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 2021 יוני, iCRE 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 מומלץ מילוליות שובות תWord גם כאותו , שאפשר לשמור-pdf . אל תענו אנא

 וקריא, ברוריד  בבכת, על דף נייר ותלכתוב את התשובגם ניתן באריכות, ענו בקצרה, ישר ולעניין. 

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

את לנו בטקסט של הדוא"ל יש לרשום  שתשלחו בחזרה.דוא"ל ה קובץ כותרתבראש כל דף וגם ב

 על כך שהסריקה או הצילום יהיו ברורים וקריאים. והקפידמספר הקבצים הנשלחים. 

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

 .)אליך( יעדו לאהגיע עם גיליון הבחינה 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. לאדים זכאים יקבלו תעודות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות מועמ 

 
 אנא פתרו את השאלות לבד ושמרו על טוהר הבחינה. 
  

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

 שאלות בלבד. 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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דוגמא  נית ?הלאבכל אחד מהכלים ה יבאילו מקרים תשתמש. לניהול איכותלפניך חמישה כלים  .1

 כלים שונים. 3-בלפחות  יבחר ;לשימוש בכל כלי מעולמו של מנהל איכות במפעל גדול לייצור מזון

1.1. FMEA 

1.2. FMECA 

1.3. FTA 

 תרשים זרימה   .1.1

 (SPC)תרשים בקרה סטטיסטית לתהליך  .1.5

1.6. QFD 

 

 

האמינות של המערכת מוצגת רכיבים בטור. סכמת שילוב של רכיבים במקביל ומערכת מורכבת מ .2

אם כי לכל רכיב תפלג מעריכית, שבמערכת מרכיבים להלן. אורך החיים של כל אחד משבעה ה

משלו. סכמת האמינות של תפקוד המערכת )חיבורים בטור ובמקביל( מוצגת באיור  λיש פרמטר 

 הבא:

 
 

ב רצוף אחד של רכיבים המערכת מתפקדת כנדרש אם קיים בסכמת האמינות שלה לפחות נתי

שנמשכות משימות מבצעת הזו המערכת תקינים ומַתְפקדים מעיגול ההתחלה עד עיגול הסיום. 

 . שבוע אחד, וחשוב שהיא לא תיכשל במהלך משימהאורך זמן של 

מוגדרות כולן למשך זמן  שלהם להלן נתוני האמינויות של כל אחד משבעה הרכיבים. האמינויות

 של שבוע אחד:

R(1)=0.991, R(2)=0.998, R(3)=0.997, R(4)=0.994, R(5)=0.997, R(6)=0.993, R(7)=0.999 
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 :י על השאלות הבאותוענ שביחַ 

 שלה?אחד למשך שבוע פעולה מה היא אמינות המערכת  .א

 מה הוא קצב התקלות של המערכת לשבוע פעולה? .ב

 ערכת?של המ ה לתקלהמה היא תוחלת משך הזמן בין תקל .ג

תפקדה בשתיהן ללא תקלה.  יאוה ,שתי משימות שארכו שבוע אחד כל אחתהמערכת כבר ביצע  .ד

 מה הסיכוי שהמערכת תַתפקד ללא תקלה גם בשלוש המשימות השבועיות הבאות שלה?

במערכת כשלו ואינם  6-ו 3, טכנאי מצא שרכיבים הפעלת המערכתבבדיקה טכנית לפני  .ה

הפעיל זמן לבדיקות ולתיקונים והחליט, למרות זאת, ל המשימה ראה שכבר אין נהלמתפקדים. מ

. מה הסיכוי שהמערכת תַתפקד ללא כשל במשימה של ה השבועית הבאהלמשימת המערכתאת 

 כבר כְָּשלו? 6-ו 3שבוע אחד אם רכיבים 

 

להגדיל  בסיס חזק ויציב כדיות עליך לבסס את תהליכי קבלת ההחלטות שלך על נימא תכמנהל .3

