
האם  : תתרבו

הבנתי את  

?הפרק



של  בהבנתם מפתחמושגהיאתרבות ארגונית1.

.ארגונייםתהליכים

הנובעת , מעצבת של חברי הארגוןמוגדרת כהתנהגות היא2.

הפועלות באופן לא  , ממערכת הנחות היסוד המשותפות להם

מגדירות את הדרך שבה הארגון תופס את עצמו ואת  ; מודע

.סביבתו

שחברי  , הבנות ודרכי חשיבה, אמונות מנחות, של ערכיםזהו סט 3.

.'דרך הנכונה'הארגון חולקים ומלמדים את החברים החדשים כ

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.
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גבוהה של הסכמה על  יש ארגונים עם רמה 1.

רמהעםויש ארגונים; ואמונותערכים , נורמות

...נמוכה

רמת התרבות  . תרבות היא גורם קבוע2.

.והדומיננטיות שלה זהים בכל ארגון
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התרבות הארגונית יוצרת את הנורמות 1.

מגדירה  , ולכן; הלא פורמליות של הארגון

.'כללי המשחק'את 

הנורמות  גם את התרבות הארגונית יוצרת 2.

מגדירה את  , ולכן; הפורמליות של הארגון

.'כללי המשחק'

.נכונותהתשובותשתי3.
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...זו האישיות של הארגון1.

.בפניםהיא מעצבת את התנהגות הארגון 2.

.בחוץהיא מעצבת את התנהגות הארגון 3.

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.
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?את מי נקבל לשורותינו ואת מי נדחה1.

?איזה יחסי כוח יהיו בתוכנו2.

?כיצד נשמור על יציבות בתוכנו3.

?תקשורת נקיים בינינודפוסי אילו 4.

.נכונותהתשובותכל5.

.נכונות3-1תשובות 6.
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?כיצד נשרוד מול המתחרים1.

?מה הייחוד שלנו2.

?  מהי המשימה ומהן המטרות3.

?באילו אמצעים נשתמש4.

?  מה הקריטריונים להערכת הביצוע5.

?אילו קשרים נקיים עם גורמים בסביבה6.

?כיצד נתמודד עם שינוי בסביבה7.

.נכונותהתשובותכל8.

.נכונות6-1תשובות9.
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תרבות דומיננטית וותיקה היא כמעט ובלתי  1.

...ניתנת לשינוי

אתשקובעיםהםהמפקדים.במפקדיםתלויהכל2.

.התרבות
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אתשקובעיםהםהמפקדים.במפקדיםתלויהכל2.

.התרבות



בהיענות להתמסר לנורמות יש עליה 1.

ולבקשות של דמויות , שמכתיבה הקבוצה

.סמכותיות

...לכן אדם בקבוצה מתנהג אחרת2.

.כל התשובות נכונות3.



בהיענות להתמסר לנורמות יש עליה 1.

ולבקשות של דמויות , שמכתיבה הקבוצה

.סמכותיות

...לכן אדם בקבוצה מתנהג אחרת2.

.כל התשובות נכונות3.



, שפה, לבוש: הגלוי לעיןלתרבות חלק 1.

; עמדות: גלוי בחלקורובד ; מיתוסים, סמלים

.ערכים והתשתית נורמטיבית: סמויורובד 

שאתה רואה זה  מה.רבדיםאין לתרבות2.

מה שאתה מקבל



, לבוש: הגלוי לעיןחלק : רבדים3לתרבות 1.

:  גלוי בחלקורובד ; מיתוסים, סמלים, שפה

ערכים והתשתית  : סמויורובד ; עמדות

.נורמטיבית

שאתה רואה זה  מה.רבדיםאין לתרבות2.

