ישראנדט
העמותה הישראלית הלאומית
לבדיקות לא הורסות )ע"ר(
בשיתוף הענף לבדיקות לא הורסות בלשכת
המהנדסים

הכנס השנתי לציון  20שנה של העמותה הישראלית
הלאומית לבדיקות לא הורסות ) (ISRANDTו-
 ASNT/ISRAELבשיתוף הענף לבדיקות לא הורסות בלשכת המהנדסים
חבר/ה יקר/ה!
בתאריך  17/12/18יתקיים הכנס השנתי של העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות בשיתוף
הענף לבדיקות לא הורסות בלשכת המהנדסים ו.ASNT Israel -
הכנס יתקיים בכפר המכביה ברמת גן ,ישאו בו דברי ברכה  -נשיא העמותה  -ד"ר יוסי שואף ,עמיחי פסח -
יו"ר הענף לבדיקות לא הורסות ,לשכת המהנדסים ,מר ג'קי בן דיין  -יו"ר סקציית ישראלASNT ,
התוכנית המצורפת למכתב זה הינה רבגונית וכוללת נושאים כלליים וספציפיים לבדיקות בתעופה ,במתקנים
פטרוכימיים וייצור כח ,ולחידושים בבדיקות לא הורסות .בתוכנית זו יתכנו שינויים מזעריים בלוח הזמנים
ובנושאי ההרצאות.
בכנס זה ישתתפו גם אורחים מחו"ל ויוכלו להעשיר אותנו מניסיונם.
ביום הכנס יחולק למשתתפים תיק ובו ביטאון העמותה שיכלול גם תקצירי ההרצאות חדשות ופרסומים .כמו כן
תתקיים תערוכה מקצועית שביתניה יהיו פתוחים במשך כל היום.
נודה לך באם תפיץ את תוכנו של מכתב זה ואת טופס ההרשמה לחבריך ועמיתיך למקצוע ומצפים להרשמתכם
בהקדם.

באיחולים לכנס פורה ומהנה,

ד"ר יוסי שואף
יו"ר הוועדה המארגנת
נשיא העמותה

משעה

עד
שעה

תכנית הכנס ה 20 -לבדיקות לא הורסות – כפר המכביה – 17/12/18

08:00

09:00

התכנסות והרשמה

09:00

09:45

09:45

10:30

10:30

11:00

11:00

11:30

ברכות:
ד"ר יוסי שואף ,נשיא העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות
ד"ר נרדוני ,נשיא לשעבר של העמותה האירופאית לבדיקות לא הורסות
מר עמיחי פסח ,יו"ר הענף לבדיקות לא הורסות ,לשכת המהנדסים
מר ג'קי בן דיין ,יו"ר הכנס ,וסקציית ישראלASNT ,

וונדר וומן – מובילה את הקו האדום לנצחון ,מיקי פז ,דניה סיבוס
אולם ריימן מזרח
שימוש ב  PAUTלבדיקות בשרות של פלטות הזר במכלי
אחסון עיליים
גל לזר ,אלכס לפידוס וד"ר גרי פאסי  -סונוטרון בע"מ
בדיקות לא הורסות במיכלי לחץ מרותכים לפי API 510

ג'קי בן דיין ,דיינסון בע"מ

אולם ריימן מרכז
Presentation name TBD
Prof. Vjera Krstelj, The president of the Croatian
society for NDT
New Frontier In TOFD Technique
Dr. G. Nardoni, The Italian Society for NDT

אולם ריימן מערב
תכונות מתקדמות במיקרו סי טי
אייל דיקרמן  ,דקטל בע"מ
בדיקות מתקדמות בחומרים מרוכבים בחיל האויר
סא"ל אבי זדרויבסקי ,חיל האויר

11:30

12:00

טכנולוגיות חדשות בבדיקת מיכלי דלק עיליים
צביקה איצקוביץ ,גבי שואף בע"מ

Aging of solid rocket propellants investigated by UT
Col. Prof. Borislav Genov, Director of armament
development dept.

