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 הוראות

 

 שאלות אמריקאיות. חובה לענות על כולן.  04לפניכם 

 נקודות. 5.2יש לסמן את התשובה הנכונה על דף התשובות בלבד. משקל כל שאלה 

במידה ויש הערות חשובות על שאלה מסוימת, ניתן לסמן כוכבית בדף התשובות ולכתוב הערה 

 ת בדפי השאלות לא ייבדקו!קצרה מאחורי דף התשובות. הערו

 

 בהצלחה! 

 

 
 
 
 

 61.2.6.22תאריך הבחינה: 

 מיכל שודל  שם המרצה: 

 התנהגות ארגונית מאקרו  שם הקורס: 

 (4ו  1)קבוצות   24001186מספר הקורס:

 סמסטר:  ב'   מועד:  א'   6.22שנה:  

  2גרסה 

 שעתיים משך הבחינה:

 אין  חומר עזר: 

 

43

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
פתרון מרצה 



 

 

 

 

 

 80-4668080פקס.     80-4646646טל. 

 miriwiz@bgu.ac.il    06685שבע -באר 456ת.ד. 

 ענו על השאלות הבאות : 

 

 . מהי נורמה מובנת מאליה? 1

 א. נורמה שאם אנשים מפרים, הקבוצה תנדה אותם לחלוטין. 

 ב. נורמה שנוגעת לכללי בטיחות . 

 ג. נורמה שהיא גם חוק . 

 ד. נורמה שהושרשה לפני שנים ואיננו מודעים לקיומה. 

 

 לגבי קבוצה מלוכדת ? איננו נכוןמה מהבאים .  5

 א. קבוצות של צעירים נוטות להיות מלוכדות יותר מאשר קבוצות של מבוגרים. 

 ב. בקבוצה מלוכדת הביצועים טובים יותר, יחסית לקבוצה לא מלוכדת. 

 ג. ככל שיוקרת העיסוק נמוכה יותר, כך הקבוצה מלוכדת יותר. 

 לגבי קבוצה מלוכדת.  ד. כל התשובות אינן נכונות

 

. נדב צפה בקבוצת עובדים והגיע למסקנה כי לרעות יש סטטוס גבוה בקבוצה. מה מהבאים 3

 יכול היה להוביל אותו למסקנה זו? 

 

 א. רעות נטלה את רשות הדיבור פעמים רבות. 

 ב. רעות היתה לבושה בצורה יוצאת דופן. 

 ונמנעה מביקורת.  ג. רעות תמכה בדעות חבריה, הנהנה לאות הסכמה

 ד. כל הנ"ל הם סממנים של סטטוס גבוה. 

 

. בהתאם לידוע לך על שלבים בהתפתחות קבוצה, מה מהבאים יכול להוות סיבה להתרחשותו 0

 של שלב הסערה, שבו יש רבים ומתחים בקבוצה ? 

 

 א. בגלל שהקבוצה מלוכדת ואיננה רוצה לקלקל את הלכידות. 

 קבוצה בשלב זה, יותר מאשר היחידים. ב. בגלל שהמשימה חשובה ל

 ג. בגלל שעדיין לא התגבשו נורמות בקבוצה. 

 ד. בגלל שהיחיד והמשימה חשובים באותה מידה בשלב זה. 
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. גל עובד במשרד פרסום והוא חבר בצוות הכולל חמישה עובדים. מחר תתקיים ישיבה שבה 2

בצורה הטובה ביותר, את התופעה הנקראת  יציעו ללקוח רעיונות לקמפיין. מה מהבאים מדגים

 "עצלות חברתית" )נרפות חברתית( ? 

 

 א. גל משכנע את יוגב, חברו לצוות, שתמיד רוצה שהכל ייעשה כרצונו, שיעשה את המשימה 

 במקומו.     

ב. במקום העבודה הקודם של גל, שם עבד לבד, השקיע חמש שעות בחשיבה על רעיונות, עכשיו 

 ה אחת. השקיע רק שע

 ג. גל מכריז שחבר טוב שלו מתחתן, ולכן לא יוכל לעבוד על רעיונות הפעם. 

 ד. גל מציע לצוות לחלק את המשימה כך שכל אחד יחשוב על רעיון אחד, כדי שלא יבזבזו על כך 

 יותר מידי זמן.    

 

התאם גר( ב)פנימי בתוך המש  intra sender. מה מהבאים מדגים קונפליקט תפקידי מסוג 6

 לתיאוריה של כץ וקהאן?

 

 א. אישתי רוצה שאביא הביתה משכורת גבוהה, אך גם שאהיה בבית בשעות מוקדמות. 

 ב. אישתי רוצה שאביא הביתה משכורת גבוהה, והילדים רוצים שאהיה איתם בבית. 

 ג. אישתי רוצה שבדרך הביתה אעבור בחנות הירקות ואצל הקצב. 

 .  intra senderנפליקט מסוג ד. כל הנ"ל מהוים דוגמה לקו

 

 . בהתבסס על חומר הקריאה, מה מהבאים נכון לגבי מושג ה"תגובה הדומיננטית" ? 7

 א.  זו תגובה המתעוררת באופן באופן המהיר ביותר, ב"שליפה", ותוך השקעה מינימלית של 

 מאמץ.     

 הנכונה, אך במטלה ב. בביצוע מטלה שגרתית, התגובה הדומיננטית היא בדרך כלל התגובה 

 מסובכת ולא מוכרת, התגובה הדומיננטית היא בדרך כלל תגובה שגויה.    

 ג. עליה בעוררות בעקבות נוכחות של קהל, גורמת לאדם לבצע את התגובה הדומיננטית. 

 ד. כל הנ"ל נכון לגבי המושג "תגובה דומיננטית". 
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איש. למרות שהיא מטבעה  14,444חים . שירן הולכת להופעה עם חברותיה, בהופעה נוכ8

בחורה מאופקת, היא מוצאת את עצמה צורחת ומשתוללת ומאבדת שליטה בהופעה. בהתבסס 

 על חומר הקריאה, תופעה זו נקראת:

 

 א. לכידות קבוצתית. 

 אינדיבידואציה. -ב. דה

 ג. קיטוב קבוצתי. 

 ד. שליטה פסיכולוגית. 

 

 . מהי 'תקשורת חוצצת'? 9

 ת שבה מחסומים רגשיים חוצצים בין האנשים ומפריעים לתקשורת בינהם. א. תקשור

 . videoconferenceב. תקשורת בע"פ, אך דרך מכשיר שחוצץ כמו טלפון, או 'ועידת וידאו' 

 . down to upג. תקשורת בין דרג ניהולי נמוך לגבוה 

 ד. תקשורת בין עובדים בחברה, שעובדים במדינות שונות. 

 

עובד ותיק בחברת תקשורת. לאחרונה הוא חש כי מנהלו אינו מעריך מספיק את . נחום .2

העבודה שהוא עושה וניגש לדבר עמו. בתגובה להצגת תחושותיו עונה לו המנהל: "בוא נבדוק 

מדוע אתה מרגיש כך, הייתי מעוניין שתמשיך לדווח לי על תחושותיך" נחום עונה למנהלו: 

כך, אני רוצה שתמצא פתרון לכך עכשיו!" על פי הנלמד בכתה  "אני לא רוצה להמשיך לדבר על

לגבי תקשורת בין יחידים )המודןל של אריק ברן( דפוסי התקשורת המאפיינים את המנהל 

 והעובד הם: 

 מבוגר.  –הורה, העובד  –א. המנהל 

 ילד.  –ילד, העובד  –ב. המנהל 

 ילד.  –מבוגר, העובד  –ג. המנהל 

 מבוגר.  –העובד  מבוגר, –ד. המנהל 

 

 , המתקיימת במחלקה ? מבוזרת. מה מהבאים נכון לגבי רשת תקשורת 11

 א. תשפיע לטובה על שביעות הרצון של העובדים. 

 ב. תשפיע לרעה על שביעות הרצון של העובדים. 

 ג. תשפיע לטובה על שביעות הרצון רק אם המשימה פשוטה. 

 משימה מורכבת. ד. תשפיע לרעה על שביעות הרצון רק אם ה
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. בהתבסס על חומר הקריאה, מה מהבאים נכון לומר, לגבי הבדלים בין האופן שבו נשים 15

 gender differences in communicationוגברים מתקשרים 

 א.  גם כשאשה עושה את עיקר העבודה בעצמה, היא תשתמש ב"אנחנו" ולא ב"אני". 

  ב. אשה משתמשת בשאלות, הרבה יותר מגבר.

 ג. גבר רואה בשאלות סימן של חולשה. 

 ד. כל הנ"ל. 

 

סלעית, אשת מכירות. היא משוחחת עם מהנהל שלה ואומרת לו: "תשמע, אני לא בן אדם . 13

שמרבה במילים, אני חושבת שהפרויקט הזה שגוי מהיסוד" על פי הידוע לך בנושא סגנונות 

   ון: תקשורת אישיים, נכון לומר כי סלעית מאופיינת בסגנ

  nobleהאציל א. 

  socraticהסוקרטי ב. 

  reflectiveהרפלקסיבי ג. 

 senatorהסנטור ד. 

 

 . אנשים שמתאפיינים ב"סינדרום המנהיגות" של מקלילנד הם:10

 א. גבוהים בצורך לצבור כח ולשלוט על משאבים. 

 ב. חשוב להם להתחבר עם אנשים ולהתחבב עליהם. 

 ם באופן אימפולסיבי. ג. מגיבים במהירות ולעיתי

 ד. כל הנ"ל. 

 

כאשר  (Lewin, Lippit & White, 1939). על פי תוצאות המחקר של לוין, ליפיט ווייט 12

 מנהיג מחליט הכל לבד, וקובע את מדיניות הקבוצה והחלטותיה.. 

 א. הקבוצה עובדת בחוסר יעילות מוחלט )מבזבזת זמן(. 

 נמצא על ידה.  ב. הקבוצה מפסיקה לעבוד כשהמנהיג לא

 ג. הקבוצה מפסיקה לעבוד אחרי שהושג היעד הראשון )הנמוך ביותר( שהוצב לה.

 ד. הקבוצה מתנהלת ברוגע ואין בה תוקפנות. 

 

 . מה המשותף בין תיאורית המנהיגות של פידלר, לבין התיאוריה של הרשי ובלנצ'רד ? 16

 צב.  א. בשתי התיאוריות, סגנון המנהיגות האפקטיבי תלוי במ

 ב. בשתי התיאוריות מנהיגים נחלקים למנהיגים משימתיים או חברתיים. 

 ג. בשתי התיאוריות, אופי המשימה קובע האם המנהיג אפקטיבי או לא. 

 ד. כל הנ"ל.  
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. על פי מודל הטווח המלא של בס ואבוליו, מה מהבאים מתאר באופן הנכון ביותר, את 17

 ? המושג "התייחסות אינדיבידואלית"

 א. זה דפוס התנהגות שמאפיין מנהיגות מתגמלת. 

 ב. תופעה המבטאת את התעניינות המונהגים, בחייו הפרטיים של המנהיג.  

 ג. זה דפוס התנהגות שלפיה המנהיג מתעניין בשאיפות האישיות של כל אחד מאנשיו. 

 ד. כל הנ"ל. 

 

ההנהלה רוצה  DXEKבחברת . אם   schminke, et.al. (2,000)בהתבסס על המאמר של . 18

שהעובדים יחושו, שהאופן שבו מתקבלות החלטות )כמו מי יקבל בונוס או תקציב וכו'( הוא 

 להשפיע על כך יהיה ?   האפקטיבי ביותרהצעד  הוגן.

 א. להקטין את הארגון. 

 על כל  שלאכלומר לדאוג לכך,   hierarchy of authorityב. להקטין את היררכית הסמכויות 

 דבר קטן, העובד יצטרך לקבל אישור.     

 כלומר לדאוג   participation in decision makingג. להגדיל את השותפות בקבלת החלטות 

 לכך שעובדים יהיו שותפים בקבלת החלטות.      

 ד. כל הצעדים אפקטיבים בדיוק באותה מידה. 

 

הבאים יש סיכוי להיכנס ל למי מ LMXמונהגים  –. על פי תיאוריית החליפין מנהיג 19

ingroup 

 א. לעובד המבוגר ביותר בקבוצת העובדים. 

 ב. לעובד האטרקטיבי ביותר בקבוצת העובדים )מבחינת מראה חיצוני(. 

 ג. לעובד שדומה מאד למנהיג )מבחינת מאפייני רקע(. 

 ד. אף אחד מהנ"ל. 

 

לגבי  The Manager's Job: Folklore and Fact. מה מהבאים טוען מינצברג, במאמרו : .6

 השתתפות של מנהל בטכסים כגון טכסי פרישה. 

 א. שהשתתפות זו מיותרת לחלוטין והמנהל צריך לעסוק בדברים אחרים. 

 ב. שהשתתפות זו היא חלק מהתפקידים הבינאישיים של המנהל. 

 ג. שהמנהל אמור אמנם להשתתף בטכסים, אך בפועל הוא פעמים רבות נמנע מהם. 

 שהמנהל אמור לתכנן את הטכסים ולפקח שהם מתקיימים, אך לא להשתתף בהם בפועל.   ד.
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מה   ?Managers and Leaders: Are they differentשל אברהם סלזניק :  על פי מאמרו. 62

 ?מהבאים נכון 

 א. ניהול ומנהיגות לא יכולים להתקיים באותו אדם. 

 . ב. מנהלים מקדשים יציבות, סדר ויעילות

 ג. מנהיגים מקדשים גמישות, חדשנות והסתגלות למצבים משתנים.

 ד. כל התשובות נכונות. 

 

 , בהתאם למודל של פרנץ' ורייבן ? כח המומחיות. על מי מהבאים ניתן לומר, כי פועל עליו 55

 א. ד"ר גור הוא רופא אף אוזן גרון צעיר. הוא מקשיב לד"ר כהן מומחה לאורטופדיה, שמרצה 

 על נושאים שלא ממש מעניינים אותו )את ד"ר גור(. ד"ר גור מקשיב רק בגלל שד"ר כהן בכיר.     

 ב. אשתו של ד"ר כהן, שרוצה שהוא יצליח ולכן מקשיבה להרצאתו ועוזרת לו להתכונן לכנס, 

 למרות שהיא משעממת אותה.    

 מפטי הוא מקשיב לו ג. יואב, שיש לו בעיה אורטופדית ולמרות שהוא חושב שד"ר כהן לא סי

 בתקווה למצוא פתרון לבעייתו.    

 ד. כל הנ"ל מדגימים כיצד פועל כח המומחיות של ד"ר כהן, על אנשים שונים. 

 

בחנות בגדים יוקרתית המוכרים מתבקשים לומר לגבי כל הפריטים כי הם במבצע של . 61

ינת לרכוש אותו, על ורק כאשר לקוחה בוחרת פריט ומראה למוכר שהיא מעוני 64%הנחות 

בלבד, ואז לשאול את הלקוחה, האם  34%המוכר לברר שוב ולראות שבעצם קיימת הנחה של 

 היא עדיין רוצה את הפריט? איזו תחבולת שכנוע מדגימה דרך מכירה זו?  

 הסחה.   א. 

 ב.  הרגל בדלת. 

 ג.  דלת בפרצוף. 

 ד. כדור נמוך. 

 

עקרונות עליהם נשענת השפעה, באיזה מן המצבים הבאים אנו יכולים . בהתאם לידוע לך על 50

 להשתכנע לקנות מוצר שאיננו ממש צריכים? 

 א. אם האדם שמנסה לשכנע אותנו לקנות את המוצר הוא מבחינתנו בעל מעמד גבוה.  

 ב. אם האדם שמנסה לשכנע אותנו, עשה משהו עבורינו בעבר, או מבטיח לעשות זאת בעתיד. 

 אם האדם שמנסה לשכנע אותנו, אהוב עלינו מאד. ג. 

 ד. כל הנ"ל מדגימים עקרונות עליהם נשענת השפעה ויכולים לשכנע אותנו. 
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 . באיזה מן המצבים הבאים, סביר שרמת הפוליטיקה בארגון תעלה? 52

 א. הארגון מצוי בתקופה מאד טובה של שיא של רווחים. 

 לעמדותיהם, ולא ממש חשוב להם מה אחרים חושבים עליהם ב. בארגון יש רק אנשים שנאמנים 

 )נמוכים בניטור עצמי(.     

 ג. הארגון מצוי בתקופה רעה של צמצומים, הפסדים ומחסור בכסף. 

 ד. בגלל שקידום בארגון דורש לפחות תואר שני, ולכל העובדים אין תואר שני, אין בארגון 

 ו שאם ירצו להתקדם, יאלצו לעזוב. אפשרויות קידום כלל וכל העובדים ידע   

 

 . מה נכון לומר לגבי מודל ה"שליטה במשאבים"? 56

 א. מסביר מדוע קבוצה בארגון )למשל מחלקה( מקבלת כח לעומת מחלקות אחרות. 

 ב. לפי מודל זה, מחלקה שמביאה לארגון יותר כסף מבחוץ, תשפיע יותר על קבלת החלטות 

  ממחלקות שלא מביאות כסף.    

 ג. לפי מודל זה, מחלקה שמצליחה להביא לארגון יותר עובדים מוכשרים, תשפיע יותר על קבלת 

 החלטות ממחלקות שאין להן יכולת כזו.    

 ד. כל הנ"ל נכון לגבי מודל השליטה במשאבים. 

 

. בהתבסס על חומר הקריאה, מה נכון לומר, לגבי שימוש בטקטיקות פוליטיות כלפי מעלה 57

 מוך לדרג גבוה( או כלפי מטה )מדרג גבוה לדרג נמוך( או כלפי דרגים שוים. )מדרג נ

 א. שכנוע רציונלי יעיל בהשפעה כלפי מעלה, אך לא בהשפעה כלפי מטה. 

 ב. שכנוע רציונלי יעיל בהשפעה כלפי מטה, אך לא בהשפעה כלפי מעלה. 

 י שוים(. ג. שכנוע רציונלי יעיל בכל כיוון )כלפי מעלה, כלפי מעלה וכלפ

 בשום כיוון.  לא אפקטיביתד. שכנוע רציונלי היא טקטיקה 

 

 . אם אנו אומרים שבמסעדה מסוימת, רמת הפורמליזציה גבוהה, הכוונה היא לכך ש:58

 א. לקוחות המסעדה מגיעים אליה לבושים היטב )חליפה, עניבה, שמלות ערב(. 

 'סליחה אדוני השף' . ב. הטבחים נוהגים לפנות לשף במילים 'כן אדוני השף'

 ג. לכל מנה יש תיאור מפורט כתוב, וכל ההוראות עוברות בכתב. 

 ד. כל הנ"ל מעידים על פורמליזציה גבוהה במסעדה. 
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. משה ויוסף, שני חברים , נפגשים ומדברים על מקומות העבודה שלהם. יוסף אומר: אצלנו 62

וגם איש השיווק... משה אומר לו: אצלנו  כל אחד עושה הכל למשל: המנכ"ל הוא גם המזכירה

 מכך ניתן ללמוד כי: מנכ"ל עושה תפקיד של מנכ"ל, ומזכירה עושה תפקיד של מזכירה. 

 

 א. במקום העבודה של יוסף ההתמחות נמוכה. 

 ב. במקום העבודה של משה ההתמחות גבוהה. 

 ג. א' וב' שניהם נכונים. 

 ד. בשני המקומות ההתמחות גבוהה.  

 

 מה מהבאים מאפיין מבנה מטריציוני ? .  .1

 יש בדרך כלל שלוש חטיבות מרכזיות, שכל אחת מחולקת לחטיבות משנה. א. 

 זהו מבנה פונקציונלי, עם אלמנטים של מיקור חיצוני .ב. 

 .  זהו מבנה שבו לכל עובד, יש שני בוסיםג. 

  זהו מבנה שבו לכל מחלקה, ממנים שני מנהלים. ד. 

 

מאורגנת במבנה פונקציונלי, המאופיין בין היתר, בנטייה לפתח ראיה  'אפנת צמרת'חברת . 12

 מה מהמצבים המתוארים מטה, מדגים נטייה זאת ? צרה. 

 

עובדי  סניף ירושלים, עושים מה שנוח להם ואינם לוקחים בחשבון את הנעשה בסניפים  .א

 עובדי הרשת.  בת"א ובחיפה ואינם מבינים את חשיבות ההנחיות הניתנות לכלל 

מעצבים את השמלות, החולצות והחליפות , מעצבי האופנה המעצבים את הבגדים .ב

השיווק )שניתן יהיה , והן יעילות הייצור, ומתעלמים לחלוטין הן משיקולי האיכותיות ביותר

 למכור את המוצרים(. 

לעיתים ן אינן קוראות את ההנחיות לפני שמתחילות לתפור, . ההתופרות מזלזלות בעבודתן .ג

הן תופרות תפרים עקומים והן עושות את עבודתן בזלזול, מבלי לחשוב על השם הרע שעלול 

  לצאת ל'אפנת צמרת'. 

עובדי החברה חושבים רק על 'אופנה' , הם מיצרים ומוכרים בגדים שצריך יהיה להחליף  .ד

 . בשנה הקרובה, ולא מעניינת אותם 'איכות הסביבה' למשל
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שנים היא אומרת: "אני  5שנים בארגון מסויים, בתפקיד שיווקי. לאחר  5משך . שני עבדה ב16

רוצה לעזוב את מקום העבודה שלי, אני מרגישה שהעובדה שהייתי חלק מצוות רב תחומי 

על בסיס תיאור זה, הכשירה אותי לניהול, אך אני לא רואה שמשרה ניהולית מתפנה בקרוב". 

  הכי סביר ששני:

 

 ן פונקציונלי. א. עבדה בארגו

 ב. עבדה בארגון חטיבתי. 

 ג. עבדה בארגון מכניסטי. 

 ד. עבדה בארגון עם סביבה יציבה מידי. 

 

 איננו משפיעדמוגרפית של ארגון, מה מהבאים -.  בהתבסס על הידוע לך על הסביבה הסוציו33

 בהכרח על פעילות של אתר היכרויות )שידוכין( הפועל בישראל ? 

 שנה בישראל.  .1ות שנולדו לפני א. כמות התינוק

 ב. הגירה של מאות אלפים )עליה( לפני עשר שנים. 

 ג. עליית גיל הנישואין בישראל. 

 ד. כל הנ"ל משפיע. 

 

. בהתבסס על חומר הקריאה על ההבדלים בין התיאוריה הקלאסית והתיאוריה הניאו 30

מה  classical organizational theory vs. neoclassical organizational theoryקלאסית 

 מהבאים נכון? 

 

 א. התיאוריה הקלאסית מניחה שיש מבנה ארגוני אידאלי. 

 ב. על פי התיאוריה הקלאסית, המטרה של ארגון תעשייתי היא להרוויח. 

 קלאסית,  לארגון תעשייתי כמה מטרות, לא רק להרוויח. -ג. על פי התיאוריה הניאו

 ד. כל הנ"ל נכון. 

 

  ?  horizontal organizationהתבסס על חומר הקריאה, מהו ארגון אופקי . ב32

 א. סוג של ארגון חטיבתי, שבו למנהלי החטיבות מוטות שליטה רחבות. 

 ב. סוג של ארגון פונקציונלי מודרני, שבו המחלקות מאורגנות סביב תהליכים )כמו הפחתת 

 ו משימת הייצור או משימת השיווק(. עלויות או שיפור שירות(. ולא סביב משימות )כמ   

 ג. ארגון שמשתנה כל הזמן, ושיש לו מנהיגות מעצבת. 

 ד. ארגון שבו יש רוטציה של תפקידים )אנשים מבצעים את תפקידם זמן מה, ואחר כך 

 מחליפים(.    
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 . מה מהבאים נכון לומר לגבי תרבות ארגונית? 36

 בים לחברי הארגון, והעקרונות שמנחים אותם א. תרבות ארגונית כוללת את הערכים שחשו

 בפעולתם.     

 ב. תרבות ארגונית מספקת לחברי הארגון תחושה של זהות ויוצרת מחויבות כלפי מטרות 

 חשובות יותר מהיחיד.     

 ג. הצלחה של עובד פעמים רבות קשורה למידת התאמתו לתרבות הארגונית. 

 . ד. כל הנ"ל נכון לגבי תרבות ארגונית

 

. לפי התיאוריה של אדגר שיין,  חלק חשוב בתרבות ארגונית הוא הסכמות של חברי הארגון 13

הסכמות התורמות  מבחין בין הסכמות אלה, לבין  , והואההסתגלות לסביבה החיצוניתעל אופן 

לסביבה מה מהבאים מדגים הסכמה הקשורה ישירות להסתגלות , לאינטגרציה הפנימית

 ?החיצונית

ניברסיטה מסוימת מוסכם על רבים כי המשימה הקיומית של האוניברסיטה היא קידום א. באו

 המדע, וכי המטרה המרכזית היא כמה שיותר מחקר ופרסומים בכתבי עת מובילים. 

 ב. בחברה שמשווקת דגים נוצרה שפה פנימית, המוכרת למי ששייך לאותה חברה, והיא לא ממש 

 מובנת למישהו מבחוץ.     

 ברה שמשווקת דגים, ברור שמי שבא ממשפחה של דייגים, הוא חשוב ובעל סטטוס גבוה ג. בח

 יותר  ממי שנכנס לעסק באופן אחר.     

 ד. באוניברסיטה מסוימת, שמעסיקה כמה סוגים של מרצים )אנשי סגל , ומרצים מן החוץ( 

 מתגבשת הסכמה ברורה מי שייך ומי לא שייך לאוניברסיטה ועד כמה.     

 

מחבריו ללימודים, לעבוד בחברה המאופיינת בתרבות  5מוני התקבל לאחרונה, יחד עם עוד  .38

 מה מהבאים סביר? לאור זאת, ,  , בהתאם לסיווג של זוננפלד"אקדמיה"

 

 א. למוני הוצעה משכורת גבוהה ביותר. 

 ב. המבנה הארגוני שטוח ביותר ומוני כפוף ישירות לסמנכ"ל. 

 לא מעט עזיבות, בעיקר בדרגי הביניים. ג. בארגון זה יש 

 . בארגון זה, יש מעט מאד עזיבות, כמעט כל אלו שהתקבלו לתפקידו של מוני בעבר, עדיין שם. ד
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 . בהתאם למודל של שיין, טכס סיום קורס בצבא :39

 א. מבליט את אותם אלמנטים, המנוגדים לתרבות הצהלית ומטרתו לטשטש ולהסתיר את 

 תרבות. ה    

 ב. הוא תוצר גלוי )ארטיפקט( של התרבות הצהלית, ומגלה באופן סמלי, משהו מן המשמעויות 

 התרבותיות.     

 ג. הוא אחת מן ההנחות הבסיסיות, הנוגעת לעומק התרבות הצבאית ולצדדים הלא מודעים 

 בתרבות זו.     

 ד. אין לו שום קשר לתרבות הצבאית. 

 

חה הבסיסית בדבר טבע המציאות והאמת היא של "סמכות" מה מסויים ההנ. בארגון 04

 משמעות הדבר? 

  א.  בארגון זה מקבלים את המדע כסמכות העליונה ולא מקבלים שום החלטה שאיננה מוכחת על 

 פי עקרונות המדע.       

 ב. זהו ארגון ממוקד בתוצאות ומעריך אנשים בהתאם לתפוקות שהם מביאים ולאיכות עבודתם. 

 . זהו ארגון שבו הדרגה הפורמלית של האדם נותנת לו כח השפעה, יותר מאשר הישגיו. ג

 ד. זהו ארגון שבו עושים דברים באותו אופן, במשך עשרות שנים ויותר. 

 

  הצלחה!ב

 התשובות הנכונות 

  תשובה שאלה  תשובה שאלה  תשובה שאלה  תשובה שאלה

  ג. 4  א. .1  ד .6  ד .2

  ב. 8  ד. .3  א. .2  ב. .5

  ד .26  א. .22  ג. ..2  ב. .2

  א .22  ב. .25  א. 24  א .21

  ב. ..6  ג. .22  ב. .28  ג .23

  ד. .64  ד. .61  ג. .66  ד. .62

  ג. .68  ג. .63  ד. .62  ג. .65

  ב. .16  ב. .12  ג. ..1  א. .62

  ד. .12  ב. .15  ד. .14  ד. .11

  ג ..4  ב. .12  ג. .18  א. .13
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 גרסה 1

שאלה 

מספר
שאלה      

מספר

    

 ד ג ב א 21  ד ג בא 1

 ד ג ב א 22  ד ג בא 2

 ד ג ב א 23  ד ג בא 3

 ד ג ב א 24  ד ג בא 4

 ד ג ב א 25  ד ג בא 5

 ד ג ב א 26  ד ג בא 6

 ד ג ב א 27  ד ג בא 7

 ד ג ב א 28  ד ג בא 8

 ד ג ב א 29  ד ג בא 9

 ד ג ב א 30  ד ג בא 10

 ד ג ב א 31  ד ג בא 11

 ד ג ב א 32  ד ג בא 12

 ד ג ב א 33  ד ג בא 13

 ד ג ב א 34  ד ג בא 14

 ד ג ב א 35  ד ג בא 15

 ד ג ב א 36  ד ג בא 16

 ד ג ב א 37  ד ג בא 17

 ד ג ב א 38  ד ג בא 18

 ד ג ב א 39  ד ג בא 19

 ד ג ב א 40  ד ג בא 20
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 גרסה 2

שאלה 

מספר
שאלה      

מספר

    

 ד ג ב א 21  ד ג בא 1

 ד ג ב א 22  ד ג בא 2

 ד ג ב א 23  ד ג בא 3

 ד ג ב א 24  ד ג בא 4

 ד ג ב א 25  ד ג בא 5

 ד ג ב א 26  ד ג בא 6

 ד ג ב א 27  ד ג בא 7

 ד ג ב א 28  ד ג בא 8

 ד ג ב א 29  ד ג בא 9

 ד ג ב א 30  ד ג בא 10

 ד ג ב א 31  ד ג בא 11

 ד ג ב א 32  ד ג בא 12

 ד ג ב א 33  ד ג בא 13

 ד ג ב א 34  ד ג בא 14

 ד ג ב א 35  ד ג בא 15

 ד ג ב א 36  ד ג בא 16

 ד ג ב א 37  ד ג בא 17

 ד ג ב א 38  ד ג בא 18

 ד ג ב א 39  ד ג בא 19

 ד ג ב א 40  ד ג בא 20
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 מס' ת.ז.

 

 

 

 הוראות

 

שאלות 'אמריקאיות', לכל שאלה מוצגות  04לבחינה שני חלקים. סה"כ תצטרכו לענות על 

יש לסמן את התשובה הנכונה על דף התשובות בלבד. משקל ארבע תשובות אפשריות, מתוכן, 

 נקודות. 5.2כל שאלה 

   שאלות. חובה לענות על כולן. 63חלק א' של הבחינה כולל 

מכל זוג  אחת בלבדשאלה בחלק ב' של הבחינה יש ארבע זוגות של שאלות. עליכם לענות על 

 . אם סטודנט יענה על שתי השאלות, תיבדק הראשונה שבהן. שאלות

 

 בהצלחה! 

 

 
 
 
 

 11.2.1.11תאריך הבחינה: 

מיכל שודל , ד"ר מיכל  שם המרצה: 

ברוך, -רביבו שטיינר, ד"ר אושרית כספי

 ד"ר שרון ברקן. 

 ארגונית מאקרו התנהגות  שם הקורס: 

   24001186מספר הקורס:

  סמסטר:  ב'   מועד:  א'   1.11שנה:  

 שעתיים משך הבחינה:

 אין  חומר עזר: 
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Text Box
פתרון מרצה 



 

 

 

 

1 

 

 ענו על השאלות הבאות : חלק א' )שאלות חובה( 

 

מי שמעוניין מתקבל. לאור . תנאי הקבלה לרפואה קשים ביותר ואילו למתמטיקה, כמעט כל 1

 הידוע לך על לכידות קבוצתית, במצב הנ"ל:

  קבוצה של מתמטיקאים תהיה פחות מלוכדת מקבוצה של סטודנטים לרפואה.א. 

 ב. קבוצה של סטודנטים לרפואה תהיה פחות מלוכדת מקבוצה של מתמטיקאים. 

 ג. רמת הלכידות הקבוצתית תהיה נמוכה בשתי הקבוצות. 

 כידות הקבוצתית תהיה גבוהה בשתי הקבוצות.  ד. רמת הל

 

 . מה מהבאים מתאר תופעה הנקראת "עצלות חברתית"5

 יחידות, למפעל נוסף עובד שישי, אך  5עובדים, כל אחד מייצר  5עובדים "יצרנית" א.  במפעל 

 יחידות.  3הוא מייצר רק      

 ד מהם. כשהם מתיישבים לדון ב. חמישה סטודנטים נפגשים כדי להכין עבודה בדירתו של אח

 בעבודה, מסתבר שהשולחן קטן ואי אפשר שיותר מארבעה יישבו עליו ולכן, אחד     

 מהסטודנטים רואה טלביזיה, ולא משתתף בדיון .     

 שעות ביום, אך כשמוסיפים לצוות שלהם עוד שני  13אורי יוסי ודני עובדים כל אחד, במשך  ג.

  9ו גם פרויקטים נוספים לצוות, כל אחד מחמשת חברי הצוות, עובד רק עובדים, למרות שנוספ   

  שעות ביום.   

 ד. כל הנ"ל הם דוגמאות לעצלות חברתית. 

 

.  בהתבסס על חומר הקריאה על תופעת הצפיפות, באיזה תנאי מהתנאים הנ"ל הכי סביר, 6

 מ"ר יחוש צפיפות ?  5שאדם שנכנס למעלית שגודלה 

  אחרים במעלית עומדים באופן שחוסם לו גישה ללוח הכפתורים. א. כאשר נוסעים

 ב. כאשר בנוסף לנוסעים, יש כיסא ריק בתוך המעלית.  

 ג. כאשר יש לפחות שלושה נוסעים נוספים במעלית )בגודל הנ"ל(. 

 ד. כאשר הנוסעים האחרים מדברים בינהם. 

 

 

בהתפתחות קבוצה,   performing. מה מהבאים מאפיין את שלב "הביצוע האפקטיבי" 0

 בהתאם למודל של טוקמן וג'נסן? 

 א.  יש שימת לב לדקויות ולפרטי הפרטים בתכנון ובביצוע של העבודה. 

  ב. יש בקבוצה איזון בין צרכי הקבוצה לבין צרכי האנשים הבודדים שהם חלק מן הקבוצה.

 מתפתחת בקבוצה מנהיגות המכוונת לביצועיםג. 

 שיא הלכידות והאחידות שלה. ד. הקבוצה נמצאת ב

 

71

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 

 

3 

 

 . מה מהבאים מדגים תופעה הנקראת "המרצה חברתית" ? 2

 א. יונתן הקטן התאמן במשך שבועות על ביצוע שיר במסיבת הסיום של הגן, למרות ההתרגשות 

 הרבה כשהוא עולה לבמה, הוא מבצע הרבה יותר טוב מכפי שביצע באימונים בבית.     

 את מה נשתנה לראשונה בליל הסדר, מול חמישים אורחים. בשבוע ב. סיגלית הקטנה שרה 

 האחרון לפני ליל הסדר, היתה חולה והפסידה את כל האימונים בגן ולכן היא מתבלבלת     

 ומזייפת.     

 ג. אביב מציג את הפיתוח של הצוות שלו לפני הנהלת החברה, הוא יודע שהאנשים שצופים בו 

 ידו והדבר גורם לו לשכוח דברים. יכולים להחליט על עת   

   ד. כל הנ"ל מדגימים "המרצה חברתית".

 

 . בהתבסס על חומר הקריאה, מה מהבאים מדגים תופעה הנקראת 'פיצוי חברתי' 3

 א. לאדם שאיננו אטרקטיבי מבחינת המראה החיצוני, חשוב יותר להתחבר עם אנשים אחרים, 

 ראה החיצוני. מאשר לאדם מאד אטרקטיבי מבחינת המ    

 ב. אם שני סטודנטים עושים עבודה יחד,  ואחד מהם מתאמץ הרבה יותר ועושה כמעט את כל 

 העבודה בעצמו, יתכן שהסטודנט השני, ירגיש צורך לפצות אותו ולהזמין אותו לבירה למשל.     

 ר אם שני סטודנטים עושים עבודה יחד, ואחד מהם מתעצל ולא משקיע מאמץ, יתכן שהחב ג.

  השני יתאמץ הרבה יותר כדי לפצות על עצלנות חברו.     

 אם חבר בקבוצה התנהג באופן מזלזל במנהיג, חבר אחר מרגיש צורך לפצות על כך ומגן על    ד.  

 המנהיג.      

 

 . כשמסר צפוי לעורר רגשות שלליים עזים אצל השומע מומלץ...7

 שלוח מייל( אם זה זמין. א. להעביר אותו באמצעות הדואר האלקטרוני )ל

  ב. להשתמש בתקשורת ישירה במידת הניתן.

 , אם הדבר ניתן.(SMS)ג.  לכתוב מסרון 

 ד. להעביר אותו באמצעות תקשורת לא מילולית. 

 

 

הוא אומר ליפתח, דויד )מנכ"ל החברה(  ". דני נכנס למשרד של יפתח בבהלה,  שמעת??!!!8

רותי המזכירהשלו, מדברת על כך בטלפון. תוך כדי  חטף התקף לב בחו"ל, כרגע שמעתי את

שהם מדברים נכנסת רינת : "שמעתם שדויד חטף שבץ מוחי בטיסה לחו"ל?" . בהתבסס על 

 הידוע לך על תופעה שנקראת "הגפן" , מה מהבאים נכון: 

 א. הידיעה על המשבר הבריאותי של דויד תתפשט במהירות רבה מאד. 

 כ חש כאב גרון, והעניין נופח באופן חסר פרופורציות. ב. יש אפשרות שדויד בסה"

 ג. הכחשה רשמית של הידיעה על ידי יו"ר מועצת מנהלים לא תעזור. 

  ד. כל הנ"ל.
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בצוות שלו יש מהנדס  .עמרי הוא מנהל של צוות פיתוח העומל על פיתוח מוצר רפואי חדשני . 9

ואף שני רופאים. הפיתוח מורכב  תוכנה, תוכניתן, מומחה לשיווק, מהנדס אלקטרוניקה

לתקשר עם כל אחד מן האחרים ולחלוק מידע  נוהג )כולל עמרי( ומסובך וכל אחד מחברי הצוות

 וחשיבה הלוך וחזור, שעות ארוכות. 

 בהתבסס על הידוע לך על רשתות תקשורת 

 א. רשת התקשורת המתוארת איננה מתאימה לאופי המשימה, וצפויה להיות בלתי יעילה. 

 ב. שביעות הרצון של עמרי צפויה להיות הגבוהה ביותר ביחס לחברי הצוות שלו. 

  ג. שביעות הרצון בקרב חברי הצוות, צפויה להיות יותר גבוהה מאשר ברשתות אחרות.

  בצוות צפויה להיות עזיבה והעדרויות רבות. ד. 

 

ים בין תקשורת .  בהתבסס על המפורט בחומר הקריאה, מה מהבאים נכון לגבי ההבדל14

פנימית )למשל: המנכ"ל מדבר עם העובדים( לבין תקשורת חיצונית )למשל: המנכ"ל מדבר עם 

 :communicating inside versus outside the organizationמשקיעים חיצוניים( 

strategic communication   ? 

 לפי פנים. א.  מסר המועבר כלפי חוץ, יוצג באופן קצר יותר מאותו מסר המוצג כ

  ב. תקשורת פנימית מדגישה יותר איומים )סכנות(, ותקשורת חיצונית מדגישה יותר הזדמנויות.

 מתקשורת פנימית. Rich Mediumג. תקשורת חיצונית עשירה יותר 

 ד. לא נמצא במחקרים שום הבדל בין תקשורת פנימית לבין תקשורת חיצונית. 

 

נכ"ל של חברה. אתה התראיינת לתפקיד זוטר ואילו .  אתה וחברך המתנתם לראיון אצל מ11

חברך התראיין לתפקיד בכיר יותר.  כאשר דיברתם על הראיון התברר כי אתה המתנת הרבה 

 The Organizational waiting  (1989)יותר זמן מחברך, בהתבסס על המאמר של גרינברג 

game  היא: שלכם , משמעות ההבדלים בזמני ההמתנה 

 יצליח בעבודתו, גבוה מסיכוייך שלך. שחברך  א. הסיכוי

 . , אך הוא צפוי לקבל שכר גבוה ממךב. סיכוייך לקבל הצעת עבודה גבוהים מאלו של חברך

  סיכוייו של חברך לקבל הצעת עבודה, גבוהים משלך, וגם השכר הצפוי שלו גבוה יותר. ג. 

 נם כשלעצמם מעידים על סיכויי ד. ההבדלים בזמני ההמתנה נובעים מהבדלי המעמד בינכם ואי

  קבלה או שכר.    
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 . מה מהבאים נכון לגבי גישת התכונות למנהיגות? 15

  א. על פי הגישה מנהיגות היא תכונה )או תכונות( מולדות.

 ב. הצליחה להוכיח כי כריזמה היא תכונה משותפת למנהיגים בתחומים רבים. 

 ית תלויה במצב. ג.  דוגלת בהשקפה כי מנהיגות אפקטיב

 ד. על פי הגישה ניהול ומנהיגות הן אותה תופעה. 

 

לילדים,  עבודה קשה מלחיצה ולעיתים  )מחלות ממאירות( . לאחיות במחלקה האונקולוגית16

קרובות מיאשת ומתסכלת. מדובר בעובדות נעימות וחברותיות, בעלות רגישות ואיכפתיות רבה. 

של רוברט האוס, איזה מן המנהלות היא המנהיגה  על פי תיאור זה, ובהתאם לתיאוריה

 המתאימה ביותר ?

 א. מנהלת שיודעת להסביר את המשימות הייטב, ולהדריך את האחיות, צעד אחר צעד. 

  ב. מנהלת שמתעניינת בעובדים שלה, וקל לפנות אליה בכל קושי ובעיה.

 אותן בקבלת החלטות. ג. מנהלת שמתייעצת עם העובדת, לוקחת את דעתן ברצינות ומשתפת 

 ד. מנהלת שמעמידה בפני העובדות שלה אתגרים, מצפה למצוינות ומאמינה ביכולות של 

 העבודות שלה.    

 

 מה מהבאים נכון בהתאם לתיאורית המנהיגות המצבית של הרשי ובלנצ'רד :. 14

 הג עם א. סגנון המנהיגות המתאים תלוי בשלב ההתפתחותי של הקבוצה, בכל שלב צריך להתנ

 הקבוצה באופן שונה.    

 ב. קבוצה שמתפתחת הייטב, ושיש לה מנהיג אפקטיבי, תעבור מתלות רבה במנהיג לעצמאות.  

 ג. סגנון המנהיגות המתאים תלוי הן ביכולת המונהגים )מיומנות ניסיון( והן במוטיבציה שלהם. 

  ד. כל הנ"ל נכון בהתאם לתיאוריה של הרשי ובלנצ'רד.

 

כפי   lasiez faireמהבאים נכון לגבי סגנון "שב והנח" )או בלתי מתערב, או 'לסה פיר' . מה 12

 הטווח המלא ? מודלשמתאר 

  א. זהו סגנון בלתי אפקטיבי.

 ב. זהו סגנון אפקטיבי בסוף דרכה של קבוצה, אך לא בתחילתה. 

 לא עושה דבר.  ג. זהו סגנון שלפיו המנהיג מתערב רק אם משהו משתבש ויש בעיה, אחרת הוא

 ד. זהו סגנון שמתאים לקבוצות בעלות רמה גבוהה של הישגיות.  
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לכל הדעות, בהתבסס על חומר הקריאה,   (Charismatic leader). עידו הוא מנהל כריזמטי13

באיזה תנאי מהתנאים הבאים, הכריזמה שלו תשפיע לטובה על ביצועי העובדים ושביעות 

 רצונם ?  

 נמצא בתחילת הקריירה שלו.  א.  כאשר עידו

 ב.  כאשר הארגון שבו עידו עובד נמצא בתקופה טובה של שגשוג וצמיחה. 

  ג. אם לעובדים של עידו, יש מרכיב אידאולוגי בעיסוק.

  אם הארגון שבו עידו עובד, שייך למגזר הציבורי. ד. 

 

 

די לאמנם בהתנהגויות . בהתבסס על חומר הקריאה, אם נערוך הדרכה למנהלי סניפי בנק, כ17

 , מה מהבאים צפוי להתרחש:  transformational leadershipשל מנהיג מעצב  

 א. תהיה עזיבה של עובדים גרועים. 

  ב. הביצועים הכלכליים של הסניפים הללו ישתפרו.

 ג. הביצועים הכלכליים של הסניפים לא ישתפרו. 

 היגות מעצבת היא תכונה. ד. לא ניתן לאמן בהתנהגויות של מנהיג מעצב, מנ

 

 ? במסעדה  נמוכה. מה מהבאים מעיד על סטנדרטיזציה 11

 סוגי סלטים שונים.  .3א.  המסעדה מגישה 

 ב. המסעדה מגישה סלטים שהם מתחת לכל ביקורת מבחינה תברואתית. 

  ג. בכל פעם שאתה מגיע למסעדה ומזמין את אותו סלט, אתה מקבל משהו אחר.

 מעלות.  155שניות במטפ' של  89גנים את העוף, מטגנים אותו בדיוק בכל פעם שמטד. 

 

.  אם כל עובד בחברה עושה את התפקיד שלו בלבד, ולא עושה תפקידים של אנשים אחרים 19

 הדבר מעיד על: 

 א. התמחות גבוהה. 

 ב. התמחות נמוכה. 

 ג. פורמליזציה גבוהה. 

  ד. אף אחד מהנ"ל.
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 העדות הטובה ביותר לכך שחברה היא בעלת מבנה מטריציוני ?  . מה מהבאים הוא54

 א.  בתרשים הארגוני רואים שילוב של פונקציות וחטיבות.  

 מזמנו בפרויקט ב', והוא כפוף לשניהם וגם למנהל  .%9מזמנו בפרויקט א',  .%1ב.  יפתח עובד 

  הפיתוח.    

 יים, לאחרונה הספק העלה מחירים ג. החברה עבדה במשך שנים עם ספק שמספק חלקים מרכז

 ולכן הוחלף.     

   זו חברה בלתי יעילה, ולוקח המון זמן עד שמידע מגיע ליעדו. ד. 

 

של  בסביבה הטכנולוגית. להלן יצוינו מספר התרחשויות. איזו מהן היא אירוע המתרחש 51

 ארגון שמפתח, מייצר ומשווק תוכנה כלשהי, הממוקם במגדל העמק? 

 ונה שמשמשת בארגון לייצור אחד הרכיבים התקלקלה וכבר יום שלם שהיא מושבתת. א.  המכ

  ב. הטכניון ואוניברסיטת חיפה פתחו שתי שלוחות חדשות, ללימודי הנדסת תוכנה במגדל העמק.

 ג. אחד הלקוחות הגדולים של החברה, שנמצא בארה"ב פשט את הרגל. 

