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 2021 ראוניב 17

 2020 רבמצד ,iCQE תניחב

 ןורתפ

 .םימודא םינפוגב ומשריי תונורתפהו ,םירוחש םינפוגב הניחבה תולאש ואבוי ןלהל

 
  :םינוש תודסומ ידי לע ונתינש תוכיא לש תורדגה שולש ךינפל .1

 :הרדגהה רוקמ( .יקסעה סחיה לש טביה לכב קָּפַסלו חוקלל ךֶרֵעל תוכזה תשמוממ וב בצמ •
 .)2000 תנש ,ב"הרא ,הנוזירא ,ליידסטוקס ,Six Sigma תיימדקא

 תויהל תולוכי ,ינכטה שומישב .ולשמ הרדגה רזגמ וא םדא לכל שי ורובע יביטקייבוס חנומ •
 אלמל ותלוכי לע םיעיפשמה תורישה וא רצומה לש םינייפואה .א :תויועמשמ יתש תוכיאל
 תוכיא ,ןארו'ג ףזו'ג יפ לע .םייוקיל וב ןיאש תוריש וא רצומ .ב ;םיעמתשמ וא םירדגומ םיכרצ
 ,ASQ :רוקמ( ."תושירדל המאתה" איה ,יבסורק פיליפ יפ לע ;"שומישל תורישכ" איה
 .)2011 ,םיחנומ ןולימ ,תוכיאל ינקירמאה דוגיאה

 םיכרצב דומעל ותלוכי תא םיעבוקש תוריש לש וא רצומ לש תונוכתהו םינייפואה לולכמ" •
   .)ISO 9000:2015 :רוקמ( "םיעמתשמ וא םירהצומ

 ןייצ .אל וא תורורבו תויניינע ןה םא ,תורדגהה שולשמ תחא לכ לע הרצקב ךתעד עבה .א
 םא( תונורסחו )שי םא( תונורתי ןייצ .אל הזיאלו םיכסמ התא ןהמ תחא לכב ביכרמ הזיאל
 .קמנו ןהמ תחא לכ לש )שי

 תא הוושה .ךתעצה תא קמנו רבסה .תוכיאה גשומל הפיקמו היואר ,הרישי הרדגה עצה .ב
 ךתעדל עודמ רבסהו ליעל תוטטוצמה תורדגההמ תחאל הז ףיעסב תתנש תוכיאה תרדגה
 .תורחאהמ רתוי המיאתמו הנוכנ תקפיסש הרדגהה

 

  :ןורתפ

 תורדגהה םע תוחצנתה ןאכ ררוענ אל .םינחבנה לש םהיתועדל החותפ הלאשה ,'א ףיעס יבגל
 ךרוצש ריהבת תוכיאה תוהמ לש הבוט הסיפת .וטטוצ אלש תורחא תואמ םע אלו ליעל וטטוצש
  .תוכיאה תוהמל יטנוולרש דיחיה דידמה הנתשמה אוה

 ימ לכל תפתושמו תלבוקמ ,תחא תקיודמו הרורב הרדגה ול היהתש ךירצ יעדמ גשומ ,'ב ףיעסל
 גשומה תוהמל םג תונוע ןניא ןבורו ,תורדגה ידמ הברה שי תוכיאל .םכומכ ,הז עדמב קסועש
 ."גָׂשּומ לש וא הלימ לש תּועמשַמה תעיבק" איה "הרדגה" ,תירבעה ןושלל הימדקאב ."הרדגה"
 ,"בוט הז המל" אל ,"הז תא םישוע ךיא" אל ,"הז המל" אל ,"הז המ" הלאשל הבושת איה הרדגה
 אלש ימוחת-בר יאמצע יעדמ גשומ איה תוכיא .תרתוימ תפסות לכ ,ללכבו "הזב ברועמ ימ" אל
 ."ולשמ הרדגה םדא לכל"ש הנעטהמ ךפהה – תחא הרורב הרדגה ול שיו ,תונוש תויונשרפל ןתינ
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 וביט תניחבמ רבד לש ובצמ" :איה "תוכיא" גשומל תירבעה ןושלל הימדקאה לש הרדגהה
 בצמש ןיבהל לכונ הימדקאה ירבסהמ ."רבד" אוה המו "בצמ" אוה המ ןיבהל ונילע תעכ ."ותמרו

