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  פתרון
   'נוסח א

  11.1.11  :תאריך הבחינה  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

.  נקודות40 שמשקלה שאלה פתוחההחלק הראשון כולל . המבחן מורכב משני חלקים
  . נקודות60כ " סה-  נקודות3משקל כל שאלה ,  שאלות אמריקאיות20החלק השני כולל 

  .המבחן רשום בלשון זכר אך מתכוון לזכר ונקבה כאחד
  

  )' נק40 (ה פתוחה שאל–חלק ראשון 
  )נקודות 04 (1שאלה 

  
  .ל"מחויבותו לצה סיום תקופת לקראתל אשר נמצא "אודי הינו קצין מוכשר בצה

טק אשר מעונינת - במגעים מתקדמים עם אחת מחברות ההייאודי הנרגש נמצא כעת 
 יש לציין כי אך, להעסיק את אודי עם תנאי שכר גבוהים יותר ממה שמקבל אודי כיום

  . המעורער שוק העבודה בלא מעט חששות עקב מצבהתהליך מלווה
  

שאר שנה נוספת במסגרת יבמידה ויחפוץ בכך ביכולתו לה, היות ואודי קצין מוערך ועל כן
 לאודי מענק כספי בכדי לאשרלא בטוח כי יצליחו ,  של מפקדיורצונותיוף על א. הצבאית

  . K 7₪אודי מרוויח כיום . לעודד את הישארותו במסגרת הצבאית
  

,   חודשים4 שוק העבודה יקרוס בעוד 20%כך שבהסתברות של התחזיות מצביעות על 
  . חודשים8 השוק יקרוס בעוד 30%ובהסתברות 

  
  :שאר בצבא שנה נוספתיאם יחליט אודי לה

ימשיך אודי לשרת את כל השנה ללא ,  חודשים4במידה ותהיה קריסת שוק בעוד  •
 .שינוי במשכורתו

 שאודי ישוחרר 10%ברות של  חודשים ישנה הסת8 של קריסת שוק בעוד במידה •
יהיה מובטל למשך ארבעת , כלומר(שאר מובטל עד תום השנה י ויל בעל כורחו"מצה

 )החודשים הבאים
 50% ישנה הסתברות של - שלא תהיה כלל קריסת שוק במהלך השנהבמידה •

בגובה )  על התחייבותוופר'כצ (השמפקדיו של אודי יצליחו להשיג עבורו מענק חתימת

K20₪  ,בגובה  יצליחו לאשר לאודי מענק20%הסתברות של ובK 30 ₪. 

  

  

  פליסקין יוסי' פרופ   :שם המרצה

  ר גבע ושיץ" ד

    מבוא לקבלת החלטות:שם הקורס

  364-1-4241 :מספר הקורס

  '  א:מועד'     א:סמסטר   2011  :שנה

  שעתיים  :משך הבחינה

   מחשבון בלבד:ר עזרמחו

  !שימו לב 
  .ת בטופס המבחןיש לענות על כל השאלו

 .מחברות טיוטא הולכות לגריסה
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 לשביעות 12Kאודי יתקבל לעבודה אשר בה ירוויח , אם יחליט אודי להשתחרר מהצבא
  .רצונו

 שמשכורתו תופחת ל 40%הסתברות של ,  חודשים4במידה ותהיה קריסת שוק בעוד  •

K8 ודה עד תום השנה שיפוטר  אודי מעבודתו ולא ימצא עב60% ובהסתברות של. 

 משכורתו של אודי 70%בהסתברות ,  חודשים8במידה ותהיה קריסת שוק בעוד  •

 4למשך "  לאחר צבאטיול" אודי יחליט לצאת ל30%ובהסתברות , K10 - תופחת ל

 .K15חודשים שעלותו 

  
עלויות הצפויים לו בשנה / אודי מבצע את החלטותיו על סמך הרווחים-  שימו לב
  . הקרובה
  את החישובים יש לעגל לשתי ספרות אחרי הנקודה : הערה

  

.  תוחלת רווח מקסימאליתת החלטה הינה בעלאיזונסח באמצעות עץ החלטות ומצא ) ' נק20(  .א
 .)הדף מאחורי מלא פתרון(. המקסימלית תוחלת הרווח ערךציין 
 122.57: פתרון
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המומחה יכול . הקרוב יכול להיוועץ במומחה לגבי מצב שוק העבודה בעתיד אודי) 'נק 15(  .ב
 העבר נסיוןעל פי ". לא צפויה קריסה", "צפויה קריסה: "לענות אחת משתי התשובות הבאות

