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 2021דצמבר ב iCQE , 10 בחינת

 :ך הבחינהמהלתיאור 

 יש לשלוח אל על ידך הבחינה קובץ  קבלת עםהפרטי שלך. )מייל( דוא"ל אל ה תהבחינה נשלח

 את קבלת הבחינה. המאשר בחזרה השולח דוא"ל

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

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

סוג חובה לרשום את השם הפרטי, את שם המשפחה וכן את וקריא, ולסרוק או לצלם אותו. 

. יש בראש כל דף וגם בכותרת קובץ הדוא"ל שתשלחו בחזרהמספר השאלה הבחינה ואת 

לרשום לנו בטקסט של הדוא"ל את 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 עם גיליון הבחינה הדוא"ל אשר שמקבלתו של מסר אלקטרוני ה

  הבאה:כתובת הדוא"ל  ולשלוח אותם אליחד התשובות וקובצי יש לצרף את כל דפי 

qsiqsi1973@gmail.com 

 הישראלי לאיכותאישור מתאים מטעם האיגוד  /הלמי שיש ברשותו 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 

 
 הבחינה.אנא פתרו את השאלות לבד ושמרו על טוהר  
  

 ייתנו הבהרות בזמן הבחינה בטלפונים מספר     ו יכם/ןעל שאלות נים שיענובוח דולרשות הנבחנים יעמ
 )לשאלות יותר ניהוליות(. 052-9571765-)לשאלות יותר הנדסיות( ו 052-2697798

 

 .שאלות בלבד 5ל עלהשיב  כםשאלות, עלי 6 כםלפני

 אל תאריכו במלל בתשובות, השיבו בקצרה ולעניין. 

 .מגדריים-, גם אם יש ניסוחים חדהשאלות מיועדות לנשים ולגברים גם יחד

 .בה הגעתם/ן לתשובהאת הדרך  תארבשאלות חישוב מומלץ ל

 ,בהצלחה

 ד"ר סיגלית מודחי,

 פרופ' אבנר הלוי.
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 אטביםוסופרים את מספר האטבים  100דוגמים בכל שעה באקראי אטבי כביסה במפעל לייצור  .1

פגמים(. להלן תוצאות הבדיקות ביחד סוגים שונים של שבמדגם )סופרים  ים שנמצאוהפגומ

 :יום עבודה בן שתי משמרותמדגמיות שנעשו בה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה הוא ההבדל בין תרשים עבר סטטיסטי לתרשים בקרה סטטיסטית? .א

 את התרשים. /ים לאופי הנתונים ושרטטם עבר סטטיסטי המתאיגבולות של תרשי /יחשב .ב

 המלצות להמשך בקרת התהליך. /תנימסקנות ותן /הסיקיאת התרשים, הסק /ינתח .ג

 האם לדעתך, על פי תרשים העבר שערכת, תהליך הייצור הנדון נמצא תחת בקרה סטטיסטית? .ד

דרך לייצב את התהליך בעזרת תרשימים והצע/הציעי  'הסבר/הסבירי את תשובתך לסעיף ד .ה

 להקטין את שיעור האטבים הפגמים בתהליך ייצורם. –סטטיסטיים ואחרי הייצוב שלו 

 

 

אחד המאפיינים של ניהול ותפעול מערכות בתקופת משבר הינו תפקוד בתנאי חוסר ודאות.  .2

 דאות לגבי כושר הייצור.התבקשת להכין את המפעל בו אתה עובד לעבודה בתנאי חוסר ו

 

 מהם האלמנטים המשפיעים על כושר הייצור. .א

 הצע מודל על פיו תזהה את נקודות החולשה של הארגון שלך, נמק את בחירתך.  .ב

 הצע תהליך מובנה לבקרה אחר השפעתן של חולשות בתהליכי הייצור. .ג

 

 

 משמרת ב משמרת א

 מספר פגמים למדגם מדגם מספר מספר פגמים למדגם מדגם מספר

1 21 9 31 

2 24 10 25 

3 16 11 20 

4 12 12 24 

5 15 13 16 

6 5 14 19 

7 28 15 10 

8 20 16 17 
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 אמינות של מערכת:נתונה סכמת  .3

 

 
 

 λהרכיבים שבמערכת מתפלג מעריכית, אם כי לכל רכיב יש פרמטר  שבעהאורך החיים של כל אחד מ

המערכת מתפקדת כנדרש אם קיים בסכמת תלויים אלה באלה. -הרכיבים בלתי .ולכן אמינות משלו משלו

האמינות שלה לפחות נתיב רצוף אחד של רכיבים תקינים ומַתְפקדים מעיגול ההתחלה עד עיגול הסיום. 

