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

 התכנסות והרשמה 09:00 08:00

09:00 09:45 

 

 

 

 
 

 :ברכות
 ד"ר יוסי שואף, נשיא העמותה

 Prof. Michovski נשיא האגודה הבולגרית לבדיקות לא הורסות 
Prof. E. Gorkunov  נשיא לשעבר של האגודה הרוסית לבדיקות לא

 הורסות
Dr. G. Nardoni נשיא האגודה האיטלקית לבדיקות לא הורסות 

 מר גבי שואף, נשיא כבוד ומייסד העמותה
 מר עמיחי פסח, יו"ר הענף לבדיקות לא הורסות, לשכת המהנדסים

 ASNTמר ג'קי בן דיין, יו"ר הכנס, וסקציית ישראל, 

 

   

 דניה סיבוס ,מובילה את הקו האדום לנצחון, מיקי פז –וונדר וומן  10:30 09:45

 אולם אילן אולם ריימן מרכז אולם ריימן מזרח 

10:30 11:00 
ת טבעתיים של מכלי של לוחו In-Serviceלבדיקות  PAUTשימוש ב 

 .(AST)אחסון עיליים 
Gal Lazar, Alex Lapidus, Garri Passi, all – Sonotron NDT 

Stress Measurements In Materials And Construction 
Prof. Dr. M. Mihovski, The Bulgarian Society for 

NDT 

 תכונות מתקדמות במיקרו סי טי
 אייל דיקרמן , דקטל בע"מ

11:00 11:30 
 API 510בדיקות לא הורסות במיכלי לחץ מרותכים לפי 

 ג'קי בן דיין, דיינסון בע"מ
New Frontier In Tofd Technique  

Dr. G. Nardoni, The Italian Society for NDT 

 בדיקות מתקדמות בחומרים מרוכבים בחיל האויר
 י, חיל האויר )ממתינה לאישור(זדרויבסקסא"ל אבי 

11:30 12:00 
 טכנולוגיות חדשות בבדיקת מיכלי דלק עיליים

 צביקה איצקוביץ, גבי שואף בע"מ

NDT in the Military 
Col. Prof. Borislav Genov 

Director of Department-Development of Armaments 
Bulgaria 

 שימושים בתעשייה בטומוגרפיה ממוחשבת
 שורק אלי זילכה, המרכז למחקר גרעיני 

12:00 12:30 
 גילוי נזילות בצנרת תת קרקעית באמצעות החדרת גז

 מני וידר, בידוד פלוס
 חשיבה מבוססת סיכון במעבדת בל"ה

, מכללת כנרת והמכון הטכנולוגי חולון  פרופ' עמוס נוטע  

שימוש בסימולציות רדיוגרפיות ואולטרסוניות לשיפור תהליכי 
 בדיקה

 ד"ר איליה פריסמן, רפאל

 חת צהרייםארו 13.30 12:30

13:30 14:00 
 NDT -אתגרים חדשים ב –הדפסה תלת מימדית של מתכות 

 ד"ר עוז גולן, מכללת אפקה 
 בדיקות לא הורסות במבנים רועדים

 אינג' יעקב אהרונוב

 14:00 14:30 
 NDT -ב LEDשימוש במנורות 

 בע"מ 71עמיחי פסח, מורקס 

ולל בבדיקת אבני טכנולוגיות בל"ה מתקדמות לבדיקת אבנים וישומן כ
 הכותל המערבי

 ד"ר בוריס מורבין, אינטגריטי דיאגנוסטיקס 

14:30 15:00 
 בניית תרבות של בקרת קרינה ברדיוגרפיה

 ד"ר סטליאן גלבר, המשרד לאיכות הסביבה
 בדיקות אל הרס של התווך התת קרקעי וגילוי בולענים

 ד"ר נפתלי גולדשלגר, אוניברסיטת אריאל

15:00 15:30 
 NANDTBבחינות בינלאומיות על ידי גוף הסמכה תעופתי 

 שוקי ויגודני, רייקון בע"מ
 בל"ה לזיהוי מנגנוני כשל בעגורני צריח

 שר בע"מ-יורם אייזנברג, אי
 

 הגרלה ונעילת הכנס  ריימן מרכז: אולם 16:00 15:30
 אסיפת מליאת חברי העמותה 16:30 16:00

 

http://www.efndt.org/

