5  2  5  
5  3  3  4  
6  2  4  5  
7  3  2  4  
8  2  2  3  
9  4  3  4  

10  3  2  3  
  הערכת קצב  90  110  100

  

  צביעה

  . דקות60זמן מכונה . מכונה אוטומתית

  :נדרש

 ?הו זמן המחזור המוקצב ליצור משאית מ )16%(  .א
  

 ח" ש20,000 –הוצאות קבועות בחודש  •  ח" ש80 -עלות שעת מכונה במפעל •
 ח" ש350,000 –מחיר מכירה של משאית  •  ח" ש35 -עלות שעת עובד במפעל •
  ח" ש80,000 –מרי גלם למשאית עלות חו •   שעות260בחודש המפעל עובד  •

  

 ?מהו פריון המפעל ) 8%(  .ב
  

  .ח" ש800,000עלות המנוף . מנהל המפעל החליט להוסיף עוד מנוף לתחנת הרכבת תא נהג

  , ושהנחות מודל אשקרוף מתקיימותבעת שהמנוף עובד יכול להתבצעבתחנה  4בהינתן שאלמנט 

 ?מה יהיה זמן המחזור הצפוי של תחנה זאת  )8%(  .ג
 !הסבר ?האם הדבר ישנה את זמן המחזור של קו היצור  )5%(  .ד

 )8%(  .ה  !נמק? האם רווחי למפעל לבצע שיפור זה

  

  )%5 (2שאלה 

האם ניתן לטעון כי . כונה כאשר נתון מפעיל מ' עובד ב. מפעיל מכונה כאשר נתון ' עובד א
  '? גדול מהעומס על עובד אבהכרח' העומס על עובד ב
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  'סעיף א

  .נהגלהרכבת תא נחשב זמן מחזור 

  .נמיר את פרופורציות האלמנטים לזמנים

  ). תצפיות בדקה2,  שעות חקר8 (960=2*60*8: סך התצפיות שבוצעו

 175minutes=480*350/960: 1אלמנט 

 30minutes=480*60/960: 2אלמנט 

 60minutes=480*120/960: 3אלמנט 

 50minutes=480*100/960: 4אלמנט 

 45minutes=480*90/960: 5אלמנט 

 50minutes=480*100/960: 6אלמנט 

  )התקבל 2 אלמנט גם( 3אלמנט  +1 אלמנט -זמן מכונה

  3אלמנט  +  2 אלמנט -זמן פנימי

 6 עד 4ם  אלמנטי-זמן חיצוני

  :חישוב זמנים צפויים

t81 =(4/3)/(1.2*(30+60)) =פ minutes 

T=175+60= 235 minutes 

OR‐ T=175+60+30=265 

t130.5 =(4/3)/(1.2*(50+45+50))=ח minutes 

H=tח+max(tפ,T)=130.5+235=365.5 minutes OR‐395.5minutes 

  = 365.5/5 ←וי להרכבת תא נהג אחד  תאי נהג ולכן זמן מחזור צפ5לאורך זמן מחזור זה הורכבו 

Or   .173‐1 79.).זמן מחזור צפוי אקוויולנטי (. דקות לתא נהג
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 להרכבת גלגלנחשב זמן מחזור צפוי 

    1‐  UCL  LCL  R 1+a+b  Z 

חיבור גלגל 
  אנט'לג

3  0.94  5.8  0.17  1  1.2  3.6  

  3.168  1.2  1.1  0.12‐  4.93  0.84  2.4  ניפוח גלגל
חיבור גלגל 

  למשאית
4.3  0.95  7.14  1.45  0.9  1.2  4.64  

  .ראשית נוודא שאין חריגים •
  :קרי, יםzזמן מחזור מוקצב של תחנה זאת הינו סכום ה , שנית •

3.6+3.168+4.64=11.408 minutes 

ישנם שישה גלגלים  (6בכדי למצוא זמן מחזור צפוי אקוויונלטי נחלק זמן מוקצב ביעילות ונכפול ב
  קרי, )במשאית

((11.408/(4/3))*6= 51.336 minutes 

   זמן מחזור לצביעת משאית נחשב-תחנת צביעה

   דקות60: זמן מחזור צפוי אקוויולנטי לתחנת הצביעה

תחנת הרכבת תא (זמן מחזור צפוי ליצור משאית אחת בקו היצור יקבע על פי תחנת צוואר הבקבוק 
  rO‐1 79..  דקות למשאית137.לפיכך הזמן הינו , )הנהג

  :במצב זה הנוסחא לחישוב זמן מחזור מוקצב הינה

Z=  

נה זאת בעמוד קודם ופשוט נחלק אותם בחמש כך שיהיו זמנים מייצגים חתניקח את הזמנים שחושבו ל
  .לתא נהג אחד ולא לחמישה תאים

Z=34.8+[1.35*16.2+38.5]*1.08 = 99.9 minutes זמן מוקצב למשאית 

Z=34.8+[1.35*16.2+46]*1.08 = 108 minutes זמן מוקצב למשאית 

    'סעיף ב

 NIS42.303,152,17 =,000+20.42,503,07217+,200+18,60041 : נחשב תשומות

 41,600NIS=2*260*80: מתית בחודשועלות המנוף והמכונה האוט

 18,200NIS =2*260*35: עלות העובדים בחודש
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  tracks each month *80,000per unit=17,072,503.42NIS 4 .213=(73.1)/(60*260)  :עלות חומר גלם

 20,000NIS: הוצאות קבועות בחודש

 track sell price,000350*tracks each month4.321 =46202,692,47.: נחשב תפוקות

 46,202,69274./ 303,15217, 42.= 354.=תפוקות/תשומות= פריון

 'סעיף ג

 4 + 3 + 2 אלמנטים -זמן פנימי

  .נמיר לזמן צפוי ונחלק בחמש בכדי לקבל זמן פנימי ליחידה אחת, ום את האלמנטיםנסכ

t25.2=5/[(4/3)/(1.2*(30+60+50))]=פ 

  )4 ו2התקבלו גם אלמנטים ( 3 + 1 אלמנטים -זמן מכונה

  נסכום ונחלק לחמש בכדי לקבל זמן מכונה ליחידה אחת

T=235/5=47 

Or‐ T= 315/5=63 

  6+  5 אלמנטים -זמן חיצוני

  . ליחידה אחתחיצונינמיר לזמן צפוי ונחלק בחמש בכדי לקבל זמן , נסכום את האלמנטים

t17.1=5/[(4/3)/(1.2*(45+50))]=ח 

N=2  K= =0.9 or‐0.67  A(2,0.9)=0.91      A(2,0.67)=1.07 

   H=(N*T)/A=(2*47)/0.91=103.29minutes or‐ 117.75minutes 

 'סעיף ד

שיפור תחנה זאת יוביל לשיפור , ת הרכבת תאי נהג הינה תחנת צוואר הבקבוק של קו היצורמיכוון שתחנ
  .זמן המחזור של קו הייצור כולו

  'סעיף ה

לפיכך זמן ). תחברי שני תאי נהג( מחזורים 2 תחנת הרכבת תא נהג תשלים 103.29בפרק זמן של 
  =מחזור צפוי ליחידה אחת לאחר השיפור

103.29/2=51.645minutes 

minutes.87858=/2.75 117‐Or  
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8 
 

). תחנת המכונה האוטמטית(זמן המחזור החדש של קו הייצור יקבע לפי תחנת צוואר הבקבוק החדשה 
  . שעות260 כאמור בחודש המפעל עובד . דקות60משמע זמן מחזור צפוי ליצור משאית הינו 

 NIS,600,90020=+20000+20800000+1820062400: נחשב תשומות

 62,400NIS =3*260*80: מנופים והמכונה האוטומתית בחודשעלות ה •

 18,200NIS =2*260*35: עלות העובדים בחודש •

 tracks each month *80,000per unit=20,800,000NIS 260=(60)/(60*260)  :עלות חומר גלם •

  20,000: הוצאות קבועות •

 NIS,000,00091=,000350*tracks each month260: נחשב תפוקות

 600,900/20,000,00091,=354.: ן לאחר שיפורפריו

יה של מנוף נוסף ר זה ועל כן לא רווחי להשקיע בקנבות שיפוקהפריון של המפעל אינו משתפר בע
  .לתחנה

  2שאלה 

בהכרח גדול מזה שעל עובד א שכן עובד א בהכרח בעל פרק זמן מסויים במסגרתו ' העומס על עובד ב
  . עובד ב בהכרח עובד לאורך כל זמן המכונה, אתלעומת ז. המכונה עובדת והא בטל

  .מכונה לזמן מחזור ועומס-ניתן להוכיח זאת באמצעות השוואה בין נוסחאות עובד
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  2010                                                                                                  יולי 

  גוריון- אוניברסיטת בן

   להנדסת תעשיה וניהולמחלקהה

  חקר עבודה והיבטים יישומיים: קורס

  ר איציק בלילה"ד
  
  

  'אמועד                                                      
  

  . כ הציון של הבחינה בחקר עבודה" נקודות מסה25שאלות אלו מהוות 
  

  
  

  
 )נקודות 20(  ר בלילה"החלק של ד – 1שאלה 

  
אינו דחוף השירות . יעוץ לעובדי מדינהמספק שירות , משרד לייעוץ בתחום הביטוח

 דקות 10ל ידוע כי בכ. )יועצים ( קיימים ארבעה שרתיםמשרדב. ואינו מונופוליסטי
 .  דקות30בממוצע נכנס לקוח וידוע שמשך השירות הממוצע הוא 

  

 , דקות3.75של  עם סטיית תקן ,דקות 5:  של לקוחות בתורזמן המתנה ממוצע
  ).כולן ביחד(כ " בסה10% הנח כי תוספות הזמן המקובלות הן .בהתפלגות לא ידועה

  

 .דקות 14 מעל 1%, דקות 8 מעל 10%, ות דק6המתינו מעל מן הלקוחות  30%
  

 נחשב לסביר ויכול לשמש כמדד לאחוז ,)ות דק5(זמן המתנה ממוצע שהתקבל 
  .ממתינים זמן רב

  
  השווה את התוצאה שקיבלת . כולל תוספות הזמן, חשב את העומס על כל שרת . א

  )נקודות 5(   ?                                                    מה מסקנתך.       לערך לפי המודל
  

