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 תשפ"ב  תמוז , 2022 יולי
 

  האיגוד הישראלי לאיכות
  iCQEגוף ידע כהכנה לבחינות  

  

   תפיסות, רעיונות, עקרונות ותיאוריות של איכות .1

 ההתפתחות של מדעי האיכות בתעשיות השונות בהיסטוריה.   •

 התפתחות שיטות וכלים לאיכות עד ימינו אלה.   •

 .   )כנושאי לימוד והכנה  4חלק מאלה יפורט בהמשך בסעיף  (תפיסות, רעיונות ושיטות של גדולי מדעי האיכות   •

  

 איכות ,הגדרתה, מהותה, אופייניה    .2

 הגדרה: מה היא איכות .   •

 מושג האיכות חייב להיות מוכר, מובן ומוסכם באותה המידה לכל אנשי הארגון.   •

 מהות של פעילויות בין גופים, עסקות, יצרנים וספקים, בעלי עניין ובעלי נגיעה.   •

 של שירותים ושל פעילויות שונות בין גופים שונים.   איכות של מוצרים, •

 בפעילות נדונה.  (מחזיקי עניין) בעלי נגיעה מושג הלקוח: פנימי, חיצוני, הגדרת בעלי עניין ו •

הגדרות: מה היא אבטחת איכות, מה הוא ניהול איכות, מה היא ביקורת איכות, מה היא בקרת איכות, מה  •

 הוא תכן לאיכות.  

 מרכיבי איכות הביצועים, היכן ומתי מטפלים בכל מרכיב.  •

אי • בקרת  בארגונים:  האיכות  מפעילויות  שהתפתחו  מקצוע  איכות,  תחומי  הנדסת  תהליכים,  בקרת  כות, 

כולל התעדות והסמכות על פי תקנים ומסמכי דרישות תקניים, ראו (הנדסת אמינות, מטרולוגיה, תקינה  

 , הנדסת בטיחות.  )13סעיף 

ניהול  • ניהול שרשרות הספקה,  וניהול הייצור וההספקה,  תחומי מקצוע שנוגעים לניהול איכות, כמו תכנון 

לוגיסטיקה, ותחקירים    מלאי,  ניהול תדריכים  סיכונים,  ניהול  והפצתו,  ידע  ניהול    –ניהול  למידה ארגונית, 

 ושימוש במערכות גדולות מאד של נתונים ומידע, ניהול איכות ברמות לאומיות, בינלאומיות וגלובליות.  

 מתודולוגיה של צוותי עבודה וצוותי שיפור.  •

ת במשק על מושג האיכות. יכולת להבין מדוע ההגדרות  הכרת ההגדרות השונות והתפיסות השונות הקיימו •

 . (מחזיקי עניין) הקיימות על מושג האיכות הן ברובן חלקיות ומטפלות רק בחלק מבעלי העניין והנגיעה
  

 מנהיגות וניהול   .3

הגדרה: מה היא מנהיגות? מנהיגות: היכולת לראות חזון בבהירות ולהניע ארגון שלם להתקדם להשגתו.   •

 . מושגים שונים של מנהיגות שהתפרסו בתיאוריות, והצורך לא להיבהל ולא לחפש אותן

הגדרת מושג הניהול; ניהול: ארגון, הכוונה ותיאום בין קבוצות ותהליכים כך שיחתרו להשגת יעדים מוגדרים   •

של     (accountability)תפקידיו ומטלותיו, תחומי האחריות, והדרישה למתן דין וחשבון  בלוח זמנים מוגדר.