מה שאתה מקבל



היא חסם הכניסה לארגון והיא . זו התרבות הארגונית1.
!המחליטה מי מהמגויסים החדשים ייקלט

"  מחברתת"שהיא , תרבות ארגונית זו היא כה חזקה2.
כך שיטמיעו את ערכיה  , במהירות יחסית מגויסים חדשים

אלה שמסרבים לכך נפלטים במהירות מן  . ותרבותה
המשטרה ואם הם בוחרים להישאר בה הם נידונים לחרם 

.ולנידוי

שוטרים שנוכחים שזו יש.יישארמילקבועיכולהלאתרבות3.
.עבודה קשה מידי בשבילם

.נכונות2-1תשובות 4.



;  הם אלה שביצעו את מעשי השחיתות1.

.הם אלה שחיפו עליהם2.
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.התרבות היא מנגנון שליטה ארגוני1.

היא הכלי שבאמצעותו בעלי העוצמה בארגון  2.
מנסים במודע להשפיע על ההתנהגות ועל חוויות  

.  אחריםהעבודה של 

. הרעיון הוא לחנך אנשים בלי שהם ישימו לב"3.
שיקבלו את התורה בלי להבין מאיפה זה בא 

".להם

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.



.התרבות היא מנגנון שליטה ארגוני1.

היא הכלי שבאמצעותו בעלי העוצמה בארגון  2.
מנסים במודע להשפיע על ההתנהגות ועל חוויות  

.  אחריםהעבודה של 

. הרעיון הוא לחנך אנשים בלי שהם ישימו לב"3.
שיקבלו את התורה בלי להבין מאיפה זה בא 

".להם

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.



זה בעצם , הארגון הפורמלי והבלתי פורמאלי1.
.אותו הדבר

הארגון הבלתי פורמאלי איננו חופף לארגון  2.
.הפורמלי

נורמות עבודה  , ערכים משלו, משלולו חוקים יש 3.
משלומשלו ומנהיגים 

!קובעים יותר מהארגון הפורמליוהם 4.

.כל התשובות נכונות5.

.נכונות3-1תשובות6.
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תפקידה העיקרי של התרבות הוא להבטיח את 1.
...מעמדם ושליטתם של בעלי העוצמה בארגון

, אם מדובר בקבוצה מליבת הארגון העיקרית, לכן2.
, המושכת אותו אל מטרותיו( אריסטוקרטיה)

;התרבות עובדת לטובת הארגון
ואם מדובר בגורמי שירותים או בגורמי ליבה שאינם 3.

נוצר פער רלוונטיות  ; (אוליגרכיה)הקבוצה העיקרית 
.יותר ויותר, שפוגע בארגון, הולך ומעמיק

.כל התשובות נכונות4.

.נכונות2-1תשובות 5.
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שימור תמיד בעד התרבות הארגונית תהיה 1.

הקיים

כיוון שיש בו מעין שבירה של , תתנגד לשינויהיא 2.

החוזה הפסיכולוגי שהעובד עושה עם הארגון  

.  בעת שהגיע לעבוד

.כל התשובות נכונות3.
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בארגונים ביורוקרטיים בסטגנציה התרבות היא  1.

נגד מטרות , להנצחת שלטונו, כלי בידי המנגנון

.הארגון

בארגוני הי טק היא תעבוד לטובת , לעומת זאת2.

.המשקיעים והבעלים

.ל"כנובארגונים שנשלטים על ידי וועדים גדולים 3.

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1רק תשובות 5.
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היא כלל התנהגות המצופה מחברי  נורמה ארגונית 1.
.   שיש עמו סנקציות על סטייה ממנו, הקבוצה

איטיאולם קצב השינוי שלהם , הנורמות אינן סטטיות2.
.מאוד

ברורה לכל ההבחנה בין מה שנכון  , לאחר גיבושן3.
.לעשות לבין מה שלא

הן יוצרות הרגלי התנהגות שהיא מסוגלת לחזות  , בכך4.
.ולשלוט בהם

.נכונותהתשובותכל5.

.נכונות3-1תשובות 6.