חשב את מספר , )כולל התוספות(' בהתבסס על העומס שחישבת בסעיף א.  ב
  ) נקודותβ           .)5 = 0.3 עבור (Newell)היועצים הנדרשים לפי עקרון הציוות 

  

האם כל הערכים של זמני המתנה של הלקוחות הממתינים הכי הרבה זמן .   ג
 ?האם נדרש להוסיף שרת חמישי ? לעומדים בדרישות המוד) 30%, 1%,10%(

      (     )'נק 5(       ).יש להשוות בין הגבולות לפי המודל לבין הערכים שהתקבלו בפועל
 
  ידוע גם  .  דקה1- ידוע כי אם נוסיף שרת חמישי זמן ההמתנה הממוצע יתקצר ל.  ד

   ₪ 50לשעה ועלות שכר ממוצע במשק היא  ₪ 72     שעלות השכר של השרת היא 
  ).' נק5(?                        האם לפי המודל מומלץ להוסיף שרת חמישי .      לשעה

  
  
  

  :1 תשובה 
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  ):דרגת תעסוקה(חישוב העומס . א
  

לפי . ( לקוחות בשעה6כלומר מגיעים ,  דקות מגיע לקוח10בכל :  λחישוב  
60/10.( 

  

לפי (לשרת שני לקוחות לכן בשעה ניתן ,  דקות30זמן שירות הוא  : uחישוב 
60/30.(  

  

 : כולל תוספות זמן) עומס(דרגת תעסוקה , לכן
  

825.01.1*
4*2

6
total ==ρ   

  
  .85% מן הטבלה הוא שהעומס צריך להיות עד םהערך המתאי

 לכן . ולכן זהו עומס הנמוך מן הגבול העליון במודל82.5%העומס בפועל הוא 
  .לפי מדד זה לבדו אין צורך להוסיף שרת

  

  :Nלכן נקבל ערך . P = 3.3 = 4 * 0.825ביחד הוא העומס על ארבעת השרתים   .ב
 

845.33.03.33.33.03.3 816.1*N ≈+=+=ρ+ρ=   
  
   3.75 / 5    = 0.75מקדם ההשתנות של זמן המתנה הוא .      ג

           
           :יםת עמידה במדדים לזמני המתנה מרביבחינ

  
ערך שהתקבל  

 )דקות(בפועל 
אחוז   גבול עליון לפי המודל

( )דקות ממתינים
עמידה בדרישות

  המודל

30% .956= 5 * .39 1 < %30T6 כן  

10% .809= 5 * .96 1 < %10T8 כן 

1% .7513=5 * .752 < %1T 14  גבולי(לא( 

  
  :מסקנה   
  

) אלא בשני מדדים מתוך שלושה(, לא עומדים באופן מושלם בשלושת המדדים

  .ולכן תיאורטית יש להוסיף שרת

  : לא בטוח שנמהר להוסיף שרת, במצבי אמת ,מצד שני

המדד : הפער הוא מזערי)  ממתינים הכי הרבה זמן1%(מדד שלא עומדים בו ב

  .  דקות שהתקבלו בפועל14 דקות מול 13.75הוא 

  

סביר , זהו פער של פחות משני אחוזים ולכן למרות החריגה הזעומה בתוצאות

נמשיך ליישם את המודל על .  בשלב זהלא נוסיף שרת נוסףבמצב אמיתי כי 

אז סביר שבכל זאת , ידה שתתגלה חריגה גם במדד נוסף ובמ, שאר המדדים

  .נמליץ להוסיף שרת
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  זאת בהשוואה .  דקה1-אם נוסיף שרת חמישי זמן ההמתנה הממוצע יתקצר ל  . ד

   לקוחות נכנסים 6יש .  דקות לכל לקוח4כלומר חסכנו  .דקות במצב הקודם 5- ל

         מוצע במשק היא לשעה ועלות שכר מ ₪ 72עלות השכר של השרת היא .בשעה

  .לשעה₪   50 

  ?האם לפי המודל כדאי להוסיף שרת חמישי 

  
  : נזכיר כי:   הערה

( )(∑
=

++ −=
Q

1i
1NiiN1N WWTW )       

  
  

hourIS1N

180
6*60/4

72
TW

sC
SC ===

+

  
  
  
  
  

  ). שכר ממוצע במשקX 2(הוא , גבול עליון לפי המודל למקרה הנדון

  .לשעה ₪ X 50 ₪ = 100 2,  כלומר

  

.  180₪עלות של  כל שעת המתנה של לקוחות אשר נחסכת היא  : מסקנה

לכן לפי המודל אין הצדקה להוספת . בלבד ₪ 100המודל מגדיר גבול עליון של 

  .שרת חמישי

  
  
  

  :השאלה הבאה היא שאלה אמריקאית והיא מתייחסת למאמר .2
       A video method for empirically studying wait-perception bias    

   
  ,תפיסת הלקוח את זמן המתנהמשפיעים ביותר על              בהתייחס לגורמים ה

  :נכון לומר כי ,  Maisterי "             כפי שהוגדרו ע
5                                                                                                                    (  ) נקודות

  
.א  .כאשר עסוקהמתנה כשהממתין אינו עסוק נתפסת כארוכה יותר מאשר   

 3

 אשר  יותר מאשר כהמתנה ידוע נתפסת כארוכה כשזמן הה בתורהמתנ  .ב
       . זמן ההמתנה אינו ידוע

 ה יותר מהמתנהנתפסת כארוכ) של קבלת שירות( לפני התהליך ההמתנ  .ג
 .תהליךהתוך כדי 

 .המתנות לאחר התהליך נתפסות כארוכות יותר מהמתנות לפני התהליך  .ד
 .ל ערך כך אנשים יסכימו להמתין יותרככל שהשירות הוא יותר בע  .ה
 .ה נכונות, ג, תשובות א  .ו
 .נכונות, ה, ד, תשובות ג  .ז
 .נכונות' ד, תשובות ב  .ח
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  פתרון אפשרי–2010חלק שלישי מועד א סמסטר ב 
  
, העבודה מתבצעת בישיבה. במפעל עובד עוסק בסימון מונוטוני של דפים בעזרת עפרון. 1

בכל יום עבודה העובד . ואור קבועים תוך שימוש ביד אחת בלבד) נוחה(בתנאי טמפרטורה 
  . דפים500מתבקש לסמן מעל 

  
 בעומס העבודה של העובדרתן ניתן להעריך את השינויים דרכים שונות בעז/ שיטות5י /ציין

  במהלך היום ואיך כל שיטה עשויה להעיד על עומס           , בעבודה שתוארה
      

 כאשר מתבקש למדוד את השינויים העבודה המתוארת הינה עבודה משרדית מונוטונית
 אינן מתאימות OWAS –ו EMG ,RULAולא איבר או אזור ספציפי ולכן (בעומס של העובד 

, כמו כן!! איבר מסוים בגוף ולא בעומס העבודה של העובד/כי כולן עוסקות בעומס של איזור
 אינן BORGצריכת חמצן וסולם , HRשיטות לעבודה פיזית אינן מתאימות ולכן קצב לב 

 אינה מתאימה שכן נועדה לבחון שינוים בעומס מטלה p300מתאימות במקרה נוכחי גם 
זו שיטה , כפי שהודגש, וזה לא מה שתואר בעבודה הנוכחית כמו כן) ראייה או שמיעה (ספציפית

  ).מעבדתית ולא מתאימה לעבודה שתוארה
  

  :הבאות/שיטות הבאים/ בהתאם לשאלה יבחרו הכלים
  

  HRV שונות קצב הלב -  1שיטה מספר 
  

  לחוץ יחסית/האדם עמוס, כאשר השונות נמוכה, ECG – מתוך ה -הסבר 
  
   )GSR  ,SCL( במידת המוליכות על העור - 2טה מספר שי

  
ככה תעלה המוליכות בשל שינוי ברמות הזעה בהתאם , עמוס/ כאשר ככל שהאדם לחוץ-הסבר 
  לעומס

  
   גודל אישון– 3שיטה מספר 

  
  עמוס/האדם יותר לחוץ) מורחב( ככל שהאישון גדול יותר - הסבר 

  
  )יותמשך פיקסצ( משך ההתקבעות - 4שיטה מספר 

  
  .הדבר מעיד על עומס עבודה גבוה יותר,  ככל שמשך ההתקבעות של העין גבוה יותר-הסבר 

  
  BR מספר המצמוצים ליחידת זמן - 5שיטה מספר 

           
  עשוי להעיד על עליה בעומס) קצב מצמוצים יורד( ירידה במספר המצמוצים ליחידת זמן -הסבר 

  
   BD  משך המצמוץ- 6שיטה מספר 

  
  וירידה במשך המצמוץ עשויים להעיד על עלייה בעומס העבודה - הסבר

  
  שהיא מדידת הפעילות החשמלית בקליפת המוחEEG - 7שיטה מספר 

  
 האקטיבציה הכללית משתנה כתוצאה מעומס המטלה וכי השינויים בגל האלפא נמצאו -הסבר 

  . יפת המוחכתואמים שינויים מסוימים בעומס המטלה במיוחד באזורים שונים של קל
  VAS – שימוש בשאלות דוגמת ה – 8שיטה מספר 
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עומס "ובצד השני " אין עומס" שאלון שיגדיר את מידת העומס על גבי סקלה בצד אחד –הסבר 
ככל שמסמן שהעומס גבוה יותר כך ניתן לשער ולהעריך את , בהתאם לסימון האדם". גבוה

  .השינויים בעומס
  

לאחר שנבחן כי יש רגישות של מדד ביצוע  * -) הסימון(וע  מדידת קצב הביצ– 9שיטה מספר 
בעבודה מסוג זה יתכן כי שינויים בעומס יבואו לידי ביטוי רק בשינויים . לשינויים בעומס
  .לכן חשוב לציין זאת. קיצוניים בעומס

  
ניתן להניח כי ירידה בקצב הסימון ,  מאחר ועומס גבוה עשוי לשנות את מהירות הסימון–הסבר 

בתנאי שנבחן שהביצוע מושפע מהעומס ולכן חובה לבחון *עשוי להעיד על שינויים בעומס 
  ). נושא זה לפני השימוש במדד מעין זה

  
     

  
    RSI –דברים בעבודה מתוארת שעשויים לגרום ל / גורמים3י /תאר.    ב

  
לכן פגיעה בתעלה הקרפלית או כל פגיעה באזור אחר  – מדובר על גורמים ולא על תוצאות –שימו לב (