 מנהל.  

http://www.isq.org.il/
http://www.isq.org.il/


   

 74140נס ציונה    4112ת.ד .
P.O.B. 4112  Nes ziona,74140 

Tel. (972-8) 9365865 
qsi1973@isq.org.ilMAIL: -E    www.isq.org.ilWebsite:  

 

  –ביצוע לפי תוכניות פעולה    –אסטרטגיה    –יעדי ביניים    –יעדי על    –חזון    –מסלול הניהול הכולל: ייעוד   •

עדכון, ושוב לאורך מסלול מעודכן דומה עד השגת החזון; המסלול הספיראלי של ארגון לומד;    –סקירה  

 ל.  פע  –למד  –בצע   – שיטת הלמידה הפרקטית של שוהארט: תכנן 

כל מושג בשרשרת הניהול חייב לקבל הסבר מדויק ותחימה או הרחבה; כך, למשל, מושגי הייעוד והחזון 

יוגדרו נכון והחשיבות שלהם תודגש; מושג האסטרטגיה יוגדר נכון ובדיוק ויוסבר בפירוט; יודגש מושג הארגון 

ארגון לומד. דיון על גורמים    כיצד התפתח מכמה מרכיבים שלו ומי בנה את התפיסה והיישום של  הלומד,

 המקדמים למידה וגורמים המרתיעים למידה ארגונית נכונה.  

 שיפור מתמיד וגישה תהליכית.   •

הצורך והיכולת של מנהל לסגל לעצמו תכונות והתנהלות של מנהיג. השילוב של ניהול ומנהיגות במסלול   •

 הניהול הכולל.   

 . סגנונות ניהול ומנהיגות.   רמות שונות של ההמשגה המודרנית של מנהיגות •

ארגונומיה, מבנים ארגוניים, היררכיה ארגונית, תחזוקה, כיול,    –אתיקה ואיכות. תחומי ידע ארגוני משלים   •

 תשתיות פיסיות.   

  

 שיטות וכלים לביצוע הליכי איכות   .4

 הנקודות של שיפור מתמיד; מערכת ידע עמוק.  14דמינג:  •

 מאיו: מוטיבציה לאיכות, התנהגות ארגונית, צורכי הארגון וצורכי העובדים; הצורך בהכרה, שילוב, העצמה.  •

ולבקרה, מבחני   • לביקורת  דגימה  איכות,  לביקורת  דגימה  של  שונות  שיטות  ורומיג:  דודג'  שילינג,  דמינג, 

יות דגימה תקניות. שכנוע מערכת משרד ההגנה בארה"ב לאמץ את תוכניות  השערות, רמות איכות, תוכנ

 הדגימה של שילינג ולא את תהליכי הבקרה של שוהארט ודמינג ככלים תקניים הנדרשים ליישום במשק.  

 פישר, בוקס: תכן סטטיסטי של ניסויים; תכן לאיכות; ניסויים מבוקרים.   •

פי סבולות נתונות  -פי פונקציות הפסד במקום על-ן לאיכות; תכן עלטאגוצ'י: תוכניות תכן מאוזן לאיכות; תכ •

 .   )טולרנסים (או משוערות  

 פייגנבאום: בקרת איכות כוללת; ניהול לעלות האיכות.   •

אישיקאווה: הפצת שיטות פשוטות לשיפור איכות בכל רובדי הארגון; שילוב עובדים בצוותי שיפור; בקרת   •

   ).להלן  6ראה סעיף ( וואה למבנה גמיש לניהול איכות תהליכים. המתודולוגיה של אישיק

בייצור   • איכות  תהליכי  ולתכן  מוצר  לאופייני  הלקוחות  צורכי  תרגום  אקאו:  צעדי )QFD(יוג'י  כל  הבנת   .

 .  QFDמתודולוגיית  

 ) TQM(פילוסופיה, כלים והחיבור ביניהם   –ריצ'ארד סטימסון: מערכת חשיבתית לניהול איכות  •

 בארגון.  TQMהבנת שלבי היישום והמשך התפקוד השוטף של 

חשיבה קבוצתית כוללת, גורמיה וכיצד לנטרל אותה ולעודד חשיבה יצירתית    – Groupthinkג'אניס: המושג  •

 וחשיבת צוות בארגון.  
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 בניהול ובהנדסה שמהנדס איכות ואמינות צריך להכיר   כלים .5

