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 תיאור תהליך הבחינה:

   .הבחינה נשלחה לדוא"ל הפרטי שלך 

  .את התשובות יש להקליד בגוף השאלון, בהתאמה למכסת המילים המקסימאלית

  ניתן לכתוב את התשובה ולצרף דף סרוק לכל שאלה בנפרד. בכתב ברור.  

  מרגע קבלתו של מסר דקות,  15  -ושעות  3הטופס המלא יוחזר לשולח בתוך

הדוא"ל שאליה נשלחה אלקטרוני המעיד כי הדוא"ל (המייל) הגיע ליעדו, מתיבת 

  הבחינה.

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

    .לא יתקבלו טפסים אחרי זמן סיום הבחינה 

  .הציון יישלח למועמד לדוא"ל אליו נשלחה הבחינה 

  ימי עבודה. 30הציון יישלח בתוך 

 אלי לאיכות לכתובת הדוא"ל  מועמדים זכאים יקבלו תעודות מטעם האיגוד הישר

 שלהם. 

  

  .  שאלות בלבד 5ל עליך להשיב , שאלות 6לפניך 

  . מומלץ  להקליד את התשובה בגוף הבחינה

  בשאלות חישוב מומלץ להציג את הדרך בנוסף. 

ג דף. במקרה זה יש להקפיד על כתב יד ברור ע" ת תשובות הבחינהניתן לבחור בכתיב

  את הפרטים הבאים:  בראש כל דףולציין 

 שם מלא ות.ז שלך  .1

 מספר שאלה ומספר דף  .2

 בדף הראשון יש לציין כמה דפים כוללת הבחינה .3

 שם הקובץ יהיה שם הנבחן, ת.ז. מספר שאלה מספר דף .4

 ת האיגודלמייל אחד ואותו לשלוח לכתוב כל הדפים של הבחינהיש לצרף את 

  

  בהצלחה
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התפרצות נגיף הקורונה הציבה אתגרים רבים בפני ארגונים יצרניים ונותני שירות. אתה  .1

מנהל האיכות במפעל מזון גדול בארץ המייצר אוכל מוכן לבתי אבות. תאר יתרונותיה של 

 מערכת ניהול האיכות בהתמודדות עם:  

 הסיכונים וההזדמנויות שנוצרו  . 1.1

 ניהול עובדים בתנאים חדשים . 1.2

 גיות חדשות לשם התאמה לסביבה חדשהאימוץ טכנולו . 1.3

 מדידת טיב השירות  . 1.4

 

 

שבבים להרכבה במוצריו. לצורך    1000מפעל לייצור מכשירים חשמליים רכש מנה של  .2

שבבים   50נדגמו  –אימות רמת האיכות בוצעה במפעל ביקורת קבלה מדגמית לרכיבים 

 וכולם נמצאו תקינים.  

השבבים? מה דעתך ומה היית   50האם יש משמעות לדרך בה נבחרו או נדגמו  . 2.1

 מציע כשיטה לדגימת שבבים לביקורת? 

איזו רמת איכות יכולה ביקורת הקבלה להבטיח עבור מנת השבבים ברמת ביטחון   . 2.2

 ?  99%של 

השבבים. מה הוא הסיכוי   1000) שבבים פגומים במנה של 3למעשה, יש שלושה ( . 2.3

 השבבים לא יימצא אף שבב פגום?  50שבמדגם בן 

ההסתברויות לטעות מסוג ראשון ולטעות מסוג שני בדגימה המתוארת מה הן  . 2.4

 לעיל?

  

  

  

 

 .  0.5%במפעל לייצור רכיבים, שיעור הרכיבים הפגומים הוא  .3

 רכיבים לא יהיה אף רכיב פגום?  500מה היא ההסתברות שבמשלוח של  . 3.1

 רכיבים לא יהיה אף רכיב פגום?  200מה היא ההסתברות שבמשלוח של  . 3.2

 רכיבים לא יהיה יותר מפגום אחד?  100ההסתברות שבמשלוח של מה היא  . 3.3

לא יהיו   0.95לאיזה שיעור פגומים על יצרן הרכיבים לשאוף כדי שבהסתברות  . 3.4

 רכיבים?  100פגומים במנה של 

  



 

  4מתוך  3עמוד 
 

 

מעבדה לבדיקת חוזק בטון מבצעת בדיקות על פי מפרט בדיקה בינלאומי ומדווחת  .4

קבלן, ולמפקח על הבניה (מטעם היזם). אתה תוצאות למספר גורמים: מנהל העבודה, 

מנהל הסיכונים של פרויקט הבניה מטעם בעלי הנכס שבבניה. לאחרונה דווחו בתקשורת 

 מחדלי בניה הקשורים בהתמוטטות  מרפסות, שקיעת תקרות, והצפות בתים.  

 כיצד תמפה את הסיכונים בפרויקט הבניה שבאחריותך?    . 4.1

 ת השפעת הסיכונים?   מה עליך לעשות על מנת למזער א . 4.2

  

  נתונה סכמת האמינות של מערכת: .5

  

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

רכיבים תקינים ומַתְפקדים מהנקודה הכי שמאלית עד הנקודה הכי ימנית בה. על המערכת 

הזו לבצע פעולה נתונה באופן רצוף, ללא תקלה, במשך זמן של שבוע ימים ברציפות וללא 

  הפסקה. 

ים מתפלגים מעריכית (אקספוננציאלית) עם פרמטרים שונים אורכי החיים של כל הרכיב

תלויים אלה באלה. האמינויות או הפרמטרים של כל -והרכיבים הם בלתי λשיסומנו באות 

 שעות) הם:  168אחד מרכיבי המערכת למשך זמן פעולה של שבוע ימים (

= 0.85 G, R= 0.14 F= 0.98, λ E= 0.08, R D= 0.85,  λ C= 0.01,  R B= 0.9,  λ AR  

  חשב את אמינות המערכת לתפקוד רציף של שבוע ימים. . 5.1

 שעות). 24חשב את אמינות המערכת למשך פעולה של יממה ( . 5.2

 מה היא תוחלת הזמן בין תקלה לתקלה של המערכת?  . 5.3
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 :QFDענה על הסעיפים הבאים הקשורים בשיטת  .6

 .QFDהגדר את המושג המסומן בשלשת האותיות  . 6.1

 בארגון?  QFDמה מטרת השימוש בשיטת  . 6.2

 בארגון? QFDמה הם המרכיבים העיקריים של תהליך  . 6.3

בארגון? הגדר מה הן הפעילויות שנעשות   QFD-מה הוא השלב הראשון בשימוש ב . 6.4

 .QFDבשלב הראשון של ביצוע 

 ? QFDאיזה בעלי תפקידים בארגון חייבים להשתתף באופן פעיל בביצוע  . 6.5

 משתמשים בו? QFDובאיזה שלב של  benchmarkingמה הוא המושג  . 6.6

  

 בהצלחה 

  

 