 !!!)אינן תשובות נכונות שכן אלו תוצאות ולא גורמים
   

  חזרתיות . 1          
    

  סטטיות . 2          
  

   ניתן להניח כי אם אין הפסקות נאותות זה עשוי להיות גורם–מאחר ולא מתוארת הפסקה . 3          
  

  )בהנחה שמתקיים דבר מעין זה( ממושכת על מקור אחד הסתכלות. 4          
  

  הטיית הגוף למשך זמן ממושךבשל הישיבה הממושכת עשויה להיות . 5          
  

  ישיבה ממושכת. 6          
  

בעבודה זו האדם כותב ולכן אין ,  כמו כןRSI –עבודה מונוטונית כשלעצמה אינה גורם המביא ל 
   מכני גדול על היד ולכן תשובות אלו אינן נכונותפה וברציות או דחיסה ולחץ

  
אחת הדרכים להעלות תפוקה הינה על ידי מתן שכר עידוד לעובד אך לשכר עידוד עשויים . 2

  .להיות חסרונות
 

י שם שיטת שכר עידוד השייכת לשיטות הקו הישר בה העובד מקבל /ציין  .א
 1) (1לות של מעל יעי(תוספת לשכרו ביחס זהה ליחס של העלייה בתפוקה 

  )'נק
 

  )א.מ.א(אחוז מול אחוז 
  

י שני חסרונות אפשריים למתן שכר עידוד בעבודה יצרנית קבלנית /ציין  .ב
 .המבוססת על חישוב שכר העידוד לפי תפוקה

 
  .כמות הבאה על חשבון איכות .1
 .ירידה ברמת ההקפדה על כללי בטיחות .2
 .קושי בניידות עובדים .3
 .שקושי בהכנסת ציוד חד.         4
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השפעת שינויים בהרמה על  (י שם של שתי שיטות בהן נעשה שימוש באחד המחקרים לפחות /ציין. 3

 של הכלליהעומס הפיזי למדידת ) עבודה של קצבים/או ושינויים בדפוסי מנוחה/העומס של עובדות ו
 י כיצד ניתן לאמוד בעזרת שיטה זו מתי העומס גבוה /העובדים והסבר

  
 אינו מודד את העומס הכללי ולכן EMG!! (שני המאמרים על עבודה פיזית מדובר ב–שימו לב 

 אינו מודד את העומס הכללי של העובד אלא את השינויים בתנוחות OWASגם , אינו תשובה נכונה
  )הגוף

 
  HR) שינויים בקצב הלב( קצב לב - 1שם שיטה מספר 

  
   עלייה בקצב הלב עשויה להעיד על עליה בעומס  -הסבר 

  
  BORG סולם בורג – 2שיטה מספר שם 

  
, ככל שמדורג גבוה יותר, 20 – 6 סולם שנועד למדוד עומס עבודה פיזית נתפש בין –הסבר 

  העומס גבוה יותר
  

   סקלה VAS – 3שם שיטה מספר 
  

מ בצג אחד אין עומס ובצד השני עומס גבוה והעובד " ס10 סקלה בדרך כלל בת –הסבר 
  . יתן להעריך את העומס בו נמצאמתבקש לסמן את תחושתו כך שנ

  
   צריכת חמצן מקסימלית המחושבת מקצב הלב- 4שם שיטה מספר 

  
מאחר ומדבור (עומס / ככל שהצריכה גבוהה כך המאמץ– חושבה מתוך קצב הלב –הסבר 

  .גבוה יותר) בעבודה פיזית אז ניתן לקשור בין המאמץ לעומס
  

   לחץ דם– 5שם שיטה מספר 
  

 עליה בלחץ הסיסטולי עשויה –סיסטולי עשוי להעיד על המאמץ הפיזי  לחץ הדם ה–הסבר 
  .להעיד על עלייה בעומס הפיזי הכללי
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 (%05)חלק ראשון 

 (.אין בחירה)יש לענות על כל השאלות 

 .פירוט הניקוד לכל שאלה ולכל סעיף מפורט בגוף השאלה

 :אם לא נתון אחרת בשאלה אזי

 1.35רמת עידוד  .א
 4/3יעילות  .ב
 3%נ "ותב 5%תוספות אישיות , 12%תוספות מנוחה  .ג
 n-1חישוב סטיית תקן לפי   .ד
 סטיות תקן 3הוצאת חריגים לפי  .ה
 100קצב  .ו

 

 (%45) 1שאלה 

 (:הזמנים הינם זמנים צפויים)צוות של שלושה עובדים ומוכנה עוסק בייצור מוצר באופן הבא 

 'עובד א

 (דקות 1)מפעיל מכונה למכונה ו' חלק אמטעין  .1

 (דקות 1.5)' מכין חלק ב .2

 (דקות 2) ב עם עובד 'גלחלק  'במחבר חלק  .3

 'עובד ב

 (דקות 2)א  עם עובד 'ג חלקל 'במחבר חלק  .4

 (דקות 2)לעמדה שלו ומשייף אותו שיוצר לוקח את החלק  .5

 'עובד ג

 (דקה 0.5)מהמכונה ' פורק חלק א .6

 (דקות 2)ב + לחלק שייצרו עובד א ' מחבר חלק א .7

 (דקות 1)אורז מוצר  .8

 :נתון

 דקות 5 -זמן מכונה. 

 הזמנים הינם זמנים צפויים. 

 לא ניתן להטעין מכונה כאשר היא עובדת 

  לטעון ולפרוק מכונה במקבילניתן 

 תמיד יבצע ' עובד א)להיות כפי שכתוב  חייבסדר ביצוע האלמנטים על ידו  -ביחס לכל עובד

 ('וכו, 4אחרי אלמנט  5תמיד יבצע את אלמנט ' עובד ב, אלמנט 1אחרי  2את אלמנט 
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 :נדרש

ת מכונה ועומס על כל נצילו, זמן ייצור מוצר, צייר תרשים תעסוקה ומצא זמן מחזור( 15%) .א

 .עובד

כמה מכונות היית ממליץ להוסיף לתהליך , יצור יחידהאם המטרה שלנו הינה לקצר זמן ( 10%) .ב

 ?ולמה

 .(לאחר הוספת מכונות)שוב על סעיף א תחת המצב החדש  ענה( 10%) .ג

 

אלמנט של סריקת ' הוסיף לעובד אבמקום זאת הוא . להוסיף מכונה לתהליך לאהחליט מנהל המפעל 

תלוי ) אינו ניתן לקיצורהעובד כעס משום שמשך זמן האלמנט . דקות 2משך האלמנט הינו . לייזר

 המחזור הראשוןיצור זמן . בעקבות הסכסוך העובד פוטר וגוייס עובד חדש במקומו(. במכונה ולא בעובד

 :שלו

 (דקות 2)בלייזר ' סורק חלק א .1

 (דקות 3)למכונה ומפעיל מכונה ' מטעין חלק א .2

 (דקות 4)' מכין חלק ב .3

 (דקות 3) ב עם עובד' לחלק ג' מחבר חלק ב .4

כמה זמן יקח לעובד להשלים את תהליך , דקות 11.5בהינתן שזמן היצור של המחזור השני הינו ( 10%) .ד

 ?הלמידה

 

 (%5) 2שאלה 

י עומס מסויימים שמטרת להטיב עימו ולאפשר תוספת עידוד הינה תוספת שניתנת לעובד תחת מצב: לא נכון/נכון

 !נמק. לו לקבל תגמולים הוגנים בחישוב שכר עידוד

 

על מנת לפצות אותו על כך שזמן העובד עם מכונה תוספת עידוד ניתנת לעובד , לא נכון

ובכך להקציב לו זמן , (מהווה צוואר בקבוק למידה בה יכול להשתפר)אותו המכונה מגביל 

 .תקן הוגן
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  גוריון- אוניברסיטת בן

   להנדסת תעשיה וניהולמחלקהה

  חקר עבודה והיבטים יישומיים: קורס

  ר איציק בלילה"ד
  
  
  

  'במועד                                                       
  

  . כ הציון של הבחינה בחקר עבודה" נקודות מסה25שאלות אלו מהוות 
  
  
  
  

  )'נק 8  (1שאלה 

  

שבו נדרשת רמת מדובר בשירות .  דקות16 זמן השירות הממוצע הוא  Beautyבמספרה

  . שאינו דחוףשאינו מונופוליסטישירות באיכות רגילה וזהו שירות 
  

בוצע מבחן טיב התאמה לזמן המתנה של לקוחות בתור והתקבל כי זמן ההמתנה מתפלג 

  .מדויקל באופן "ת הנכי זמן ההמתנה מתפלג בהתפלגוהנח . R  = 2בהתפלגות גמא עם פרמטר 
  

  .  דקות לפחות30המתינו , בתור  מהלקוחות שהמתינו הכי הרבה זמן20%ידוע כי 

  

האם התקבל ). SQ(היחס בין זמן המתנה ממוצע לזמן שירות ממוצע חשב את   .א
   .)' נק4(? יחס סביר העומד בדרישות המודל או שהוא מרמז על מחסור בשרתים

  

 מהלקוחות אשר המתינו הכי 10% של ליא זמן ההמתנה המינימאתחשב   .ב

  )' נק4( . בתורהרבה זמן

  

  : 1תשובה 

  

  .ממוצעלזמן שירות ממוצע זמן המתנה בין יחס  =   SQ . א
  

  .SQ  =2:  בהינתן שירות רגיל שאינו מונופוליסטי אזי, בהתאם למודל       
  

    SQreal  =20:16 = 1.25   :במספרה מתקבל כי בפועל      
    

         ") real "– טבלההמהמתקבל  הכוונה היא לערך שהתקבל בפועל ולא הערך.(  
  

  : כי , SQ < SQreal:                        מתקבל כי 
  

                                    SQreal = 1.25 < 2    
  

  ,  לפי מדד זה ושהתקבל הוא סביר ועומד בדרישות המודל SQreal  לכן        

21

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  .אין מחסור בשרתים :מסקנה         

 
  :חישוב זמני המתנה. ב

  . Ci = 1.5מהטבלה מתקבל כי  , α=  20%-ו , R = 2עבור 

  X * 1.5=  דקות 30:  קבל כיהת  .  X:  נסמן את זמן ההמתנה הממוצע

    X = 30/1.5=  דקות 20:    לכן

, ו הכי הרבה זמן מהלקוחות אשר המתינ10%  לכן .Ci = 1.95מתקבל כי  α = 10%עבור 

  : דקות וזאת לפי החישוב39המתינו לפחות 

  39  = 1.95*20דקות
  
  
  

  ) נקודות7(                                                  2שאלה 
  
   . טכנאים10קיימים , חברה מסוימת המספקת שירות תיקוניםב

  . בממוצע90%א דרגת התעסוקה לכל טכנאי היבמצב הקיים מהנדס של החברה מצא כי 
  

 Staffing Principleולכן הוא השתמש בנוסחת , המהנדס החליט לשפר את רמת השירות
)Newell (ומצא כי נדרש להוסיף שני טכנאים.  
  

