פורום "בטיחות אש בביניינים "– סיכום פגישת הפורום מיום 31.5.18
משתתפים  :שמואל נתנאל ,שמעון אבודרהם ,יוסי זרקו ,נדב אברג'יל ,חנן פילו ,אריאל קופרסמיד ,גיא דורון,חיים קפלן ,ארז
גרשון ,סטנלי מילינר.
 .1עדכון יו"ר העמותה שמואל נתנאל.
• מסתמן קו פעולה המשיק לפעילות ודיוני הפורומים המקצועיים והוא הקניית ידע ,שימור ידע והעלאת המודעות.
• הכוונה לכתוב "קוד אתי" במסגרת העמותה ולהקים ועדת אתיקה כך שחברי העמותה יוכלו להשתמש ב"תו
איכות "הקים
 .2בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל  128מטר : NFPA 101 -
לאוניד גנסר ,ג'קי זקרויסקי ,חנן פילו ,ניצן אביזרא ,נדב אברג'יל ,שמעון אבודרהם ,גלמור זיו ,אבישי בן חיים ,חיים
קפלן ,ארז גרשון.
•

שמעון אבודרהם התמנה ליו"ר הוועדה  :בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל  128מטר NFPA 101 -

• הוועדה תכין נייר לגבי הנושאים שניתן לאמץ מ  NFPA101ומ . NFPA5000הוועדה תעזר במסמכי רקע כגון IBC
), (International Building Codeמסמך נציבות הכבאות בנושא  ,ותעסוק בפרמטרים העיקריים של התקן  :דרכי
מוצא ,מעליות ופינוי במעליות ,עמידות השלד מפני אש ,אזורי מחסה  ,אספקות מים מיוחדות וכל נושא שתמצא
לנכון,.
 .3גילוי אש ועשן : NFPA 72 , 1220 -
(אבי חזן ,ג'קי זקרויסקי  ,לאוניד גנסר ,ניצן אביזרא  ,שמעון אבודרהם ,רפי כהן ,חיים קפלן)
• הוועד המנהל יקבע יו"ר לוועדה זו.
• הוועדה תעסוק בתהליך כניסה לתוקף של  : NFPA72זמן הטמעה ,כניסה לתוקף של התקן לאחר פרסומו,
השוואת המהדורה הקיימת כיום למהדורה החדשה  ,בניית טבלת השוואה וכד'.
• לועדה יועברו עדכוני מכון התקנים בנושא.
 .4תחזוקת מערכות במים : NFPA 25 ,1928 -
(חנן פילו ,ניצן אביזרא ,נדב אברג'יל ,סטנלי מילינר)
• הוועד המנהל יקבע יו"ר לוועדה זו.
• התקן כיום הוא מיושן משנת  96ולא עודכן מסיבות בלתי ענייניות.
• הוועדה תשווה בין התקן האמריקאי לתקן הישראלי המיושן ותצביע על הפערים העיקריים לצורך הכנת נייר
עמדה בנושא חידוש התקן.
 .5בדיקות אינטגרציה /הליך לגליזציה למפעלים – הנושא הועלה ע"י יוסי זרקו והובהר כי
העמותה לא עוסקת בבדיקת קביעות של הרגולטור או בשיקול הדעת של הרגולטור.

בברכה
שמואל נתנאל יו"ר הפורום
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