 יסודות במתמטיקה: אלגברה בסיסית, מערכות של משוואות ופתרונן; חשבון דיפרנציאלי; טריגונומטריה.  •

וקטורים, תנועת גופים בשניים ובשלושה   –יסודות בפיזיקה: כוח, עבודה, אנרגיה; מהירות, תאוצה, כיוונים   •

 יוטון; תנועה מעגלית, תנע סיבובי, התערבות בתנועתו של גוף כבד.  ממדים, תנע; חוקי נ

יסודות של הנדסת חומרים: מהו חומר, מבנים שונים של חומר, חוזקי חומרים וסוגי עומסים, תכונות מכאניות   •

 של חומרים, סקירת מבני חומרי מתכות, פלסטיק וחומרים מרוכבים.  

יסודות בהנדסת חשמל: סקירה על תחנות כוח ורשתות הספקת חשמל. מעגל חשמלי. ידע בסיסי בניתוח   •

 ים הכוללים רכיבים ליניאריים וקצת על רכיבים לא ליניאריים.  מעגלים חשמלי

 ניתוח מעגלים עד סדר שני במישור הזמן, מעגלי זרם חילופין. מתקני זרם חזק. עקרונות של 

 איכות, אמינות ובטיחות בהספקה ובשימוש בזרמי חשמל.   

ת; תכונות גבישים, מבניהם יסודות בהנדסת אלקטרוניקה: מוליכים למחצה ושילובם במערכות אלקטרוניו •

 פעילויות. -האטומיים ומבנה פסי האנרגיה שלהם; צמתים וטרנזיסטורים. שבבים מורכבים, מודפסים, רבי

וייצור מתפיסה ועד הספקה ותמיכה בשימוש. מה  • יסודות בתכן הנדסי: הגדרות של שלבי תהליך פיתוח 

; פיתוח; תכן; הנדסת ייצור; ייצור  )צוץ הרעיוןקונספציה, הגיה, ני(תפיסה    –הקלט ומה הפלט של השלבים  

  –; שרטוטים, מפרטים, הוראות עבודה  )כולל רכיבים, חלקים בסיסיים, מודולים, הרכבות, הרכבה סופית(

 הכרתם והבנתם; אריזה והספקה; התקנה אצל הלקוח ותמיכה בשימוש במוצר.   

תכול • של  הגדרה  חדש:  מוצר  ופיתוח  פרויקטים  לניהול  תוכנית יסודות  בפרויקט,  איכות  ניהול  פרויקט,  ת 

 איכות, שינויים בפרויקט, העברה מפיתוח לייצור, תכן מחדש ועוד. 

  

 יחידת איכות    – מיסוד מערכת איכות ארגונית  .6

השנים   • עם  איכות  פעילויות  של  טבעית  בתלונות   – התפתחות  טיפול  להתחלה:  מהסוף  שהתפתח  הליך 

ת לפני הספקה ללקוח; ביקורת בתהליכים ובקרה בתהליכים; שיקולי  ובכשלים אצל הלקוח; ביקורת איכו

כך   ואחר  ייצור  הנדסת  בתיווך  לפיתוח,  הייצור  בין  פעולה  ושיתוף  שילוב  ייצור;  בהנדסת  ואמינות  איכות 

בשיתוף  מוצר,  של  הקונספציה  בשלב  איכות  שיקולי  המוצר;  ותכן  הפיתוח  בשלב  לאיכות  תכן  בלעדיה; 

 השיווק. 

תמיכה לכל עובדי הארגון ומנהליו בידע, בשיטות, בכלים הנדרשים כדי להשיג יעדי    –ידת האיכות  ייעוד יח •

 איכות, יישומם וביצועם בכל רובדי הארגון ויחידותיו. 

הלקוח החיצוני, הלקוח הפנימי ומקומותיהם בניהול ובתפקוד של יחידת איכות. שיטות של ניהול קשרים עם   •

, ספקים ובעלי עניין. מדידה עניינית ומועילה של שביעות רצון לקוחות וספקים,  )וחיצונייםפנימיים  (לקוחות  

 שמירה עליהם ושילובם בתפקוד הארגון.  

