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 2021, יוני iCQM בחינת

 :ך הבחינהמהלתיאור 

 הבחינה יש לשלוח בחזרה אל השולח  קבלת עםהפרטי שלך. )מייל( דוא"ל אל ה תהבחינה נשלח

 את קבלת הבחינה. המאשר דוא"ל

 כמסמך להקליד מילוליות מומלץ שובות תWordשאפשר לשמור אותו גם כ ,-pdf אנא אל תענו .

וקריא,  ברוריד  בבכתות על דף נייר, לכתוב את התשובגם ניתן באריכות, ענו בקצרה, ישר ולעניין. 

ולסרוק או לצלם אותו. חובה לרשום את השם הפרטי, את שם המשפחה וכן את מספר השאלה 

כותרת קובץ הדוא"ל שתשלחו בחזרה. יש לרשום לנו בטקסט של הדוא"ל את בראש כל דף וגם ב

 מספר הקבצים הנשלחים. הקפידו על כך שהסריקה או הצילום יהיו ברורים וקריאים.

  מרגע ( שעות 3התשובות בתוך שלוש )כל יש לסיים את הבחינה ולשלוח את הדוא"ל הכולל את

 .)אליך( יעדו לאהגיע גיליון הבחינה עם הדוא"ל אשר שקבלתו של מסר אלקטרוני המ

  הבאות:ת הדוא"ל וכתוב שלוש ולשלוח אותם אליחד התשובות וקובצי יש לצרף את כל דפי 

qsiqsi1093@gmail.com    avner@halevy.net    sm04061963@gmail.com  
 
 למי שיש ברשותו אישור מתאים מטעם האיגוד הישראלי לאיכות ינתןהארכת זמן ת.  

  אחרי זמן סיום הבחינה.  וקבצים לא יתקבלו טפסים 

 למועמד דוא"ל אליו נשלחה הבחינהה לאימי עבודה  30יישלח בתוך  הבחינה ציון. 

  כתובת הדוא"ל שלהם. לאמועמדים זכאים יקבלו תעודות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות 

 
 אנא פתרו את השאלות לבד ושמרו על טוהר הבחינה. 
  

 .052-2697798 ייתן הבהרות בזמן הבחינה בטלפון מספרעל שאלות ו ן שיענהבוח ודלרשות הנבחנים יעמ
 

 בלבד.שאלות  5ל עלהשיב  כםשאלות, עלי 6 כםלפני
 אל תאריכו במלל בתשובות, השיבו בקצרה ולעניין. 

 השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לנשים ולגברים גם יחד.
 .בה הגעתם לתשובהאת הדרך  תארבשאלות חישוב מומלץ ל

 
 ,בהצלחה

 ד"ר סיגלית מודחי,
 פרופ' אבנר הלוי.
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תן דוגמא  ?אחד מהכלים הללובאילו מקרים תשתמש בכל . לניהול איכותלפניך חמישה כלים  .1

 .יריעותעולמו של מנהל איכות במפעל גדול לייצור לפחות שלושה מהכלים האלה בלשימוש ב

1.1. FMEA 

1.2. FTA 

 תרשים זרימה   .1.3

 (SPC)תרשים בקרה סטטיסטית לתהליך  .1.1

1.5. QFD 

 

 כבר למעלה ממאה שנים מוכר לקהילת אנשי האיכות המושג "בדיקה מדגמית".  .2

 הבאות:על השאלות  בקצרה ענה 

 .(sample)הגדר מה הוא מדגם  .א

 ?(attributes)מה היא ביקורת מדגמית לפי תכונות  .ב

 ?(variables)מה היא ביקורת מדגמית לפי משתנים  .ג

,  – AQLדן בדגימה לפי תכונות על פי "גבול איכות לקבלה"  ISO 2859-1תקן ת"י ה .ד

Acceptance Quality Limit הגדר בקיצור את המושג .AQL .ותן לו דוגמא פשוטה אחת 

 LQ – Limitingדן בדגימה לפי תכונות על פי "איכות גבולית"  ISO 2859-2ת"י תקן ה .ה

Quality.הגדר בקיצור את המושג הזה ותן לו דוגמא פשוטה אחת . 

. הגדר "סיכון הצרכן"-כ"סיכון היצרן" וכ' לעיל ה-' ודנהוג לכנות את הערכים שהוצגו בסעיפים  .ו

שגים האלה, הסבר לאיזה סיכונים הם מכוונים ותאר מה צריך לקרות כדי את שני המו

 שהסיכונים האלה יתממשו.