 )' נק3(.  השתמש המהנדס בנוסחהβמצא באיזה ערך של   .א
  
מצא מהי , בהנחה כי היקף העבודה הכולל לא השתנה בעקבות תוספת הטכנאים  .ב

  )' נק4(.  לאחר התוספת, קה החדשה הממוצעת לכל טכנאידרגת התעסו
  

  :  2 תשובה
  
  

  β חישוב )        א

                                        **N ρβ+ρ≥

99.0*10*N* ==ρρ =

  
  

                                 
  

 + 2  =12: ם החדש הואאז מספר הטכנאי,  טכנאים2מכיוון שהמהנדס החליט להוסיף 
10.  
  

                                 3*999 β+=β+=12  
  

                                     − = = β33912  
   = 1β: מסקנה        
  
  

  :חישוב דרגת תעסוקה חדשה)       ב
  

*9   ,   :דרגת התעסוקה הכוללת לא השתנה ונשארה        =ρ
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  . טכנאים10 לכל טכנאי כשיש 90%        כלומר 
  

  ולכן דרגת , 10 ולא על  הטכנאים12דרגת התעסוקה הכוללת מתחלקת על , עתה         
           :התעסוקה לכל טכנאי

           %7575.0
12
9* ===ρ  

  
  
  
  

  :השאלה הבאה מתייחסת למאמר .2
       A video method for empirically studying wait-perception bias    

  
    ?מהו היבט זה. תורת התורים מחמיצה היבט חשוב , כשמדובר במגזר השירותים       

  ). שורות4-6אורך התשובה ( ?       המחש והסבר כיצד   הוא בא לידי ביטוי
  

  ) נקודות5                                                     (                                                             
  

  :               פתרון
  
  

  תורת .  סטטיסטי של מאפייני התור-                תורת התורים מתמקדת אך ורק בהיבט המתמטי
  צה זו  החמ.                 התורים מחמיצה בכך את ההיבט הפסיכולוגי של הלקוח במערכת תורים

                  באה לידי ביטוי בכך שאין בתורת התורים התייחסות להיבטים של חוסר שביעות רצון 
  או לפגיעה בתדמית , אין התייחסות לירידה באימון הלקוח במערכת,                  של הלקוח בתור

  ת מאפייני התור הרצוי אך היבטים פסיכולוגיים אלו חיוניים ביותר לקביע.                 הארגון
  .                תורת התורים כלל לא עוסקת בהם

  י הלקוח עצמו היא מדד חשוב לניבוי אי שביעות רצונו                  "                כך גם תפיסת זמן ההמתנה ע
  .                וגם בכך תורת התורים כלל אינה עוסקת

                  
  
  
  
כל מהנדס בחר בדרך . בבנקארבעה מהנדסים נדרשו לקבוע זמני תקן של פקידים  .  4

  ) נקודות5(                                                                                     .שונה
  

  אשר כוללים נתונים על ,  בדוחות סטטיסטיים שהפיק מהמחשבנעזר Aמהנדס  . א   
          .מכל סוגשל מטלות וכמות  ביצוע זמני

  .עגולהבכל דקה חקר רב תצפיתי ביצע  B מהנדס.        ב
  . עצר בעזרת שעוןכל מטלה מדד זמני ביצוע של Cמהנדס   . ג      

   הגדיר את האלמנטים המרכיבים כל תהליך עבודה וקבע את הזמנים Dמהנדס .  ד      
  .MTM           בעזרת טבלאות 

   .ה  על (פיתח מודל ממוחשב אשר מדמה את תהליך עבודת הפקידים בבנק  E מהנדס
     .)  בסיס מידע קודם שהיה לו על מאפייני מערכת השירות

          
  

  וזאת מתוך , אחד מארבעת המהנדסים השתמש כל , של חקר עבודה  רשום באיזו שיטה 
         ) .      אשר נבדלות זו מזו בכוכבית(  מבחר התשובות הבאות 

  
  שונות * מקדם גיבוים* זמני תקן סטטיסטיים * שיטה לוגריתמית * סימולציה  * 

   חציון * זמן מחזורי* דגימת עבודה * תרשים גנט  * MOSTמודל  * PERTשיטת *  
 Newellכלל  * זמני תקן קבועים מראש* תורת התורים * עבודות ידע * חקר זמן *  
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 4

   
         
           

  .יש לבחור לכל מהנדס רק תשובה נכונה אחת. אין צורך לנמק את התשובה: ותהער 
  
     אז .מתאימה שירטוט באמצעות תוכנה היה עורך Xנניח כי מהנדס : דוגמא לתשובה  
  ".Autocadתוכנת שימוש ב "= Xמהנדס : א היכונההתשובה הנ  
  
      

  
  : פתרון       

     
  .ם זמני תקן סטטיסטיי– A       מהנדס 
  .    דגימת עבודה– B       מהנדס 
  .   חקר זמן-  C       מהנדס 
  . זמני תקן קבועים מראש– D       מהנדס 
    .סימולציה  – E       מהנדס 
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   פתרון אפשרי חלק שלישי– 2010' מועד ב

 )%25(חלק שלישי 

   אין לחרוג מהשורות–יש לענות על כל השאלות 

  

שנלמד בקורס להתאמות האדם לעבודה ישנם שלושה קודקודים " המשולש"במודל  .1
י /י מהם הגורמים בכל קודקוד ותנ/ציינ. עם גורמים בהם יש להתחשב כאשר מבוצע חקר העבודה

  גורם שעשויי להשפיע על תפקוד העובדדוגמה לכל 
 

  תנאים סביבתיים": המשולש" במודל 1גורם מספר   .א
 

  'תאורה וכו, לחות, קור, חום -  1דוגמה לגורם מספר 

  

   מצב העובד המבצע -"  המשולש" במודל 2גורם מספר   .ב
 

 מצב, ניסיון/וותק, כושר גופני, גובה, מין, גיל, מצב בריאותי -  2דוגמה לגורם מספר 
  ' וכומוטיבציה, רוח

  סוג המטלה - " המשולש" במודל 3גורם מספר   .ג
 

  הפעלת מספר גורמים במקביל במהלך , מורכבות המטלה -  3ר                 דוגמה לגורם מספ

  קושי , הצורך בהפעלת מספר אמצעי קשב בו זמנית,                                                    המטלה

  ).אפשר לתת דוגמאות ספציפיות לכל גורם (                                           המטלה        

  

  :   נכון או לא נכוןבעיגולבמשפטים הבאים סמן 

  

במאמר הדן בעבודה חזרתית של קצבים נעשתה השוואה בין  .2

שתי קבוצות קצבים כאשר קיים הבדל בדפוסי העבודה 

(work/rest pattern)  לא נכון               /     נכון     תי הקבוצותבין ש  

"…Regardless of a rather large difference in the work/rest pattern between 
the two groups of meat cutters.." 

קיים הבדל בדפוסי העבודה כאשר ישנה קבוצה שעובדת מהר 

  .וקבוצה שעובדת לאט
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צאה משינוי בקו יצור במפעל במאמר הדן בעבודה בחנות כתו .3

בין . למזון תוארו מספר שיטות לבדיקת העומס במהלך העבודה

 סולם  ,HR)(מדידת קצב הלב : השיטות בהן נעשה שימוש במחקר

.    לבדיקת העומס על הגבEMG – ו Borgסולם מסוג , VASמסוג 

   לא נכון/    נכון   
 EMGבמאמר זה לא מוזכר שימוש 

  

 Yבהנחה שציר ,  Hancock and Warm (1989)לפי המודל של  .4

 Stress)הסטרס /כאשר רמת הלחץ, ייצג את השינויים בתפוקה

level) לא נכון/     נכון    לעלות או לרדת התפוקה תרדמתחילה   

  

בו רמת הלחץ מתחילה לעלות או לרדת ממנו הינה אזור  האזור, כפי שניתן לראות במודל

 בעליה או ירידה ברמת הסטרס לא התחלה, נראה במודלכפי ש. comfort zoneהנקרא 

  ! תגרור בהכרח שינויים בתפוקה כמו שגם הוסבר במהלך ההרצאות

  

:  נמניםRSI –בין הגורמים העשויים להעלות את הסיכון ל  .5

                  ושעמוםסטטיות , עבודה בתנוחה לא נוחה, חזרתיות
   לא נכון /  נכון

 .שהוזכרו RSI –רמי ה  אינו אחד מגושעמום 

 40ג בחדר בו הטמפרטורה " ק10נתון עובד המרים ארגזים שכל אחד מהם שוקל  .6
  .מעלות

 

   למדידת העומס על הגבעל תצפיותי שתי שיטות שונות המבוססות /ציינ  .א
 

  RULA  -  1שיטה מספר 

  OWAS - 2שיטה מספר 

  MOST – 3שיטה מספר 

 ולכן אינה תצפיתיטה המבוססת על  הינה שיטה ישירה ואינה שEMG –שימו לב 
  .תשובה נכונה
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  למדידת העומס הכללי הנתפש של העובדסובייקטיביותציין שתי שיטות   .ב
 

  כיוון שמדובר על שיטות סובייקטיביות הכוונה הינה רק לשאלונים

  VAS שיטה המבוססת על שאלונים מסוג – 1שיטה מספר

 כיוון שמדובר על עבודה BORG שיטה המבוססת על שאלונים מסוג - 2שיטה מספר 
  פיזית

  

י /י שיטה למדידת המאמץ הפיזי של שרירים ספציפיים בגב במהלך העבודה והסבר/ ציינ  .ג
  כיצד ניתן לנתח את הנתונים ולדעת שהעומס הפיזי על השריר גבוה