 ,םיהובג תויהל םילוכי םהו םיתוריש לע וא םירצומ לע םילחש םירודס םיכרעב דדמנ תוכיאה
 .ותוכיא הבוג אוה המ הלאשה הלח ויבגלו ,רתויב יללכ גשומ אוה "רבד" םג .םיכומנ וא םיינוניב
  "רבד" םג רימנ ."הדימ" ומכ ,יפיצפס רתוי חנומל סחייתהל תוכיאה עוצקמב ףידע "בצמ" םוקמב
  .םיפוג המכ הב םיברועמש הנותנ תוליעפב

 התוא ךבסל ןיאו הרדגהה וז ."םיפוג ןיב תוליעפ לע הלחה הדימ איה תוכיא" :תיעדמ הרדגה
 דומצ רבסה תתל ,תירבעה ןושלל הימדקאה לש הרדגהב ומכ ,ךרוצ שי לבא ,םילימ דועב
 ןיינעה ילעב לכ לש םהיכרוצ םא ההובג היהת הקסע לש תוכיאה תדימ" :ארוקה תא דקממש

 וא תילכלכ אקווד ואל ,לשמל ,הקסע תויהל הלוכי וז ?תוליעפ איה המ ."ואלומ הב העיגנהו
 ילעב םיפוג הב םיברועמ .תימצע הדימל ךילהת וליפא וא עוריא םג תויהל הלוכי איה .תירחסמ
  .םירבסה וא/ו תורדגה םינועט הלא םיגשומ םגו ,העיגנ ילעב םגו ןיינע

 

 

 רפסמ תא םירפוסו הקשמ תויחפ 60 יארקאב העש לכב םימגוד םילק תואקשמ רוצייל לעפמב .2
 ןלהל .)'וכו הקשמה תומכב ,הספדהב ,תכתמב םימגפ םירפוס( םגדמבש תומוגפה תויחפה
 :)תורמשמ יתש וב שיש( דחא הדובע םויב ושענש תוימגדמב תוקידבה תואצות

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .םישרתה תא טטרשו םינותנה יפואל םימיאתמה םייטסיטטס רבע ימישרת לש תולובג בשח .א

C̅ = 5.5, √C"# = √5.5#### = 2.345, UCL = 5.5 + 3·2.345 = 12.535, LCL = 0. 

 איה ותוגלפתה ,)םגדמב תומוגפ תויחפ רפסמ – ןאכ( םיעוריא רפסמ אוה הרקבה הנתשמשכ
  ."C םישרת" םיארוק רבעה םישרתלו תינוסאופ

 

 םגדמל םימגפ רפסמ רפסמ םגדמ םגדמל םימגפ רפסמ רפסמ םגדמ

1 9 9 7 
2 6 10 6 
3 12 11 2 
4 5 12 4 
5 6 13 3 
6 4 14 6 
7 6 15 5 
8 3 16 4 
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 .ךילהתה תרקב ךשמהל תוצלמה ןתו תונקסמ קסה ,םישרתה תא חתנ .ב

 

 

 םיעדוי אל ונא הז ףיעסב .התושרב ,תונחבנה תחא לש ןוכנ םישרת ןאכ קיתעהל ימצעל יתישרה
 איהש ןקתה תייטס תא אל םג ןכלו ,םגדמל תומוגפה תויחפה רפסמ ,C לש תלחותה איה המ
 עצבל קר םילוכי ונחנא ,הנתשמה תוגלפתה לש םירטמרפה לע עדי ונל ןיאשכ .C לש שרושה
 .הרקב םישרת אל ,past data chart ,רבע םישרת אוה ליעל גצומש המ ןכלו הרקב םישרת
 יפ לעו ,C̅ ,םימגדמה לש םיעצוממה עצוממ תא םיבשחמ C לש תלחותה תא דומאל ידכ
 םישרת םיטטרשמ ךכ .ןקתה תייטס לש דמא אוה הז ךרע לש יעובירה שרושה ,ןוסאופ תוגלפתה
 :םה תולובגהו C̅ אוה ולש עצמאה וקש

C̅ ± 3·√C"# 	⇒	UCL = 5.5 + 3·2.345 = 12.535.     5.5 - 3·2.345 <0  ⇒ LCL = 0 

 לש הלק המגמ םיאור לבא ,הנושארה םימגדמה תיישילשמ ילוא ץוח ,תוריבס םישרתב תודונתה
 ךילהתב תמייק םא ררבל ךירצ לבא ,רוצייה ישנא תא חמשמ הז ילוא .םימגדמה יעצוממב הדירי

