
התמודדות עם אתגרי איכות 
במסגרת ניהול שרשרת אספקה מורכבת 

בתעשיות הביטחוניות

דורית ולעל
SCD, דירקטורית איכות



שינוייםניהול
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Headquarters
Israel

SCD USA + 
Quantum Imaging
USA
Iris
UK and EU

Liaison Office
India

33,000 sqr Ft 
clean rooms

> $180M Turn over
in 2021

Leader in cooled
and SWIR detectors worldwide

More than
500 employees

Significant worldwide 
presence

Significant R&D 
activities & 

Infrastructure 

Over 40 years of 
proven operational 

experience
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One stop shop across the IR spectrum
from low SWaP-C to high end 

VIS-NIR SWIR MWIR LWIR

CMOS InGaAS InSb\ XBn VoXT2SL/MCT

0.4µm 0.8µm 2µm 5µm 8µm 14µm
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Our markets



רקע
"שינוייםאפס"

What the ... is FFF

באמצעואניהספק ,הלקוח



הבעיות
באמתהגדולותהשאלות

אספקהשרשרתמורכבות ?להודיעלמי

?להודיעמה

?להודיעמתי

הפער

?לדעתרוציםאנחנומה

?לדעתצריכיםאנחנומה



Open Your Mind



בכרטיסאלקטרונירכיבהחלפת1#דוגמא

תדיריםלשינוייםשהובילמה ,גלובלירכיביםמשברבשללסחרורהעולםנכנסהאחרונותבשנתיים
רביםמוצריםשלהאלקטרונייםהכרטיסיםבעצי המוצר של

רכיבהחלפת ,איכותלתקןמוסמךהכרטיסיםספק

קריטילא

רכיבהחלפת ,איכותלתקןמוסמךהכרטיסיםספק

קריטי



חדשד"צבהוספת2#דוגמא

.הייצורתהליךשלהסופילשלבמיועדד"הצב
.ללקוחשליחהלפניהפריטתקינותנקבעתפיועל

הלקוחאתלעדכןנדרשכימופיעהאיכותבחוזה
שינויכלעל

,   AS9100מוסמך ,ותיקספק,BTSספק
טובהתקשורת ,השניםלאורךבעיותריבוי

,  AS9100מוסמך ,ותיקספק, BTPקספ
טובהתקשורת ,השניםלאורךבעיותמיעוט

לפני היתהאספקה אחרונה לאחד הלקוחות 
חמש שנים



בתהליךבתנור'טמפשינוי3#דוגמא

הלקוחמפרטמגבולותחורגתהמוצעת'הטמפ

ΔFAIבוצע ,עודכןמפרט ,מכוילהתנור

בתהליךקריטיפרמטרמוגדרת'הטמפ

זיווד/בתהליך הרכבהדבקלמיצוקמשמש



Think Outside the Box



אפשרייםפתרונות



בקרה
מנגנון מוגדר וידוע מראש לבקרה 

התהליך והשיטה, על היוזם

שיטתיות אחריות
להבטיח שיטה שמתאימה לכל  

רמה בשרשרת האספקה תוך מתן  
כלים לקבלת החלטות שיטתית

הרחבת האחריות של הספק  
כמנהל תהלך השינוי

?מה באמת חשוב



Enjoy the Moment



RATIONALE 

This standard was created to define the process requirements and data expectations for the submission of proposed changes in design information that requires concurrent 

approval of the design authority, when the design authority is different from the design activity. This standard provides for the organizational requirements, 
definitions, and data submission, including suggested data descriptions and format (paper or electronic submission). 

This standard was created to provide for the uniform submittal of change notifications and/or approval when contractually invoked at any level or as guidance within the aviation,

space, and defense industries. This standard can be invoked as a stand-alone requirement or used in conjunction with 9100-series standards (i.e., 9100, 9110, 9120). 

APPENDIX B - SUPPLIER NOTIFICATION OF CHANGE (NOC) - CHANGE IMPACT ANALYSIS (CIA) LOGIC TREE 

APPENDIX C - LIST OF NOTICE OF CHANGE (NOC) DATA

APPENDIX D - SAMPLE NOTICE OF CHANGE (NOC) FORM



Contains 46 guidance questions, covering multidiscipline topics of the product: 
Airworthiness, Form, Fit, Mass Properties, Function, Environment, Reliability, Drawing, Traceability, In-Service 
Effects, Manufacturability, Test, Cost



לסיכום

תהליך ניהול השינויים חוצה את כלל שרשרת  
ימשיך להיות תהליך מרכזי במחזור חיי  , האספקה

המוצר

הובאו מספר דוגמאות לשינויים בהם שיקול דעת  
סובייקטיבי מוביל להחלטות שונות בניהול תהליך  

השינוי

השינויים הוצגה הצעה לסטנדרטיזציה של תהליך ניהול
על מנת להרחיב את תפיסת האחריות של הספק אל 

מול צמצום מרחב שיקול הדעת בקבלת החלטות  
בתהליך
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