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 : מועד ההרצאה

 תיאור הקורס

 הקורס עוסק בשיטות הבסיסיות לאיכות ובגישות העיקריות לניהול איכות, בסדר הנושאים הבא:

סקירת נושאים רלבנטיים טלות הקורס. מבנה, מטרות, מ – איכותה הצגת הקורס, ועקרונות( 1)

ואיכות התאמה, תרשימי זרימה לחישוב  תכןועקרונות יסוד, איכות  םמושגיבהסתברות וסטטיסטיקה. 

  והמחשת הקשר בין איכות לעלות ותפוקה.

עקרונות יסוד, תהליך יציב ובלתי יציב, סיבות כלליות ומשויכות, מבנה  -בקרת תהליך סטטיסטית ( 2)

 , תרשימי בקרה מיוחדים.תרשימי בקרה למשתנים ,תרשימי בקרה לתכונות .קרהתרשים ב

כולל  עקרונות יסוד ומושגים ראשונים, דגימה פשוטה, כפולה, מתקנת. – דגימת קבלה )לפי תכונות(( 3)

  יישום התקן האמריקאי לתוכניות דגימה.

ת, מערכות מדדי איכות, תקני איכות. עלויות האיכות, עקרונות וגישות להבטחת איכו – ניהול איכות( 4)

 הרקע להתפתחות תפישת האיכות בעולם, שיפור איכות ותכן לאיכות.

 מטרות הקורס

  איכותלהכרה והבנה של מושגי ועקרונות היסוד והגישות העיקריות 

  רכישת מיומנויות לבניה ושימוש בכלים ושיטות לבקרת איכות סטטיסטית 

 הכרה והבנה של מערכות הבטחת וניהול האיכות בארגונים 

 יפוח חשיבה אינטגרטיבית ויצירתית בעבודת צוות למול בעיות חצי מובנותט 

  שימוש מושכל בכל הידע והכלים הרלוונטיים מקורסים קודמים 

 מבנה הקורס

 שעות 1.3שעות; תרגול:  3.3הרצאה:       

 קורסי קדם

 סטטיסטיקה.

 

 דרישות הקורס

. התרגילים הינם לצורך תרגול החומר הנלמד ואין צורך לתרגול עצמאיתרגילים  פתרון .1

 להגישם. 



שיוגש ברביעיות. פרויקט זה יסכם את החלק בקורס מציון הקורס,  23%שמשקלו פרויקט,  .2

בדוח הפרויקט, יש לכלול הקדמה אשר תפרט את צורת  ית.שעוסק בבקרת תהליך סטטיסט

פעל הצוות כדי עבודת הצוות על הפרויקט, המשימות של כל אחד מהמגישים, והדרך בה 

שכל המגישים מבינים את כל מה שנעשה בפרויקט. מספר צוותים יוזמנו להגנה  להבטיח

 .כל מרכיבי הפרויקטבמסגרתה יידרש כל אחד לגלות בקיאות והבנה לגבי  על הפרויקט

 מבנה ציון הקורס: 

   משקל    מרכיב  

           23%                                    פרויקט         .1

 חובת מעבר  - 03%    מבחן מסכם .2
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