מצבי הטבע (הסיכוי לתשובות המומחה בהינתן מצב השוק האמיתית מתואר בטבלה הבאה 
 ):מצויים בשורות

"   "לא צפויה קריסה  "צפויה קריסה"  
   חודשים4קריסה לאחר   40%  60%
   חודשים8 לאחר קריסה  30%  70%
  אין קריסה  80%  20%

  

 
   ?מה הערך של מידע מושלם בנקודת זמן זו, "קריסה"אם השתמשת במומחה והא אמר 

 ).פתרון מלא מאחורי הדף(
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ררחתשהל

ררחתשהל אל
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112.28 :חוורה תלחות
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115.195 :חוורה תלחות

0.28
שדוח4

:םלשומ עדימ

0.49
שדוח8

0.23
ןיא

84

81.2

100

:הבושת
וניה םלשומה עדימה ךרע

115.195-112.28
2.915=

:םלשומ עדימ אלל

0.28
שדוח4

0.49
שדוח8

0.23
ןיא

73.6

119.5

144
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 .הסבר? שאר בצבאיאיזו תופעה שנלמדה בקורס יכולה להסביר את רצונו של אודי לה) 'נק 5(  .ג
 סטטוס קוו

  
   )' נק60 ( שאלות אמריקאיות–חלק שני 

  
מה שגורם לחוסר . בית חולים מפוצה כספית לפי אורך השהות של חולה בבית החולים .1

דבר אשר מאריך את שהייתם וגורר , מוטיבציה מצד הרופאים לשחרר חולים מוקדם
 הענקת -םכמובן שזה מנוגד למטרות בית החולי. הגדלת מקרי זיהום והפחתת תפוקה

בחר את סוג האילוץ המתאים ביותר . טיפול טוב ביותר למספר מקסימאלי של חולים
  :למקרה

 )resource constraint & market constraint(אילוץ משאבים ושוק   .א
 )resource constraint(אילוץ משאבים בלבד   .ב
 )dummy constraint(אילוץ דמי בלבד   .ג
 )policy constraint(אילוץ מדיניות   .ד

 
 ? זבל למפעל דוגמה הינה הבאות דוגמאותהמ איזו .2

 קבלת החלטה שההיתכנות שלה מוטלת בספק או שעלותה גבוהה: בניהול  .א
 .להיפגש עם נציג בארגון שלא מקבל את ההחלטות: במכירות  .ב
 שנים המכונית 5שימוש במכוניות מחברת ליסינג כאשר בתום : בתפעול  .ג

 .כור אותהגבוה ואין למי למ' משומשת ועם קילומטראז
 רחב מדי של מוצרים ללא מיקוד בקבוצה lineבחירת : באסטרטגיה  .ד

  .מסויימת

 
יועץ לבטיחות של מערכות מידע ערך מחקר שבעקבותיו הוא הגיע למסקנה שחברה  .3

 מהכנסותיה באבטחה עד לרגע שבו ניסיון פריצה של מערכת 5%צריכה להשקיע 
 מהכנסותיה 10%ש שנים ומרגע זה עליה להשקיע במשך שלו, האבטחה מצליח

  ?באיזה סוג מחקר מדובר. באבטחה

 ).דסקריפטיבי(מחקר תאורי   .א
 .מחקר נורמטיבי  .ב
 .מחקר פרהסקריפטיבי   .ג
  .ל"  אף אחד מהנ  .ד

  
  
  
  
  

וכפייתית במהלך הלימודים בתיכון הייתה חזקה ,  אינטליגנטית35ענת היא בת  .4
  :משפט סביר יותרקבוצה של אנשים נשאלו איזה . במתמטיקה וחלשה בלימודי חברה

  . ענת היא מנהלת חשבונות שמנגנת בפסנתר כתחביב. א
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  ניתן להסביר את הבחירה באמצעות היוריסטיקה של ייצוגיות  .א

  גון ותיקוןניתן להסביר את הבחירה באמצעות היוריסטיקה של עי  .ב

  (conjunction fallacy)במקרה זה מתקיימת הפרה של חוק בחתוך   .ג

  .ד ג נכונות+ב
  
  
  

  ? offloading המונח מייצג מה .5

  .א . קביעת קצב הכנסת החומר לצוואר הבקבוק כך שלא יווצר עומס
העברת פעולות חשובות למשאב זול יותר על מנת להגדיל את כמות   .ב

