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 2020דצמבר , iCRE בחינת

 :תיאור תהליך הבחינה

  הפרטי שלך. )מייל( הבחינה נשלחה לדוא"ל 

  יד בכתב בקצרה, ישר ולעניין ואל תענו באריכות, ענו . גוף השאלוןבלהקליד  מומלץ את התשובות

 . ברור

  ות, על דף נייר ולסרוק אותו. במקרה זה יש לרשום את השם הפרטי ושם לכתוב את התשובגם ניתן

 המשפחה וכן את מספר השאלה בראש כל דף וגם בשם הקובץ שתשלחו בחזרה.

  .יש לצרף את כל דפי התשובות ולשלוח אותם אל כתובת הדוא"ל ממנה נשלחה הבחינה 

 יחד עם קובץ הבחינה. דוא"לותו היש להקפיד לצרף את כל הקבצים של התשובות בא 

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

 יעדו. לאהדוא"ל הגיע אשר שקבלתו של מסר אלקטרוני המ

 הארכת זמן תקפה למי שיש ברשותו אישור מתאים מטעם האיגוד הישראלי לאיכות.  

  י זמן סיום הבחינה.  אחרוקבצים 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 

 מספר שם הבחינהזיהוי, המספר תעודת , מועמדשם ה יש לרשום:  וא"לדבשם הנושא של ה ,

 .מצורפיםהקבצים ה

 

 שאלות בלבד. 5ל עשאלות, עליך להשיב  6לפניך 

 מילים לכל שאלה. 120-130-אל תאריכו במלל בתשובות, השיבו בקצרה ולעניין. רצוי לא יותר מ

 השאלות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לנשים ולגברים גם יחד.

 בשאלות חישוב מומלץ להציג את הדרך בנוסף.

 

 

 ,בהצלחה

 ,מודחיד"ר סיגלית 

 .פרופ' אבנר הלוי
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פחיות משקה וסופרים את מספר  60במפעל לייצור משקאות קלים דוגמים בכל שעה באקראי  .1

הפחיות הפגומות שבמדגם )סופרים פגמים במתכת, בהדפסה, בכמות המשקה וכו'(. להלן תוצאות 

 הבדיקות במדגמיות שנעשו ביום עבודה אחד )שיש בו שתי משמרות(:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חשב גבולות של תרשימי עבר סטטיסטיים המתאימים לאופי הנתונים ושרטט את התרשים. .א

 להמשך בקרת התהליך.תח את התרשים, הסק מסקנות ותן המלצות נ .ב

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

מנהל התפעול טוען שבשלוש השעות הראשונות לדגימה הייתה תקלה במכונת הדפוס וזו  .ד

גרמה לכמה פגמים בהדפסות שעל הפחיות. לכן נמנו בשעות אלה, לטענתו, "יותר מדי 

-פחיות, כלומר, כ 100-ל 6-ור הפגמים הממוצע הוא כפגמים לא מוצדקים". הוא טוען ששיע

פחיות, ולא הממוצע שיצא בתרשים. ערוך את התרשים מחדש, הפעם כתרשים  60-ל 3.6

 בקרה בהינתן שההנחה של המנהל נכונה ותן הסבר אם לדעתך המנהל צודק או לא. נמק.

 
 

  

 מספר פגמים למדגם מדגם מספר מספר פגמים למדגם מספרמדגם 

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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יש לך מרכזים מסחריים.  תאתה מוגדר בארגון כמנהל פרויקטים הנדסיים בחברה העוסקת בבניי .2

את כל הכישורים המקצועיים הנדרשים למילוי תפקידך. בסקרי ההנהלה הרבעוניים נוכחת 

 לגלות שישנה ירידה בביקוש לפרויקטים בתחום ניהולך. 

 .המשפיעים על הביקושהצע מודל לאיתור הגורמים  .א

 .חברהשל ה תהצע תהליך אסטרטגי לשיפור האטרקטיביו .ב

 .מהו תהליך הבקרה באמצעותו תבחן את קצב מימוש התוכנית האסטרטגית .ג

 

 

 
 

בטיפולים רפואיים מורכבים. המערכת הזו סיוע רכיב מערכת למש מפעלמהנדס האמינות של אתה  .3

 . פעלהמ לשמספקים חיצוניים  כשותמערכות שנר-מורכבת מתת

תלוי באמינות  ו, שקיוממפעלמערכות שלה. מנהל ה-אמינות המערכת תלויה באמינויות של התת

 . R0, קבע יעד מינימלי לאמינות וציין אותו בסימון המורכבות בוגבוהה של המערכות 

המנהל הטיל עליך לתכנן, ואחר כך לנהל, תוכנית לטווח ארוך שבשלב הראשון תגיע לעמידה ביעד 

תפעל לשיפור  –, בשלב השני תפעל לשמירה על האמינות שהושגה ובשלב השלישי R0האמינות 

 .R0 -אמינות המערכת ליותר מ

תנהגותיים שתשתמש בהם הצע תוכנית כזו וציין את השיטות ואת הכלים המקצועיים, הניהוליים והה

מערכות המערכת ושל המערכת כולה, להעריך מה הם -כדי להעריך את מידות האמינות של תת

הגורמים המפריעים לחברה לעמוד ביעד האמינות הנקוב וציין מה היית עושה כדי להביא את המפעל 

תלויה בהם, תאר מה הם גורמים שאמינות המערכת לעמידה ביעד הנדרש ואחר כך לשמירה עליו. 

