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 2022ביוני  17
 י"ח בסיוון תשפ"ב

 2022 יוניב iCMQ ,17 בחינת

 :ך הבחינהמהלתיאור 

  להשתמש במכשיר יהיה חומר פתוח, אבל אסור הבחינה תתקיים במתכונת פרונטלית עם

 אינטרנטית.כלשהו שיש בו יכולת של גלישה 

  וקריא. אנא אל  ברוריד  בבכתנייר  פיעל דות, הן מילוליות והן חישוביות, לכתוב את התשוביש

תענו באריכות, ענו בקצרה, ישר ולעניין. יש לרשום את השם הפרטי, את שם המשפחה וכן את 

 . עליה משיבים בדף הזה מספר השאלה , אתבראש כל דףכן, סוג הבחינה ו

  מרגע ( שעות 3הבחינה ולמסור את דפי התשובות למשגיחים/ות תוך שלוש )יש לסיים את

 השאלונים והצהרת המשגיחים/ות על תחילת הבחינה.  קבלת

 אישור מתאים מטעם האיגוד הישראלי לאיכות /הלמי שיש ברשותו ינתןהארכת זמן ת.  

  אחרי זמן סיום הבחינה.  דפי תשובות לא יתקבלו 

 כל נבחן/נת לבד.  לא םימי חודש יישלח בתוך הבחינה ציון 

 יקבלו אותן כקובץ  תעודות מטעם האיגוד הישראלי לאיכותם/ות לקבלת זכאי/ות שמועמדים

 בדואר רגיל. כתעודה מחשב אל כתובת הדוא"ל שלהם/ן, ומאוחר יותר גם

 
 אנא פתרו את השאלות לבד ושמרו על טוהר הבחינה. 
  

 ייתנו הבהרות בזמן הבחינה. ו יכם/ןעל שאלות נים שיענובוחדו, בחדר הבחינה, לרשות הנבחנים יעמ
 

 .שאלות בלבד 5ל עלהשיב  /ןכםשאלות, עלי 6בטופס הבחינה יש 

 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

  

 אבנר הלוי.
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ל גלב. רכיבים יעיכובים במשלוחלקוחות על תלונות חוזרות של פלסטיק קיבל  מפעל לרכיבי .1

גדולה, ולכן , לקוח אחד גדול של מפעל הרכיבים איבד סיכוי לעסקה בהספקות העיכובים

    הלקוח הגדול הזה הפסיק לגמרי את רכישותיו מהמפעל לרכיבי הפלסטיק. 

תחקיר מוכר אחד לביצוע  כליב /יבחר .כאןלבעיה שתוארה  התבקשת לבצע תחקיר .א

 ל לעניין התלונות.המפע תהליכיתרומתם הפוטנציאלית של  את באמצעותו /הציגיוהצג

 מעמיק?יסודי, מקיף ויהיה תחקיר שהלהבטיח  כדימה עליך לעשות  .ב

מעוניין לבחון את רמת הסיכון העסקי הקיים בתלונות של המפעל יו"ר הדירקטוריון  .ג

בהינתן במשק של המפעל  מצבובאמצעותו את  /הציגיכלי והצג /הציעיאלה, הצע

 .במשלוחים יםהעיכוב

 

אירועי כשל  .מפעל המייצר תמיסות צבע לחיפוי קירות חיצונייםהאיכות ב /תה מנהל/את .2

כיוון לתביעות משפטיות. שונות )למשל, סדקים, רטיבות וכו'( ואפילו  עלולים להוביל לתלונות 

הוטל עליך לפתור את בעיות האיכות של  ,ושימורםעל קשרי לקוחות גם  /תה אחראי/שאת

יפור העלולות לעלות יותר מהתמורה התמיסות, אבל להיזהר מהשקעות בתהליך הש

 מהלקוחות.

 איכות?הבעלויות אי שהיית כולל/ת ם האלמנטים ה מה .א

, או במודל השיפור המתמיד של דמינג, או של טגוצ'יהשיפור מודל יכול שימוש ביצד כ .ב

הבנת האיזון בהן בשיפור תפקוד התמיסות והן  לסייע השיפור של ג'ורג' בוקס, ספירלתב

 ?)בגלל תקלות, פסילות, תיקונים, החזרות ותלונות(  לבין ההפסד)ממכירות( בין הרווח 

בתהליך הנדון, את עלויות אי האיכות  הקטיןאת הפעולות שעליך לעשות כדי ל /יפרט .ג

 .של קו הייצור ן למזעור עלויות אי האיכותיהתותרומאת  /רשמירשוםו

 

בגודלו, הוזמנת להיות מנהל/ת אחרי שהצלחת בתפקידך בניהול איכות במפעל בינוני  .3

האיכות של מפעל גדול וידוע. עם התחלת עבודתך במפעל החדש ערכת סקירה מקפת על 

המערכת הארגונית ועל כל תהליכי העבודה שבו המביאים לעיצוב מוצרים חדשים, תכנונם, 

 ייצורם, הספקתם והתקנתם, ושמת לב לכמה בעיות:
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  מוצרים הופיעו שוב בייצור ואחר כך גם אצל לקוחות.התקלות שידעו עליהן בשלבי פיתוח 

  רואים פסילות רבות והחזרות , ם ללקוחותיהפני משלוחהסופית של מוצרים לבביקורת

ביקורת על ידי מפעילי התהליכים לפי שיקוליהם, ואין נוהלי  הנעשת תרוקילתיקון. הב

דחייה של מוצרים או  אישור אוהחלטות על איכות, מפרטי בדיקה או הנחיות בכתב לגבי 

 של מנות ייצור.

