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...שוויםאתם



חלק ממערכת מורכבת. א.

צוואר בקבוק. ב.

רכזת. ג.

א עד ג. ד.

ג-א ו. ה



חלק ממערכת מורכבת. א.

צוואר בקבוק. ב.

רכזת. ג.

א עד ג. ד.

ג-א ו. ה



מרכיבים אוטונומיים. א

תוצאות סביבה משימתית. ב

עוצמה ופחד. ג

תוצאות אי הודאות. ד



מרכיבים אוטונומיים. א

תוצאות סביבה משימתית. ב

עוצמה ופחד. ג

תוצאות אי הודאות. ד



הבעיות תגברנה. א

התקלות תפחתנה. ב

תפוקת העובדים תתעצם. ג

ל אינה נכונה"אף אחת מהתשובות הנ. ד



הבעיות תגברנה. א

התקלות תפחתנה. ב

תפוקת העובדים תתעצם. ג

ל אינה נכונה"אף אחת מהתשובות הנ. ד



רכזת. א

פרדוקס השליטה. ב

ריכוזיות. ג

פחד. ד



רכזת. א

פרדוקס השליטה. ב

תחבולה. ג

פחד. ד



משותפתמטרה . א  ;

אוטונומיים עם תלות הדדית  מרכיבים . ב

;ביניהם

גבולות דינאמיים. ג;

משימתיתסביבה . ד;

כל התשובות נכונות. ד.



משותפתמטרה . א  ;

אוטונומיים עם תלות הדדית  מרכיבים . ב

;ביניהם

גבולות דינאמיים. ג;

משימתיתסביבה . ד;

כל התשובות נכונות. ד.



ארגוניםתלות הדדית היא מטרת העל של . א.

ארגוניםהישרדות היא מטרת העל של . ב  .

ארגון חולה"שמאבד את יצר ההישרדות הוא ארגון .ג."

חיובימטרה שלמה רק כאשר יש לה היבט . ד.

יעילכדי להשיג מטרות צריך להיות . ה.

נכונותהתשובותכל.ו.

נכונים' ג-ו' רק ב. ז.



ארגוניםתלות הדדית היא מטרת העל של . א.

ארגוניםהישרדות היא מטרת העל של . ב  .

ארגון חולה"שמאבד את יצר ההישרדות הוא ארגון .ג."

חיובימטרה שלמה רק כאשר יש לה היבט . ד.

יעילכדי להשיג מטרות צריך להיות . ה.

נכונותהתשובותכל.ו.

נכונים' ג-ו' רק ב. ז.



שלהםאיכותם והמגוון , כמות הגורמים. א;

ואיכותםכמות קשרי הגומלין . ב;

התהליכיםהדינאמיות שמאיצה את . ג;

נכונותכל התשובות . ד.



וסטנדרטיזציה , החברה מאופיינת בפורמליות גבוהה. א
.  גבוהה

שליטה ומוטת, החברה מאופיינת בפורמליות נמוכה. ב
.רחבה

וסטנדרטיזציה החברה מאופיינת בפורמליות נמוכה . ג
.נמוכה

והתמחות גבוהה, החברה מאופיינת בפורמליות גבוהה. ד.



וסטנדרטיזציה , החברה מאופיינת בפורמליות גבוהה. א
.  גבוהה

שליטה ומוטת, החברה מאופיינת בפורמליות נמוכה. ב
.רחבה

וסטנדרטיזציה החברה מאופיינת בפורמליות נמוכה . ג
.נמוכה

והתמחות גבוהה, החברה מאופיינת בפורמליות גבוהה. ד.



הסביבה המשימתית. א;

הסביבה הארגונית. ב;

הסביבה הכללית. ג;

הסביבה היזמית. ד.



הסביבה המשימתית. א;

הסביבה הארגונית. ב;

הסביבה הכללית. ג;

הסביבה היזמית. ד.



כלי ביטוי ויזואלי אפקטיבי  אינןרשתות . א

.מורכבותשל מערכות 

כלי ביטוי ויזואלי אפקטיבי  הינןרשתות . ב

.מורכבותשל מערכות 

רשת היא מערכת של גורמים המחוברים  . ג

.גומליןביניהם בקשרי 

נכונותג+בתשובות . ד.



כלי ביטוי ויזואלי אפקטיבי  אינןרשתות . א

.מורכבותשל מערכות 

כלי ביטוי ויזואלי אפקטיבי  הינןרשתות . ב

.מורכבותשל מערכות 

רשת היא מערכת של גורמים המחוברים  . ג

.גומליןביניהם בקשרי 

נכונותג+בתשובות . ד.



