לשכת המהנדסים ,האדריכלים והאקדמאים
במקצועות הטכנולוגיים בישראל )ע"ר(
אגודת מהנדסי מכונות-ענף בדיקות לא הורסות
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08:00-09:00

התכנסות והרשמה
ברכות :
אינג' יצחק רז ,יו"ר לשכת המהנדסים
אינג' עמנואל ליבן ,יו"ר אגודת מהנדסי מכונות ,לשכת המהנדסים
דר' סטיליאן גלברג ,ראש האגף למניעת רעש וקרינה ,המשרד להגנת הסביבה
אינג' עדי עציץ ,מכון התקנים הישראלי
דר' יוסף פסח ,יו"ר ענף בדיקות לא הורסות ,לשכת המהנדסים
מושב בוקר ,יו"ר ומנחים  :יורם בן עמרם ,שמעון גרשוביץ
Stent Development - Requirements and Technology
Dr. Ilana Cohen, VP R&D, Medinol Ltd.
רכבים אוטונומיים  -אוהד צוברי ,מהנדס מערכת ,חברת ג'יניוס

10:30-11:00

הפקת חשמל ממקור גיאותרמי – דניאל בוברוב ,סמנכ"ל איכות ואמינות  ,אורמת טכנולוגיות

11:00-11:30

הפסקה

09:00-09:30

09:30-10:00
10:00-10:30

11:30-11:50

11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-12:50
12:50-14:00
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40

מושב 2
מושב 1
יו"ר ומנחים  :עמיחי פסח ,טניה צ'רנובלסקי
יו"ר ומנחים :אורי סול ,יניב בנימין
תקינה ותקנים בנושא בדיקות לא הורסות,
Applying Acoustic Pulse Reflectomery in
יוסי פסח ,חברת מורקס ,
11:30-11:50 a Geothermal Energy,
עדין שטרן ,אוניברסיטת בן גוריון
נועם אמיר" ,אקוסטיק איי"
Quantitative Acoustic Emission NonDestructive Method for On-Line
קביעת מדיניות בדיקות אל -הרס לנזקי התעייפות
Monitoring of Critical Components and
11:50-12:10 Structures.
בחיל האוויר
סא"ל הלוי רותם ,מוקד ידע התעייפות חיה"א
Dr. Boris Muravin, Prof. Gregory Muravin,
Dr. Ludmila Lezvinsky ,
Margan Physical Diagnostics
 – L.F.E.Cלגילוי סדקים בשכבות פנימיות
Practical Aspects Of Digital Ultrasonic
במטוסי חיל אוויר
Thickness Measurement
12:10-12:30
Lyubimov Alexander ,Yoram Ben-Amram,
רס"ן דורון נוימן ,רס"ב מאיר מיארה ,חיל האוויר,
Israel Electric Corp
דר' שמעון גרשוביץ ,מר יוסי סנדרוביץ'  ,תע"א
Comparative Extraction of Information
רדיוגרפיה דיגיטאלית -טכנולוגית הרנטגן של
from NDE Signals,
12:30-12:50
המאה ה21-
Phineas Dickstein, D.Sc, Soreq Nuclear
רון פינקו" ,וידיסקו בע"מ"
Research
ארוחת צהריים
מושב צהריים  ,יו"ר ומנחים :דורון נוימן ,בוריס מוראבין
Direct Current Potential Drop Technique (DCPDT)–A Method for Continuous Monitoring of Crack
Growth
O. Golan, U. Fuarty, A. Arbel, Afeka -Tel Aviv Academic College of Engineering
REVEALING INDICATIONS OF FLAW INTERACTION BY THE QUANTITATIVE ACOUSTIC
EMISSION NON-DESTRUCTIVE INSPECTION AND PHOTO-ELASTIC METHODS
G. Muravin, B. Muravin, Itzik Mizrahi, V. Hanin, Margan Physical Diagnostics LTD.
NDTEX System,
NDT of Composite Materials Analysis Tool
אורי סול ורובינץ רפאל ,תע"א ,חטיבת הנדסה
מכשירי ה XRF-ניידים לזיהוי ואפיון חומרים בשיטת PMI
ירון רוזנברג ,חברת ר.ב.מ .בע"מ בקרה ומיכון
היבטי בטיחות בעבודה עם קרינה מייננת – אמנון בר יוסף ,ממונה בטיחות ומפקח ריתוך מוסמך

*התוכנית כפופה לשינויים -כל ההרצאות תועברנה בעברית .

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

CANAAN Section of ASNT

דמי השתתפות:
₪ 470
עבור משתתף שאינו חבר לשכה:
) ₪ 370ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל ,האיגוד לבנייה
לחבר לשכת המהנדסים:
ותשתיות ,עמותת האדריכלים ,איגוד התעשיינים(
₪ 340
לחבר לשכה במועדון זהב:
₪ 310
לחבר לשכה במועדון פלטינה:
לסטודנטים לתואר ראשון ולגמלאים מעל גיל ) 65בהצגת תעודות(₪ 280 :
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 ,יונתן אורון ,רח' דיזנגוף  ,200ת"ד  ,6429תל-אביב 61063
טלפון (03) 5240274 :בשלוחה  , 5פקס .(03) 5275346 :
דואר-אלקטרוני  yonatan@aeai.org.il :אתר אינטרנט www.engineers.org.il :
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.
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן.
פרטים נוספים בטלפון 03 – 5227919
ביטולים  :ניתן לבטל השתתפות בכתב בלבד עד לתאריך  .20/3/09לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא דמי ההשתתפות.

טופס הרשמה – אנא הבטיחו מקומכם בהקדם ולא יאוחר מיום .20/3/09
------------------------------------------------------ 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 2009
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  20/3/09ללשכת המהנדסים.

חברי הנהלת הענף לבדיקות לא הורסות בלשכת המהנדסים
פסח יוסף
צעירי אמנון
צ'רנובלסקי טניה
רוזן אריה
פסח עמיחי
רגב פנחס
מוראבין בוריס
שבתאי שמשון
בנימין יניב
בן עמרם יורם
גרשוביץ שמעון

