לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי מכונות-ענף בדיקות לא הורסות

08:00-09:00

09:00-09:30

09:30-10:05
10:05-10:40
10:40-11:00
11:00-11:30

התכנסות והרשמה
ברכות :
אינג' יצחק רז ,יו"ר לשכת המהנדסים
מר עמנואל ליבן ,יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
גב' ורדה אדוארדס ,מפקחת עבודה ראשית ,משרד התמ"ת
מר איתן שרון ,סמנכ"ל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
דר' סטיליאן גלברג ,ראש האגף למניעת רעש וקרינה ,המשרד להגנת הסביבה
מר עדי עציץ ,מנהל המעבדה למכניקה והידראוליקה ,מכון התקנים הישראלי ,מכון התקנים.
דר' יוסף פסח ,יו"ר ענף בדיקות לא הורסות ,לשכת המהנדסים
מושב בוקר ,יו"ר ומנחים  :מר אורי סול ,תעש"א ,רס"ן דורון נוימן ,חה"א

Novel methods for the preparation of nano-materials and their application.
Prof. Aharon Gedanken, Department of Chemistry Bar-Ilan University

)ההרצאה בעברית(

Automated MWM-Array Eddy Current Inspections for Engine Components.
)ההרצאה באנגלית(

Dr. Neil Goldfine, Yanko Sheiretov, David Grundy, JENTEK Sensors, Inc.

הפסקה
בדיקות לא הורסות במצלמות חלל
מר דוד יעקובסון ,אל-אופ

Advantages and Limitations of various UT techniques such as Pulse Echo using
Conventional and Phased Array Probes, and TOFD

11:30-12:00

Dr. Garri Passi, Sonotron.

)ההרצאה בעברית(

12:00-12:20

בדיקות לא הורסות בגשר המיתרים בירושלים

12:20-12:40

בדיקת אל-הרס של מערכות צנרת באמצעות בדיקה אקוסטית אקטיבית

מר ג'קי בן דיין ,דיינסון שקד בע"מ

דר' נעם אמיר ,מר טל פכטר ,מר עודד ברזילי AcousticEye Ltd.

12:40-13:00

קונספט חדש של בדיקות לא הורסות בזמן אמת ובקרת שלמות המבנה

13:00-14:00

ארוחת צהריים
מושב 1

דר' שמעון גרשוביץ ,מר זכאי לוי ,תעשייה אווירית

מושב 2

יו"ר ומנחים  :פרופ' גרגורי קרוג ,רכבת ישראל,
יו"ר ומנחה :מר אריה רוזן ,יו"ר סקציית "כנען"(level 3) ,ASNT-
מר עמיחי פסח ,מורקס 71
מר פיני רגב
The Possibility of Revealing and Assessment
Ultrasonic NDE System for a Research
Age Related Degradation and Industrial Flaws
Reactor Tank
in High Chromium Steels Piping and
14:00- Mr. E. Brosh, Y. Perets, M. Ghelman,
14:00Equipment by Quantitative Acoustic Emission
14:30
14:30
N.
Moran,
Y.
Drymer,
Y.
Kadmon,
S.
Dahan
Non-Destructive Method
Nuclear
Research
Center
–
Negev
(NRCN),
Mr. G. Muravin, Mr. B. Muravin, Mr. I. Mizrahi,
Beer-Sheva, Israel
)ההרצאה בעברית(
Mrs. L.Lezvinsky
)ההרצאה בעברית(

14:3015:00

Fuel Tank Nondestructive tests experience
14:30- in Israel Electric Corp.
15:00 Mr. Alex Lyubimov ,Mr. Yoram Ben Amram,IEC
)ההרצאה בעברית(

 15:00המעבר מרדיוגרפיה קונבנציונאלית לרדיוגרפיהדיגיטאלית
 15:30מר רון פינקו ,וידיסקו בע"מ

15:0015:30

 15:30-יישומי בטיחות בעבודת בודקי בל"ה

15:30-

בחירה נכונה של מגוון גששים אולטרסוניים
לפתרון בעיות בבדיקות לא הורסות וחקר חומרים