ניבוי\חיזוי. א;

מזל. ב;

מטרה. ג;

ליניאריות. ד.



ניבוי\חיזוי. א;

מזל. ב;

מטרה. ג;

ליניאריות. ד.



היברידייםתוצר של ארגונים . א;

השליטהתוצר של פרדוקס . ב;

תוצר של התארגנות עצמית והשפעה של . ג

וחברתיים על המבנה  שיקולים פוליטיים תרבותיים 

;הארגוני

נכונהאף אחת מהתשובות אינה . ד.



היברידייםתוצר של ארגונים . א;

השליטהתוצר של פרדוקס . ב;

תוצר של התארגנות עצמית והשפעה של . ג

וחברתיים על המבנה  שיקולים פוליטיים תרבותיים 

;הארגוני

נכונהאף אחת מהתשובות אינה . ד.



עסקיתיזמות . א;

ניבוי. ב;

הקבצה. ג;

מסגור. ד.



עסקיתיזמות . א;

ניבוי. ב;

הקבצה. ג;

מסגור. ד.



ארגון ללא בירוקרטיה שמשתנה כל , הולוקרטיה. א

.הזמן

בירוקרטיה. ב.

קשר חד כיווני. ג

פאסיביתגישה . ד.



ארגון ללא בירוקרטיה שמשתנה כל , הולוקרטיה. א

.הזמן

בירוקרטיה. ב.

קשר חד כיווני. ג

פאסיביתגישה . ד.



נכסים אנושיים. א

נכסים פיזיים. ב

נכסים וירטואליים. ג

כל התשובות נכונות.ד.

ב נכונות-תשובות א. ה.



נכסים אנושיים. א

נכסים פיזיים. ב

נכסים וירטואליים. ג

כל התשובות נכונות. ד.

ב נכונות-תשובות א. ה.



שליטהמוטת . א;

סוציאליזציה. ב;

היררכיה. ג;

פורמליזציה. ד.



שליטהמוטת . א;

סוציאליזציה. ב;

היררכיה. ג;

פורמליזציה. ד.



מצב נורמלי של יצירת שיתוף פעולה;

עובדיםועדשלעצמיתהתארגנות;

תוצאה של פרדוקס שליטה;

מחלה ארגוניתשלתוצאה.



מצב נורמלי של יצירת שיתוף פעולה;

עובדיםועדשלעצמיתהתארגנות;

תוצאה של פרדוקס שליטה;

מחלה ארגוניתשלתוצאה.



לצרף את דניאל להנהלה. א;

דניאללפטר את . ב;

הארגוןלעשות יום גיבוש מפואר לעובדי . ג;

להמשיך להתנהג כאילו כלום לא קרה. ד.



לצרף את דניאל להנהלה. א;

דניאללפטר את . ב;

הארגוןלעשות יום גיבוש מפואר לעובדי . ג;

להמשיך להתנהג כאילו כלום לא קרה. ד.



נכוןובלבד שמתכננים . נכון. א.

מדובר בכשל  , אם הבעיה לא נפתרה. ב

.מהותי

לא נכון.ג;

נכונותב-אתשובות.ד.



נכוןובלבד שמתכננים . נכון. א.

מדובר בכשל  , אם הבעיה לא נפתרה. ב

.מהותי

לא נכון.ג;

נכונותב-אתשובות.ד.



מוטת שליטה צרה. א;

רחבהשליטהמוטת. ב;

בהירות גבוהה. ג;

בהירות נמוכה. ד;

צוואר בקבוק. ה.



מוטת שליטה צרה. א;

רחבהשליטהמוטת. ב;

בהירות גבוהה. ג;

בהירות נמוכה. ד;

צוואר בקבוק. ה.



גבוהה והתמחות גבוההפורמליזציה . א;

נמוכה והתמחות נמוכהפורמליזציה . ב;

גבוההפורמליזציה נמוכה והתמחות . ג;

והתמחות נמוכהפורמליזציה גבוהה . ד;



גבוהה והתמחות גבוההפורמליזציה . א;

נמוכה והתמחות נמוכהפורמליזציה . ב;

גבוההפורמליזציה נמוכה והתמחות . ג;

והתמחות נמוכהפורמליזציה גבוהה . ד;



"ייצור ידע"