 

  . הינה השיטה היחידה שנלמדה למדידת שרירים ספציפייםEMG שם השיטה 

  

. עיות החשמלית של גיוס יחידות מוטוריות של שריר מסויים מודד את הפEMG - הסבר 
 או RMS או SDאת סטיית התקן של האות דבר זה מתקבל בתרשים כאשר ניתן למדוד 

  .של האותות וחישוב השטחים מתחת לגרף) אנליזה ספקטלרלית (FFTעל ידי 
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 פתרון -חלק שני 
 

 :1תשובה לשאלה  
 

 ,   לקוחות בשעה 5.7מגיעים .       א 
 (.06/5.7=   8  לפי) דקות מגיע לקוח 8כלומר בכל            

 
 60/24 2.5 =: מספר לקוחות שרופא מסוגל לשרת בשעה            
            
 : כולל תוספות זמןלעובד יחיד ( עומס)דרגת תעסוקה            

 
 
 

 .87%מן הטבלה הוא שהעומס צריך להיות עד  םהערך המתאי  
 לכן     .ולכן זהו עומס הנמוך מן הגבול העליון במודל 7%..8העומס בפועל הוא   
 .לפי מדד זה לבדו אין צורך להוסיף שרת  

 
 :Nלכן נקבל ערך . P=  3.3 = 4*  6.8.7העומס על ארבעת הרופאים ביחד הוא . ב

 
      

 
 .כלומר מספיקים ארבעת הרופאים הקיימים          

 
  4.7/  9  = 6.7מקדם ההשתנות של זמן המתנה הוא  .   ג     

          
 :יםת עמידה במדדים לזמני המתנה מרביבחינ            

 
אחוז 

 ממתינים
 גבול עליון לפי המודל

 (דקות)

ערך שהתקבל 
 (דקות)בפועל 

עמידה בדרישות 
 המודל

30% 34.11=  9*  261. <30% T 11 כן 

10% 76.14=  9*  641. < 10%T 11 כן 

1% 44.9=1 9* 162. < 1%T 52  לא 

 
 
 :מסקנה    
 

יש , ולא במדד שלישי ולכן תיאורטית לפי מדד זה לבדו, עומדים בשניים מן המדדים

 . להוסיף שרת

 תועלת עלות מול .ד
 

825.01.1*
5.2*4

5.7
total

845.33.03.33.33.03.3 816.1*  N
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₪  96עלות שכר רופא במכון הוא . לשעה₪  77עלות השכר הממוצע במשק בתחום הרפואה הוא 
= ' דק 0החיסכון הוא . דקות 3 -דקות ל 9 -תוספת רופא חמישי תקטין את זמן ההמתנה מ. לשעה 

וזה גם מספר הלקוחות , לקוחות לשעה 5.7כאשר נכנסים למערכת .  לכל לקוח' , דק 9 – 3
 :לכן נקבל(. בתור" מתפוצצת"כי המערכת אינה )הממוצע המקבל שירות רפואי 

 

 
 
 

 שכר ממוצע במשק*  .הוא  SCמכיוון שזה שירות רגיל ולא מונופוליסטי גבול עליון של 
 .₪ 116=  .* ₪  77: נקבל. (בתחום הרפואה, במקרה זה)
 

 לפי מדד עלות תועלת לבדו לא משתלם להוסיף רופא כי: מסקנה
 עלות בפועל  =₪  1.6>  116:  מחיר מירבי לפי המודל               

 
 .תשובה ג –( מאמר) 5שאלה 

 
 .תשובה ב – 3שאלה 

 
 

 

120

60

5.7
*6

90
SC
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1 
 

 

 (52%)שלישי החלק השאלות ב

יש לענות על  - (:לא ניתן ציון חלקי על תשובה, תהאמריקאי הבשאל)י על כל השאלות /ענה

 .גבי הטופס

בתנאיים מונוטוניים בטמפרטורה נוחה ובתנאי  מול מסך בקרהמבצע מטלות עובד  .1

 (. גם המטלות שומרות על תנאי תאורה ורזולוציה קבועים)תאורה קבועים 

על מנת בתנאים המתוארים להשתמש  או לא ניתןניתן באילו מבין השיטות הבאות 

בו הוא נמצא של הגוף  הכללי (workload) מס העבודהעוהשינויים בלאמוד את 

 ?במהלך היום

 

 :(י את תושבתך/י בעיגול האם ניתן או לא ניתן להשתמש והסבר/סמן)

הנחה בקשר לנאמר בשאלה שאינה  לא נדרשתם להניח דבר ולכן כל –שימו לב  –הערה 

בדומה למחקר של ) ונתון כי התנאים קבועיםמאחר . !כתובה בה במפורש אינה נכונה

 !!!ניתן בהחלט להשתמש בשני המדדים –( הבקרים המוזכר בהרצאות ועליו דובר בכיתה

 

לא / ניתןשל תנועות העיניים  (number of saccades)הסקדות  מספר -השיטה   .א

 .(נק2) ניתן

 

 ('נק 2)מדד זה מעיד על עומס גבוה כיצד י /הסבר

ינן קפיצות של העיניים מנקודה הש) במספר הסקדות עליה –כפי שמופיע למעלה 

 .יכולה להיות אינדיקציה לעליה בעומס העבודה( לנקודה

increases in workload have also been found to increase the 

number of saccades,  
 

 

 שנמדד על ידי מכשירי תנועות העיננים  (blink duration)המצמוץ  משך –השיטה  .ב

 .(נק 2)לא ניתן / ניתן

 

 ('נק 2)כיצד מדד זה מעיד על עומס גבוה י /הסבר

 כפי שמופיע למטה –כתוצאה מעליה בעומס העבודה  משך המצמוץ יורד

In general, research has found  

blink duration (BD) to decline as a function of 
increased workload (Van Orden et al., 2000; Veltman and 

Gaillard, 1998; Zeghal et al., 2002) 
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2 
 

ניתן להשתמש על מנת לאמוד  SWATאו  NASA-TLXמבין השאלונים  באיזה. א .2

 ('נק 2. )נמוךשהעומס הינו עומס בהנחה  1את עומס העבודה המתוארת בשאלה 

 

 NSA_TLXמאחר והעמוס נמוך התשובה הנכונה הינה  –כפי שמופיע במצגות 

 

 

 

גם הסעיפים הבאים אינם נכונים ( SWAT)במידה ונבחר שאלון לא נכון  –חשוב להדגיש 

לא יתקבל ניקוד  - !!! מאחר והם מתייחסים לשאלון שאינו תואם את הנדרש בשאלה

מאחר שנדרש היה לדייק בבחירת השאלון ולהתייחס אליו " טעות נגררת"לטענה של 

 בלבד לאורך כל הסעיפים של שאלה זו ולא לתאר באופן כללי את אחד השאלונים

 

 ('נק 2)נה השאלון ומספר שאלות המופיעות בו י את מב/סברה .ב

 7ניתן לקבל תשובה בה רשום , שאלות 7מאחר שדובר גם על ) שאלות 6השאלון כולל 

 (גבוה -9, נמוך -1)1-9דירוג של במסולמות  השאלות בניות( שאלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  'נק 3) 3י לפחות /ציין_נושאים עליהם שואל /מהם התחומים .ג

 .מאמץ ותסכול, רמת ביצועים, עומס הנגזר מזמן, עומס פיזי, עומס מנטאלי

NASA-TLX is superior to SWAT in terms of sensitivity 

especially for low mental workloads (Nygren 1991). 
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3 
 

במהלך , לפני העבודההכללית  שונות קצב הלבנמדדו השינויים ב ,בעבודה מסויימת .3

 .יום העבודהולאחר ( חלק ראשון וחלק שני, בשני חלקים של היום)העבודה 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                        

 

 .(נק 3)  י/הסבר ?עבודהה במהלך עולהלחץ של העבודה /האם העומס .א

 .העומס עולה. כן

דבר , בשונות הממוצעת של קצב הלב( באחוזים)ניתן לראות בתרשים ירידה  –הסבר 

דבר , כך העומס עולה, ככל שהשונות נמוכה יותר –כפי שנלמד . שמעיד על עליה בעומס

 . שנצפה בחלק השני של יום העבודה

 

 

 

 

 

מנוחה לפני 

 העבודה

 חלק ראשון

 של היום

 חלק שני

 של היום

 אחרימנוחה 

 העבודה
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שימוש בהנחה שהמנוחה אחרי העבודה עשויה להעיד על , בהתאם לתרשים .ב

י לאיזה מודל /הסבר, שנדרשו במהלך יום העבודה במאגרים והתאמות פיזיולוגיות

רק מודל אחד  –שימו לב )דבר זה עשוי להתאים ( שם המודל+ ציור )שנלמד 

 .(נק 2)  (לחץ/מציג שימוש בהתאמות כתוצאה משינויים בעומסשנלמד 

 :התשובה הנכונה

 Hancock and Warmההפוך המורחב של  U –מודל ה  .1

 

2.  

