פורום חוקרי דליקות N.F.P.A-IL -
הנדון :פרוטוקול סיכום פגישת עבודה של הפורום בתאריך .27/1/2019
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ביום ראשון ,תאריך  27לינואר  ,2019נערכה פגישת עבודה של פורום חוקרי דליקות
מארגון  ,NFPA ILבמשרד עורכי דין שניאורסון & דיאב.
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בפגישה נכחו:
מר אלי היינה יו"ר.
מר יעקב עזוז.
עו"ד ארז שניאורסון.
מר שחר דדון.
מר רפי גרציאני.
ד"ר שי לוי ומר ינובסקי זאב (לונגו).

להלן הנושאים וההתייחסויות שעלו בפגישה:
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נוהל עבודה מתואם עם חוקרי שירותי כבאות:
 .3.1לאחר דליקה ,מגיע חוקר הדליקות של הרשות הארצית לכבאות והצלה
לזירת האירוע (יש לו את העדיפות לחקור ראשון) ,בודק ,חוקר ,מצלם ,לוקח
חפצים מהזירה ,ואינו משתף פעולה עם החוקר דליקות הפרטי שמגיע מטעם
חברת הביטוח או בעל הרכוש.
נוצר מצב ,בו לחוקר דליקות פרטי חסרות ראיות (חפצים שחוקר הדליקות
מהרשות הארצית לכבאות והצלה לקח כדי לבצע בהם חקירה מעמיקה)
וכתוצאה מכך לחוקר הפרטי אין יכולת להכין חוות דעת מקצועית עבור חברת

הביטוח האמורה לשלם כסף למבוטחים בגין האירוע מבלי שתהייה לה
האפשרות לבחון אפשרויות שיבוב/רשלנות וכיו"ב.
 .3.2ניתן לתקוף את חוק הכבאות המאפשר מצב זה ,אך לא זאת המטרה ,שכן
המטרה הינה לשתף פעולה עם רשויות הכיבוי בדרך שתהיה נכונה וראויה
לכל העוסקים במלאכה.
הוחלט לזמן את ראש מחלקת חקירת דליקות ברשות הארצית לכבאות
והצלה ,טפסר רן שלף לפגישה כדי למצוא שיטות ונהלי עבודה אשר יאפשרו
לחוקר הדליקות הפרטי לקבל ולהתרשם מכל החפצים והאמצעים שהיו
בזירת האירוע.

החלטה:
יו"ר הפורום יפנה לטפסר רן שלף ויזמן אותו לפגישת עבודה עם הפורום על
מנת למצוא פתרון לבעיה ,לשיתוף פעולה ויתכן עדכון הנהלים בהתאם.
מזכירת הפורום תזמן את כל הפורום לפגישה במועד שיהיה נוח לטפסר רן
שלף.

 .4הכשרה והסמכת חוקרי שריפות:
נכון להיום לא ברור תהליך הכשרה והסמכה של אדם להיות חוקר דליקות
פרטי ,קיימות אסכולות שונות ,יודעים פחות או יותר מה צריך אך אין החלטה
מגובשת בנושא.

החלטה:
החברים התבקשו לתת רעיונות לגבי תכניות הכשרה והסמכה של חוקר
שריפות פרטיים תוך התייחסות לנושאי ההכשרה לרבות נושאי משפט,
שריפות יער ,שריפות עם נפגעים ,שריפות ימיות ,שריפות רכב וכיו"ב ,המטרה
להגיע לקורס ברמה אקדמאית ,יש לחשוב על נתוני פתיחה של המועמד
(השכלה הכשרה קודמת ניסיון קודם וכד').
 .5הנוכחים בפורום מתבקשים להעביר מאמרים הקשורים לנושא חקירת דליקות
כולל תיאור קצר של כותב המאמר.

נרשם על ידי :ינובסקי זאב (לונגו).
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