 מה תפקידה של כל יחידה בארגון במטלת קידום האיכות בו.   •

של    ניהול גמיש: העצמת עובדים והטלת האחריות על איכות על מנהלים ועובדים בשטח. התאמת תפקודו  •

 כל הארגון למצבים חדשים שמתעוררים מדי פעם.  
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המתפקדת    4  הנדרש ליישום בתעשייה    –  Agile Management  –סקירת השיטה החשובה של ניהול גמיש   •

מהירות   ארגוניות  הסתגלויות  דורשים  אלה  בסביבה.  ומהותיים  תכופים  שינויים  עם  מורכבים,  בתנאים 

 ואפקטיביות לשינויים אלה.  

תפקוד יחידת האיכות: מנהל האיכות ואנשיו מתקשרים ישירות עם כל אנשי הארגון, מהפסגה עד אחרון  •

ב מקצועית  אותם  ומרעננים  אותם  מנחים  בתכן,  המפעילים,  בפיתוח,  בשיווק,  איכות  עקרונות  הטמעת 

 בהנדסת הייצור, בייצור, בהספקה ובתמיכה. 

תקשורת ארגונית, דינמיקה קבוצתית, סוציאליזציה לארגון,    –הכרת מנגנונים ותהליכים ארגוניים בסיסיים   •

יהולם, תגמול עובדים,  ניהול עובדים ומשאבי אנוש, פתרון וניהול עימותים וקונפליקטים, שינויים ארגוניים ונ

 מוטיבציה לעבודה ולפריון, תרבות ואקלים ארגוניים, פתולוגיה ארגונית.  

כשלים במוצר ובתהליך, שיקולי עלות בהחלטות על  פסילה, תיקון, פעולה   –התאמות ומעגלי הטיפול בהן  -אי •

 מתקנת, פעולות מונעות.   

גון מחלקת אבטחת איכות, מדורים במחלקה, מה לימוד צורות הניהול הקיימות בשטח, כ  –יחידת האיכות   •

 מתבצע בסמכותה ומה בדרך כלל לא.  

  

 מחשוב ושימושי תוכנה באיכות ובאמינות   .7

רלוונטית   • ושימוש בשפת תכנות  לימוד  ותרגומו לשפת תכנות;  יסודות התכנות; מושג האלגוריתם  הכרת 

   לניהול ולניהול איכות ארגוני ותעשייתי.
, כולל Windowsד בשימוש מחשבים, בתכנות ובסימולציות מחשב. שולחן העבודה של  תפיסות ומושגי יסו •

 שיטות אינטגרציה ודיפרנציאציה.    יסודות סימולצית מחשב של מערכות סטטיות ודינאמיות;

באלגוריתמים  • יסוד  ומושגי  תפיסות  איכות.  בשימושי  המוכרות  וסימולציות  מסוימות  תכנות  שפות  לימוד 

על וחשבוניות  טכניות  בעיות  פתרון  איכות;  באבטחת  עיבוד-וחישובים  כגון  בתוכנות  שימוש  תמלילים  -ידי 

ואחרות, המשמשות חישובי   MATLAB ,R ,SAS, הכרת  JMP ,Excel, גיליונות אלקטרוניים  Word-בסיסי ב

 איכות בארגונים שונים במשק.  

לשימוש עתידי על ידי בעלי עניין, לא רק מבחינת נגישות  ניהול ידע ומידע בארגון; הפצת מידע וידע ללימוד ו •

אלא גם בדחיפת מידע וידע; כלים לאיסוף, לעיבוד ולניתוח נתונים. תקינה לניהול ידע, היררכיית התיעוד  

 בארגון, תיעוד פנימי וחיצוני, רשומות, נהלים והוראות עבודה,  א חזור מידע ונתונים.  