 לש ללכ והשזיאמ הגירח אדוול ידכ םימגדמ לש )16( הז ןטק רפסמב יד אל יכ ,תיתימא המגמ
 .םיאבה 13-ה לכמ טעמכ םיהובג םינושארה םימגדמה השולשש ןיעל רורב לבא .תויארקא

 ?תיטסיטטס הרקב םישרתל יטסיטטס רבע םישרת ןיב לדבהה אוה המ .ג

 תא תוגציימש תודוקנ תרדס לש טוטרש אוה רבע םישרת .'ב-ו 'א םיפיעסב ןודנ רבע םישרת
 .ןמזה ריצ ינפ לע םיטקלנש םינוש םימגדמ תרדסב םידדמנש םירדגומ םינתשמ לש םהיכרע
 ךילהת ותוא לש םיטירפ תונמ ךותמ תויארקאב וטקלנ םימגדמה לכש איה רבע םישרתב החנהה
 הנוכנ םא .םירטמרפה םתוא םע ,ההז םידדמנה םינתשמה תוגלפתה םימגדמה בורבשו רוציי

 ךירצ םהלש םיעצוממה עצוממ זא ,םימגדמה לכ וטקלנ ןהמ תויוגלפתהה םיב ןויוושה תחנה
 דחא לכב תווש תולחותה םאש ריבס ןכל .תוגלפתהה לש תיתימאה תלחותל בורק יד תויהל
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 לש חוורמ םיחקול .םהלש םיעצוממה עצוממל הבורק תויהל הכירצ ןהמ תחא לכ זא םימגדמהמ
 עצוממ לכ )99.7% -כ( הובג יוכיסבו םיעצוממה עצוממ ביבס ,לשמל ,ןקת תויטס 3 סונימ-סולפ
 רובע 'א ףיעסב בשוחש( הזה חוורמהמ ימגדמ עצוממ לש הגירח .הזה חוורמה ךותב היהי

 יכ תיחדנ תולחותה לכ ןויווש לע החנהה ,רמולכ ,תיטסיטטס תקהבומל תבשחנ )C הנתשמה
 איה תחא לכ יכ ,וזל וז תווש םימגדמה לכב תויונושה לכ ,ןוסאופ תוגלפתה תחנהב .הריבס הנניא
 לובגה תא גציימה רשי וק רצונש ךכ רבעה םישרת תולובג תא םיטטרשמ .C לש תלחותל ההז
 םיווק ינש ןיב תאצמנש )C ךרע( הדוקנ לכ .LCL ,ןותחתה  לובגה גציימש דחאו ,UCL ,ןוילעה
 תלחותל הווש םגדמה טקלנ הנממ הנמב דדמנה הנתשמה לש תלחותהש הרעשהב תכמות הלא
  .C לש תרעושמה

 תחתש הרעשהל הלבק יחוורמ תרדס ראתמה ףארג אוה ,רבע םישרת תמועל ,הרקב םישרת
 תוגלפתה לשמל ,םימגדמ תרדסב דדמנ וכרעש יארקא הנתשמ לש תמיוסמ תוגלפתה תחנה
 םירטמרפה לש םיירפסמה םיכרעה לע החנה תפסותב ,ןאכ ומכ ןוסאופ תוגלפתה וא תילמרונ

 ןותנ בוקנ ךרעל הווש םימגדמה וחקליי הנממ הייסולכואה לש תונושהו תלחותה ,וז תוגלפתה לש
   -כ הזה תורעשהה ןחבמל הלבקה חוורמ תא שארמ םירידגמ .)CE( וא ,σ2-ו μ לשמל ,שארמ
      

𝜇 ±
!"

√$
וא         C̅ ± 3·√C"# 

 ליעל םייטרואיתה םיכרעה יפל םישרתה תולובג תא םיטטרשמ ,םישרתה תא שארמ םיניכמ
 יבושיחו המיגדה םע דיימ תוארל רשפא ךכ .ןינמו יתמ ,ךיא ,המכ – המיגדה יללכ תא םיעבוקו

 רשפא םגו ,םהל הצוחמ וא םישרתה תולובג ןיב תאצמנ ותוא תגציימה הדוקנה םא דדמנה ךרעה
 .)תוירוזחמ וא המגמ לשמל( םגדמל םגדממ םישרתה תומדקתה רחא יתימא ןמזב בוקעל

 