 

 

 

 

 

 

שנדרשו  שימוש במאגרים והתאמות פיזיולוגיותשהוצג ועליו דובר כמעיד על  המודל היחדי

מאגרים בכל שאר המודלים שהוצגו אין הצגה של )במהלך יום העבודה הינו מודל זה 

מודלים  – !!!לחץ כפי שנדרש בשאלה/פיזיולוגיות כתוצאה משינויים בעומס והתאמות

 שאינו מזכיר כלל את נושא המאגרים והאדפטציות הינם מודל המשולש שאינם מתאימים

אינו מתייחס  staalגם המודל הנוסף של . כתוצאה משינויים בעומס והלחץבפיזיולוגיות 

באופן ישיר לנושא ההתאמות הפיזיולוגיות כתוצאה משינויים בעומס אלא לגורמים הקשורים 

אים אלו אינם מוזכרים באופן נוש, כמו כן, תואם את השאלה אינוליצירת לחץ ותפיסה ולכן 

נושא זה הוסבר בהרחבה  .אינם התשובה הנדרשת םולכן ה במודלים האחרים ישיר

 (במהלך ההרצאות
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דובר ועבודת האורזות במפעל עליהם עבודת קצבים ב ועוסקש יםלגבי המאמר מה נכון. 4

 .( נק5: ) בקורסבמהלך 

הסיק נבדקים ולכן קשה ל 22 –בשני המחקרים היו קבוצות העובדים קטנות מ  .א

 מסקנות חד משמעיות מתוצאותיהם

בשני המאמרים נעשה שימוש במודדי הליכה על מנת לאמוד את מספר הצעדים  .ב

 אותם מבצעים העובדים

פני של העובדות לפני ובמחקר שבדק את עבודת האורזות נמדד גם כושרן הג .ג

 המשקולותהמחקר גם על ידי מדידת מספר עליות הבטן שלהן והרמת 

 

כפי שניתן לראות למטה נלקחו מדדים אלו לפני המחקר כדי לאמוד את כושרן  

כמו כן החשיבות של מדדים אלו למחקר מעין )הגופני של העובדות ולכן סעיף זה נכון 

  (sit-up))f(זה הוסברה בהרחבה בהרצאות

 

ולכן ( 02מעל )מבוגרים יחסית  ועובדות גיל הנבדקים כלל עובדיםבשני המחקרים  .ד

 יתכן שיש לכך השפעה על העומס שלהם

 בשני המחקרים נמדד קצב הלב במהלך יום העבודה .ה

 ל התשובות נכונותכ .ו

 ה+ ב  .ז

 ה+ ג  .ח

      ה+ ג + ב  .ט

 ד+ ג + ב  .י

                                                                                                                  

 !בהצלחה                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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 גוריון-בן אוניברסיטת

 וניהול תעשיה להנדסת המחלקה

 עבודה בחקר מתקדמים נושאים:  קורס

 'מועד א

 

 ר איציק בלילה"החלק של ד

 מהבחינה 52%כ חלק זה מהווה "סה. 
 יש להציג את כל החישובים ונדרש לדייק עד שתי ספרות מימין לנקודה עשרונית. 
 בסוף כל סעיף מהרשו, בשאלההניקוד לכל סעיף חלוקת  .ההניקוד של כל שאלה מופיע בהתחל. 

  גם במחברת הבחינה את התשובה שנבחרה( בכתב ברור)בשאלות אמריקאיות יש לרשום. 
 

 (נקודות 21)  1 שאלה

 .מונופוליסטי ואינו דחוף שאינופנים אל פנים  שירות ניתן (עירייה של) גבייה במחלקת
 . (שרתים) פקידים ארבעה קיימים

 לא ההמתנה זמן הסטטיסטית התפלגותה. דקות 2: בתור לקוחות של ממוצע המתנה מןז
 5.2החציון של זמן המתנה הוא  .5.2 הוא המתנה זמן של ההשתנות מקדם ערך .ידועה
 .דקות

 .דקות 01  מעל 0%, דקות 8 מעל 05%, דקות 7 מעל המתינו הלקוחות מן 55% 

 ממתינים לאחוז כמדד לשמש ויכול לסביר נחשב( דקות 2) שהתקבל ממוצע המתנה זמן
 .רב זמן

הנח כי . זמן ההמתנה יתקצר לשלוש דקות בממוצע ללקוח, אם נוסיף פקיד חמישי 
 . לקוחות לשעה 07נכנסים 

 ('נק 5)  .המתנה זמן של התקן סטיית את חשב. א 
 

, 0%,05%) זמן הרבה הכי הממתינים הלקוחות של המתנה זמני של הערכים כל האם . ב
 ?האם נדרש להוסיף שרת  ?  "בלילה" של המודל בדרישות עומדים (55%

 ('נק 2)               (. הערכים להציג את כל יש)                    
 

 .לשעה₪   25לשעה ועלות שכר ממוצע במשק היא  ₪  25עלות השכר של הפקיד היא .  ג

 ('נק 2) ? כדאי להוסיף שרת חמישי ,מודלמדד זה בלפי רק האם 
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 :1 תשובה

 . σ = 5.2  ערך לכן    .σ = 5.2/ 2: ההשתנות מקדם. א 
 

 :מירביים המתנה לזמני במדדים עמידה בחינת. ב

 אחוז
 ממתינים

 שהתקבל ערך המודל לפי עליון גבול
 בפועל

 בדרישות עמידה
 המודל

20% 1.42 * 5 = 7.1<20% T 7 כן 

10% 1.64 * 5 = 8.2<10%T 8 כן 

1% 2.16* 5 =10.8<1%T 13 לא 

 

  לפי לכן. ( שלושה מתוך מדדים בשני אלא), המדדים שלושת בכל עומדים לא :סיכום    

 (.חמישי) פקיד להוסיף יש, לבדו זה קריטריון                

 : 'סעיף גפתרון    

 

 זאת בהשוואה . דקות 1-חמישי זמן ההמתנה הממוצע יתקצר ל פקידאם נוסיף       

 לקוחות נכנסים  07יש . דקות לכל לקוח 5כלומר חסכנו . דקות במצב הקודם 2-ל

 לשעה ועלות שכר ממוצע במשק היא        ₪  25היא  פקידעלות השכר של ה. בשעה

 ?האם לפי המודל כדאי להוסיף שרת חמישי  .לשעה₪   25 

 

 

 : נזכיר כי        

 

 

 

 : כלומר, השכר הממוצע במשק הגבול העליון לפי המודל הוא עד פעמיים

                            25 X 5  =055 ₪. 

 055 -מ קטנה במעטוהיא  ₪ 92 -כ מכיוון שעלות כל שעת המתנה שנחסכת היא
מדד זה של לפי , להוסיף שרת לכאורה רק לפי מדד זה אכן משתלםאז , ₪

 .המודל
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 (נקודות 2)  מקדם גיבויים – 5שאלה 

חמישה ימים  מועסק פקידכאשר נתון כי כל ,  עבור פקידיםהגיבויים חשב את מקדם  
כל  .שעות עבודה שבועיות כשהוא עובד באופן מלא 17.2כ "סה, שעות ביום 7.2, בשבוע

כולל )בממוצע  ימים בשנה 52, (אך מקבל שכר)מהעבודה בחופשה או נעדר נמצא  פקיד
יות וחופשות אלו מתרחשות היעדרו(. 'השתלמויות בתפקיד וכו, מחלות, חופשות

 .                                               'ה -בימים א

 7.2פתוח  שרדהמ' ה-'כאשר בימים א, ימים בשבוע שישה לקבלת קהל  פתוחשרד המ
יעבוד פחות אותן שעות מי שעובד ביום שישי ) שעות 2פתוח המשרד יום שישי שעות וב

 . ( שעות 17.2השעות השבועיות נשאר  מספר כ"אחרים בשבוע כך שסההבימים 

 .אלו הם בימי שישי כאשר שניים מתוך ימים, ימים בשנה בשל חגים 05 המשרד סגור      

 ספרות לאחר     5יש לפרט את דרך החישוב ולרשום תוצאה עם רמת דיוק של עד : הערה     
 .הנקודה העשרונית     

 

 : פתרון

 .ימים 52: פקידימי היעדרות של  

אנו יכולים להניח כי גם אם , מכיוון ששעות ימי שישי מתקזזות עם שעות באמצע השבוע
 .שעות כפול חמש משמרות 7.2הפקיד עבד ביום שישי עדיין בממוצע שבועי הוא עבד 

 :לכן

 162*   2/7= 45 -   7565.  -  52 = 502.7:  פקידימי עבודה נטו של 

 7.2*   502.7 =שעות  0607.72:  של פקידשעות עבודה בשנה 

 :משרדשל הבשנה  פתיחהשעות 

  ( =7.5 + 2*5  365* (7.5 * 5/7 + 5 * 1/7) – (8* 

365*(42.5/7) – 70 = 2216.07 – 70 = 2146.07       

   שעות  

 5056/     0607.72=     1622.1  :מקדם גיבויים של  קופאי, לכן

 

 

 

 

 

 ('נק 4)    :ביותרהנכונה ( אחת)בחר בתשובה  - 2שאלה 
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 .לפני כמאה שנים פורסמה לראשונההגישה הטיילוריסטית  .א

 (.לפני כשישים שנים) 25-פורסמה לראשונה בשנות ה TQMגישת  .ב

הגישה הטיילוריסטית מתמקדת באיכות תהליכי עבודה ושיפור איכות  .ג
 .המוצר או השירות

ניהול   ,בקרת איכות, מתמקדת בשיפור איכות של תהליכי עבודה TQMגישת  .ד
 .שיפור מתמיד של איכות המוצר והשירות, האיכות

 .נכונות'  ד' , תשובות א .ה

 .נכונות' ד' , ג' , תשובות ב .ו

 

 (נכונות' ד', תשובות א)' תשובה ה: פתרון

 

 ('נק 4)    :מאמר  – 4שאלה 

, The real cost of making customers wait  :תרגיל הביתממאמר כתוב בלבהתייחס 

  :הנכונה ביותר( אחת)בחר את התשובה   , Ittigמאת 

  מתן של ביממה בשעה אלא השירות נותני במספר תלוי אינו לשירות הביקוש.  א
 .ביותר הגבוה הוא הביקוש המוקדמות הערב בשעות כ"בד כאשר, השירות      

 .יגדל לשירות הביקוש גם כך, שירות נותני עובדים יותר שיש ככל. ב

     קבוע ערך הוא לשירות הביקוש קצב כי התורים בתורת םהמודליההנחה של . ג

 .במציאות נכונה בהכרח אינה    

  יגיעו לקוחות פחות כך, (ללקוחות שירות נותני) שרתים יותר שיש ככל. ד
 .יותר ממושך שירות לספק ויוכלו יותר פנויים יהיו השרתים כי למערכת

 .נכונות' ד', תשובות א. ה

 .נכונות 'ג' , תשובות ב. ו

 

 (.נכונות', ג', תשובות ב)'  ו : נכונה התשובה ה: פתרון
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 4102 -מועד א'  -  כולל פתרון אפשרי שלישיחלק 

 (: עושה עבודה פיזית מאמצתאדם של האדם המתואר הינן )יש להתחשב בכך שהלמדידה השיטות האפשריות 

 ( קצב הלבHR )שעולה קצב הלב כך מידת המאמץ/עומס עליו גדלהככל  – דופק, מספר פעימות 

  ,צריכת החמצןVO2 –  זהו המדד היחיד  שעולה צריכת החמצן, כך גדל העומס/מאמץ של האדםככל(

