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  ד"ר שלמה קרעי שם המרצה:
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 1576066159נייד:  ac.ilbiu@.karhishlomo. דוא"ל:

 מערכת מידע אישי.           אתר הקורס באינטרנט:

        

 

 תיאור הקורס

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

ירת נושאים רלבנטיים סקמבנה, מטרות, מטלות הקורס.  – 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 ,רה לתכונותתרשימי בק .תרשים בקרה

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

  יישום התקן האמריקאי לתוכניות דגימה.

איכות, תקני איכות.  עלויות האיכות, עקרונות וגישות להבטחת איכות, מערכות מדדי – 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 

 ארגוניםהכרה והבנה של מערכות הבטחת וניהול האיכות ב 

 טיפוח חשיבה אינטגרטיבית ויצירתית בעבודת צוות למול בעיות חצי מובנות 

  שימוש מושכל בכל הידע והכלים הרלוונטיים מקורסים קודמים 

 מבנה הקורס

 שעות 2.0הרצאה:       

 קורסי קדם

 סטטיסטיקה.

 

 

mailto:shlomok@post.bgu.ac.il


7107 יוליתאריך עדכון:   

 דרישות הקורס

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

 להגישם. 

כלול י הפרויקט. סטודנטים 2-4בקבוצות שבין שיוגש מציון הקורס,  20%שמשקלו פרויקט,  .2

באמצעות מצגת  על אחד הנושאים שנלמדו והצגתו בפני הכיתה פתרון תרגיל מסכם

 כולל רקע תיאורטי והסברים מפורטים. איכותית,

 מבנה ציון הקורס: 

   משקל    מרכיב  

           20%                                    פרויקט         .1

  00%    מבחן מסכם .2

 :המרצ

: במייל מראש בתיאום ,14חדר  502-11בנין  שעות קבלה: ד"ר שלמה קרעי

shlomo.karhi@biu.ac.il.  
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פרקים 

בספרי 

 הקורס

 מפגש המפגש נושא פרוט 

(1) 

Chapters 

1-2 
 00( פרק 7)

מבנה, מטרות, מטלות הקורס. מושגי יסוד ועקרונות יסוד; סקירה היסטורית של שלבים 

עיקריים בהתפתחות תפישת האיכות, מערכות מדדי איכות, תקני איכות ועוד. "מהפיכת 

 השונות והקשרה לאיכות; ;כותהאיכות", מקורותיה ותוצאותיה, מימדי איכות ואופייני אי

 ואיכות התאמה. כןהגדרת האיכות; איכות ת

 הקשר בין איכות, עלות ותפוקה )תרשימי זרימה(

הצגת הקורס, 

ועקרונות הנדסת 

 איכות

1 

(1) Chapter 

5 

 00( פרק 7)

בניית תרשים בקרה: בחירת התרשים, בחירת גבולות בקרה, בחירת תכנית הדגימה 

בבנייה ויישום  IIושלב  Iריצה. שלב (, ניתוח תבניות ומבחני יונאלית)תדירות, דגימה רצ

סיבות כלליות ומשויכות  ;תהליך יציב ובלתי יציב .של מערכת בקרת תהליך סטטיסטית

גבולות בקרה.  לעומת פרמטר של תהליך וסטטיסטי הבקרה; גבולות מפרט ;)מיוחדות(

 גבולות תהליך, גבולות אזהרה.

בקרת תהליך 

 -טית סטטיס

 יסודות

2 

(1) Chapter 

7 

 00( פרק 7)

(; גבולות בקרה מדוייקים כנגד גבולות המבוססים np, p, c, uתרשימי בקרה לתכונות )

 נורמאלי; תרשימי בקרה עם גודל מדגם משתנה; תרשימי בקרה מנורמלים. על קירוב
תרשימי בקרה 

 לתכונות

3 

4 

(1) Chapter 

6 

 00( פרק 7)

לשונות, ולתצפיות בודדות עם  ,סטיית תקןלטווח, לממוצע, ל -למשתנים תרשימי בקרה 

 .(MRטווח נע )
תרשימי בקרה 

 למשתנים
5 

 6 הצגת פרוייקטים  
 7 הצגת פרוייקטים בהתאם למספר קבוצות הפרוייקטים / הרחבה ותרגול של הנושאים הקודמים 

(1) Chapter 

( פרק 7)  15

00 

, סיכון יצרן וסיכון צרכן, רמת איכות תכנית דגימהדגימת קבלה: עקרונות, מאפיינים של 

 .חד שלבית קבילה ורמת איכות גבולית, תכנון תכנית דגימה
חד  קבלהדגימת 

 שלבית
8 

(1) 

Chapters 

1-2 
 00( פרק 7)

(; תכניות לפי קריטריון MIL STD 105E) קיימיםתקנים ה ותכניות דגיממערכת של 

AOQL .ועוד 
 9 מריקאיהתקן הא

Chapters 

1-2 
 00( פרק 7)

 עלויות האיכות;;  ועוד( סיגמה TQM  ,6גישות ניהוליות להבטחת איכות )

 .גישות להשגת איכות )כולל תכן לאיכות(
גישות ניהוליות 

 לאיכות
11 

 11 הצגת פרוייקטים  

 12 הצגת פרוייקטים בהתאם למספר קבוצות הפרוייקטים / הרחבה ותרגול של הנושאים הקודמים 

 

 13 סיכום וחזרה  

 

 

 בהצלחה רבה !!