  

 כלים סטטיסטיים   .8

ידע בהסתברות ובסטטיסטיקה חשוב להבנת אופני הישתנויות בטבע ובתעשייה ולאבחון אופני ההתנהלות   •

 של תהליכים שונים.   

התפלגות, פרמטרים של מיקום ופיזור;   –מבוא להסתברות; מודלים של השתנות אקראית; משתנה אקראי   •

גיאומטרית, בינומית, פואסונית,  -ות: התפלגויות היפרהישתנויות טבעיות מוכרות באבטחת איכות ובאמינ

נורמלית, ביתא, מעריכית, גאמא,    –גיאומטרית, בינומית שלילית; מודלים רציפים של הישתנות   אחידה, 

 נורמלית.  - ווייבול, לוג
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ניתוח נתונים והסקה סטטיסטית על פי ממצאי מדגם. אמידה של פרמטרים; התאמת    –שיטות סטטיסטיות   •

עריכת היסטוגרמה ומבחן סטטיסטי של התאמתה להתפלגות משוערת; רווחי   – התפלגות לנתונים  מודל  

 סמך לפרמטרים של התפלגויות; בדיקת השערות סטטיסטיות על פרמטרים; טעויות סטטיסטיות.  

קטים רגרסיה ליניארית פשוטה, רגרסיה מרובה; ניתוח שונות חד כיווני; ניתוח שונות דו כיווני; גורמים והאפ •

 רגרסיה מרובה בצעדים; גורמים רציפים וגורמים קטגוריים.   שלהם. מושג האינטראקציה בין גורמים.

ומדגם; מטרת הדגימה הסטטיסטית; תוכניות דגימה לאמידת פרמטרים   האוכלוסייתוכניות דגימה לאיכות:  •

וטעויות שנובעות מאי של תהליכי דגימה;   עמידה בהנחות סטטיסטיות-ולמבחני השערות; טעויות דגימה 

לביקורת של תכונות   דגימה  למבחני השערות.  ודגימה סדרתית  כפולה  דגימה  יחידה,  פרמטרים  (דגימה 

למשל, תוחלת  (ודגימה לבדיקת ערכי פרמטרים של התפלגויות רציפות    )קטגוריים או סולמיים של מוצרים

 . )של משתנה נמדד במוצר

 זה סוגי טעויות סטטיסטיות הן מנסות להגן.   תוכניות דגימה תקניות, ייעודיהן ועל אי

בקרה סטטיסטית של תהליכים: הגדרות ומושגים; מודלים של הישתנות המצויים בקווי ייצור בתעשייה; סוגי  •

תרשימי בקרה ותרשימי עזר   תרשימי עזר לייצוב תהליך,  תרשימים: תרשימי ריצה, תרשימי עבר אמפיריים,

ליכית; יכולת תהליך, כושר תהליך, ביצועי תהליך ומקדמיהם; תרשימי לשינוי הפרמטרים בהישתנות התה

 בקרה למשתנים רציפים ולמשתנים בדידים,  

); המודל הבינומי, תרשימי בקרה   X ,R) , ( X ,S)תרשימי בקרה מתוכננים וקביעת גבולות בקרה; תרשימי 

p ,npמבחני השערות; המודל הפואסוני; תרשימי בקרה ,C   ו-U  ; ) :תרשימי בקרה לריצות קצרותiX, MR(  .

ותרשימי    multi-vari. תרשימי בקרהCUSUM-ו  EWMA ,(MA)   ממוצעים נעים  –תרשימי בקרה מצטברים  

בקרה לריצות קצרות למשתנים בדידים. שיטות יישום והטמעה של בקרה סטטיסטית בתהליכים: קביעת  

 אופייני בקרה, הבאת תהליך למצב יציב ושמירתו.  