גזים )במקרה הזה ביר בהתאם לשאלה העושה שימוש בחישוב של שינויים אותו התבקשתם להזכ

 במהלך העבודה(.  חמצן(

יש לישם לב כי אלו השיטות הפיזיולוגיות )שאינן שאלון או רמת ביצוע( היחידות שנלמדו למדידת 

 .בעבודה פיזית המאמץ/עומס על האדם

)כמו כן, אף אחת משיטות אלו אינה עושה  המתוארנכונות למקרה אינן או  כל השיטות הבאות אינן רלוונטיות 

  :שימוש בחישוב שינויים בהרכב גזים(

 HRV   )רשום בשאלה כי אין לכלול מדד זה שהינו שונות קצב הלב –)שונות קצב הלב 

 )המוליכות החשמלית על העור )אין מדובר על עבודה מנטלית וכן יש חום רב 

  כל מדדי הפעילות של קליפת המוח(EEG, EP)  ושיטות נוספות בהקשר של המוח שמטרתן לבדוק עומס

 מטלה מנטלית

 OWAS , לבחינה בין תנועות ותנוחות גוף שונות על מצלמות  המסתמכת שיטהWorking posture 

Analysis System  דבר שאינו מעיד על מידת המאמץ והעומס הכללי שאל העובד  

 MOST –  דבר שאינו מעיד על מידת המודדת את קצב/זמן התנועות שמתבצעות במהלך עבודה מערכת

 המאמץ והעומס הכללי שאל העובד

 אינם רלוונטיים לעבודה מסוג זה כפי שהוסבר ונלמד בקורס העיניים כל מדדי 

 

( ניתן להשתמש באופן ייעודי )כך VAS. באיזה מבין השאלונים שהוצגו בקורס )אין מדובר על שאלון מסוג 2

 שהשאלון כולו נועד לצורך זה( על מנת לאמוד את מידת המאמץ הפיזי אותו מבצע הפועל שהוזכר? 

על כך הוסבר  BORGהשאלון היחיד שמיועד באופן ייעודי לעבודה פיזית הינו שאלון הנקרא שם השאלון? 

  . כל השאלונים האחרים אינם ייעודיים לעבודה פיזית כפי שהוסבר באריכותבאופן ממושך במהלך הקורס

 במהלך ההרצאות. 

נק'(  3נק'(? ) 3לה ממנו מורכב )האופן בו מורכב השאלון )הסקלה ממנו בנוי ומה ההבדל בין הרמות השונות בסק

)עבודה קלה(. כמו  light – 11 –. חלק מהמספרים מלווים בהסבר כגון 6-22השאלון מורכב בהגדרות הנעות בין 

עבודה קלה מאוד כמו ללכת לאט בקצב של האדם  – 9כן לחלק מהמספרים בסקלה היה הסבר ממושך כגון 

 במשך מספר דקות. 
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                       Timeדן בעבודת סוחרים בנירות ערךבמצגות ובמהלך ההרצאות  . אחד המאמרים שהוצגו3

Financial Risk Processing        The Psychophysiology of Real-   ובמידת השינויים הפיזיולוגיים אותם חווים. ציין/י

 מדדים פיזיולוגיים בהם נעשה שימוש במחקר זה ותאר/י כיצד כל מדד עשוי להעיד על עומס עבודה גבוה 3

חס מופיעים הן במצגות והן בפתרון של שעורי הבית. להלן רשימת המדדים יהמדדים אליהם היה נדרש להתי

ם רלוונטיים במקרה של . כמו כן, מדדי העיניים אינלא יתקבלו מדדים שאינם חלק מרשימה זו –)שימו לב 

 (. שכן לא הוזכרו  מאמר זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SCR - Skin Conductance Responses 

 Number of SCR Responses 

 Average SCR Amplitude (strength of response) 

 Cardiovascular Data 

 Average Blood Volume Pulse (BVP) Relative to Local (intra-interval) and 
Global Baselines (entire session) 

 Average Heart Rate (HR) - 3 second intervals 

 Respiration Rate (5 second intervals) 

 Average Respiration Rate 

 Average Respiration Amplitude 

 Body Temperature (10 second intervals) 

 Number of temperature jumps (exceeding 0.1°F ≈ 0.5°C) 

 EMG (used only to eliminate readings affected by physical movement) 

 Facial (Masseter muscle) - speech 

 Forearm (Flexor digitorum muscles) - finger and arm movement such as 
keyboard typing 
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 נק'(: 5ועבודה בבית אריזה( אותם התבקשתם לקרוא ) מה מהבאים נכון לגבי שני מאמרי החובה )חליבה. 4 

 לא נכון.  -  במחקר הדן בחליבה בדומה למחקר הדן בבית אריזה, הנבדקים היו גברים ונשיםא. 

 . לפחות שנה. לא נכון –שנים  5קר שעסק בחליבה כל הנבדקים היו בעלי נסיון של לפחות ב. במח

 נכון - הכושר הגופני בו נמצאים המשתתפיםג. בשני המחקרים נלקחו מדדים שמדדו את 

 נכון - ד. רק במאמר בבית האריזה נמדדו מספר הצעדים שעשו העובדים

 ה. כל התשובות נכונות

 . ג + דו

 ז. ב + ג + ד 
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  הנחיות כלליות

ד"ר בורובסקי והחלק של  של יש לענות על השאלות. המבחן כולל שני חלקים (החלק .1
 ד"ר בלילה) ויש לענות על שניהם.

 הסבר/הסבירי את שיקוליך במשפטים קצרים וברורים. .2
יש להקפיד למחוק (לסמן) טיוטה. במקרה של פתרון של ביותר מגרסה אחת, תיבדק  .3

 רק הראשונה.
 ירוט הניקוד לכל שאלה וכל סעיף מצוין בגוף השאלה.פ .4
ליחידה, יח'/חודש וכיוצא ₪ הקפד לציין יחידות מידה בצד תשובה כמותית. לדוגמא:  .5

 בזה.

  בהצלחה!

  החלק של ד"ר אבינועם בורובסקי
  )%65שיפור שיטות וחקר זמן (

  נקודות) 10( -1שאלה 
  המטפלים בתקלות תחזוקה במקביל. צוותים 2באגף אחזקות בבית מלון בתל אביב ישנם 

בנוסף ישנו נציג שירות לקוחות שאוסף את הקריאות ומעביר אותן. נציג השירות לא יקבל 
  קריאות שירות שלא יינתן להם מענה ע"י אחד הצוותים באותו היום.

  מכיוון שזהו מלון ישן יחסית אז ישנן קריאות שירות כל הזמן (אין זמן בטלה לצוותים).
  

  סדר הפעולות לטיפול בקריאת שירות על ידי נציג השירות:להלן 
  זמן מתוקן ממוצע בדקות  תיאור האלמנט  
  3  קבלת פרטי התקלה  1
  2  מילוי טופס פרטי תקלה  2
  1  העברת הטופס למגירה המתאימה  3

  
  להלן סדר הפעילות של צוותי התחזוקה:

  זמן מתוקן ממוצע בדקות  תיאור האלמנט  

  5  הליכה למשרד  1
  0.5  הוצאת טופס עם פרטי התקלה מהמגירה  2
  2  קריאת טופס פרטי תקלה  3
  4  הליכה למקום התקלה  4
  5  הכנת ציוד מתאים  5
  15  טיפול בתקלה  6

 
  ) שרטטו תרשים תעסוקה המתאר את התהליך.7%( )א

) על פי התרשים בסעיף א, חשבו זמן מחזור לטיפול בקריאת שירות ועומס על 3%( )ב

  העובדים.  

  

 13:30, 22.02.2017תאריך הבחינה: 

  ד"ר אבינועם בורובסקי, ד"ר איציק בלילה     שם המרצה:

  חקר עבודה והיבטים יישומיים  שם הקורס: 

   1281 - 1 – 364     מספר הקורס:

  'א'   מועד: אסמסטר:     2017שנה:  

  שעות 3  משך הבחינה:

), טבלת בכל דף עמודים A4 )2דפי  2חומר עזר:        מחשבון, 

  נורמלית סטנדרטית  התפלגות חי בריבוע וטבלת התפלגות
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maagar
Text Box
ציון : 94



  נקודות) 20( -2אלה ש
להלן נתונים שנאספו במדגם ראשוני במוסך שכונתי,  תחנת העבודה מופעלת על ידי עובד 

  אחד. 
מספר 
  אלמנט

זמן מתוקן   תיאור הפעולה
  בדקות ממוצע

  סטיית תקן

  1  4  איסוף טופס פרטי טיפול  1
  1.5  2  פתיחת מכסה מנוע  2

  1  5  בדיקה כללית  3
  3  25  טיפול במנוע (ידני)  4
סגירת מכסה מנוע ובדיקת הרכב לפני    5

  מסירה
4  2  

  2  5  מילוי דוח ממצאים  6
  2  6  העברת הרכב להמשך טיפול 7
  3  8  העברת הרכב ללקוח 8

  
מהרכבים יוצאים  תקינים ומועברים ללקוחות והשאר מועברים להמשך  70%ידוע כי 

 12%ות במפעל הן ותוספות המנוחה הנהוגטיפולים  50במהלך החקר נצפו  טיפול.

  .3%ותב"ן 

  .95%) חשבו רווח בר סמך לזמן תקן לתהליך טיפול ברכב ברמת אמינות 15%(  )א

כדי לקבל רמת  6לאלמנט ) חשבו מספר המחזורים  הנוספים הנדרשים  %5(  )ב

 .8%ואי דיוק מותר  92%אמינות 

  
  נקודות) 15( 3שאלה 

  להלן נתונים שנאספו במרלו"ג בתחנת ליקוט:
  מספר תצפיות  שם האלמנט  נטמספר אלמ

  250  לקיחת טופס פרטי הזמנה ועגלה  1
  1500  ליקוט פריטים קטנים  2

  1200  ליקוט פריטים גדולים  3
  600  מילוי דוח ליקוט (פריטים וחוסרים)  4
  200  מסירת עגלה  5
  250  לא עובד  6

  
  מסלולי ליקוט: 2ישנם 

  םכולל ליקוט של פריטים קטנים וגדולי - מסלול ארוך
  כולל רק ליקוט פרטים קטנים - מסלול קצר

  
 50- הזמנות במסלול הארוך ו 70שעות, נאספו  8עובדים במשך  3התצפית נעשתה עם 

ותוספות אי הרציפות הנהוגות במפעל הן  110%הזמנות במסלול הקצר. קצב העבודה הוא 
20%  
 .בדקות) חשבו זמן תקן למסלול הקצר ולמסלול הארוך 10%(  )א

הזמנות במסלול קצר, נתון כי אחוז  3000נדרש ללקט בחודש ) המפעל 5%( )ב

שעות  180וכל עובד מועסק  1.2, יעילות העובדים 12%ההיעדרות הממוצע הוא 

כמה עובדים הייתם ממליצים לארגון להעסיק במידה והשיקול הוא כלכלי בחודש נטו. 