שימושים בתעשייה בטומוגרפיה ממוחשבת
אלי זילכה ,המרכז למחקר גרעיני שורק

12:00

12:30

אפליקציות רכב רובוטי ) (RVIלבדיקות צנרת תת קרקעית
דוד כהן  -חב' מצלמה בע"מ

פיתוח שיטות בדיקה לא הרסניות חדשות במשרד הביטחון
ד"ר אהוד גלון ,ראש מפא"ת ,משרד הבטחון

שימוש בסימולציות רדיוגרפיות ואולטרסוניות לשיפור
תהליכי בדיקה
ד"ר איליה פריסמן ,רפאל

12:30

13.30

13:30

14:00

14:00

14:30

חשיבה מבוססת סיכון במעבדת בל"ה
פרופ' עמוס נוטע ,מכללת כנרת והמכון הטכנולוגי חולון

14:30

15:00

בניית תרבות של בקרת קרינה ברדיוגרפיה
ד"ר סטיליאן גלברג ,המשרד להגנת הסביבה

15:00

15:30

15:30

16:00

אולם ריימן מרכז :הגרלה ונעילת הכנס

16:00

16:30

אסיפת מליאת חברי העמותה

ארוחת צהריים
הדפסת  3Dשל מתכות – אתגרים חדשים בNDT -

ד"ר עוז גולן ,מכללת אפקה

בחינות בינלאומיות על ידי גוף הסמכה תעופתי NANDTB

שוקי ויגודני ,רייקון בע"מ

Controlling buildings and bridges integrity using
NDT methods
Prof. D. Dimov, Uni. Of Civil Eng, Sofia, Bulgaria
רעידות במבנים וגשרים להולכי רגל – בדיקות לא הורסות
אינג' יעקב אהרונוב
טכנולוגיות בל"ה מתקדמות לבדיקת אבנים וישומן כולל
בבדיקת אבני הכותל המערבי
ד"ר בוריס מורבין ,אינטגריטי דיאגנוסטיקס
בדיקות אל הרס של התווך התת קרקעי וגילוי בולענים
ד"ר נפתלי גולדשלגר ,אוניברסיטת אריאל

שימוש במנורות  LEDבNDT -

עמיחי פסח ,מורקס  71בע"מ
Presentation name TBD
Eddyfi
שם המצגת ינתן בהמשך
סטודנט אונ' בן גוריון
בל"ה לזיהוי מנגנוני כשל בעגורני צריח
יורם אייזנברג ,אי-שר בע"מ

הכנס השנתי ה 20-של העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא
הורסות ) (ISRANDTוASNT/ISRAEL -
בשיתוף הענף לבדיקות לא הורסות בלשכת המהנדסים
לכבוד
העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות
טל , 073-2474505 .פקס03-9604160 .

נא לרשום אותי לכנס  NDT 2018שיתקיים ביום שני ה 17/12/18 -בכפר המכביה ,רמת גן.
שם משפחה______________________:

שם פרטי_______________________:

כתובת___________________________________________________________:
טלפון בית ______________________:טל .נייד_____________________________:
מקום עבודה_______________________________________________________:
טלפון בעבודה____________________:

פקס__________________________:

כתובת ________________________________________ :E-Mail
מחיר למשתתף

₪ 550

לנרשמים במסגרת קבוצה של  15איש ומעלה

₪ 440

לאנשי צבא ו/או חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים
ו/או חבר בהתאחדות התעשיינים ו/או איגוד ההנדסאים ₪ 440
מחיר לסטודנט לתואר ראשון עם הצגת תעודה הינו

₪ 180

ניתן לבצע התשלום במזומן או בשיק לפדיון בתאריך .17/12/18

רצ"ב המחאה ע"ס _____ש"ח לפקודת העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות.

לפי הכתובת  :ת.ד 447 .יבנה מיקוד 8110302
רצ"ב התחייבות/הזמנה לתשלום.

תאריך_________________:

חתימה/חותמת _________________:

העמותה הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות
E-mail: shuli@gabishoef.co.il, Web: ISRANDT@Netvision.net.il