 שקדמו להגעתך לארגון, מצאת שיותר לוש השנים בסקירה שערכת על תלונות לקוחות בש

גם היקף ההחזרות הלך שו ,על איכות המוצרים שקנומדי שנה לקוחות מתלוננים ויותר 

 .עם הזמן וגדל

 אבל  הבעיה ר לפתרוןלהקים צוות שיפו רצית .בעיה מהותית באיכות של מוצר אחד זיהית

אלה מ וגם ,מנהלי קווי הייצור השתתפו רק במעט דיונים, נציגי הפיתוח לא הגיעו לדיונים

 לפני שהסתיימו.פרשו הם 

אחת, או שיש -האם לדעתך יש בארגון אוסף של בעיות מקומיות שניתנות לפתרון אחת .א

 גורם מרכזי שיוצר אותן ומקשה על הטיפול הנקודתי בהן?

יעי דעתך, כיצד מעידות התופעות שצוינו לעיל על אופן התפקוד של איכות הבע/הב .ב

ן מסקנות על תפקוד תהליכים שונים בארגון ועל ה  בארגון? האם תוכל/י להסיק מ  

 התנהלות התרבות הארגונית בו?

ציין/ני כמה שלבים כלליים ותהליכי איכות מסוימים שתיישם/מי בארגון כדי להקים בו  .ג

ארגונית שתביא אותו למצב של תפקוד אפקטיבי ויעיל שימנע את -כללמערכת איכות 

 קיומן של תופעות כגון אלה שצוינו לעיל.

 

לשתף  למד קצת עקרונות של ניהול איכות וכעת הוא מבקש /תה עובד/הארגון בו אתמנהל  .4

, הן כדי לשפר באופן מהותי את איכות שבובתהליכי האיכות  של הארגון כמה שיותר עובדים

הסיפוק,  את במטרה להעצים ולשפר והן ,התוצרים שלו ולהגדיל את שוק הלקוחות

 . שלהם ת העבודהוסביבבשל העובדים  תחושת השייכותהמעורבות ו

לשתף את העובדים בתהליכי האיכות  אפשר יהיהתהליכי עבודה בהם /הציעי כמה הצע .א

 שבהם.
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 שילוב תהליך הלמרכזיים  על-יעדי (3שלושה ) /ינסחעבור תהליך אחד מאלה שהצעת,  .ב

 עובדים בתהליכי האיכות שבו.של 

 .כל יעד /יתממש הבאמצעותשיטה כלשהי ב /יבחרו /הציעיהצע .ג

היעדים לשיתוף אחד מדידה לבחינת אפקטיביות מימוש /הציעי שיטת פעולה ושיטת צעה .ד

 .בסעיף א' לעילהתהליכים שהצעת עובדים באחד 

 

בעקבות  ,איכות עבר שינוי לאחרונה /תכמנהל /תה עובד/תהליך הייצור במפעל בו את .5

אחד מחומרי הגלם הבסיסיים את גם להחליף ו מסוים להחליף ספקשל המנכ"ל החלטה 

 בתהליך הייצור. 

 שמשמש בייצור שוטף? להחלטה להחליף חומר גלםמה יכול להוביל מנכ"ל ארגון  .א

 מסוים. צורך בהחלפת ספק דרכים בהן תוכל/י לזהות /יארת .ב

מטעם  ותספקהבפגמים שנמצאו בשהטרידה את המנכ"ל היא הנחה שמקור הבעיה ב .ג

את שרשרת האספקה /הציגי )במילים או בשרטוט( , הצגוחלףההספק החיצוני שאותו 

 הדרישות מהספק החדש. את התקולה ו

 .שישתמשו בו חומר הגלם החדשקבלתו של בוצע אישור יבאמצעותו שתהליך הציע/י  .ד

 

מעמדה של מערכת ניהול האיכות שונה, לפעמים שונה מאד, מארגון לארגון בארץ. יש  .6

ארגונים שבהם מוגדרת יחידה לאיכות ולאמינות, שבראשה עומד איש מקצוע בנושא ומעמדו 

הוא סגן מנכ"ל, והוא אחראי על יישום ותפעול כל מערכת איכות שהיא, כמו איכות התכן, 

איכות הביצוע ועוד. יש ארגונים שבהם מנהל האיכות הוא  איכות הייצור, איכות הרכש,

במעמד נמוך יותר, ולפעמים הוא כפוף למנהל הייצור או למישהו אחר. יש ארגונים שבהם יש 

 הפרדה רשמית ומעשית בין העוסקים באיכות לבין העוסקים באמינות. 

עתך הם צריכים ממה לדעתך נובעת ההפרדה הזו בין אנשי איכות לאנשי אמינות? האם לד

 ?המנוהלים בנפרד בארגון לעבוד יחד תחת הנהלה אחת, או להיות גופים מקצועיים נפרדים

הבע/הביעי דעתך על המבנה הארגוני הרצוי ביותר של מערכת איכות ואמינות, תאר/י אותו 

 והסבר/הסבירי מה היתרונות שיש בו, ומה החסרונות שיש בו )אם יש(.
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