היא כלל התנהגות המצופה מחברי  נורמה ארגונית 1.
.   שיש עמו סנקציות על סטייה ממנו, הקבוצה

איטיאולם קצב השינוי שלהם , הנורמות אינן סטטיות2.
.מאוד

ברורה לכל ההבחנה בין מה שנכון  , לאחר גיבושן3.
.לעשות לבין מה שלא

הן יוצרות הרגלי התנהגות שהיא מסוגלת לחזות  , בכך4.
.ולשלוט בהם

.נכונותהתשובותכל5.

.נכונות3-1תשובות 6.



התרבות הארגונית יוצרת מנגנונים שיבטיחו את 1.

.שרידותה

לא , (norms)היא מגבשת נורמות קבוצתיות 2.

.פורמליות

היא מפתחת שיטות פיקוח משלה על אכיפת  3.

.הנורמות

.כל התשובות נכונות4.

.  נכונות2-1תשובות 5.
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.כתוצאה מכך התרבות הארגונית השתנתה1.

/ כתוצאה מכך הקצינים עברו סוציאליזציה 2.

.חברות ואימצו את התרבות הארגונית

אינה זקוקה לאנשים בעלי תכונות  כי היא 3.

!אלא נרכשת, מסוימות

.נכונות3-2תשובות4.
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התרבות מזהה ומסמנת קצינים בעלי אופי  1.
חכמים מידי שיש להם  , פעלתנים מידי: 'חתרני'

פוטנציאל לשנות ומנטרלת כל מי שעלול לערער  
:על חלוקת העוצמה

מנגנון הסינון יוצר מצב שהם לא מגיעים לשכבה  2.
להנהגההבכירה בארגון ובטח לא 

"...אריק שרון"יגדל היום עוד לאל"בצה,לכן3.

.התשובות נכונותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.
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.התשובות נכונותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.



...תרבות ארגונית נוצרת בהתארגנות עצמית1.

.המייסדים של הארגון משפיעים על התהוותה2.

הסביבה  ; תהליכי העבודה; המבנה הארגוני: וגם3.

אירועים וטראומות  ; הארגונית והמשימתית

;  רפורמות ארגוניות; בהיסטוריה הארגונית

(.סטגנציה)והיעדר רפורמות כאלה 

.התשובות נכונותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.



...תרבות ארגונית נוצרת בהתארגנות עצמית1.

.המייסדים של הארגון משפיעים על התהוותה2.

הסביבה  ; תהליכי העבודה; המבנה הארגוני: וגם3.

אירועים וטראומות  ; הארגונית והמשימתית

;  רפורמות ארגוניות; בהיסטוריה הארגונית

(.סטגנציה)והיעדר רפורמות כאלה 

.התשובות נכונותכל4.

.נכונות2-1תשובות5.



.התרבות הארגונית יוצרת לכידות קבוצתית1.

.התנהגות קולקטיביתהתרבות הארגונית יוצרת 2.

(  הסוכנים העצמאיים)מצב שבו הפרטים יוצרת היא3.
,  מוותרים על מטרותיהם הנפרדותבמערכת מורכבת

המציית  -כקולקטיב -ומתנהגים כגוף אחד
.להשגת מטרת העל, תיאוםלחוקי

לרצות  ; את עצמם כקבוצהלחברים לתפוס גורמתהיא4.
גאוות )שהיא טובה מהאחרות ולחשוב , בהלהישאר 

...(יחידה

.נכונות3-1תשובות5.

.כלך התשובות נכונות6.



.התרבות הארגונית יוצרת לכידות קבוצתית1.

.התנהגות קולקטיביתהתרבות הארגונית יוצרת 2.

(  הסוכנים העצמאיים)מצב שבו הפרטים יוצרת היא3.
,  מוותרים על מטרותיהם הנפרדותבמערכת מורכבת

המציית  -כקולקטיב -ומתנהגים כגוף אחד
.להשגת מטרת העל, תיאוםלחוקי

לרצות  ; את עצמם כקבוצהלחברים לתפוס גורמתהיא4.
גאוות )שהיא טובה מהאחרות ולחשוב , בהלהישאר 

...(יחידה

.נכונות3-1תשובות5.