;ניסוי מאוזן תכ • ניסוי מדגמי  ידועים בעזרת  ניסויים: הפקת מרב המידע על פרמטרים לא  ן סטטיסטי של 

. חתירה לכינון אופטימלי בעזרת ניסויים )p-k 2, k2(  ;ניסויים פקטוריאליים מלאים או חלקיים עם שתי רמות

מודל ריבועי לחיזוי אפקטים  מאוזנים עם נקודות מרכז במערכי ניסויים פקטוריאליים עם שתי רמות; התאמת  

גורמים   רמות  תגובה(של  עם  )משטחי  מבוקרים  ניסויים  של  מודלים  חסון;  תכן  להשגת  טאגוצ'י  שיטות   ;

בין  האינטראקציה  מושג  רעש;  וגורמי  משפיעים  גורמים  ומקוננים.  ,מוצלבים  אקראיים  קבועים,  אפקטים 

על ערך האפקט המצופה. בדיקה של    )מוגדר(ק  גורמים וחיפוש מספר מינימלי של גורמים שמכיל מידע מספ

דיון   12ראה בסעיף  (  Gage Repeatability & Reproducibility ,GR&R  –אמינות ממצאי המדידות   להלן 

 .   )במושג הזה

  

 בטיחות וניהול סיכונים   .9

הגורם האנושי בתאונות, המוטיבציה, המחוקק; הבסיס החוקי לאחריות    –מושגי יסוד בבטיחות; דיני בטיחות   •

בעבודה   נפוצים  סיכון  גורמי  עובדים;  של  ובריאות  בטיחות  שמירת  פיזיקליים,    –על  ביולוגיים,  כימיים, 

 ארגונומיים; גהות תעסוקתית.   

; איתור וניתוח גורמי שורש לאי התאמות ולכשלים והטיפול  שיטות לזיהוי מוקדם של כשלים פוטנציאליים •

 בהם; שיטות מעקב ובקרה, לרבות זיהוי ועקיבות של מוצר לאורך כל חיי המוצר.  
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ניתוח סיכונים ומזעורם; שיטות של ניהול סיכונים; שילוב הערכות סיכונים בשלבי הפיתוח, הניסוי והייצור  •

 .  וסוגי מטלות ופעולות ארגוניות שונות

ניהול בטיחות בארגון; תקנים לניהול בטיחות; כלים לחקירת תאונות ותקריות, כדי למנוע הישנות מקרים של   •

 סיכון בטיחותי; מנגנונים לקבלת החלטות ברמת מעסיק, מנהל ועובד.   

  

 הנדסת אמינות ותחזוקתיות   .10
יצוע משימה ;סקירה כללית  מושג האמינות ופונקציות אמינות; מושגי התחזוקתיות, הזמינות והסתברות ב •

 .  RAMSTשל פעילויות הנדסת 

. מדדי אמינות, תחזוקתיות וזמינות. תכן ליתירות מערכות; MTTF ,MTBFפונקציות אמינות, קצב תקלות , •

 מערכות עם פריטים בני תיקון. 

 לשיפור זמינות פריטים ומערכות.   )תקופתית( תחזוקה מתוכננת  •

זמינות פריטים במחסן. אמידת התפלגות האמינות    אספקה אופטימלית של חלקי חילוף • לפי מודלים של 

 מנתוני שדה; אמידה ורמות סמך לפרמטרי אמינות.  

כשל   • אופני  ניתוח  אמינות;  לחיזוי  ותחזוקתיות; שיטות  זמינות  אמינות,  אמינות; הקצאת  להדגמת  שיטות 

;FRACAS   .וגידול אמינות 

 , בדיקות מאמץ מדורג HASS ,HALTמערכות:  בדיקות מואצות לאמידה ולהוכחה של אמינות •

(Step-stress testing)  ודרכי הרחבתם ניסוי מואץ  . מודלים מתמטיים מקובלים להאצת ממד הזמן בתנאי 

 למודלים יותר מורכבים. 