  .הפעולה העיקרית

  .ך בכדי להקטין את זמן התגובההורדת המלאי בתהלי  .ג

  .הוספת משאב זול אשר גורם לבעיות במערכת  .ד

 
 נאה תשואה בעבר הניב אשר רווחי אך סולידי באפיק כספית השקעה מבצע דניאל .6

 לו הציע יוני של ההשקעות יועץ. סיכון רמת אותה בעלי אחרים לאפיקים יחסי באופן
. סירב יוני. יותר גבוהה שלה ואההתש אשר סיכון רמת באותה אחרת לתוכנית להצטרף

 ?זאת להסביר ניתן כיצד

  .א )representativeness (היוריסטיקה של הייצוגיות
 )availability (היוריסטיקה של זמינות   .ב
 .דניאל מושפע מתיאורית פרוספקט  .ג
 אף תשובה אינה נכונה  .ד

  

 :הינה התקפה בשחקן הגנה שחקן להחליף כדורגל קבוצת מאמן של החלטה  .7

 ם חלופות בדידותהחלטה ע  .א
 ודאות- החלטה בתנאים של אי  .ב
 החלטה סטטית  .ג
 נכונות' ב- ו' תשובות א  .ד

  

  ?התועלת תוחלת מתיאורית נגזר אינו הבאים מהעקרונות איזה .8

 אי תלות באופן ההצגה  .א
 דומיננטיות  .ב
 רגולריות  .ג
  ל נגזרים מתיאורית תוחלת התועלת"כל העקרונות הנ  .ד

  

 את למכור אדם מוכן אותו מינימאליה מהמחיר קטנה הגרלהכל  של הערך תוחלת אם .9

  :שהוא האדם על ללמוד ניתן אזי, ההגרלה
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  אוהב סיכון   .א

  שונא סיכון  .ב

  אדיש לסיכון  .ג

  לא ניתן ללמוד על האדם דבר מבלי לדעת את פונקצית התועלת שלו  .ד
  

 שתי לדני הוצגו בה" עסק עשינו "הבידור בתוכנית השתתף קיבל האופטימיסט דני .10
  :בחירה אפשרויות

A  -10,000₪לה וודאית של  קב   

B  -18,000במידה וייצא עץ יקבל .  השתתפות בהגרלה הכוללת הטלת מטבע הוגן ₪ 
  ). 0₪(אך במידה וייצא פלי לא יקבל דבר 

  ?U(x)=X0.5: מה תהיה בחירתו אם פונקצית התועלת שלו היא

נקציה מפני שהפו.  10,000₪יעדיף קבלה וודאית של  , U(A)>U(B)  .א
  זהו אדם שדוחה סיכונים, קעורה

מפני שהפונקציה .  10,000₪יעדיף קבלה וודאית של  , U(B)>U(A)  .ב
   זהו אדם שדוחה סיכונים,קעורה

 זהו ,מפני שהפונקציה קמורה. יעדיף השתתפות בהגרלה , U(B)>U(A)  .ג
 אדם שאוהב סיכונים

זהו  ,מפני שהפונקציה קמורה. יעדיף השתתפות בהגרלה , U(A)>U(B)  .ד
 אדם שאוהב סיכונים

  

 עם' וב עצמית השתתפות ללא' א: לרכב ביטוח של סוגים שני מציעה ביטוח חברת .11
 כל אם הביטוח לחברת שעדיף ידוע רווח תוחלת של במונחים. עצמית השתתפות
 של במאמרם הממצאים פי על לנהוג החברה על כיצד. 'ב בחלופה יבחרו המבוטחים

Johnson & Goldstein (2003) איברים תרומת על: 

' יש למצוא שיטת הצגה מתאימה אשר תגרום ללקוחות להבין כי חלופה ב  .א
 .עדיפה להם

אנשים לא נוטים לשנות את . 'יש להציע כברירת מחדל את חלופה ב  .ב
  .אלא אם היא נראית לא סבירה, הצעת ברירת המחדל

  נטייתו הטבעית של אדם היא.'יע בתור ברירת מחדל את חלופה איש להצ  .ג
 .בהסתברות גבוהה יותר' ולכן יבחר בחלופה ב,לחשוב שמרמים אותו 

 .נכונות' ב- ו' תשובות א  .ד
  

  

  

 

 במשא הצדדים אחד ידי על שמוצע הראשון שהמחיר נמצא ומתן משא על במחקרים .12
, הגבוה היה ההתחלתי המחיר עם, דהיינו (מסכימים שעליו המחיר על משפיע ומתן

 איזה). נמוך היה ההתחלתי המחיר בו במצב מאשר יותר גבוה מחיר על יהיה הסיכום
 ?התופעה את להסביר יכולה הבאות מהיוריסטיקות
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  )representativeness( הייצוגיות יוריסטיקת  .א

