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 2017דצמבר  05          
 וחברי עמותה יקרים, ASNT, חברי  3רמות 

 שוויל, טנסי.אשהיה השנה בנ ASNTאני רוצה לשתף אתכם ברשמים מהכנס השנתי של 

 . 2.11  -עד ל 30.10 -הכנס התקיים במשך שבוע והחל ב

האתר בו התקיים הכנס היה מיוחד במינו ועוצב כגן טרופי ענקי עם צמחים, נהר וסירות. כהרגלה, 

 מסלולי הרצאות במקביל. 3העמותה האמריקאית שכרה מרכז כנסים עם אולמות גדולים בהם נערכו 

 

 

 האתר בו התקיים הכנס
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ממפיס( גדל  המלך אלביס  ק"מ מצד אחד ) 200הוא התקיים בעיר בדרום שמזוהה עם מוזיקת קאנטרי, 

פארק, השייך לזמרת הקאנטרי המפורסמת  ן, לשם איזון, נמצא דולי פרטוק"מ בצד הנגדי 200-ופרסלי 

 בקולה הערב. 

 

 בנושאים: על ידי מדענים ממכוני מחקר ומפתחי ציוד חדשחידושים בבדיקות הוצגו 

 בל"ה על ריתוכים  •

 ניהול מידע •

 טרוניםוירדיוגרפיה בנ •

 תרמוגרפיה •

 בדיקות מגנטיות ופנטרנטים •

 בדיקות בבתי זיקוק ופטרוכימיה •

 בדיקות במבנים ותשתיות •

 חומרים מרוכבים •

 רדיוגרפיה דיגיטאלית •

  בדיקות במוצרים מודפסים בתלת מימד •
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ישיבת מליאה של העמותה. דיווחו שם על מצב העמותה. כיום יש בה  התקיימתביום הראשון לכנס, 

דרך המחשב כך שאין צורך  ACCP -ו 3חברים. השנה הם סיימו פיתוח בחינות רמה  15,000 -מלמעלה 

ל כדי להבחן. דבר זה מקל עלינו מאד, לביצוע הסמכות מישראל. בהליך זה הם ביצעו "יותר בנסיעה לחו

 השקעה כספית גדולה.

שני אורחים. הח"מ שהינו בערב נערכה קבלת פנים לאורחים הבינלאומיים. מישראל השתתפו לצערי רק 

ועמיחי פסח מחברת   ASNT-ללאומית לבדיקות לא הורסות, עמותה אחות ההעמותה הישראלית  נשיא

 מורקס.

למחרת, התקיימה הועדה הבינלאומית בה השתתפו נציגי העמותות הלאומיות השונות ודובר על שיתוף 

 בשנים האחרונות.פעולה בתחומי ההסמכות ואחרים. כל עמותה הציגה את פעילותה 

ומר בפגישה בנוכחות הגברת פרופ' וורה קריטסקי מקרואטיה, הנשיאה לשעבר של האיגוד האירופאי , 

מירו דצאפו, מנכ"ל האגודה הקרואטית לבדיקות לא הורסות, עמיחי פסח וד"ר יוסי שואף, הוחלט בראשי 

לעמותה הישראלית ואליו  שנה 20שיציין  2018תיבות על קיום כנס שנתי בישראל בחודש ספטמבר 

משותף למדינות הסובבות את הים התיכון.  Workshopסוכם על קיום  ףל. בנוס"יוזמנו אורחים מחו

 בקרואטיה, בארגון קרואטי ישראלי משותף. 2019-בהאירוע הזה יתקיים 

 מרחבי העולם הציגו את מיטב החידושים בתחום. יצרניים 204באולם התערוכה הגדול , 

 

 

 בתערוכה דוכן
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. הוא פעיל Mr. David Mandinaתמנה נשיא חדש, הביום רביעי בערב התקיים טקס החלפת ה"קולר" בו 

ובעיקר מוזיקאי להוט המתופף   ON-LINE, בעל חברה מוערכת לביצוע הדרכות ASNT -בשנים רבות 

 בעוצמה ופורט על גיטרה. הוא הבטיח לתת הופעה בשנה הבאה כשיתמנה ליו"ר. 

 
Mr. David Mandina 

 

ישלב בנוסף  יבוודאביוסטון טקסס. הוא  2018באוקטובר  ASNTשל בשנה הבאה יתקיים הכנס השנתי 

 –להרצאות המעניינות והציוד המתקדם גם ביקור במופע של רכיבה על פרים פראיים או זריקת לאסו 

 ! רשמו לפניכם להגיע לשם

 
 
 
 

 ד"ר יוסי שואף 
 ISRANDTנשיא  