  

 איכות הרכש  .11
וסיווגם ;שיטות  איתור מקורות אספקה ;דירוג ספקים    ניהול, סיווג ובקרת ספקים; שרשרת אספקה וניהולה; •

התקשרות; רכש גלובלי; סחר אלקטרוני; רכש בתנאי תחרות ;שיתוף ספקים בתפקוד איכות הארגון ;רכש  

) כעזר בניהול רכש; היבטי  (ERPמערכות מורכבות; רכש תוכנות; כלכלת הרכש; תוכנות כגון ניהול הייצור

 ועלויות.   תועלת; דיני חוזים; הזמנות והסכמים; תקציב -תמחיר; ניתוח עלות 

  

 הנדסת מדידות    .12
אי  • מדידה;  בשיטות  בסיסיים  באי-מושגים  כמרכיב  במדידה  הבדיקה. -ודאות  ו/או  הייצור  בתהליך  ודאות 

GR&R    והמרכיב של טעות מדידה בהשתנות הנמדדת בתהליך; ניתוחי אי ודאות בתהליכי מדידה; התקנים

וניתוח נתונים; תקנים, תחיקה והנחיו וציוד מדידה  דיגיטליים, ניטור  אנלוגי   –ת בנושאי מדידות; התקנים 

 וחשמלי.  

מדידת טמפרטורה; מדידת לחץ ומהירות; מדידת זרימה וספיקה; מדידת חיבורים ומאמצים; מכטרוניקה:  •

 חישנים, מפעילים ובקרים; התנהגות של מערכות מדידה.  

 ניהול איכותי של מערכי ציוד המדידה והכיול בארגון.   •
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 תקינה ורגולציה   .13
ארגוני תקינה לאומיים, אזוריים ובינלאומיים    מערך התקינה הגלובאלי, מקורו, ההנעה והסיבות להקמתו. •

 והקשרים ביניהם.  

 תקני מוצרים ותקני מערכות. מדריכים ומסמכי דרישות תקניים. מבנה המשפחות של תקנים.    •

 רכת, ועדות תקינה ומערך רשמי של ביצוע רוויזיות.  תהליכי יצירה ובנייה של תקנים, לרבות תקני ניהול מע •

 התפתחות היסטורית של תקני הניהול ותהליך התעדת ארגונים לתקנים האלה.   •

 תקני ניהול איכות ומקורותיהם, תקני ניהול איכות סביבה ובטיחות ועוד.   •

 .  )אחריות חברתית ועוד  תעופה, מזון, תרופות, חינוך, בריאות, תעבורה, תקשורת, אנרגיה,( תקנים מגזריים   •

 .  )IMS(שילוב מערכות ניהול ותקינה  •

 , תקנים המשלבים דרישות הסמכה והתעדה.  ) מעבדות(תקני הסמכה  •

גופים רגולטוריים: נציגי הלקוחות )הציבור( מול ספקים של מוצרים ושירותים שבהם אין לציבור ידע וכלים   •

 .   )מזון, תרופות, תחבורה, חינוך וכו'(להעריך את איכות התוצר המתקבל 

ומול הציבור.  • מייצגים. התנהלות הגופים הרגולטוריים מול הארגונים  והציבור שהם  הגופים הרגולטוריים 

 של היצרנים.    (accountability)והדרישה למתן דין   (responsibility)תחומי האחריות 
  

 תקנים לאומיים ובינלאומיים  

ייצור אחיד של מוצרים  • תקני מינהל הרכש של משרד ההגנה האמריקני. תקינה כהבטחת היכולת לקיים 

 צבאיים על ידי ספקים שונים שיעבדו כולם בדיוק באותן השיטות, אותם החומרים ואותם התהליכים. 