 )availability( הזמינות יוריסטיקת  .ב
 )sunk cost (השקועה העלות יוריסטיקת  .ג
 )anchoring and adjustment (וההתאמה העיגון יוריסטיקת  .ד

  

 מחקר לצורת ביותר מתאים החלטות לקבלת בנוגע הבאים תיאוריםמה איזה .13
  ? דהסקריפטיבי

 בניית מודלים המתבססים על קבלות החלטה בפועל  .א
  אמור להתבצע תהליך של קבלת החלטהכיצד : בוחן את הסוגיה  .ב

 בוחן תהליך של קבלת החלטה במדגם בצורה אמפירית ומשווה לתוצאה  .ג
  אשר התקבלה בשיטת החלטה אנליטית

 נכונות' וב' תשובות א  .ד
  

  על פי תיאורית הפרוספקט ניתן לומר כי  .14

 π(p)+ π(1-p) = 1  .א
  π(p)+ π(1-p) < 1  .ב

  π(p)+ π(1-p) > 1  .ג

 לא ניתן להסיק על אי השוויון באמצעות תיאורית הפרוספקט  .ד
  

 : ניתן להסביר לפיbase rate neglect -את תופעת ה .15

  לממוצע רגרסיה  .א

  יוריסטיקת היצוגיות  .ב

 אפקט המענק   .ג
  . תופעת היד החמה  .ד

  

 באילו, "?Johnson &Goldstein) 2003" (Do defaults save lives  של במאמרם .16
  ?ההחלטות קבלת אופן על להשפיע יכולה מחדל כברירת עובדה קביעת דרכים

בעוד קבלת ברירת המחדל נעשית ללא כל , קבלת החלטה כרוכה במאמץ  .א
 הגורם לאנשים להימנע מקבלת החלטהדבר , מאמץ

קוו ושינוי בעובדה - בדה שנקבעה כברירת המחדל מייצגת לרוב סטטוסעו  .ב
 .זו יכול להביא לבחינה מחודשת של קבלת ההחלטה

עולה מקבלי ההחלטה יכולים להאמין כי ברירת המחדל הינה דרך הפ  .ג
  י מתווי המדיניות"המומלצת ע

 כל התשובות נכונות  .ד
  

  :Bereby-Meyer et al. (2002)מאמרם של  .17
"Prospect theory analysis of   guessing in multiple choice tests"  

  :מראה אמריקאיים מבחנים על 
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של ) reliability(שהפחתת נקודות על תשובה שגויה מגדילה את המהימנות   .א
  .בחינה

מנבאת שתלמידים טובים ינחשו ) Prospect Theory(שתיאורית פרוספקט   .ב
  תשובות שגויותמפחיתים נקודות עליותר מתלמידים חלשים אם 

 שנבחנים אינם בהכרח ממקסמים תוחלת תועלת  .ג
  אף תשובה אינה נכונה  .ד

 

  ) Kahneman) 2003 של מאמרו פי על .18
"”A perspective on judgment and choice ,ביותר הנכון המשפט את בחר 

  :two cognitive systems למודל בהתייחס

 וההיגיון  מייצגות את מערכת האינטואיציהSystem2 - וSystem1  .א
, בעוד שהראשונה מתייחסת לתהליכים איטיים וסדרתיים, בהתאמה

  . השנייה מתייחסת לתהליכים מהירים ואסוציאטיביים

,  מייצגות את מערכת האינטואיציה וההיגיון בהתאמהSystem2 - וSystem1  .ב
השנייה , בעוד שהראשונה מתייחסת לתהליכים מהירים ואסוציאטיביים

  .יטיים וסדרתייםמתייחסת לתהליכים א
,  והאינטואיציה בהתאמהתפיסה מייצגות את מערכת הSystem2 - וSystem1  .ג

השנייה מתייחסת , בעוד שהראשונה מתייחסת לתהליכים איטיים וסדרתיים
  .לתהליכים מהירים ואסוציאטיביים

,  והאינטואיציה בהתאמהתפיסה מייצגות את מערכת הSystem2 - וSystem1  .ד
השנייה , ייחסת לתהליכים מהירים ואסוציאטיבייםבעוד שהראשונה מת

  .מתייחסת לתהליכים איטיים וסדרתיים
 

 

