
 

                                 

 

 

 

 בחינת  מתכונת 

 הוראות  לנבחן 

 . שלוש שעותמשך הבחינה :       .א

 מבנה השאלון:  בשאלון זה שני פרקים .     .ב
 נקודות.   50מבוא למינהל וכלכלה       - פרק ראשון                              

 נקודות .   50תורת הניהול                     - פרק שני                                     
 נקודות . 100         סה"כ                                                                              

 

 .אין חומר עזר  מותר לשימוש :       .ג

 ענה על מספר השאלות הנדרש בשאלון . המעריך     1הוראות מיוחדות :       .ד
 יקרא ויעריך את מספר התשובות הנדרש בלבד לפי                                           

              . לתשובות נוספות סדר כתיבתן ולא יתייחס                                              
  הקפד לציין במחברת הבחינה את מספר השאלה     2                                        

 ואת מספר הסעיף שעליהם אתה משיב .                                              
 השב על כל מקצוע בדף נפרד.                                         
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 השאלות 

 נקודות ( 50ראשון: מבוא למינהל וכלכלה ) פרק 

 ( נקודות 10 –לכל שאלה )   8 – 1ענה על חמש שאלות מבין השאלות  

 מבוא לכלכלה

  1שאלה 

 צמיחה כלכלית היא מדד חשוב להתפתחות המשק .

  גבי העקומה . -גורמים לצמיחה והצג אותה על שני, ציין  צמיחה כלכלית.   הגדר מהי א(   נק'  5)

 גבי העקומה. -גורמים לנסיגה   והצג אותה על שני,  ציין  נסיגה  כלכלית.   הגדר מהי ב(   נק'  5)

 

 2שאלה 

סניף מקדונלדס , של קניון עזריאלי , החל גיוס של עובדים חדשים לסניף . מנהל הסניף שם לב 
כשהמשיכו להוסיף שבהתחלה על כל עובד חדש שהוסיפו התפוקה עלתה. אולם , בשלב מסוים , 

 עוד ועוד עובדים התפוקה לא עלתה ואף ירדה .

 .   ציין מהו החוק הכלכלי המתואר בפתיח והסבר אותו .א   נק'(  6)

 .  משתנהומהו גורם ייצור  קבוע.   הסבר מהו גורם ייצור ב   נק'(  4)

 

 3שאלה  

ללא הצלחה . בשנה במשך מספר שנים ספקים ניסו למכור את הספינר לקהל הלקוחות , אך 
 האחרונה חל שינוי משמעותי והביקוש לספינרים גדל באופן משמעותי . 

 .  התחרות החופשיתממאפייני  שניים.   הסבר א(   נק'  4)

 בהנחה שמדובר בתחרות חופשית, כתוצאה מהגידול בביקוש של הספינר, כיצד ישתנה   ב.(   נק'  6)
 גבי הגרף .  -מחיר שיווי המשקל שלו. המחש זאת על                    

 
 4שאלה  

 מההחלטות של הממשלה .תקציב המדינה מושפע 

 ותן דוגמא לכל סוג מס . מיסים ישירים ועקיפים(   א   הסבר מהם נק'  6)

 והצע דרך אחת כדי לממן אותו .  גירעון בתקציב המדינה(   ב    הסבר מהו נק'  4)

 

 

 

 



-3- 

 תורת הארגון 

  5   שאלה

מבנה  ורונית וענת החליטו להקים חברה לייצור וייבוא בגדים ומוצרי אופנה לילדים . תחילה שכר
קטן באזור התעשייה והקימו מערך לקשרים עם בתי אופנה בחו"ל על מנת לייבא בגדים ואבזרי 

 אופנה . בשנה הראשונה היו קשיים של הסתגלות ,ואט אט כמות הלקוחות גדלה .

 . פרט את מאפייני הארגון הבאים לידי ביטוי בקטע, בסס  מאפייני הארגון.  ציין את א    נק'(   6)
 פי הקטע. –דבריך על                        

 ?  תאר את מחזור חיי הארגון של החברה המתוארת בקטע. מחזור חיי הארגון.   מהו ב(    נק'   4)

 

  6שאלה  

צה"ל  נחשב כארגון הגדול ביותר בארץ , והתקשורת המועברת בין כל היחידות מובנת וידועה 
 מראש , כך שכל חייל בצה"ל יודע בדיוק למי לפנות בכל עניין ועניין . 

 . ציין והסבר מאפיין אחד לכל כיוון . ערוצי תקשורת אנכייםהסבר מהם .  א   נק'(   5)

 ומה עיקרה. הסבר כיוון אחד לתקשורת אלכסונית . קשורת אלכסוניתתהסבר מהי    ב.(   נק'   5)

 

  7  שאלה

 ישנם ארגונים שהפעילות בהם גמישה במערך התפקידים .

 פי תצורה זו . - . תן דוגמא לארגון הפועל עלמבנה תלתן.   פרט והסבר את מרכיבי א   נק'(   5)

 עובדים באופן גמיש ? מהן הסיבות שארגון יעדיף להעסיק   ב.    (נק'   5)

 

   8  שאלה

 מבנה היררכי מאפשר קיום משמעת בעבודה .

 מאפיינים למבנה היררכי . שניוציין  מבנה היררכיהסבר מהו    א.   נק'(   5)

 , ומהו הקשר בין טווח השליטה לבין מספר הדרגים בארגון . טווח שליטה.   הסבר מהו ב   נק'(   5)
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 נקודות ( 50) שני : תורת  הניהול   פרק

 ( נקודות 12.5 –לכל שאלה )   14-9שאלות מבין השאלות   ארבעענה על 

 
 9   שאלה 

 ביצוע התוצאות. רהבקרה הינה כלי ניהולי אשר עוקב אח

 הסבר. ?מנת לערוך את הבקרה-למה יש להשוות את התוצאה/מוצר על .   א    נק'(   4) 

 והסבר אחת מהן. לבקרה  מטרותשתי ציין ב        נק'(   4 )

 הסבר את הקשר בין בקרה לבין תקצוב..   ג    נק'( 4.5)

 

   10שאלה   

פי הפקודות נענש.  -הג עלותן פקודות, ומי שלא נוקפיד על משמעת, נמיוסי  .יוסי ודוד כהן שותפים
 עם עובדיו ולקבל החלטות. דוד  נוהג לערוך בכל בוקר פגישת עבודה

 פי הקטע.  -בסס דבריך על .הבאים לידי ביטוי בקטע סגנונות המנהיגותפרט את  . א   נק'(   4 )

    ציין יתרון אחד וחסרון אחד של  ?לידי ביטוי בקטע ותהבא הפעלת עובדים שיטותן מה  .ב   נק'(   4) 
 הפעלה שציינת. שיטתכל                       

 טיפוסי מנהיגים והסבר מה מאפיין לכל טיפוס שציינת. שלושהציין  . ג  נק'( 4.5)

 
 11  שאלה 

קצר תהליכי עבודה, להכניס לבעולם המודרני כל ארגון מחפש דרכים ורעיונות לשפר מוצרים ו

 מוצרים חדשים לשוק ועוד.

 בארגון. להנהגת החדשנותעקרונות המשניים ופרט החדשנות הסבר את חשיבות   .א     נק'(    4)

 מהגורמים לעידוד יצירתיות. שניים וציין יצירתיות .  הסבר מהיב     נק'(    4)

 .ממאפייני היזם שלושה ציין  ? יזם חוץ ארגוני, ומיהו מיהו יזם פנים ארגוני.  ג    נק'( 4.5)

 

 12   שאלה 

ציבור החברות וארגונים משקיעים משאבים רבים על מנת לעצב את תדמיתם ולקדם את יחסי 

 שלהם.

 בפעולות יחסי ציבור. ציין מטרה אחת   ,יחסי ציבור םהסבר מה  .א     נק'(    4)

 ארגוניים.יחסי הציבור הפנים הדרכים לייעול  ציין את  ?יחסי ציבור פנים ארגונייםמהם   .ב     נק'(    4)

 .בעיצוב תדמית הארגוןוהסבר את תרומתו של המנהל בבניית מוניטין    .ג     נק'( 4.5)
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   13   שאלה

מצומצמת נערך דיון על מנת לקבל החלטות על תקציב הטיולים לשנה הבאה,  הבישיבת הנהל
 יות הגבוהות.ונערכה הצבעה והוחלט לקצר את הטיולים בגלל העל

 

 והסבר את חשיבותו. תהליך קבלת החלטותהסבר מהו    .א  נק'(   4 )

 ? ביטוי בקטעלידי  איזה גישה באה .השונות לקבלת החלטות הגישות אתציין    .ב  נק'( 4.5)
 ה.הסבר אות                       

 את השלבים שיש לבצע בתהליך קבלת החלטות.ציין    .ג   נק'(    4)

 

  14   שאלה

 מנת לבצע את תהליכי הניהול. -למנהל מספר תפקידים על 

 פעולות לכל תפקיד. שתיוציין  תפקידי המנהל  שלושתציין את   .א    נק'(   4 )

 הארגון.מרכיבי תהליך התיכון לבין הצלחת  והסבר את יחסי הגומלין בין ,תיכון הסבר מהו  .ב   נק'( 4.5)

   פי תפקידם -ציין את ההבדלים בין הרמות השונות על   רמות הניהול.שלוש ציין את    .ג    נק'(   4)
 ומידת האחריות .                      

 

 

 

 

 

 בהצלחה !