 גון. ד. כל הנ"ל שייך לסביבה הטכנולוגית של האר

 

.  בהתבסס על חומר הקריאה, ההבדל המרכזי בין הגישה הקלאסית לגישה הניאוקלאסית 55

classical vs. neoclassical organizational theory   :הוא 

 א. בניגוד לגישה הקלאסית, הגישה הניאוקלאסית דוגלת במבנה ארגוני שמאפשר לעובדים לבוא 

  לידי ביטוי ולחוש שביעות רצון.    

 אחד ב. בניגוד לגישה הקלאסית, הגישה הניאוקלאסית טוענת כי אין מבנה ארגוני אידאלי 

 בכל תנאי. המתאים     

                                           ג. בניגוד לגישה הקלאסית, הגישה הניאוקלאסית טוענת כי יש להשתמש במיקור חוץ

Outsourcing     בה בלבד. ולהשאיר בארגון את הלי 

 הגישה הניאו קלאסית דוגלת במבנים חטיבתיים, שמאפשרים גמישות במענה לצרכי הסביבה. ד. 

 

הנקרא בירוקרטיה   organizational design. בחומר הקריאה מתואר סוג של מבנה ארגוני 56

, בהתאם למודל של מינצברג. מהי הקבוצה  professional beuraucracyפרופסיונלית  

 טית )החזקה( בסוג זה של מבנה ארגוני? הדומיננ

 Technostructureא. הסגל הטכני 

  . Operating Coreב. הליבה המבצעית 

   Middle lineג. הקו התיכוני 

 ד. אף אחד מהנ"ל. 
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. שחקנית מפורסמת ויפה פנתה למחזאי החכם ג'ורג' ברנרד שו והציעה לו שיולידו יחד ילד, 50

כם כמוהו" ,  בהתבסס על חומר הקריאה על קשרים אסטרטגים כדי שיהיה "יפה כמוה וח

 בינארגוניים, הצעה זו מדגימה הצעה ל: 

 קונסורתיום שירות.    Mutual Service Consortiaא. 

   מיזם משותף. Joint Ventureב. 

 שותפות של שרשרת ערך.   Value-chain partnershipג. 

 .  conglomerateקונגלומרט ד. 

 

מיכאל עובדים יחד בארגון מסויים והם מתווכחים בינהם. רון חושב שפוליטיקה ו ןרו .52

הארגונית היא שלילית וגרועה ,וכשהוא נתקל בפוליטיקה בארגון שלו, הדבר פוגע בשביעות 

הרצון שלו. לעומת זאת, דעתו של מיכאל על פוליטיקה ארגונית חיובית הרבה יותר וכשהוא 

ב עליה כעל תופעה טבעית, שיש ללמוד להתנהל בתוכה. מהידוע לך נתקל בפוליטיקה, הוא חוש

 על תגובות לפוליטיקה ארגונית סביר ש... 

  א.  רון הוא פוליטיקאי גרוע ואילו מיכאל פוליטיקאי טוב.

 .מיכאל הוא פוליטיקאי גרועוב. רון פוליטיקאי טוב 

 ית )לא גבוהה ולא נמוכה(. ג. רון ומיכאל נמצאים בארגון שבו הפוליטיקה היא ברמה בינונ

 ד. מיכאל הוא בתפקיד בכיר ואילו רון בתפקיד זוטר. 

 

 מה מהבאים נכון לגבי פוליטיקה ארגונית?. 16

 א. תופעה ארגונית שלילית. 

 ב. כאשר היא ברמה גבוהה, עולה שביעות הרצון. 

  ג. עולה כשכמות המשאבים הארגוניים רבה.

  אינו נכון. ד. אף אחד מהנ"ל

 

 .  מה מהבאים מדגים השפעה הנשענת על עקרון ה "זמינות/תדירות" 57

 א.  חברה שבוחרת לפרסם ב"פייס בוק" כדי להגיע לתפוצה מאד גדולה של אנשים.

 ב. סופר מרקט ששם את השימורים היקרים יותר, בגובה העיניים. 

  5555555ג. חברת ביטוח שבוחרת מספר שקל לזכור אותו, כגון  

  "ל.ד. כל הנ
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, לגבי הקשר בין מנהיגות   cable and Judge, 2003מה ניתן להסיק מתוך המאמר של . 18

 לבין השפעה ? 

 א.  שמנהיגים מעצבים משפיעים על המונהגים שלהם באופן חזק יותר ממנהיגים מתגמלים. 

 משתמש בטקטיקה מתגמל ב. שמנהיג מעצב משתמש בטקטיקות של הנעה השראתית  ומנהיג 

 של שכנוע רציונלי כלפי המונהגים שלו.    

 ג. שסוג המנהיגים שיש בארגון )מעצב, מתגמל, 'לסה פיר'( משפיע על האופן בו העובדים בוחרים 

   להשפיע )סוג הטקטיקות שבשימוש(.   

 ד. שמנהיג לסה פייר )בלתי מתערב( משתמש בטקטיקות קשות של הפעלת לחץ, כשהוא משפיע 

  שלו.על העובדים    

 

. מה מהבאים נכון בהכרח לגבי ארגון שבו הנחת היסוד בדבר 'טבע המציאות והאמת' היא 59

 של 'מבחן מדעי' ?

 א. זהו ארגון שבו עוסקים במדע, כגון אוניברסיטה או מכון מחקר. 

 ב. בארגון זה מיחסים חשיבות רבה, לדעתם של בכירי החברה. 

 בקלות ואז לבדוק האם הן עובדות בשטח. ג. בארגון זה נהוג לאשר החלטות יחסית 

  ד. אף אחד מהנ"ל.

 

 ?  דעל פי הסיווג של זוננפל club. מה מהבאים נכון לגבי תרבות מסוג מועדון 64

 א. תהליכי הגיוס עשויים להיות מאד ארוכים וקשים. 

 ים. ב. בתוצרים הגלויים נמצא הרבה סמלי סטטוס ויוקרה כמו מכוניות יקרות ותפנוקים נוספ

 ג. מי שעוזב נחשב לבוגד. 

  ד. כל הנ"ל.

 

סטיב ג'ובס, מנכ"ל אפל, נהג לספר על עצמו כיצד קורס מקרי שלקח בקליגרפיה )אומנות . 61

הכתב( בעת שפרש מלימודיו בקולג', הוביל לפריצה עיצובית של פונטים לכל המחשבים 

ך משוחרר מקורסי החובה הנמכרים היום בעולם. לדבריו, אמלא היה נושר מן הקולג' ובכ

 הבלתי נחוצים, לא היה ודאי לוקח את אותו קורס קליגרפיה...

 בתרבותה של חברת אפל,  סיפור זה הוא:

  א. ארטיפקט/סממן.

 ב. ערך.

 ג. הנחה בסיסית. 

 ד. לא קשור כלל לתרבות החברה. 
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 toxic. בהתבסס על חומר הקריאה, מה מהבאים מדגים תרבות ארגונית רעילה 65

organizational culture  ? 

 א. תרבות שבה ערכים של הישגיות ותחרותיות הם הערכים הבולטים.

 תרבויות וקיימים קונפליקטים בין תתי התרבויות. –ב. תרבות המורכבת ממספר תתי 

 ג. תרבות שבה יש ועד עובדים חזק ולוחמני שמרעיל את האוירה. 

אליהם כאל מכונות, אין להם ערך מלבד תרומתם ד. תרבות שבה העובדים מרגישים שמתיחסים 

  לתפוקה.

 

 . מה מהבאים מבטא את ההבדל בין שינויים מדרגה ראשונה לבין שינויים מדרגה שניה 66

 א. שינויים מדרגה ראשונה הם שינויים של ברמת הפרט, ושינויים מדרגה שניה הם שינויים 

 ארגוניים.     

   .כמותייםושינויים מדרגה שניה הם שינויים  איכותייםויים ב. שינויים מדרגה ראשונה הם שינ

 ג. שינויים מדרגה ראשונה הם מתוכננים ושינויים מדרגה שניה הם בלתי מתוכננים. 

  אף אחד מהנ"ל.ד. 

 

. עובד אומר למנהל שלו כי הוא מרגיש לאחרונה שהחברה בה הוא עובד השתנתה, נוספו בו 60

ת הרבה יותר בירוקרטית, ופחות גמישה. המנהל עונה לו, כי הוא נהלים רבים והיא הפכה להיו

מסכים איתו וכי הדבר נובע מכך שהחברה, שנוסדה לפני כשנתיים, גדלה מאד לאחרונה 

וקלטה מאות עובדים חדשים בזמן קצר ובשלב זה של החברה, טבעי שיתווספו נהלים וכללים. 

 ר נובע מ:מן הידוע לך על המקורות לשינוי, השינוי המתוא

 גורם חיצוני. שינוי שמקורו א. 

 משבר או קושי. שינוי שמקורו ב. 

  ג. שינוי שמקורו בשלב התפתחותי.

  שינוי שמקורו בהצלחות העבר. ד. 

 

. מדוע בשנים האחרונות אנו רואים יותר מבנים חטיבתיים ומטריציונים, ופחות מבנים 62

 פונקציונלים ?

  ות, ולהגיב לדרישות השוק עקב תחרותיות גבוהה.א. בגלל הצורך להשתנות במהיר

 ב. בגלל שההיררכיה בארגונים מאד גדלה ונוספו דרגות ניהוליות רבות. 

 ג. בגלל שמיזוגים ורכישות בענפים רבים הקטינו את התחרות בשוק. 

  בגלל הצורך הגובר בארגונים יעילים. ד. 
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תם, מגבירים במכוון את סבלם )כמו . לעיתים אנשים שחשים חוסר שביעות רצון בעבוד36

לוקחים על עצמם פרויקט שהם שונאים( כל זאת, כדי שירגישו מספיק רע, כדי שיוכלו לעזוב את 

 התנהגות זו של הגברת הסבל, במונחי תורת השדה של קורט לוין מדגימה את : העבודה. 

 א. שלב ההקפאה מחדש. 

 ב. שלב התנועה. 

  ג. שלב ההפשרה.

 געה לתחתית.  ד. שלב ההה

 

 

 לפניך ארבעה זוגות של שאלות, בחר אחת מכל זוג.  –חלק ב' )בחירה( 

 ב 1א  או 1ענה על אחת משתי השאלות הבאות: 

, מה מהבאים הוא תפקיד מרכזי של בנושא תקשורת א . בהתבסס על חומר הקריאה1

 התקשורת בארגונים ?

 .linking and coordinationא. לחבר ולתאם 

 building relationshipsת יחסים בין אישיים ב. לבנו

 explaining organizational cultureג. להסביר את התרבות הארגונית  

  ד. כל הנ"ל.

 

 , מהם התנאים בהם מיעוט משפיע על הרוב? בנושא קבוצות ב. בהתבסס על חומר הקריאה1

 א. כאשר המיעוט הוא קונפורמי ומציג את דרישותיו באופן עדין.

 . כאשר למיעוט יש אלמנט יוצר כח ביחס לרב )כגון כסף, או סטטוס(. ב

  ג. כאשר המיעוט עקבי ומפגין בטחון.

 ד. כאשר המיעוט מורכב ממנהלים. 

 

 ב 5א או 5ענה על אחת משתי השאלות 

סטודנטית כתבה מכתב מחאה להנהלת המכללה שבה היא לומדת. היא פנתה לסטודנטים  .א5

על סמך סטודנטים נוספים, והגישה את המכתב להנהלה.  .1כך החתימה שונים במסדרונות ו

 מידע זה, על הסטודנטים שחתמו על המכתב ניתן לומר כי: 

 א. הם מהווים קבוצה כי תופסים את עצמם כקבוצה. 

 ב. הם לא מהווים קבוצה כי סטודנטים מתחרים זה בזה, ולא בהכרח משתפים פעולה. 

 ש ביניהם יחסי גומלין ותלות הדדית. ג. הם מהווים קבוצה כי י

  ד. הם לא מהוים קבוצה כי אינם מהווים מערכת חברתית בעלת מבנה יציב.
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בארגון "רובוטיקס" המפתח שבבים אופטיים לחלליות, ההחלטות הנדרשות בו, ביום יום  ב.5

ת, מה לאור הידוע לך על רשתות תקשורמאד מורכבות. בארגון זה, נפוצה תקשורת 'הגלגל'. 

 מהבאים נכון? 

א. רשת זו מתאימה לארגון בגלל שנדרשת בו קבלת החלטות מורכבות, וברשת הגלגל מידע עובר 

 מהר וביעילות. 

 ב. רשת הגלגל מתאימה לארגון כי זוהי רשת מבוזרת. 

  ג. רמשת הגלגל איננה מתאימה לארגון כי נדרשת בו קבלת החלטות מורכבות.

 לארגון משום שהיא מורכבת מידי. ד. רשת זו איננה מתאימה 

 

 ב 6א או 6ענה על אחת משתי השאלות 

 

יעל , מנהלת מחלקה, יושבת עם אחת העובדות שלה על דו"ח שהגישה. היא אומרת   א.6

לעובדת: "אני חושבת שכדאי לתקן את החלק הזה בדו"ח, לאור הנתונים החדשים שהמנכ"ל 

ובדת בבכי מר וצועקת : "למה את תמיד מטרטרת הציג אתמול, מה דעתך?" בתגובה, פורצת הע

אותי, שום דבר אף פעם לא מספיק טוב בשבילך, אף פעם לא הערכת אותי כמו שמגיע לי" . 

 בהתאם לתיאוריה של אריק ברן חילופי דברים אלה מדגימים תקשורת בין שני מצבי אגו של : 

 א.  שני ילדים. 

  ב. בוגר וילד.

 ג. ילד והורה. 

 והורה.     ד. הורה

 

בכיר בחברה, מעוניין להעביר לעובדים בשטח הנחיות לפעולה לאור שינויים  סמנכ"לגיל,    ב.6

. בישיבת ראשי מחלקות הוא מודיע לראשי המחלקות את ההנחיות החדשות שחלו בשוק

.  מה מהבאים, הוא קושי תקשורתי שצפוי להתרחש שצריכות להימסר לכלל העובדים

 בתקשורת זו :

 , בגלל מגבלות סטטוס.  לראשי המחלקותלגיל  יהיה קשה לפנות  א.

 , אבל עובדים אינם מורגלים בהקשבה ולכן יתעלמו. לראשי המחלקותב. גיל יפנה בקלות 

  .ג. רק מעט מההנחיות של גיל יגיעו לעובדים, בגלל תופעה המכונה פחת

 בין עובדיו. להפריע לתקשורת בין גיל לצפויים  . תחרותיות ותחושת איוםד
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 ב 0א או 0ענה על אחת משתי השאלות 

)קונפליקט של שני  inter senderא. באיזה מבנה ארגוני הכי סביר שיווצר קונפליקט מסוג 0

 משגרי ציפיות מאותו מערך תפקיד( ? 

 א. מבנה פונקציונלי. 

 ב. מבנה חטיבתי.  

  ג. מבנה מטריציוני.

 ד. מבנה פשוט. 

 

 

חברת נוקיה, יצרנית מכשירי הסללורי הפינית, ממשיכה לאבד את  יתון נכתב כי :בכתבה בעב. 4

ובכך היא אפשרה  14%נתח השוק שלה בעולם. ברבעון הראשון של השנה צנחו מכירות נוקיה ב 

לסמסונג להפוך לספקית הטלפונים הסלולרים הגדולה בעולם. במטרה לצמצם את ההפסדים 

 ...1מכח האדם שלה והודיעה על פיטורי  %.1ה מצמצמת ההולכים וגדלים בנוקיה, החבר

 כמו כן, תאורגן מחדש חטיבת הייצור בפינלנד. עובדים. 

 מה מהבאים נכון לומר על השינוי שעוברת חברת נוקיה?

 

  א. זהו שינוי שמקורו במשבר או קושי.

 טכנולוגי. ב. זהו שינוי 

 ותי(. ו שינוי שמקורו בשלבי התפתחות )שינוי התפתחג. זה

 ד. חברת נוקיה נמצאת במצב של שיווי משקל בשדה הכוחות הארגוני. 

 

 הצלחה!ב
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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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