 המרג וזו סופדה תנוכמב הלקת התייה המיגדל תונושארה תועשה שולשבש ןעוט לועפתה להנמ .ד
 אל םימגפ ידמ רתוי" ,ותנעטל ,הלא תועשב ונמנ ןכל .תויחפה לעש תוספדהב םימגפ המכל
 60-ל 3.6-כ ,רמולכ ,תויחפ 100-ל 6-כ אוה עצוממה םימגפה רועישש ןעוט אוה ."םיקדצומ
 ןתניהב הרקב םישרתכ םעפה ,שדחמ םישרתה תא ךורע .םישרתב אציש עצוממה אלו ,תויחפ
 .קמנ .אל וא קדוצ להנמה ךתעדל םא רבסה ןתו הנוכנ להנמה לש החנההש
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 ןקתה תייטסו =CL 3.6 תויהל שארמ עבקנ עצמאה וק יכ ,רבע םישרת אל ,הרקב םישרת הז

 םישרתה .LCL=0 ןותחתהו  UCL = 9.3  אוה ןוילעה הרקבה לובג .3.6 לש שרוש תעכ איה

 רשעו ןותנה עצמאה וקל תחתמ ןה תודוקנ שולש קרש תוארל רשפא לבא ,ביצי תמאב הארנ

 הנתשמה תלחות תא גציימה ,עצמאה וקש הארנ תיתוזח היציאוטניא תצק םע .וילעמ תורחאה

 הלאשה ןכל .תולקב בשחל רשפא – 4.7-ל בורק ,רתוי הובג אלא 3.6 ונניא הארנכ ,)C( קדבנה

 םימוד אל םינושארה םימגדמה תשולשש ךכב קדצ אוה :תיעמשמ דח הנניא קדצ להנמה םא

 םיהובגה  Cיכרעל המרתש תוספדהה תייעב תא ורתפ הארנכו ,םיאבה 13-ל םתוגהנתהב

 .הטמ יפלכ תזרפומ התייה 60-ל 3.6 לש עצוממ םימגפ רועיש לע ולש החנהה לבא .הלחתהב

 

 

 רועישש ןמזה ךורא םנויסינמ םיכירעמ רוצייה יווק ילהנמ ,םיביכר רוצייל "אפלא" לעפמב .3
  .1.5% אוה םיווקהמ םיקפומה םימוגפה םיביכרה

 לעפממ הנק אתב לעפמ .תוכרעמ ביכרמו רציימש "אתב" לעפמ אוה "אפלא" לש קיתו חוקל
 תוכיא להנמ .םלצא גוהנכ תינקת הלבק תקידבל הנמה תא ריבעהו םיביכר 1200 לש הנמ אפלא
 לבקתת הנמהש שארמ עבקו ,התנקנש הנמבש 1200-ה ךותמ םיביכר 80 יארקאב םגד שכרה
  .2-מ לודג היהי אל םגדמב אצמייש םימוגפה םיביכרה רפסמ םא קר שומישל

 

 אוה הב םימוגפה םיביכרה רועיש םא םיביכר 1200 תב הנמ תלבקל תורבתסהה איה המ 3.1
  ?1.5% םנמוא

.p=0.015, N=1200, n=80, c=2         :ןותנ

 לדוג יכ ,םגדמב םימוגפה רפסמ לש תימוניב תוגלפתה תחנה לע ןעשיי רתוי חונה ןורתפה
 םכמ קלחש ינוסאופה בוריקה םג .N=1200 הנמה לדוגל סחיב ןטק יד אוה n=80 םגדמה
 םימוגפ לש ןותנה רועישה םע n=80 םיכרעהש רכזנ םינחבנהמ קלחו ,לבקתמ וב שמתשה
 תונעשיהה לבא .p=1.5% =AQLםע ,ISO 2859-1 י"ת ןקתב םייאלבט םיכרעכ םיעיפומ
 )0.95( הלבקל תינקתה תורבתסהה יכ תקיודמ האצותל דימת םכתא האיבה אל ןקתה לע
 איבא .תקיידמ הניא ןקתב הלבקה םוקע תאירק םגו ,0.88 איה ןאכ ,תקיודמ הבושת הנניא
 :הלבקה תורבתסה לש ימוניב בושיח ןאכ

𝑃(𝑑 ≤ 2|𝑝 = 0.015) = 0.2985 + 0.3636 + 0.2187 = 0.8808 
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 החדית םימוגפ םיביכר 4% הב שיש םיביכר 1200 תב הנמש תורבתסהה איה המ 3.2
 ?הלבקה תרוקיבב

 תורבתסה לע אל איה הלאשה ,3.2 ,הז ףיעסבש אלא 3.1 לש הזל המוד בושיח השענ
 ,הנמב( התנקנש הנמבש ןותנ םעפה .הלש היחדה תורבתסה לע אלא הנמה לש הלבקה
 וזל המוד המיגדה תינכות םעפה ,רמולכ .םימוגפ 4% שי )אפלא לש רוצייה וקב אל
 :הנוש םימוגפה רועישו )הלבק אלו הייחד( הכופה הלאשה לבא ,ליעל הראותש

              p=0.04, N=1200, n=80, c=2. 