  . בלבד
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  נקודות) 20( 4שאלה 
  בות במחברת הבחינה)(יש לכתוב את התשו ענו נכון /לא נכון

 , מכך ניתן להסיק כי יעילותו נמוכה.95%ידוע כי העומס על העובד הוא  )א

 זמן תקן וזמן מחזור יכולים להיות זהים. )ב

 הוצאת חריגים משפיעה חישובי אי דיוק ורמת אמינות )ג

בעזרת תוכנת הג'ק ניתן לחשב את הכוחות והמומנטים המופעלים על הגב התחתון  )ד
  צוע תהליך העבודה.של העובד במהלך בי

 

  מהבחינה) %35( החלק של ד"ר איציק בלילה
ניתן להשתמש במחשב כיס לחישובים בסיסיים ואסור שיהיו במחשב נוסחאות שתוכנתו במיוחד  •

  לצורך הבחינה 

יש לדייק עד שתי ספרות מימין לנקודה עשרונית ואין לעגל תוצאות ביניים. יש להציג חישובים  •

  מלאים.

 שון זכר מטעמי נוחות בלבד.הניסוח הוא בל •

 הניקוד של כל שאלה מופיע בתחילת השאלה, וחלוקת הניקוד לכל סעיף רשומה בסוף כל סעיף. •

  
  נקודות) 12תקן כ"א   ( – 1שאלה 

במשרד לפיננסים קיים יועץ אשר מקבל לקוחות לצורך פתיחת תיק לקוח. בוצע חקר 

  דקות ללקוח . 12 זמן על נמצא כי זמן השירות הממוצע של היועץ הוא

השירות של היועץ מוגדר כשירות רגיל ולא דחוף. השירות מוגדר כשירות רגיל ולא 

נתון כי זמן ההמתנה של לקוחות בתור מתפלג בהתפלגות  של מומחה מונופוליסטי.

  . 0.5לא ידועה. ידוע כי מקדם ההשתנות של זמן ההמתנה הוא 

יש להניח התפלגות זמן המתנה . דקות לפחות 19.68מן הלקוחות המתינו  10%

מהלקוחות), היא בדיוק תואמת את הגרף של התפלגות זמני  10%בפועל (של אותם 

 4בכל שעה מגיעים בממוצע  המתנה (במודל "בלילה") כשההתפלגות לא ידועה.

דקות (לא נתון שערך זה  25מן הלקוחות המתינו בפועל לפחות  1%לקוחות. ידוע כי 

לשעה ליועץ (ברוטו). ₪ 110החברה משלמת שכר של  ודל).הוא בדיוק בהתאם למ

במצב הקיים עם יועץ יחיד , בכל שעתיים נוטש לקוח אחד בממוצע. הנזק לחברה 

במחקר שבוצע התקבל כי אם יהיו שני יועצים, לא ₪.  80מנטישה של כל לקוח הוא 

  יהיו כלל נטישות.

חר) ויש לפרט חישובים (ללא קשר לתשובה בסעיף אבנפרד יש לענות לכל סעיף 

  מלאים.

 נק') 3חשב את זמן ההמתנה.  ( .א

 נק') 3חשב את אורך התור הממוצע לפי נוסחת ליטל. ( .ב

מהלקוחות שהמתינו  1%חשב מהו זמן ההמתנה המינימאלי לפי המודל של  .ג

) עומד 1% -הכי הרבה זמן בתור. האם זמן ההמתנה שבפועל (של ה

 נק'). 3בדרישות המודל ? האם נדרש להוסיף יועץ ? (

לאור המידע על נטישות, חשב האם יש הצדקה כלכלית להוסיף יועץ שני ?  .ד

  נק') 3( נמק והסבר על בסיס הנתונים

84

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  נקודות) 8נוסחת הטרפז  ( -2שאלה 

  מדידות של זמן הרכבה למוצר. 40בתחנת עבודה במפעל בוצע מדגם ראשוני הכולל 

הוחלט להשתמש בנוסחת גודל המדגם לפי שיטת הטרפז כדי לקבוע את גודל 
ואי דיוק  95%מדידות, ברמת בטחון של  100המדגם הנדרש והתקבל כי נדרש של 

הועלו הנתונים בטבלה, בטעות הושמט הערך הממוצע של נתוני  . כאשר5%של 
  . aקבוצה 

  .X להלן הטבלה של הממצאים שהתקבלו מן המדגם. הערך שהושמט מסומך באות 

  
קבוצת   הגדרת הקבוצה   

  נתונים
ערך ממוצע של 
  נתוני הקבוצה

סטיית תקן של 
  נתוני הקבוצה

מס' נתונים 
  בקבוצה

  a X    0.8  8   ביותר הערכים הסבירים הנמוכים 

חסם תחתון של הערכים הסבירים של 
  הממוצע 

b 14.2  3.2  11  

  c 18.8  6.4  14  חסם עליון של הערכים הסבירים של הממוצע

  d 33.2  10.6  7  הערכים הסבירים הגבוהים ביותר

  נקודות) a) .5מצא את הערך הממוצע של נתוני קבוצה  .א

ת גודל המדגם לפי נוסחת התבסס על הערך שהתקבל בסעיף א' וחשב א .ב

ומשקל יחסי , c והן לקבוצה  bהן לקבוצה  40%הטרפז אך עם משקל יחסי של 

ורמת אי דיוק של  95%רמת בטחון של  חשב לפי. a , d לכל קבוצה 10%של 
 נקודות) 3.   ( 5%

  
  נקודות) 6(  3שאלה 

שעה וידוע לקוחות ל 3.6במערכת שירות מסוימת עם שרת יחיד ,  קצב השירות הוא  
לקוחות לשעה עם  2.7קצב כניסה הוא  כי קצב השירות מתפלג בהתפלגות מעריכית.

  אנשים. 1.8675סטיית תקן לא ידועה. אורך התור הממוצע הוא 
  נק') 3חשב את העומס ( )א
  נק') 3ב) חשב את סטיית התקן של קצב הכניסה של הלקוחות (  
  

  נקודות) 5תיאוריה   (  - 4שאלה 

סעיף : האם "נכון" או "לא נכון" . חובה לרשום את התשובות לכל סעיף  ציין ליד כל
  במחברת הבחינה ולא רק על גבי הטופס. 

מאשר  TQMדומה יותר לתפיסה והעקרונות של  Lean manufacturingגישת  .א

 התפיסה והעקרונות של הגישה הטיילוריסטית. 

במקרה זה יש בדוגמה שהוצגה בשיעור לקביעת תקן כ"א לרופאים, נמצא ש .ב

הצדקה כלכלית ברורה לביצוע מדגם גדול (לצורך מדידת זמנים) על פני 

 הסתפקות בביצוע מדגם קטן יותר.

דיירים קיים חדר כושר פרטי שמיועד אך  30בבניין מגורים מסוים שבו מתגוררים  .ג

מופעי של כניסת הדיירים לחדר הכושר -ורק לדיירי הבניין. נכון לומר כי הזמן הבין

 לג בפילוג מעריכי. מתפ

דוגמת הצבת מחיצות בסופרמרקט אשר הוצגה בשיעור, ממחישה את היתרון  .ד

 באפקטיביות של פיצול מערכת גדולה למספר מערכות קטנות עם שרת יחיד.

 5ימים בשבוע, והעובד מועסק  7שעות ביממה ,  24אם תחנת עבודה מופעלת  .ה

 .4.2פחות: משמרות בשבוע , אזי מקדם הגיבויים יהיה: לכל ה
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  נקודות) 4מאמר  ( – 5שאלה 

        Indirect and Expense Labor Standards :השאלה מתייחסת למאמר מתרגיל הבית
  .לא נכוןאו  נכוןלצד כל משפט יש לרשום אם 

בהשוואה למאה הקודמת, בעשורים האחרונים יש עליה משמעותית באחוז  .א

ה כגון תעשיית הפלדה, המועסקים בעולם המערבי בתחומי התעשייה הכבד

 תעשיית חומרי בניין.  

מתייחס לעבודות כגון: אנשי מכירות ושיווק, מנהלי  indirect laborהמונח  .ב

  חשבונות.

נדרש לבצע חקר זמן גדול מספיק בכל פעולה ופעולה שמתבצעת ע"י עובדי  .ג

משום שעבודתם מאופיינת בשונות גבוהה הן  והובלה תחזוקה ועובדי שינוע

 ביצוע והן במגוון המשימות. בזמני ה

  (indirect tasks)בהתאם למאמר, יצירת זמני תקן לביצוע עבודות עקיפות  .ד
  מוביל לשיפורים בביצועים של התהליכים השונים.
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   )Gillנוסחת גודל מדגם בשיטת הטרפז (
   

      טבלה לחישוב דרגת תעסוקה
                                    

  Littleנוסחת                                                                                                                               
                                        

       

  
  
  
  
  

  

       משך שירות כתלות באורך התור               ) SQ( טבלה לחישוב יחס זמן המתנה לזמן שירות
     

                                                                                    

             

                     Staffing Principle (Newell)                                 
   
  

  
  רמת בטחון

α - 1  99%  95%  90%  85%  80%  75%  

K  3.27  1.96  1.64  1.44  1.28  1.15  
  

          (Saved Cost)טבלה לחישוב גבול עליון לעלות נחסכת 
  נוסחת עלות נחסכת

 
  

   G/G/Cמודל              דרגת תעסוקה כוללת               (יחס ממוצע לחציון) AMטבלת ערכי 

                                                                                                                           (Allen & Cunnen) 
4 3  2  1  R         

1.09  1.12  1.19  1.45  A.M -  ratio of   
average to median 

  

   α-בהתאם ל Ci  טבלה לחישוב ערכי
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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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