.כלך התשובות נכונות6.



....המשטרה לפני הכל: יש טוטאליות1.

..."נגד כל העולםאנחנו "2.

למען  " לוחמים"השוטרים תופסים עצמם כ3.

והם מגנים על ; השמירה על הסדר החברתי

...שאינם מעריכים, האזרחים כפויי הטובה

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.



....המשטרה לפני הכל: יש טוטאליות1.

..."נגד כל העולםאנחנו "2.

למען  " לוחמים"השוטרים תופסים עצמם כ3.

והם מגנים על ; השמירה על הסדר החברתי

...שאינם מעריכים, האזרחים כפויי הטובה

.נכונותהתשובותכל4.

.נכונות2-1תשובות 5.



עצום לחברות המתחשלת באתגרים יש ערך 1.
...  קשים

,  חשיבות עליונה להצלחת הארגוןשוטרים נותנים 2.
החוק נתפס )' הצלחה'לפי האופן שהם מבינים 

לעיתים כמכשול בדרך להשגת אפקטיביות 
(.בעבודה

,  ובמקביל; להופיע כבעלי כבוד וסמכותיש צורך 3.
...זלזול מוחלט בחוק

.נכונותכל התשובות4.

.נכונות2-1תשובות 5.



עצום לחברות המתחשלת באתגרים יש ערך 1.
...  קשים

,  חשיבות עליונה להצלחת הארגוןשוטרים נותנים 2.
החוק נתפס )' הצלחה'לפי האופן שהם מבינים 

לעיתים כמכשול בדרך להשגת אפקטיביות 
(.בעבודה

,  ובמקביל; להופיע כבעלי כבוד וסמכותיש צורך 3.
...זלזול מוחלט בחוק

.נכונותכל התשובות4.

.נכונות2-1תשובות 5.



.ואיזם ואנטי אינטלקטואליזם'מאצ, שוביניזם1.

לשטח יש )"בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות 2.

..."(.חוקים משלו

וקוד  ; בכוחתרבות השקר והחיפוי והשימוש 3.

.הנאמנות

.כל התשובות נכונות4.

.נכונות2-1תשובות 5.



.ואיזם ואנטי אינטלקטואליזם'מאצ, שוביניזם1.

לשטח יש )"בוז ללימוד ממוסד ולמקצוענות 2.

..."(.חוקים משלו

וקוד  ; בכוחתרבות השקר והחיפוי והשימוש 3.

.הנאמנות

.כל התשובות נכונות4.

.נכונות2-1תשובות 5.



אולם אין שיטור ללא , שיטור מיועד לאכוף חוק1.

!הפרה מסוימת של חוק

שיטור מחייב רמה מסוימת של חיפוי הדדי2.

תרבות השוטרים הבלתי כתובה מעלה  , לכן3.

כולל חיפוי  , "חברות"לדרגות גבוהות קודים כמו 

.הדדי על הצדדים הבעייתיים שלו

.נכונות3-2תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



אולם אין שיטור ללא , שיטור מיועד לאכוף חוק1.

!הפרה מסוימת של חוק

שיטור מחייב רמה מסוימת של חיפוי הדדי2.

תרבות השוטרים הבלתי כתובה מעלה  , לכן3.

כולל חיפוי  , "חברות"לדרגות גבוהות קודים כמו 

.הדדי על הצדדים הבעייתיים שלו

.נכונות3-2תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



;  הם אלה שביצעו את מעשי השחיתות1.

.הם אלה שחיפו עליהם2.



;  הם אלה שביצעו את מעשי השחיתות1.

.הם אלה שחיפו עליהם2.



לחקר  " קנאפףועדת "הביטויים הללו נטבעו בדוח 1.

.1971,השחיתות במשטרת ניו יורק

הביטויים הללו נטבעו בדוח מבקר המשטרה אדן  2.

.1986-ב

.1994-בקרמניצרח "הביטויים נטבעו בדו3.