דר' טניה צ'רנובלסקי ,אנדיטק

Innovations in Ultrasonic Phase Array
testing - GEIT KRAUTKRAEMER
Mr. Zalman Bartal, Dectal advanced technologies
)ההרצאה בעברית(

שיקולים פרקטיים בבחירת שיטת בל"ה

דר' יוסף פסח ,מורקס  ,71מר משה ברמן ,תעש"א
 16:00מר אמנון בר יוסף ,שירותי הנדסה בטיחות וריתוך
16:00
סיכום הכינוס והגרלת מצלמה דיגיטאלית מתנת חברת מורקס 71
16:00-16:15
*התוכנית כפופה לשינויים

לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי מכונות-ענף בדיקות לא הורסות

דמי השתתפות
)כולל תיק משתתף ,ספר כינוס ,ארוחת צהריים וכיבוד(:
₪ 450
עבור משתתף שאינו חבר לשכה:
₪ 360
לחבר לשכת המהנדסים:
₪ 330
לחבר לשכה במועדון זהב:
₪ 300
לחבר לשכה במועדון פלטינה:
לסטודנטים לתואר ראשון ולגמלאים מעל גיל ) 65בהצגת תעודות(₪ 260 :
במקביל לכינוס נערכת תערוכת מציגים בתחום בדיקות לא הורסות,
לפרטים נוספים ועלויות ניתן לפנות ללשכת המהנדסים ,ע"פ הפרטים להלן.
פרטים והרשמה :לשכת המהנדסים והאדריכלים ,אמיר קאופמן ,רח' דיזנגוף  ,200ת"ד  ,6429תל-אביב 61063
דואר-אלקטרוני  amir@aeai.org.il :טלפון (03) 5240274 :בשלוחה  , 5פקס .(03) 5275346 :
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.
פרטים נוספים בטלפון 03 – 5227919
לפי סעיף )3ב( לתקנות ארגון הפקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות( התשנ"ו –  ,1996משרד התעשייה ,המסחר
והתעסוקה – אגף הפיקוח על העבודה מכיר בכנס זה כ– 1יום השתלמות המוכרת עבור ממונים על הבטיחות.
ביטולים  :ניתן לבטל השתתפות בכתב בלבד עד לתאריך  .20/3/08לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי ההשתתפות.

טופס הרשמה – אנא הבטיחו מקומכם בהקדם ולא יאוחר מיום .20/3/08
------------------------------------------------------ 0 3 – 5 2 7 5 3 4 6 ------------------------------------------------------לכבוד :לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגים בישראל )ע"ר(

אבקש לרשום אותי לכינוס השנתי לבדיקות לא הורסות 2008
שם משפחה _______________________ :שם פרטי _________________________:מ"ז|__|___|___|___|___|___|___|___|__|:
מקום עבודה_______________________________________________________________________________________:
כתובת ____________________________________________ ישוב ____________________:מיקוד|___|___|___|___|___|:
טלפון __________________________:טלפון נייד _________________________:פקס_____________________________:
ד"א_____________________________________________________________________________________________:

נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג :

□ ויזה

□ ישראכרט

□ אמריקן אקספרס

□ דיינרס קלאב.

בסך של  _____________ :ש"ח .שם בעל הכרטיס  ______________ :ת.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___|.
מס' כרטיס|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| :

תוקף הכרטיס |___|___/___|___| :

*אני חבר לשכת המהנדסים מבקש לחייב אותי בסך של ________ כוכבים.
*ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב 12-תשלומים ,הטבת הכוכבים ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום כל  12התשלומים .היה ויופסקו התשלומים מכל סיבה שהיא
אשלם לאלתר את שווי ההטבה שניתנה.
*ידוע לי כי במידה ויתרת הכוכבים בכרטיסי תהיה קטנה מהמבוקש או שאיני זכאי לכוכבים ,יהיה עלי להשלים את הסכום המבוקש באופן מיידי ללשכת המהנדסים.
*שימוש בכוכבים עבור השתתפות אישית בלבד ואין אפשרות לניצול כוכבים עבור השתתפות נלווים.

תאריך___________________________________:

חתימה_______________________________________:

המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים והאדריכלים .נא העבר התשלום עד לתאריך  20/3/08ללשכת המהנדסים.

