
מבדקי איכות לספקים 
בתעשיות יצרני מנועי המטוסים

דן רוזמן
קיו.אייפתרונות 



..על עצמי

.  קיו. בעלים של חברת הייעוץ פתרונות איי•
1992עוסק בתחום ניהול האיכות משנת •
•SQEעבור חברתAerospaceHoneywell
,UTCMoog Aerospaceספקים עבור עורך מבדקי•
IAQGי "ע AA(AS9100(עורך מבדקים מוסמך•
SAEמדריך מוסמך מטעם •
2003משנת AS9100-ליווי ארגונים להסמכה ל•
מכון  (2011מדריך בקורס עורכי מבדקים בכירים לתעופה משנת •

..)  חיל האויר, אלביט, א"תע, התקנים

דן רוזמן 



ֶק  ןּתֶ
STANDARD



?מה זה תקן , אז

לביצוע ָדָברמוסכמתדרך 

בתחום  ידעדרך לשמר ולשפר 
מסוים

ואחידות  עקביותדרך ליצירת 



?מי אוהב תקנים 



ֶק  ןּתֶ
עקביות

הסמכה

ידע 

אחידות 



ISO9001בקרה על ספקים בתקן 

הארגון יקבע וְיישם קריטריונים  
,  ַלהערכה•
,  ַלבחירה•
לניטור הביצועים  •
,  חיצונייםולהערכה החוזרת של ספקים•

יגדיר הן את הבקרות שבכוונתו ליישם על ספק חיצוני  
…;



מענה לשאלות  

 לספק חדש מבדקהאם אני נדרש לבצע?

 ספק מעריךכיצד אני?

 לספקים מבדקים תקופתיים האם אני מחויב לבצע?

 אפשר לקיים אצל הספקים סוגי מבדקים אילו?

 מסוימת הכשרה האם עורך המבדקים צריך?

 לספקים בסיכוןהאם נדרשת בקרה מיוחדת?



AS9100
(+61)

ISO9001
(131) 

AS9100דרישות נוספות בנושא בתקן 



בנושא בקרה  AS9100דרישות נוספות בתקן 
על ספקים  

הנוגעים  לזיהוי וניהול סיכוניםדרישה לניהול •
י ספקים  "למוצרים ותהליכים המסופקים ע

חיצוניים  
ביצועי הספקיםדרישה להערכה תקופתית של •
להביא בחשבון את ביצועי הספקים במסגרת  •

הבקרות  
שזוהו  פעולות האימות יתבססו גם על הסיכונים •

מול הספק  



AS13100    AESQ



AS
13100
(+300)

AS9100
(+61)

ISO9001
(131) 

AS13100דרישות נוספות בנושא בתקן 



?אז מה הם דורשים 

לספק  הערכהלפני אישור הספק חובה לבצע תהליך •
באתר הספקבמידה וזוהה סיכון יש לבצע הערכה •

:הערכת הספק תכלול •

יכולות הנדסיות יכולת איכות ובקרה י "רכש ותפ ,  הערכה מסחרית
עמידה בדרישות חוק



בחירה ואישור ספקים  , דרישות להערכה



בקרה על הספקים  

כולל  (דרישה לביצוע הערכת ביצועים שנתית •
)דרישה לשיתוף הספקים עם תוצאות ההערכה

דרישה לעדכון הלקוח כאשר ספקים אינם עומדים  •
בדרישות  



המשך הבקרה על הספקים 

כולל קריטריונים מובנים  לניהול סיכונים דרישה •
הכוללים את  

ביצועי הספק•
תוצאות המבדקים הפנימיים•
מורכבות הפריטים•

כולל  (הגדרת שיטות הבקרה בהתאם לסיכון •
)'ביקורת וכו, מבדקי מוצר, מבדקי מערכת איכות

RM13005מבדקים יבוצעו בהתאם למסמך •



סוגי מבדקים  



תוכנית מבדקי ספקים מבוססת סיכונים  

(a1) Supplier Name Part 
complexity

 Quality
Score

 SCARS
 (Escapes)

 OTDDelay AvgFinal Score

Purchasing Scale

Supplier Im
pact

Single Source

O
TD Risks

Logistics Risks

 LLI

Supplier m
aturity

Certification Level

 Q
uality

Perform
ance Risks

Audit Risk

Counterfeit Risks

RPN QQuality RiskRPN D Delivery and
 Capacity risk

Control Method Surveillance Method

50%50%10%10%10%10%10%10%10%10%10%

ARCONIC LAFAYETTE008050391335111.8קריטיL8.3Lproduct audits

ARCONIC MASSENA100010001001911351112קריטיL6Lproduct audits

CONSTELLIUM AVIATUBE S.A.S100010001003911351112.4קריטיL7.1Lproduct audits

CARPENTER TECHNOLOGY (EUROPE)SA.100010001009911351112.7קריטיL10.4M

ATI SPECIALTY MATERIALS100092592.94995131111118.1קריטיL10.8M

VSMPO TIRUS GMBH100010001009951351116.3קריטיL10.8M

0000099911199112.6H9.65Mקריטיאלגת שרותי גימור תעופתי

0000039911116L7.1Lקריטימנועי בית שמש בע"מ

0095507991111111110.4M9.9Mקריטימ.ד.י. טכנולוגיות בע"מ

ABRASIVE TECHNOLOGY AEROSPACE INC,1000921067.7299513111117.2קריטיL10.8M

NEW ENGLAND METAL FINISHING, INC.100092470.28395131111115.4קריטיL7.5L

PLASMA TECHNOLOGY INC.,000009531112.7קריטיL5.4L

PURECOAT INTERNATIONAL, LLC.100090665.0759513111115.6קריטיL8.6L

PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES ,INC10000060195311113.5קריטיL5.9L

PRECISION CASTPARTS CZ s.r.o PLZEN009550595131111116.3קריטיL8.6L

PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES TX0000039531113.6קריטיL6.9L

TURBINE JET LTD00900590111111112.8קריטיL7.9L



AS13100– דרישות כשירות לעורכי
המבדקים

דרישות לחידוש 

ביצוע לפחות מבדק  •
6-אחד בשנה ו

שנים3-מבדקים ב
3הדרכת ריענון כל •

שנים או לאחר שינוי 
בדרישות  

ניסיון 

תואר טכני •
שנות ניסיון בתחום 3•

האיכות
היכרות עם דרישות  •

לקוח
ידע טכני •
דרישה להתלוות  •

למבדק
דרישה להוביל מבדק  •

בליווי עורך מבדקים  
מוסמך 

הדרכה ראשונית  

 LEADקורס מוכר •
AUDITOR

AS9100כולל דרישות •
AS13100כולל דרישות •
כולל דרישות רגולציה•



מענה לשאלות  

 האם אני נדרש לבצע מבדק לספק חדש?

 כיצד אני מעריך ספק?

 האם אני מחויב לבצע מבדקים תקופתיים לספקים?

 אילו סוגי מבדקים אפשר לקיים אצל הספקים?

 האם עורך המבדקים צריך הכשרה מסוימת?

האם נדרשת בקרה מיוחדת לספקים בסיכון?



ֶקן ּתֶ
STANDARD

ידע

הסכמה

ַהׁשָרָאה

אחידות 



!תודה רבה
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