לחקר  " קנאפףועדת "הביטויים הללו נטבעו בדוח 1.

.1971,השחיתות במשטרת ניו יורק

הביטויים הללו נטבעו בדוח מבקר המשטרה אדן  2.

.1986-ב

.1994-בקרמניצרח "הביטויים נטבעו בדו3.



סירוטהעלתה לראשונה בישראל בוועדת 1.

.1980, איתן

משרד  מבקרידיעלנטבעהמושג2.

.1992-ב( ברן)אברהם אדן , המשטרה

.נכונותהתשובותשתי3.



סירוטהעלתה לראשונה בישראל בוועדת 1.

.1980, איתן

משרד  מבקרידיעלנטבעהמושג2.

.1992-ב( ברן)אברהם אדן , המשטרה

.נכונותהתשובותשתי3.



תיקי רצח מפורסמים שבהם הורשעו אנשים וישבו ב1.
.כדי להרשיע, נתגלה בידוי ראיות, בכלא

שיטת  "טען נגד שימוש לרעה בריטמןניצב רוני 2.
שהוגשו לבתי , ידיעות מודיעיניות לכאורה" המעטפות

...המשפט על מנת להרשיע חשודים

במשטרה לא השתרשה "טענה וועדת אור כי 2003-ב3.
גם  "ו, "תרבות של דיווח ותחקיר מלא ואמתי בזמן אמת

דיווח על  -בצמרת המשטרה התגלתה תופעה של אי
...בעייתייםנושאים 

.נכונות2-1תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



תיקי רצח מפורסמים שבהם הורשעו אנשים וישבו ב1.
.כדי להרשיע, נתגלה בידוי ראיות, בכלא

שיטת  "טען נגד שימוש לרעה בריטמןניצב רוני 2.
שהוגשו לבתי , ידיעות מודיעיניות לכאורה" המעטפות

...המשפט על מנת להרשיע חשודים

במשטרה לא השתרשה "טענה וועדת אור כי 2003-ב3.
גם  "ו, "תרבות של דיווח ותחקיר מלא ואמתי בזמן אמת

דיווח על  -בצמרת המשטרה התגלתה תופעה של אי
...בעייתייםנושאים 

.נכונות2-1תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



.לים שילמו מחירים בגין אמירת שקר"שני מפכ1.

נקבע כי במשטרה נהוגה  2007-בזיילרבדוח ועדת 2.

.תרבות של שקר

מופיע בצורה זו או  " תרבות של שקר"המושג , בעצם3.

ברובן המכריע של הוועדות שבדקו את תפקוד  , אחרת

מאז סוף שנות השמונים של המאה  , המשטרה

.  הקודמת

.נכונות2-1תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



.לים שילמו מחירים בגין אמירת שקר"שני מפכ1.

נקבע כי במשטרה נהוגה  2007-בזיילרבדוח ועדת 2.

.תרבות של שקר

מופיע בצורה זו או  " תרבות של שקר"המושג , בעצם3.

ברובן המכריע של הוועדות שבדקו את תפקוד  , אחרת

מאז סוף שנות השמונים של המאה  , המשטרה

.  הקודמת

.נכונות2-1תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



הוא מקנה למשטרה את . הוא צורך מערכתי1.

.בחדות ובנחרצות, היכולת לפעול במהירות

;  שוטרים משקרים לצורכי נאמנות לעמיתים2.

;נאמנות לבוס

.ונאמנות לפקודים; נאמנות לארגון3.

.לבוסהנאמנותהואביותרהחזק4.

.נכונות4-2תשובות5.

.כל התשובות נכונות6.



הוא מקנה למשטרה את . הוא צורך מערכתי1.

.בחדות ובנחרצות, היכולת לפעול במהירות

;  שוטרים משקרים לצורכי נאמנות לעמיתים2.

;נאמנות לבוס

.ונאמנות לפקודים; נאמנות לארגון3.

.לבוסהנאמנותהואביותרהחזק4.

.נכונות4-2תשובות5.