? הגדר והסבר AOQמה הוא "ממוצע האיכות היוצאת" )של מנת פריטים שנבדקו מדגמית(,  .ז

 את המושג הזה.

מציע למשתמשים בתוכניות הדגימה שבו תוכניות חלופיות של "דגימה  ISO 2859התקן ת"י  .ח

כפולה", עם אותן רמות איכות נבדקות ואותן רמות סיכון. מה הם היתרונות ומה הם 

 החסרונות של דגימה כפולה בהשוואה לדגימה בודדת?

של  (Operations Characteristic Curve, OC Curve)מה הוא "עקום אופייני הפעולה"  .ט

 תוכנית דגימה? מה מתואר בו ומה השימוש בו?
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להגדיל את  בסיס חזק ויציב כדיעליך לבסס את תהליכי קבלת ההחלטות שלך על מנהל איכות כ .3

הצלחות בקבלת החלטות יטפטפו גם אל שאר יחידות  למזער סיכונים שונים.סיכויי הצלחתן וכדי 

 בהנהלה.גם )ובעיקר( הארגון שלך וחשוב שייטמעו 

 ה מושכלת שלקבל יםמאפשרארגונית מערכת איכות בכלי ניהול ושיטות עבודה איזה  .א

 כלים ו/או שיטות. ה/שלוש? מנה לפחות החלטות

תן  .אלה מתחום העיסוק הישיר שלך כלים ושיטותשל דוגמאות המבטאות יישום  רשום .ב

 .תציינש לפחות לכל כלי או שיטהדוגמא אחת 

 

 

ביקשו ממך מך המוניטין של הארגון. סבכל ארגון באשר הוא מהווים העובדים משאב עיקרי עליו נ .1

ה של גדול שנצפתה בה תחלופהמסוימת עובדים במחלקה  ה שללבחון תהליכי גיוס והכשר

 עובדים בשנתיים האחרונות.

 ? של עובדים ה גבוההר גורמי שורש המובילים לתחלופותיאמצעים לאתאתר  איך ואיפה .1.1

ליך ההסמכה של העובדים, הצע מנגנון להתאמת תההקליטה ובהנחה שנמצא כשל בתהליכי  .1.2

 כה שיבטיח גמישות בהכשרת העובדים הנקלטים לתפקידים שונים.הכשרה והסמ

הצע אמצעי בעקבות הבדיקה שלך יישמתם בארגון תהליך חדש להסמכת עובדים נקלטים.  .1.3

 בשמירה על יציבות צוותי העבודה. לבחינת אפקטיביות תהליך ההסמכה החדש

 

 

לחסוך בעלויות הייצור, הוחלט בחברת תרופות גדולה למזג שתי חברות בת לייצור תרופות כדי  .5

, אתה נדרש לבנות תוכנית איכות שלה הנהלהבגנריות. כמנהל האיכות של החברה וכחבר 

 בתחום האיכות. במצב החדשבהן חדשה ולהמליץ להנהלה מה הפעולות המרכזיות שיש לנקוט 

איזה נושאים מרכזיים בתחום האיכות  .המלצותיךאת האיכות ותאר את הגישה שלך כמנהל 

ם להמשיך לעמוד בדרישות תקני כדיומה על הארגון לעשות  מיזוג חברות הבתמושפעים מ

 .  וסביבה , רגולציהניהול איכות, בטיחותהנוגעים ב
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, הסברת להנהלה את מורכבים מוצריםשל כמנהל האיכות של חברה גדולה שמייצרת מגוון  .6

-יאעלויות מרכיבים שונים של ו יםכשל של עלויותבכמה מפעלים של החברה הצורך להקטין 

 . ועודהספקה ב ,ייצורברכש, בפיתוח, ב יםתהליכי יםבזבוזבגלל שנגרמות איכות 

 איכות בחברה.-הקטנת עלויות האילפרויקט של קבע ורשום תוכנית פעולה  .א

 ?שתכלול בשלב הראשון של הפרויקט שלך עלויות אי איכות שלם האלמנטים ה מה .ב

 מנה לפחותבחברה. איכות -איהעלויות  הקטין אתפעולות שעליך לעשות כדי לפרט מספר  .ג

 .איכות-איהעלויות  הקטנה מהותית שלן ליהתותרומרשום את פעולות שונות ו (5) חמש

חברה. מה יכולות להיות יצרוך משאבים מהגם  עלויות בזבוז יןהקטשנועד ל פרויקטה .ד

 ות?התאמ-והאי יםבהקטנת עלויות הבזבוזלהשקיע יהיה כדאי ההוצאות האלה? עד כמה 

 

 

 

 ה  ח  ל  צ  ה ב 
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