 :הלבקה תורבתסה סונימ 1 ןבומכ איהש ,הייחדה תורבתסה תא בשחנ

P(d>2|p=0.04) = 1 – (0.0382+0.1272+0.2094) = 1-0.3748 = 0.6252 

 

 לבקתת םימוגפ םיביכר 24 הב שיש םיביכר 1200 תב הנמש ךכל תורבתסהה איה המ 3.3
 ?תימגדמה הלבקה תרוקיבב

  .1200-מ 2% םה 24

p=0.02, N=1200, n=80, c=2. 

𝑃(𝑑 ≤ 2|𝑝 = 0.02) = 0.98%& + 80 · 0.98'( · 0.02 +
80 · 79

2
· 0.98'% · 0.02) = 0.784 

 

 התא ךדיקפת תרגסמב ."יתשכר" לודג שכר ןוגרא לש עדיו עדימ תביטחב תוכיא להנמ התא .4
 עדיל עדימה תוביקעו ינוציחהו ימינפה עדימה לע הרימשב ההובג תונימא תמר אדוול שרדנ
 :ןה עדיו עדימל תוינוגראה תורדגהה .ינוגראה

 לכ תודוא םיטרפ ,םירצומ גולטק הז ללכב ,"יתשכר" ןוגראה י"ע םירצונה סיסב ינותנ :עדי תרדגה
  .תומושרהו דועיתה תרקב תכרעמ תא ללוכ עדיה .תוחנהו תויולע ,שכר ףקיה ,ןיינעה יקיזחמ

 .הדובעה יכילהת רופישל םדוביעו תונקסמ תקסה ,םינותנה חותינ ךרעמ :עדימ תרדגה

 .עדי תוססובמ תוטלחה תלבק לע רומשתש םינותנ בוכראל השדח תכרעמ ןוחבל ךילע

  ?ןוגראה יכרוצל רתויב תמאתומה תכרעמה איה המ ןחבת ותועצמאב ךילהת עצה .א

 .QFD לדומב שומיש .היצדילוו םיבאשמ םוסקמ ,קוש רקס ,םיכרצ ןויפא אוה שקבתמה ךילהתה
 

 .ךתריחב קמנ ,הז ךילהתב םייזכרמה ןיינעה יקיזחמ תשמח לש המישר ךורע .ב

 ,הרבחב םיפגאה לכ םה םיימינפ .םיינוציח םימרוגו םיימינפ םימרוג גיצהל הכירצ הריחבה
 .םהילע עיפשמ וא/ו םהמ עפשומ עדימהש תוחוקלו םיקפס םה םיינוציח
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 .םייזכרמ ךרד ינבא 4 טרפ ,ןוגראב תכרעמה תעמטהל ךילהת עצה .ג

 ידדמ תרדגה – הכמסהו הרשכה תוינכת תרדגה – )םילהנ( הדובע יכילהת תרדגה – היצדילו
 .החלצה
 

 .העמטוהש בוכראה תכרעמ לש התוליעיו העמטהה תויביטקפא תרקבל ךילהת עצה .ד

    .םישמתשמ ןוצר תועיבש ,CHECK LIST ,הביל ידדמ חוסינ
 

 לכ ךל שי .םיירחסמ םיזכרמ תיינבב תקסועה הרבחב םייסדנה םיטקיורפ להנמכ ןוגראב רדגומ התא .5
 תמייקש תולגל תחכונ םיינועברה הלהנהה ירקסב .ךדיקפת יולימל םישרדנה םייעוצקמה םירושיכה
  .ךלוהינ םוחתב םיטקיורפל שוקיבב הדירי

 .שוקיבה לע םיעיפשמה םימרוגה רותיאל לדומ עצה .א

QFD, קוש רקס, SWOT. 
 