.כל התשובות נכונות6.



;הלכידותפרדוקס 1.

;קבוצתיתקונפורמיות2.

.נכונותהתשובותשתי3.



;הלכידותפרדוקס 1.

;קבוצתיתקונפורמיות2.

.נכונותהתשובותשתי3.



ציותיכולה להיות מבוססת על 1.
(compliance);

הזדהותיכולה להיות מבוססת על 2.
(identification )ורצון להיות כמו האחרים;

הפנמהיכולה להיות מבוססת על 3.
(internalization )  של נורמות הקבוצה

.וערכיה

.נכונותהתשובותשלוש4.



ציותיכולה להיות מבוססת על 1.
(compliance);

הזדהותיכולה להיות מבוססת על 2.
(identification )ורצון להיות כמו האחרים;

הפנמהיכולה להיות מבוססת על 3.
(internalization )  של נורמות הקבוצה

.וערכיה

.נכונותהתשובותשלוש4.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



;קונפורמיות1.

;הלכידותפרדוקס2.

גופמןהמודל של 3.



זוהי אחת התוצאות של שמירה על קונצנזוס חברתי  1.
.בכל מחיר והימנעות קיצונית ממחלוקות

המתייג כל דבר במונחים  , זהו דפוס התנהגות קונפורמי2.
.של נורמות הקבוצה

עד שהיא משתלטת על  , השאיפה להסכמה כה גדולה3.
על נכונותם  , יכולת החשיבה העצמאית של החברים

לקלוט נתונים חדשים ולהעריך בצורה הגיונית ושקולה  
.דעות של אחרים מחוץ לקבוצה

.נכונות2-1תשובות4.

.שתי התשובות נכונות5.



זוהי אחת התוצאות של שמירה על קונצנזוס חברתי  1.
.בכל מחיר והימנעות קיצונית ממחלוקות

המתייג כל דבר במונחים  , זהו דפוס התנהגות קונפורמי2.
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לקלוט נתונים חדשים ולהעריך בצורה הגיונית ושקולה  
.דעות של אחרים מחוץ לקבוצה

.נכונות2-1תשובות4.

.שתי התשובות נכונות5.



,  המשותפת לרוב חברי הקבוצה, אשליה של אי פגיעות1.

.היוצרת אופטימיות יתר

המפחיתים מערכן של , קבוצתיים( רציונליזציה)צידוקים 2.

.הסותרות את הנחות הקבוצה, אזהרות

וקיומן של , אמונה בלתי מתפשרת במוסריות הקבוצה3.

או  /שלפיהן היריב פחות טוב ו, תפיסות סטריאוטיפיות

.פחות מוסרי

.נכונות2-1תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



,  המשותפת לרוב חברי הקבוצה, אשליה של אי פגיעות1.
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.נכונות2-1תשובות4.

.כל התשובות נכונות5.



חבר שמערער על עמדות הקבוצה מוקע בחוסר  1.

.נאמנות

.צנזורה עצמית לגבי סטייה מהקונצנזוס2.

אשליה של אחדות דעים ותפיסת השתיקה  3.

.כהסכמה

.נכונות2-1תשובות 4.

.כל התשובות נכונות5.



חבר שמערער על עמדות הקבוצה מוקע בחוסר  1.

.נאמנות

.צנזורה עצמית לגבי סטייה מהקונצנזוס2.

אשליה של אחדות דעים ותפיסת השתיקה  3.

.כהסכמה

.נכונות2-1תשובות 4.

.כל התשובות נכונות5.



אף אחד אינו  , במקום שכולם חושבים אותו הדבר1.

...חושב

על " להגן"שמחליטים , "שומרי מחשבה"הופעת 2.

דעה שסותרים את /הקבוצה ופני מידע

.הקונצנזוס

.כל התשובות נכונות3.



אף אחד אינו  , במקום שכולם חושבים אותו הדבר1.

...חושב

על " להגן"שמחליטים , "שומרי מחשבה"הופעת 2.
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