 ארוך צבאי שירות שסיים לאחר, שבוע לעוד הרחוק למזרח טיסה כרטיס קנה אייל .19
, י'בנג, סנפלינג כמו רבות אתגריות אטרקציות ישנן במזרח כי ידוע. 669 ביחידת
 מעוניין אינו הטיול לטובת שלו הקבע שירות יספכ כל את שחסך, אייל. ועוד קיאקים
 קלות פציעות שמקיף', רגיל ביטוח 'פוליסת את רק לרכוש ומתכוון להכרח מעבר לשלם
 קנה:"מפתה הצעה לאייל הציעה הביטוח חברת של השירות נציגת .בלבד רופא וביקורי
 אשר, ירמח בחצי' אתגרי ספורט 'הביטוח פוליסת את' רגיל ביטוח 'לפוליסת בנוסף
 עלות כי התברר, המחיר הצעת קבלת עם". חירום וניתוחי לארץ הטסה, אשפוז כולל

 שלו שהסיכוי יודע אייל. 75$ על ועומדת מוגבלת בלתי זמן לתקופת היא הפוליסה
  . אפסי הוא, הצורך במידת, הרפואיות העלויות את לכסות

  ) Kunreuther) 2004של  מאמרו פי-על
"Neglecting disaster: Why don’t people insure against large losses":  

, דוגמא זו מציגה כיצד מרבית האנשים יעדיפו לרכוש ביטוח לאירוע נדיר  .א
 גם אם עלות הפוליסה היא הפסדים גדולים שעם התרחשותו עלול לגרור 

מאמץ ותשומת לב , דוגמא זו מציגה כיצד רוב האנשים ישקיעו זמן. גבוהה
 . ע ויגיעו למסקנה שיש לרכוש את הביטוחבחיפוש אחר מיד

דוגמא זו מציגה כיצד מרבית האנשים בוחרים שלא לחפש מידע מפורט   .ב
לא לחשב את ההסתברות לפציעה בפעילות : כלומר, יותר אודות האירוע

10
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דוגמא זו מציגה כיצד מרבית האנשים פועלים בצורה רציונאלית כאשר הם   .ג
, כך שהם משקיעים זמן,  על ביטוח אירועים נדיריםצריכים לקבל החלטה

 .וף כמה שיותר מידע לגבי האירועמאמץ ותשומת לב לאיס
כי אנשים הינם שונאי סיכון ומעריכים תוחלת דוגמא זו מטרתה להמחיש   .ד

 . של ביטוח מוצע בצורה שגויה
  

ובהסתברות המשלימה לא לזכות ($ 100 - ב P הגרלה שבה ניתן לזכות בסיכוי עבור .20
 :אדם שעקומת התועלת שלו מתוארת מטה יבחר באופן הבא). בדבר

 .10$-  ימכור את ההגרלה בתמורה לP=0.4אם   .א
 .50$ -  יהיה אדיש לאפשרות מכירה בתמורה לP=0.6אם   .ב

  .ג .80$ימכור את ההגרלה תמורת  P=0.8 אם
 .20$ -  ימכור את ההגרלה בתמורה לP=0.5אם   .ד
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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

  

118

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Placed Image


	2011, סמסטר א, מועד א, גבע, פתרון מרצה
	2011, סמסטר א, מועד ב, גבע, פתרון סטודנט
	11
	1

	2013, סמסטר א, מועד א, שגב, גלעד, פתרון סטודנט
	2014, סמסטר ב, מועד א, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט
	2015, סמסטר א, מועד א, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט
	2015, סמסטר א, מועד ב, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט
	2015, סמסטר ב, מועד א, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט
	2016, סמסטר ב, מועד א, ביתן, אפריאט, פתרון סטודנט
	סמסטר א, מועד ב, שגב, ביתן, פתרון סטודנט, 2017

	subject: מבוא לקבלת החלטות
	department: www.bgu4u.co.il
	txtYear: 2018
	txtIndex: 2011, סמסטר א, מועד א, גבע, פתרון מרצה.........................22011, סמסטר א, מועד ב, גבע, פתרון סטודנט.......................122013, סמסטר א, מועד א, שגב, גלעד, פתרון סטודנט.................242014, סמסטר ב, מועד א, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט...............362015, סמסטר א, מועד א, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט...............482015, סמסטר א, מועד ב, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט...............612015, סמסטר ב, מועד א, שגב, דורפמן, פתרון סטודנט...............732016, סמסטר ב, מועד א, ביתן, אפריאט, פתרון סטודנט..............84 2017, סמסטר א, מועד ב, שגב, ביתן, פתרון סטודנט.................110
	מספר_קורס: 364-1-4241
	name2: באדיבות רכזות בנק הבחינות והסיכומים
	תוכן: תוכן עניינים:


