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?איך זה יעבוד

קביעת  
הרכב פורום  

מומחים

מומחים13•

תעשיות ואקדמיה•

שי  פגמ
התנעה  
והכרות  

1+2

.הצגה עצמית וניסיון רלוונטי בתחום האמינות•

.הצגת הארגון אותו אתם מייצגים והעיסוק בהנדסת אמינות בארגון•

".כואבות"סוגיות , נושאים שאתם רוצים להעלות לדיון בהמשך•

.רעיונות להרצאות ולמרצים מעניינים ועדכניים לפורום המורחב•

מפגשי  
המשך

העמקה ודיון בנושאים שנקבעו•

מפגשים  
לקהל הרחב

"צעירים"אנשי אמינות , מפתחים, הרצאות להעלאת מודעות והנגשת ידע למהנדסי מערכת•



1סדר יום מפגש מספר 

מציגנושאשעה
משה, שרון, גיאפתיחה14:00-14:15
אולגה+טניהמטרות הפורום14:15-14:25
טניה שווירץהצגת רפאל14:25-14:30
נושאים כואבים ונושאים  , העיסוק באמינות14:30-14:35

חדשים

אולגה גלפנשטיין

אביגדור זוננשייןמנסיוןתובנות 14:35-14:40
עופר דואניאויריתהצגת תעשיה 14:40-14:45
רחל קייסחטיבת כלי טיס–הצגת אלביט מערכות 14:45-14:50
מיכליןר חיים "דהצגת הטכניון14:50-14:55
כוכבא-צביקה ברהצגת פיליפס14:55-15:00
אלדד גליליש"תע/הצגת אלביט15:00-15:05
באפר-הפסקה 15:05-15:10
סוגיות כואבות : סיכום ביניים בנושאים–דיון 15:10-16:00

ונושאים חדשניים שנרצה לדון בהם במסגרת  

,הפורום

.אופן המפגש הבא

:1סדר יום מפגש מספר 



2סדר יום מפגש מספר 

מציגנושאשעה
אולגה+טניה1' היזכרות בנושאים ממפגש מס–פתיחה 14:00-14:10
יאיר שימ"מל–א "הצגת תע14:10-14:15
חיים רייכמןאלתאהצגת 14:15-14:20
קטנרקי 'גIIמערכות כלי טיס ' חט–אלביט 14:20-14:25

סוגיות כואבות  , אינקוזיתובנות מהקורס שהתקיים במסגרת 14:25-14:30

.ונושאים חדשים

אמנון גנות

אור-אלון סנהנושאים כואבים ונושאים חדשים, העיסוק באמינות14:30-14:35
באפר14:35-14:40
סיכום סוגיות כואבות ונושאים חדשניים שנרצה לדון  –דיון וסיכום 14:40-15:30

,בהם במסגרת הפורום

,3' ים למפגש מומחים מס/קביעת נושא

.נושא ומרצה": קהל הרחב"ל1' קביעת תוכן מפגש מס

:1סדר יום מפגש מספר 



שווירץטניה



מ"מערכות לחימה מתקדמות בע-קניין רפאל 
31385314#: סימוכין

ס"בלמ

RAMST  -פורום מומחים

מפגש היכרות

יוספזון-ר טאטיאנה שווירץ"ד

פעילות משותפת של האיגוד הישראלי להנדסת  

מערכות והאיגוד הישראלי לאיכות



מ"מערכות לחימה מתקדמות בע-קניין רפאל 
31385314#: סימוכין

ס"בלמ

ברמה האישית

8

:השכלה

באמינות והבטחת .Ph.Dושלישי  .M.Scתואר שני , בפיסיקה בטכניון.B.Aבוגרת תואר ראשון •
.איכות בטכניון

ועורכי מבדקי איכות בכירים של Reliability Engineers (ICRE)מוסמכת קורסים הנדסת אמינות •
.מכון התקנים הישראלי

:ניסיון

הנדסת מערכת לאמינות  , עובדת ברפאל במרכז אמניות ובטיחות בתפקידים של חוקרת2016-מ•
.RAMSTוניהול קווי והיום בתפקיד של מומחה מקצועי בחיר בתחום 

הובלת נושא  , הנדסת מערכת לאמינות,  הפעילות במחלקה כוללת הקמת תשתיות ידע במחלקה
ניהול ישיר של , העברת הרצאות בנושאי אמינות לפורומים מגוונים ברפאל, (DfR)תכן לאמינות 

.עמיתים במחלקה ועוד

כולל ניהול ובדגש על  SCDשנים באמינות והבטחת איכות פרויקטים בחברת 12בעלת ניסיון של •
הנדסה משולבת ובנית תשתית , כחלק מהנדסת מערכת לאמינות. פרויקטי פיתוח וטכנולוגיות

פיתוח  / מכאניקה/תוכנה/הנחיה והטמעה של שיטות לניהול פרויקטי פיתוח משלבים חומרה, איכות
.  טכנולוגיות החל מסקרי חוזה עד סקרי תיכון והעברה ליצור



מ"מערכות לחימה מתקדמות בע-קניין רפאל 
31385314#: סימוכין

ס"בלמ

תוך  , זמינות ובטיחות של מערכות המפותחות ברפאל, גיבוש וביסוס אמינות

,  ומתן מענה לכל פרויקטי רפאלמעורבות מערכתית בפרויקטים לאומיים

.  פ צרכי רפאל ולקוחותיה"ע

הטמעת והנחלת שיטות ותהליכי עבודה בנושאי  , מחקר ופיתוח תשתיות

RAMSTברפאל.

RAMST – Reliability, Availability, Maintainability, Safety, 

Testability
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מ"מערכות לחימה מתקדמות בע-קניין רפאל 
31385314#: סימוכין

ס"בלמ

חקר ביצועים/נ"תעו

המשאב האנושי ומסלולי התפתחות

10

הנדסת מערכת אלקטרוניקה

/  מכאניקה

אווירונאוטיקה
/כימיה/פיסיקה

חומרים

/סטטיסטיקה/מתמטיקה

אמינות ובטיחות

תוכנה

מגווןבעלי רקע מקצועי עובדים 28קבוצה הטרוגנית של 

מקצועי

ניהולי-טכנו

קווי



מ"מערכות לחימה מתקדמות בע-קניין רפאל 
31385314#: סימוכין

ס"בלמ

11

-עבדנו על כ

פרויקטים200

60ביקוש של 

א"ש



מ"מערכות לחימה מתקדמות בע-קניין רפאל 
31385314#: סימוכין

ס"בלמ

?משפיע על גישות ותפיסת אמינותBig-Data-וAIאיך התפתחות של 1.

ניסויים ' להערכת אמינות עבור מערכות עם מס( Bayesian)בייסיאנייםשיטות ויישום מודלים 2.

.מוגבל

איך היום בעידן של אלגוריתמים מורכבים ושימוש  . אמינות ובטיחות תוכנה כולל אלגוריתמיקה3.

?  מבצעים הערכה של אמינות תוכנהOpen Source-ב

? רלוונטיים היום " קלאסיים"מדריכים /האם תקנים4.

(MIL-HDBK-217F-N2/ FIDES/TELLCORDIA/NPRD2016/ NWSC  )

?מה אלטרנטיבהעד כמה חיזוים שמבוצעים לפי מדריכים האלה קרובים למציאות ו

Shelf Life+Dormant Life+Field Life: אורך חיים של רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מוכללים5.



גלפנשטייןאולגה 



MIDBAR 21 LTD                                                                                                            מ"בע21מידבאר

.21מידבארלהעבירם או לפרסמם ללא אישור , אין לעשות בהם שימוש. מ"בע21מידבארהשקפים הינם רכוש חברת 

גלפנשטייןאולגה 

תואר ראשון בהנדסה מכאנית ותואר שני במנהל עסקים

,שנה בתחום האיכות והאמינות20מעל 
פרוייקטיםניהול , אוטומוטיביתהנדסה , לפני כן

הנדסת ניסויים, מורכביםפרוייקטים, הנדסת אמינות

דיסיפלינותמגוון , אזרחי, בטחוני: מגוון תעשיות

CRE (Certified Reliability Engineer)-מוסמכת כ
CMQ (מנהל איכות מוסמך.)

הנדסת איכות ואמינות–7816ר ועדת תקינה "יו
פרוייקטיםהנדסת מערכות וניהול -7818וועדה 

•-



MIDBAR 21 LTD                                                                                                            מ"בע21מידבאר

.21מידבארלהעבירם או לפרסמם ללא אישור , אין לעשות בהם שימוש. מ"בע21מידבארהשקפים הינם רכוש חברת 

:הנדסת אמינות כמקצוע

?תוכניות לימודים בהנדסת אמינות•

חוסר במהנדסי אמינות•

:טכנולוגי

?רלוונטי–כמותי בגישות מסורתיות FMECA-חיזויי אמינות ו•

AI ,BIG DATA: ידי שימוש בגישות חדשות-וקפיצת מדרגה עלשידרוג•

•Digital Twins–לימוד  , מודרניזציה של תחום האמינות הן בפיתוח והן באחזקה
לא רצוייםוארועיםמתקלות 

הנדסת אמינות והחיבור להנדסת מערכות•

AIמערכות עם , מערכות אוטונומיות: הנדסת אמינות למערכות מודרניות•
16

סוגיות כואבות ונושאים מומלצים לדיון



MIDBAR 21 LTD                                                                                                            מ"בע21מידבאר

.21מידבארלהעבירם או לפרסמם ללא אישור , אין לעשות בהם שימוש. מ"בע21מידבארהשקפים הינם רכוש חברת 

רכב  -הנדסת אמינות וניסויי אמינות למערכות לכלי–Innoviz–ירון רום 

אוטונומיים

17

מרצים מומלצים להרצאות לקהל הרחב



אביגדור זוננשיין



הערכת סטטוס  -הנדסת אמינות ובטיחות
כווני מקצועיים אפשריים, בישראל

מרכז גורדון להנדסת מערכות ומוסד  , עמית מחקר בכיר, אביגדור זוננשיין' דר
שמואל נאמן בטכניון

2022



RAMS-הערכת סטטוס בישראל

חסרות ולא מעודכנות-תכניות לימודים איכותיות•

חסרות-תשתיות מחקר בקדמת הידע וההתנסות•

שימוש בעיקר בשיטות -יישום בחברות ופרויקטים•
מסורתיות

שילוב חלקי בהנדסת מערכות ובהנדסת איכות•

יישום מועט של הנדסה דיגיטלית•



תחומים מקצועיים לפיתוח ויישום
שימוש בתהליכי הנדסת  ,ניסויים במחשב,שימוש במודלים וסימולציות•

MBSEושילוב עם וב ,מערכות מתקדמים כמו חשיבה מערכתית יישומית
לניתוחי והערכות אמינותDTותאום דיגיטלי 

DFVו DOEכמו ,שימוש בתהליכי הנדסת איכות מתקדמים•

יישומים מודלים פיזיקליים ממוחשבים לחיזוי אמינות רב פרמטרי•

יישום רשתות ביאסיאניות•

– KIDבמסגרת  ZIOיישום גישות מוצעות על ידי •
KNOWLEDGE,DATA,INFORMATION

PHMוניטור בריאות CBMיישום גישות של תחזוקה חזויה •

STAMPיישום גישות מערכתיות להנדסת בטיחות כמו •

(תפעול,הנדסת אנוש)בשילוב קבוצת העבודה בנושא HSIיישום גישות •



RAMSצעדים אפשריים בקבוצת העבודה 

לימוד משותף של תחומים וגישות חדשניות מהטובים בתחום  •
(ZIO ,LEVESON)בארץ ובעולם 

ואיתור מרכזים אקדמיים או אנשי ,גיבוש תכנית מחקרים מתקדמים•
סגל אקדמי לקידום מחקרים אלו בשיתוף שלנו

סמינרים בתחומים מתקדמים,ארגון ימי עיון•

שילוב בכנסים של האיגוד להנדסת מערכות ומרכז גורדון•

!בהצלחה לכולנו•



עופר דואני



.א"לשכפל או לגלות תוכן מסמך זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התע, אין להעתיק. מ זכויות קנין במסמך זה"לתעשייה האווירית בע

ס"בלמ

24

אינקוזיהתנעת פורום אמינות 

2022אוגוסט 



.מ"אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התעשייה האווירית לישראל בע, לשכפל ולגלות תוכן מסמך זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו, אין להעתיק. מ זכויות קניין במידע שבמסמך זה"לתעשייה האווירית לישראל בע

א מרכז הנדסה ופיתוח"תע–הצגה עצמית 

עופר דואני: שם
.RAMSהנדסת מערכות : מומחיות

שנים 20עובד מעל ל  .מהנדס חשמל ואלקטרוניקה ובעל תואר מגיסטר בניהול והנדסת בטיחות, בוגר חיל האוויר

במגוון תפקידים החל בתחום פיתוח מערכות אלקטרוניות ובעשור האחרון עוסק בתכן לאמינות ובטיחות  א"בתעש

.וברישוי לבטיחות של מערכות אזרחיות( ים אוויר יבשה וחלל)מערכות צבאיות 

.א"תעשכיום משמש בתפקיד ראש תחום אמינות ובטיחות מערכות במרכז הנדסה 

פייגליןאפרים : שם
SOSעוסק בתכן לאמינות ובטיחות מערכות ,א"בתעששנים 10עובד מעל ל  .מהנדס חשמל ואלקטרוניקה

.א"תעשכיום משמש בתפקיד ראש שטח אמינות ובטיחות מערכות במרכז הנדסה 

. RAMSלטובת עבודת ( בייסרשתות )AIמקדם שילוב נושאי 

25



.מ"אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התעשייה האווירית לישראל בע, לשכפל ולגלות תוכן מסמך זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו, אין להעתיק. מ זכויות קניין במידע שבמסמך זה"לתעשייה האווירית לישראל בע

We are Reliability-Availability-
Maintainability-Safety*

*RAMS
UNCLASSIFIED

This document contains proprietary information of Israel Aerospace Industries Ltd. and may not be reproduced, copied, disclosed or utilized in any way in whole or in part, without the prior written consent of Israel Aerospace Industries Ltd

שנות ניסיון מצטבר בעולם האמינות60כ 

עבודה צמודה עם מהנדסי המערכת  

בתפקידי מהנדס מערכת –הראשיים 

RAMS

עבודה עם כלים ושיטות מתקדמים בשוק 

ובעולם

DER Representation vs. regulation 

authorities (CAAI, FAA, EASA)



.מ"אלא על פי הסכמה מראש ובכתב של התעשייה האווירית לישראל בע, לשכפל ולגלות תוכן מסמך זה כולו או חלקו או לעשות בו שימוש כלשהו, אין להעתיק. מ זכויות קניין במידע שבמסמך זה"לתעשייה האווירית לישראל בע

"."כואבות"סוגיות , נושאים שאתם רוצים להעלות לדיון בהמשך"

27

2022מהו התפקיד של מהנדס האמינות בשנת ✓

.מול הקשיים והמחיר–יכולה לייעל ולשפר את עבודת המהנדס –כיצד עבודה בשיטות של הנדסת מערכת ✓

.זמינות/בטיחות/תחזוקתיות/אל עולם האמינות( מכווני טכנולוגיה)והמגמות החדשות בעולם הדיגיטלהכנסת עולם ✓

.השונים למודול עבודה נכון לשנים הבאותבפרוייקטיםשיתוף חוויות בין התעשיות ✓

(RAMSאלא –לא רק אמינות )באילתםכפי שהיה –חשוב לדבר גם על הקמת פורום בטיחות ✓



רחל קייס
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אלביט מערכות, חטיבת כלי טיס

רחל קייס
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ראש תחום הנדסת אמינות ואיכות הפיתוח

אמינות. תחומי עיסוק בתחום הנ

FMECA, Stress Analysis ,Testability Analysis, ניתוחי אמינות ואחזקתיות

הגדרת תהליכי סינון, הובלת תחום ניסויי אמינות–בעבר 

איכות. תחומי עיסוק בתחום הנ

חקרי כשל ותובנות רוחביות

Hardware QA

Mechanical QA

ניתוחי סיכונים

הצגת עצמית
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פורטפוליו אוויר וחלל-אלביט מערכות כלי טיס 
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היעדר מתודה לחיזוי אמינות שמספקת תוצאות קרובות למציאות

תחום אמינות תוכנה

תחום אמינות חלל

Predictive Maintenance/Prognostic Health Management 

סוגיות כואבות–נושאים לדיון 
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אמינות תוכנהתחום 
Ann Marie Neufelder

http://missionreadysoftware.com

Predictive Maintenance/Prognostic Health Management 

Michael G. Pecht 

pecht@umd.edu

הרצאות 

http://missionreadysoftware.com/
mailto:pecht@umd.edu


מיכליןחיים 



חיים מיכלין  -יפיםר"ד
עמית הוראה מן המניין, חבר מחקר בכיר

הטכניון, הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול

Expert of International Electrical Commission (IEC)/ Technical Committee 56 “Dependability”. 

Convenor and Project Leader of Maintenance Team of IEC/TC56 for revision of International 

Standards: 

IEC 61123 “Reliability testing - compliance test plans for success ratio”. Published 2019.

IEC 61124 “Reliability testing - compliance tests for constant failure rate and constant

failure intensity”. In preparation.
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:כואבותמספר סוגיות 
.חיזוי עלות בדיקת אמינות1.

.בדיקה בתנאים של התפלגות לא מעריכית של זמן עד תקלה2.

.עלות בדיקה השוואתית3.

איסוף נתוני אמינות בשטח והשפעתם על הבטחת האמינות של הדורות הבאים של  4.
.מוצרים

:להלן מספר עובדות ידועות
.אמינות המוצרים הנה קריטית להצלחתם•
אותן יש לבצע  , יש תפקיד חשוב לבדיקות אמינות שונות, בהבטחת אמינות גבוהה•

.בכל שלבי מחזור חיי המוצר
ולעתים קרובות , מעלות פיתוח המוצר50%עלות בדיקת האמינות יכולה להגיע עד •

.מעלות פיתוח המוצר כולל ההכנות לייצורו50%עד 



כוכבא-צביקה בר
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Self Introduction
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• Name: Zvika Bar-Kochva

• Work experience: 
– 1988 – 2007: Analog Design Engineer (notably: IDF, Tadiran Communication, Orckit Communications, Philips Medical)
– 2008 – Present: Reliability Specialist in Philips Medical

• Main experience and activities
– Reliability of X-Ray detectors and PCBAs

– Usage based test planning and shipment robustness testing

– Reliability Tracking and Analyses of worldwide fleets of repairable systems

– Reliability planning and reporting

– Reliability predictions

• Formal education: Practical Eng. In Electronics

• Autodidact with interests in history of science and philosophy, innovative technologies, animals and nature, 
alternative thinking in science and advanced Excel

• 54 yo, married + 1

• Living in Binyamina
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Reliability Engineering Resource Creation
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• YT channel (Israeli Reliability Engineering community of Practitioners)
– Reliability education: lectures and conversations 
– Suggested topics:
✓Reliability practices and activities, such as requirements and planning, reliability analyses, reliability 

testing, supply chain management, etc. Go beyond IEEE 1624 to allow audience to undusted best ROI 
activities and the required infrastructure to do it successfully, but also their constraints and limitations

✓Reliability management guide: How to run a reliability program within an organization, activities related to 
design projects, background and infrastructure activities, the ingredients of continues improvement 
process, etc.

✓Reliability engineering relationship with other parts of the organization: System Eng., designers, OPS, 
service, procurement, etc.

✓Reliability engineering succuss stories

– Bring guests from withing the local industry, and notable speakers from abroad

• Create website for the Israeli reliability community of practitioner
– Keep repository of guides, tools, references, blogs, etc.
– Resource location: consultants, test houses, available tools with reviews and selection guides, etc.



אלדד גלילי
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והאיכות   (RAMST)שנים בתחום האמינות 13-מהנדס מכונות בעל ניסיון של כ▪
.  בתעשייה הביטחונית והדפוס הדיגיטלי

.מטעם הארגון הישראלי לאיכות Certified Reliability Engineerבעל הסמכת ▪

בעל ידע תאורטי ומעשי בהוכחות וחיזוי אמינות ובטיחות בתכן של מערכות  ▪
.אלקטרומכניות וחומרי נפץ, מרכיביותמשולבות רב 

אלדד גלילי

© 2018 by Elbit Systems Proprietary41
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פ  "דוגמאות למוצרי המעבדה המרכזית למו

והנדסה
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ניסויים

(ועודוריקומפ, ברוסטון, קנס)ניסויי רגישות •

מערכות/מכלולים/ניסויי אמינות רכיבים•

וקווליפיקציהורפיקציה, ניסויי סביבה•
•HALT/HASS/ALT/ESS
בחינת  , DOE–תכנון וניתוח ניסויים סטטיסטים •

השערות

ניתוחים סטטיסטיים לנתוני מידע גדול  •
(Multivariate methods)

תכן

.בטיחות/הגדרת קונספט אמינות•

ניתוח אמינות•
•FMEA, FMECA, DFMEA, PFMEA
בטיחות בתכן  •

(PHL, PHA, FTA, SHA, SAR,בטיחות תכנה)

זמינות, אחזקתיות, בדיקתיות•

טולרנסיםניתוח •

ניתוח עומס חוזק•
(Monte Carlo/Space Filling)סימולציות •

(SRR, SDR, PDR, CDR, TRR)סקרי תיכון •

טרום פיתוח

מסמכים הנדסיים•

הקצאת אמינות•

הנדסת אמינות ואיכות רכיבים•

'בטיחות וכו, אמינות, הגדרת דרישות איכות•

(סקר חוזה, סקר טרום חוזה)סקר קליטת עבודה •

מענה למכרזים•

מעבר לייצור

(PFMEA, FTA, BOW TIE)ניתוח בטיחות בייצור •

•DFM
•DFA
•QFD, LEAN, KAIZEN
•PRR

שיפור מתמיד

מבדקי איכות•

חקרי תקלה•

גידול אמינות•

•FRACAS
פעולות מתקנות•

הדרכות•
•Gage R&R

RAMST, א"מחלקת הפעיליות



סיכום עד כאן

נושאים כואבים1.

מרצים ונושאים מומלצים2.

?פעילויות רוחב נוספות3.


