
מאפיינים  

האם  : ארגוניים

?הבנתי את הפרק



.לא יהיו לו כשלים1.

.שלוהליבהבתחומיאפקטיבייהיההוא2.

מקור יהיו ; חוזקותיו בתחומי הליבה שלו3.

בלתי נדלה לצרות בתחומים אחרים  

(...חולשות)

.נכונות3-2תשובות 4.
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;בכל מצב1.

שניתן לתכנון ולהתכונן אליהן  , במטלות נתונות2.

;מראש

,  מוכרת וסטטית יחסיתכשמבצעים בסביבה 3.

;העתשאין בה שינויים תכופים כל 

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות3-2תשובות 5.
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;(אוליגרכיה" )שלטון הנהלים"-ו" שלטון הביורוקרטיה"1.

!מקבלי החלטות גרועיםכ"בדרהם 2.

ולא  , (ילים'אגלא )מבחינה אסטרטגית הם לא גמישים 3.

!להפתעותבנויים 

!להיות יעיליםהם יכולים , אבל4.

.נכונותהתשובותכל5.

.נכונות3-1תשובות 6.
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;מלחמה רבות על טריטוריות1.

;פ פנימי וחיצוני"קודי בשת2.

סובלים מעודף מידע ומהתפוקקות ערוצי  3.

;תקשורת

;התשובות נכונותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.
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גם ארגונים כפופים  , בעלי חיים או אנשים, כמו צמחים1.

.חייםלתופעה הקרויה מחזור 

, נולדים: כמוהם הם משתנים לאורך מחזור החיים2.

.  מזדקנים ומתים, צומחים

בדומה  , יכול הארגון, אחד משלבי מחזור החייםבכל 3.

.להיקלע לקשיים ולמות, לסיים את דרכו, לגופים חיים

.אבל בניגוד לאנשים הוא יכול להיוולד מחדש4.

.נכונותהתשובותכל5.

. נכונות3-1תשובות 6.
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קטן וגוף  ראש : בפרופורציה בין חשיבה לגודל1.

;מאודגדול 

;עצלות וחוסר יכולת2.

;אובדן גמישות3.

;רלוונטיותסכנת התפוררות ואובדן 4.

;נכונותהתשובותכל5.

.נכונות3-1תשובות6.
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בעיקר בקרבת מקורות  , ביורוקרטיה נוטה לתפוח1.

...העוצמה הארגונית

העיקרית של ארגונים  " מחלה"זוהי ה2.

;ביורוקרטיים

רבות  " מחלות"המקור לזה , השמנה אצלנוכמו3.

!נוספות

;נכונות2-1תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.
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,  טיפוח שגרה, רדיפת משרות נוחות, חנופה1.

;ואדישותחוסר יזמה 

כלפי נמוכים במדרג וכלפי אזרחים  שחצנות 2.

;גמישותוחוסר 

לחידושיםףקבלת החלטות והתנגדות השהיית 3.

;נכונותהתשובותכל4.

.  נכונות2-1תשובות 5.
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העבודה מתרחבת עד לניצול כל הזמן שהוקדש 1.

.להשלמתה

פקידים תמיד מעוניינים להגדיל את מספר 2.

.הפקידים הכפופים להם

.השניפקידים מייצרים עבודה בעיקר אחד עבור 3.

;כל התשובות נכונות4.

.  נכונות2-1תשובות 5.
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רלוונטיות המשטרתי לאתגרי ולדרישות  חוסר 1.
;הציבור

;תרבות ארגונית בעייתית2.

;יכולים לשנותלא, טובים ככל שיהיו, לים"מפכ3.

או נראה  )על שינוי שידבר ברצינות כל מי 4.
צפוי  , (ומעלהם"נצבדרגות אמתירפרמטור

"!סיכול ממוקד"ל

.נכונות3-1תשובות5.

.כל התשובות נכונות6.
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קיפאון נדרש כדי שלא יערערו על זכויות היתר  1.

;כל פעם מחדש

;תרבות אנטי אינטלקטואלית בעליל2.

.בשירות האוליגרכיהאמיתית רק חדשנות 3.

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.
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גופים הנזקקים לשירותי הארגון מפתחים  1.

את המערכת כדי  " לפרוץ"מעקפים או לומדים 

המערכת מסתגלת  ; להשיג את מבוקשם

.לאלטרנטיבות והלחץ מעל הארגון יורד

.  רוכשים שירותים פרטייםאמצעים בעלי 2.

.שתי התשובות נכונות3.
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או נהלי  , נהלי בטיחות שומרי חיים: נהלי ציות1.

אלא נהוגים בעיקר . שאין לעבור עליהם, רגולציה

ויש לשמור עליהם כמות , בתעשייה או בפיננסים

שהם

(.Best Practice)נהלי עבודה נכונה 2.

.התשובות נכונותכל3.
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 Best")עליון רף כי במשטרה מדובר בנהלי1.

Practice”) ; רף  וברשות שדות התעופה לנהלי

.  תחתון

מדובר בנהלי רף עליון ברשות שדות התעופה כי 2.

("Best Practice”) ; רף תחתוןובמשטרה בנהלי  .
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.מבצעת היזון חוזר בזמן אמת1.

.י האוליגרכיה להבטחת שליטתה"משועבדת ע2.

כי היא מעודדת ציות  ; רק מחמירה את המצב3.

!עיוור לנהלים ומקדשת אותם

;נכונות3-2תשובות 4.

.כל התשובות נכונות5.
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,  כינוי למכלול פעולות הסרק המבוזבזות של ארגון1.

:  שאינן מייצרות ערך

.הייצורונפל בפס כשלים לכינוי2.

,  במקום, בזמן, באנרגיה, בחומרלבזבוז כינוי3.

.ובמאמצים פקידותיים וניהוליים

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.
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.'פרוצדורה לפני מהות'תוצר של , בין היתר, הוא1.

.ריבוי הנהליםתוצר של , בין היתר, הוא2.

,  חורמהזו עד ארגונים בריאים נאבקים בתופעה 3.
. מפני שהוא עולה הון כסף

כי מי שמשלם  ; נאבקיםממשלתיים לא ארגונים 4.
,  וככל שיוציאו יותר, (המסיםמשלמי )אנחנו זה 

...יוכלו לדרוש יותר

;נכונותהתשובותכל5.

.נכונות4-2תשובות 6.
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במיוחד מאפיין ארגונים  שלהם גדול 'הר הזבל'1.

.  שמצבם בעייתי

.'הנהליםהביורוקרטיה ושלטון שלטון 'סובלים מ2.

ומכלים  רבה על פעולות סרק נטרופיהאשורפים3.

.משאביהםאת 

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.
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"ייצור ידע"