ציין איזה בעלי תפקידים במפעל תשתף בתהליך ואיך תתייחס אליהם בתהליך שאתה אחראי עליו. 

 הזה ומה הם יתרמו לתהליך הזה.
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  :מתוארת סכמת אמינות של מערכת .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המערכת מתפקדת כנדרש אם קיים בסכמת האמינות שלה לפחות נתיב רצוף אחד של רכיבים תקינים 

ומַתְפקדים מהנקודה הכי שמאלית עד הנקודה הכי ימנית בסכמת האמינות. על המערכת הזו לבצע 

 ברציפות וללא הפסקה.  ימים( 30) שלושיםפעולה נתונה באופן רצוף, ללא תקלה, במשך זמן של 

ת יואמינותלויים אלה באלה. -החיים של כל הרכיבים מתפלגים מעריכית והרכיבים הם בלתי אורכי

 : ( ימים, הן30המחושבות למשך זמן פעולה של שלושים ) ,הרכיבים

RA = 0.85,  λB = 0.2,  RC = 0.95,  λD = 0.3, RE = 0.65, λF = 0.1, RG = 0.95 

 (.שלושים ימיםשל נתון חושבו למשך זמן  λוגם קצבי התקלות  Riגם האמינויות  !לב ם)שי

 
 ( ימים בגישת התניה בתקינות אחד הרכיבים. 30לתפקוד של חודש ) חשב את אמינות המערכת .א

 ( ימים )בגישת התניה בתקינות אחד הרכיבים(. 7לתפקוד של שבוע ) חשב את אמינות המערכת .ב

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

 ימים(. 90לתפקוד של שלושה חודשים ) לפחות 0.99 היא שתהיה מערכתהלאמינות  הדרישה .ד

בלי  שיג אמינות זואו ברכיביה כדי להבמערכת מה לדעתך צריך או אפשר לשנות או לשפר 

 ? לפגוע במבנה התפקודי שלה
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mailto:qsi1973@netvision.net.il
http://www.isq.org.il/


 

 74140נס ציונה  4112, בית סאפיינס פארק המדע רחובות, ת.ד. 2רח' דרך מאיר ויסגל 

No.2 Weisgal St.  Sapiens house, Science Park ,Rehovot, P.O.B. 4112  Nes ziona,74140 

Tel. (972-8) 9365865, 9365862. Fax. (972-8) 9365863 

qsi1973@netvision.net.ilMAIL: -E    www.isq.org.il: eWebsit 

ר הרכיבים במפעל "אלפא" לייצור רכיבים, מנהלי קווי הייצור מעריכים מניסיונם ארוך הזמן ששיעו .5

 . 1.5%הפגומים המופקים מהקווים הוא 

לקוח ותיק של "אלפא" הוא מפעל "בתא" שמייצר ומרכיב מערכות. מפעל בתא קנה ממפעל אלפא מנה 

רכיבים והעביר את המנה לבדיקת קבלה תקנית כנהוג אצלם. מנהל איכות הרכש דגם  1200של 

ע מראש שהמנה תתקבל לשימוש רק אם וקבשנקנתה, שבמנה  1200-רכיבים מתוך ה 80באקראי 

 . 2-לא יהיה גדול משיימצא במדגם מספר הרכיבים הפגומים 

 

רכיבים אם שיעור הרכיבים הפגומים בה הוא אומנם  1200מה היא ההסתברות לקבלת מנה בת  א.

1.5% ? 

רכיבים פגומים תידחה בביקורת  4%רכיבים שיש בה  1200מה היא ההסתברות שמנה בת  ב.

 הקבלה?

רכיבים פגומים תתקבל בביקורת  24רכיבים שיש בה  1200מה היא ההסתברות לכך שמנה בת  ג.

 הקבלה המדגמית?

 

 

 

אתה נדרש אתה מנהל איכות בחטיבת מידע וידע של ארגון רכש גדול "רכשתי". במסגרת תפקידך  .6

לוודא רמת אמינות גבוהה בשמירה על המידע הפנימי והחיצוני ועקיבות המידע לידע הארגוני. 

 ההגדרות הארגוניות למידע וידע הן:

הגדרת ידע: נתוני בסיס הנוצרים ע"י הארגון "רכשתי", בכלל זה קטלוג מוצרים, פרטים אודות כל 

 כולל את מערכת בקרת התיעוד והרשומות.  מחזיקי העניין, היקף רכש, עלויות והנחות. הידע

 שיפור תהליכי העבודה.אמצעי עזר בהגדרת מידע: מערך ניתוח הנתונים, הסקת מסקנות ועיבודם ל

 עליך לבחון מערכת חדשה לארכוב נתונים שתשמור על קבלת החלטות מבוססות ידע.

 גון? הצע תהליך באמצעותו תבחן מה היא המערכת המותאמת ביותר לצורכי האר .א

 ערוך רשימה של חמשת מחזיקי העניין המרכזיים בתהליך זה, נמק בחירתך.  .ב

 אבני דרך מרכזיים. 4הצע תהליך להטמעת המערכת בארגון, פרט  .ג

 הצע תהליך לבקרת אפקטיביות ההטמעה ויעילותה של מערכת הארכוב שהוטמעה. .ד
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