 .הרבחה לש תויביטקרטאה רופישל יגטרטסא ךילהת עצה .ב

 תינכות ,םידדמ ,תומישמ ,םידעי ,תורטמ ,ןוזח תרדגה :תיגטרטסא תינכות תביתכב םיבלש
 .הדובע

Vision – Mission – Strategic Focus – Critical Success Factors – Business 
Objectives – Performance goals – Performance Plans 

 

 ?תיגטרטסאה תינכותה שומימ בצק תא ןחבת ותועצמאב הרקבה ךילהת והמ .ג

 ,DO-STUDY-ACT, LEAN לדומ םושיי ,ןקת תושירד תמאתומ תינכות שומימ ,טנג חול
  .םיקדבמ
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 :תכרעמ לש תונימאה תמכס הנותנ .6
 

 
  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םיביכר לש דחא ףוצר ביתנ תוחפל הלש תונימאה תמכסב םייק םא שרדנכ תדקפתמ תכרעמה
 וזה תכרעמה לע .תונימאה תמכסב תינמי יכה הדוקנה דע תילאמש יכה הדוקנהמ םידקְפַתמו םיניקת
  .הקספה אללו תופיצרב םימי עובש לש ןמז ךשמב ,הלקת אלל ,ףוצר ןפואב הנותנ הלועפ עצבל

 תויונימאה .הלאב הלא םייולת-יתלב םה םיביכרהו תיכירעמ םיגלפתמ םיביכרה לכ לש םייחה יכרוא
 :םה םימי עובש לש הלועפ ןמז ךשמל תכרעמה יביכרמ דחא לכ לש םירטמרפה וא

RA = 0.95,  λB = 0.09,  RC = 0.93,  λD = 0.03, RE = 0.96, RF = 0.94 

 .)תועש 168 םהש םימי עובש לש ןמז ךשמל ובשוח λ תולקתה יבצק םגו תויונימאה םג ,בל ומיש( 

RA = 0.95, RB = 0.914, RC = 0.93, RD = 0.97, RE = 0.96, RF = 0.94 

 

   .םימי עובש לש הלועפ ןמזל תכרעמה תונימא תא בשח .א

RAB= 1- (1-0.95)*(1-0.914)=0.9957 

RABD= 0.9957*0.97=0.966 

RABDC= 1- (1-0.966)*(1-0.93)=0.9976 

REF= 1- (1-0.96)*(1-0.94)=0.9976 

Rs= 0.9976*0.9976=0.9952 

)Rs תכרעמה תונימא תא ןייצמ(. 

A E 

B 
F 

C 

D 
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 ?תכרעמה לש הלקתל הלקת ןיב ןמזה תלחות איה המ .ב

Rs=e-λs =0.9952 

λs = -ln(0.9952) = 0.005 

Θs= 1/λs= 1/0.005 = 200 weeks 

 

 .תועובש הרשע לש ףיצר דוקפתל תכרעמה תונימא תא בשח .ג

= 0.95 5*100.00-P(T=10)= e 

 

 המ .תועובש הרשע לש דוקפתל 0.995 תוחפל היהתש איה תכרעמה תונימאל השירדה .ד
 עוגפל ילב וז תונימא גישהל ידכ היביכרב וא/ו תכרעמב רפשל וא תונשל ךירצ ךתעדל
  ?הלש דוקפתה הנבמב

 

 )םימי עובש לש ןמז ךשמל אוה sλ ,רוכז( תכרעמה לש sλ רטמרפה לש ךרעה תויהל ךירצ המ בשחנ
 :תועובש הרשע לש דוקפת ןמז ךשמל תוחפל 0.995 הייהת תכרעמה תונימאש ידכ

P (T≥10) = e-10·λs = 0.995 

10·λs= -ln(0.995) = 0.005 

λs = 0.005:10 à λs =0.0005 

 רתוי תכרעמל תונימא ונתי םינימא רתוי םיביכר .0.0005- ל תכרעמה לכ לש λ-ה תא ןיטקהל שי ןכל
  .ה/ולש תונויערה תעבהל תנ/ןחבנ לכל החותפ sλ לש ךרעה תנטקהל ךרדה .ההובג

 םיינש וא ביכר תכרעמב אוצמל רשפאו ,הלש םיביכר תמרב תכרעמה רופישל תועצה המכ ויה
 םילודומ תפלחה עיצהל יאדכ אל .קהבומ ןפואב תכרעמה תוכיא תא הלעי םהלש תוכיאה רופישש
 .הלוכ תכרעמה יעוציבל אלא םיבושיח יקחשמל ןותנ אלו יסדנה אוה הזכ ןכת יכ םייליבקמל םיירוט

,  