 למזער סיכונים שונים.את סיכויי הצלחתן וכדי 

 ה מושכלת שלקבל יםמאפשרשארגונית מערכת איכות בהם כלי ניהול ושיטות עבודה  מה .א

 כלים ו/או שיטות. שלושהלפחות  ? מניהחלטות

 נית .אלה מתחום העיסוק הישיר שלך כלים ושיטותשל דוגמאות המבטאות יישום  רשמי .ב

 .תציינש לכל כלי או שיטהלפחות דוגמא אחת 

 

 

ניסוי ערכו רכיב. האורך החיים של  במטרה לבחון אתנערך ניסוי חדש  רכיבבמעבדת פיתוח של  .1

שעות.  209-ו 185, 156 ,121, 112ואורכי חייהם היו כאלה ( רכיבים 5חמישה )על מדגם של 

 . λעם אותו הפרמטר  אקספוננציאלית() מעריכית יםמתפלג ים האלההרכיבכל חיי כי שאור יחיהנ

 .חןשל התפלגות אורך חיי הרכיב שנב λערכו של הפרמטר  די אתאמ .א

 שעות. 100פעילות של משך זמן את אמינות הרכיב ל דיאמ .ב

ללקוח של המעבדה לא היה נוח עם האומדן של אמינות הרכיב. היה חשוב לו להפעיל את  .ג

שעות פעולה לפחות, ולכן הוא קנה חמישה רכיבים והפעיל אותם  500הרכיב הזה למשך 
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אותו ברכיב שני, גם הוא עד  ףחליהכשל, ואז מיד הופעל עד שנרכיב אחד בזה אחר זה: 

הרכיבים שנבחרו הם כולם זהים עם  .גם הוא נכשלחמישי כשל, וכך הלאה, עד שהרכיב הנש

שחישבת  של ההתפלגות λאותה ההתפלגות המעריכית של אורך החיים ועם אותו הפרמטר 

 500תתפקד למשך הסדרה של חמישה הרכיבים בזה אחר זה מה היא ההסתברות ש. לעיל

 שעות לפחות?

 

שהתפלגות האופיין הנמדד בפועל  יחיהנ. 0.002±1.0אופיין מסוים של מוצר הוא  המפרט של  .5

 .0.0006של סטיית תקן ו 0.9996בתהליך הייצור היא נורמלית עם תוחלת 

 .Cp, את מקדם יכולת התהליך יחשב .5.1

 . Cpk, כושר התהליךאת מקדם  יחשב .5.2

פריטים, עבור קו  n=4גבולות לתרשימי בקרה לממוצעים ולטווחים של מדגמים בני  יחשב .5.3

 תהליך.הנתונה לעיל לבסטיית התקן  יהאמצע שהוא מרכז המפרט הנתון. השתמש

התאמות ודורש שמקדם כושר ה הלקוח העיקרי של המוצר הנדון לא מרוצה משיעור אי .5.1

עליו לעשות כדי יהיה , מה ומנומקת ליצרן המלצה ברורה . תני1.2 לפחות התהליך יהיה

 ניאם ההמלצה שלך מתייחסת לערכי הפרמטרים בייצור, תלעמוד בדרישות הלקוח. 

 .לערכים שהם צריכים להיות בהםהערכה כלשהי 

 

 

-ק"ג 75של  צפוי פעל עומסי ,הממוצע עדיין לא תוכנן השחוזקרצפה של אולם אירועים, על  .6

גם החוזק מתפלגים וגם העומס שלסמ"ר. ההנחה היא -ק"ג 10לסמ"ר עם סטיית תקן של 

 לסמ"ר.-ק"ג 5נורמלית, וסטיית התקן של החוזק תהיה 

 היא לא תקרוס?  95%כדי שבהסתברות  רצפהמה צריך להיות החוזק הממוצע של ה .א

 שהיא לא תקרוס?  99.9%הסתברות של  דרושאם נרצפה מה צריך להיות החוזק הממוצע של ה .ב
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