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 ליכי הרכבהישות איכות מקבלני משנה לתהדר

 .שבבימטלדרישות אלו מחייבות בכל ההזמנות של חברת . מסמך זה מפרט את דרישות האיכות אותן נדרש הספק לקיים :כללי .1

 :פירוט הדרישות .8

 .או לקוחותיה/ו שבבימטלי חברת "הספק מקיים מערכת איכות ותהליכי ייצור שנבדקו ואושרו ע .א

 (.ולידציה)עברו תהליך של תיקוף תהליכי הייצור י .ב

 .על כל שינוי מהותי בארגון או בתהליך הייצור היישים שבבימטלק להודיע לחברת על הספ .ג

 .מוקדם או לקוחותיה לסקירת מערכת האיכות לפי דרישה ובתיאום שבבימטלהחברה תאפשר גישה לנציגי חברת  .ד

עקיבות החלקים על הספק לשמור על , לצורך ביצוע התהליך הם ממנת ייצור אחת שבבימטלי חברת "המוצרים המסופקים ע .ה

 .ולא לערבב בין מנות הייצור כפי שסופקו

 .לפי דרישה יזמן נציג שבבימטל לאישור המשך תהליך ההרכבות. ח ביקורת"ויציג דו FAI –היצרן יבצע ביקורת פריט ראשון  .ו

גרימת נזק מ להבטיח אי "הספק ינקוט באמצעים הנדרשים ע, "פריט בטיחותי"במקרים בהם מוגדר הפריט כ: פריט בטיחותי .ז

 . בלתי קביל לאדם או לרכוש

 .%..2ר "רא,  Squeglia C=0הדגימה תהיה לפי תכנית דגימה  .ח

המפרטת את מספר החלקים שעברו את ( COC)תעודת איכות מפורטת וכן הצהרת איכות  שבבימטלהיצרן יספק לחברת  .ט

 .י מבקר מוסמך"חתומות עהתעודות יהיו . התהליך וכן את מספר מפרט התהליך המאושר ואת מהדורת המפרט

 .היצרן יספק עם המנה אישורי איכות לכל הרכיבים והחמרים שנכללו בהרכבה .י

הספק ידווח לפי דרישה גם על . לאישור והחלטה שבבימטלכל חריגה בתוצאות בדיקות המוצרים או התהליך תדווח לחברת  .יא

 .פעילויות מתקנות שביצע לשם מניעת הישנות התקלה

המסמכים יהיו זמינים , י לקוחות שבבימטל"או כפי שיידרש עשנים  .היצרן ישמור את מסמכי האיכות הישימים לתהליך למשך  .יב

 .או לקוחותיה שבבימטללנציגי חברת 

בטחון / י תעשיות התעופה "יפים יופנו הזמנות הרכש רק לספקים אשר אושרו עקשיחים מזו/ ומרים מנע משימוש בחיבכדי לה .יג

 .מקורי של היצרן COCיש לספק . פריט/ לחומר 

 .הזמנות רכש לנעיצת קשיחים יחייבו את הספק לרכש הפריטים בהתאם

 .קשיחים שסופקו/ על הספק לשאת בעלות החומרים, י הספק מזויפים"קשיחים שסופקו ע/ זוהה והוכח כי החומריםבמידה ו

נושאים הבאים באמצעות הדרכה פרונטלית Kמודעים , כל אחד במסגרת עיסוקו, מבטיח שכלל העובדים  הספק .יד

 :י שילוט מתאים באזורי העבודה"או ע/ו

 .של הספק   למדיניות האיכות# 

 .לעיסוקו םהרלוונטייליעדי הארגון # 

 .לתרומתם לאפקטיביות מערכת האיכות# 

 .לתרומתם לעמידה בדרישות המוצר# 

 .ספקועמידה בקוד האתי של ה הספקלחשיבות בקיום ערכי # 

 :הצהרת הספק

 .מ"בע שבבימטל תעשיותאנו מתחייבים לקיים דרישות איכות המפורטות בכל הזמנות חברת 

 מ       "שבבימטל תעשיות בע –מנהל איכות  -  יאיר דהן : הוכן ואושר