 . משימהכל להמערכת הזו מותקנת במכשיר שנועד לבצע משימות באורך זמן של שבוע אחד 

 להלן כמה נתונים על אמינות רכיבי המערכת:

 .0.998יַתפקד כראוי ולא ייכשל במשך שבוע המשימה היא  1מספר ההסתברות שרכיב  -

 .λ=  0.002הוא  2 מספרקצב התקלות לשבוע ברכיב  -

 .λ=  0.003הוא  3 מספרקצב התקלות לשבוע ברכיב  -

 .0.997יַתפקד כראוי ולא ייכשל במשך שבוע המשימה היא  4ההסתברות שרכיב מספר  -

 .R=0.9975היא לשבוע פעולה  5האמינות של רכיב מספר  -

 . 0.0025ייכשל במשך שבוע פעולה היא  6ההסתברות שרכיב מספר  -

 שבועות. 1,000היא  7תוחלת משך הזמן בין תקלה לתקלה של רכיב מספר  -

 

 חשב/י וענה/י על השאלות הבאות:

 מה היא אמינות המערכת למשך שבוע פעולה שלה? .א

 מה הוא קצב התקלות של המערכת לשבוע פעולה? .ב

 תוחלת משך הזמן בין תקלה לתקלה של המערכת?מה היא  .ג

המערכת ביצעה כבר שתי משימות שארכו שבוע אחד כל אחת והיא תפקדה בשתיהן ללא  .ד

תקלה. מה הסיכוי שהמערכת תַתפקד ללא תקלה גם בשלוש המשימות השבועיות הבאות 

 שלה?
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 6-וְ  3בבדיקה טכנית לפני הפעלת המכונה למשימה של שבוע, הטכנאי מצא שרכיבים  .ה

במערכת כשלו ואינם מתפקדים. מנהל הפעילות ראה שכבר אין זמן לבדיקות ולתיקונים 

להפעיל את המכונה למשימתה. מה הסיכוי שהמערכת  ,שני הכשליםוהחליט, למרות 

 כבר כְָּשלו? 6-וְ  3תַתפקד ללא כשל במשימה של שבוע אחד אם רכיבים 

 

מפעל ב'. יש למפעל א' עוד לקוחות,  א' מייצר לוחות אלקטרוניים להכללה במוצרים שלמפעל  .4

מעריכים מניסיונם במפעל א' מנהלי קווי הייצור אבל מפעל ב' הוא הלקוח הגדול והעיקרי שלו. 

 . 1.2%הוא  אצלםהפגומים המופקים  לוחותהזמן ששיעור הארוך 

 לפי  והעביר את המנה לבדיקת קבלה תקנית לוחות 1500מנה של  'ממפעל ארכש  'מפעל ב

מנה מתוך ה לוחות 80מנהל איכות הרכש דגם באקראי נהוג אצלם. כ ISO 1:20202859-תקן ה

הפגומים נה תתקבל לשימוש רק אם מספר הלוחות וקבע מראש שהמשנקנתה,  1500של 

 . 2-לא יהיה גדול משיימצא במדגם 

 

הפגומים בה הוא  לוחותאם שיעור ה לוחות 1500מה היא ההסתברות לקבלת מנה בת  .א

 ? 1.2%אומנם 

פגומים תתקבל  לוחות 75שיש בה  לוחות 1500מה היא ההסתברות לכך שמנה בת  .ב

 בביקורת הקבלה המדגמית?

פגומים תידחה בביקורת  לוחות 4%שיש בה  לוחות 1500מה היא ההסתברות שמנה בת  .ג

 הקבלה?

  

עדר משאבים לרכישת מכונות חדשות, נאלץ מפעל במרכז הארץ ילאור עליה גוברת בביקוש ובה .5

לעשות שימוש מוגבר במכונות לייצור כפפות חד פעמיות. עיקר לקוחות המפעל הם אירגוני 

הסעדה. לאחרונה חלה עליה בתלונות לקוחות המעידה על בעיות באיכות המוצרים ובעיות 

 מהותיות באספקה הזמנות. 

 בחירתך. /יעתך לאיתור סיבות השורש? נמקמהו הכלי היעיל ביותר לד .א

 .פארטושל ם של דמינג ויהתותהליך שיפור המסתמך על גיש /הציעיהצע .ב

 /ישימוש? נמק /יבאיזה כלי תעשה ?מהי הפעולה שעליך לבצע על מנת למנוע איבוד לקוחות .ג

 .בחירתך

מנגנון בקרה  /הציעימכשלים באחזקת מנע של המכונות, הצע בהנחה שעיקר הבעיות נובע .ד

 .בקו הייצור ביצוע הולםהמבטיח 
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לייצור כלים חד פעמיים אורגניים מעוניין להגדיל את  (עובדים 4)שבו של בית מלאכה  ובעלי .6

הוא . תפקידך של בית המלאכה לשם כך מינה אותך למנהל האיכות. התפוקות ולהקים פס ייצור

 ש שנים.  ולממש את היעד בתוך של

 ?/ימהו הכלי בו תשתמש ?הלימה בין הייצור לדרישות השוק /יכיצד תבטיח .א

 במקרה זה. את שרשרת האספקה /יתאר .ב

מערך סטטיסטי לבקרת האיכות בכל שלב בתהליך הייצור משלב חומר הגלם ועד  /הציעיהצע .ג

 לאריזה. 

 .מנגנון בקרה לשמירה על רמה גבוהה של ביצועי פס הייצור /הציעיהצע .ד

 

 

 !בהצלחה
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