ייצור של ספק במקום אישורי • מוצרים   מה הביא לשינוי הגישה במינהל הרכש האמריקני: אישור תהליכי 

 , דרישות איכות מתוכניות ייצור.  MIL-Q-9858Aספציפיים שלו. המסמך התקני 

)   International Organization for Standardization  הוא   למעשה, שמו(   ISO  הקמת ארגון התקינה הבינלאומי, •

 . בשוויצריה

למסמכים  Quality Program Requirements ,MIL-Q-9858Aאימוץ   • והמרתו  בקנדה, ,  אזרחיים  תקניים 

 . ISO 9000 : סדרת מסמכי1987-בריטניה וגרמניה, עד הפיכתו לתקן בינלאומי אחיד ומוסכם ב

 9004עד ת"י     9001,   9000וגרסותיהם הלאומיות המחייבות, כולל למשל ת"י    ISO 9000משפחת תקני   •

 העדכניים.  

  .עקרונות ניהול הבטיחות בארגון – OHSAS 18001תקן  •

 עקרונות לניהול היבטים סביבתיים; ארגונים בתחום התקינה החברתית.  – ISO 14001 תקן •

 לניהול אחריות חברתית.   10000התקן הישראלי ת"י  •

רפואי, • וציוד  רפואה  מזון,  תרופות,  בייצור  איכות  הסמכת  ISO 22000, HACCP, GMPכגון:    תקני  תקן   ,

 .  JCIפואיים, כגון הסמכות . מדריכים להסמכת איכות במוסדות ר17025מעבדות 

 עקרונות לביצוע מבדקי התאמה לתקנים, עמידה בדרישות והכנת ארגונים למבדקי תקינה ורגולציה.   •
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 במערכות ניהול   AUDITINGעריכת מבדקים  .14
 מבדקים צד ראשון, שני ושלישי.   •

 מבדקי מוצר ומבדקי תהליך.   •

 דרישות, קריטריונים ועקרונות לביצוע מבדקים, דרישות וכישורים של עורך מבדקים ראשי ועורכי מבדקים.   •

 תהליך ביצוע של מבדקי מערכות ניהול ושילוב מבדקים, כלים לביצוע מבדק.   •

 סוגי מבדקים שונים למערכות ניהול ולמודלים לניהול איכות.    •

 .  ISO 19011תקן לניהול מבדקים,  •

 ות אתיים לביצוע מבדקים.  עקרונ •

 .  )ארגוניים- תוך(מבדקים פנימיים  •

  

 מארזי שיטות וכלים, מודלים ומנגנוני פרסים על ניהול איכות ומצוינות ארגונית   .15
 מקור, רעיון, שיטות ויישומים. דעתו של דמינג על פרסי איכות.   –פרס דמינג ביפאן  •

 האירופית ודומיה בעולם.   EFQMפרס בולדריג' בארה"ב למצוינות ארגונית .מערכת  •

• TQM    עליה פרסים  והענקת  שיפור  צוותי  עבודת  נדרשת;  בעבודת (כמערכת  הצלחה  ומדדי  אפקטיביות 

   ).צוותים

• CMMI ,כלים ארגוניים למגזרים שונים: מכלול כלי קייזן ;LEAN ,6  , סיגמאHACCP . 

 פריסת תפקודי איכות  ומיפוי ערך ללקוח.   •

 תורת האילוצים.   •

 .  S5תכן חסין ; •
  

 יצירתיות וחדשנות בארגון   .16
 מה היא יצירתיות ומה היא חדשנות. דוגמאות.   •

 חדשנות מול סטגנציה ארגונית.   •

 מרכיבי חדשנות ארגונית.   •

 שיטות למדידת חדשנות וכלי ניהול בתחום.   •
  

 איכות השירות    .17

 .  )הבדלים תפיסתיים(איכות השירות לעומת איכות המוצר  •

 ממדי איכות השירות; ניהול איכות השירות.   •

הפער בין האיכות הנתפסת לרמת הציפיות של  (מדידה השוואתית    –מתודולוגיה למדידת איכות השירות   •

 .  )ענה על צורכי הלקוחותהלקוחות, לבין מידת המ

; ראיונות, תצפיות, קבוצות מיקוד, לקוח )IPA ,SERVQUALלמשל  (  כלים למדידת איכות השירות: שאלון •

 סמוי וכו'. 

 תרבות איכות, אקלים איכות, אקלים שירות.   •
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