הנדון :פורום מקצועי בטיחות אש בביניינים – סיכום ישיבת התנעה 12.3.18
כללי
על פי החלטת הוועד המנהל של העמותה הוחלט להקים במסגרת הפורומים המקצועיים וועדות משנה מקצועיות
שתפעלנה באופן ממוקד בנושאים העומדים על הפרק בכל הקשור לתקינה בתחום בטיחות האש ובתקינה במוסדות
 NFPAארה"ב.
וועדות משנה תרכזנה את המידע ותעסוקנה בנושאים במקביל לוועדות של מכון התקנים (ועדות מומחים וועדות טכניות
המשויכות לתקן) כמו גם ועדות  . NFPAוועדות המשנה תגבשנה ניירות עמדה אשר תוצגנה לכלל הפורום ותאושרנה
בפורום כנייר עמדה של העמותה הנהלת העמותה תאשר את נייר העמדה ותפרסם אותו כנייר עמדה של העמותה.
מבנה הפורום :יו"ר הפורום מתמנה על ידי הנהלת העמותה .הפורום יורכב מחברי עמותה אשר שילמו את מיסיהם כדין.
ועדות המשנה תבחרנה מתוכן נציגים לוועדות הבאות :מת"י – וועדות טכניות ,מת"י – וועדות מומחים  – NFPA,וועדות
התקינה.
על מנת להתניע את פעילות ועדות המומחים הו פץ "קול קורא" שהציג את תכני העיסוק של הפורום כדלהלן :

פורום בטיחות אש בניינים – יו"ר הפורום שמואל נתנאל
גילוי אש ועשן NFPA 72 , 1220 -
מתזים – NFPA13 , 1596
תחזוקת מערכות במים NFPA 25 ,1928 -
בטיחות אש במובילי אוויר – NFPA 90 ,1001/1.1
מערכות שליטה וניהול עשן ( NFPA 92 1001/2.2 -לכך נוספו נושא חניונים,שחרור עשן אקטיבי ושחרור עשן טבעי)
כיבוי אש במערכות אבקה יבשה ורטובה NFPA 17 , 5356 -
מנדפים למתקני בישול מסחרייםNFPA 96 , 1001/6 -
בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל  110מטר NFPA 101 -
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ביום  12מרץ  2018התכנס פורום מקצועי " בטיחות אש בבניינים" בראשות יו"ר הפורום שמואל נתנאל ובהשתתפות  :שמעון אבודרהם ,גלמור
זיו ,חזן אבי ,ניר טל ,נדב אברג'יל ,לאוניד גנסר ,ג'קי זקרויסקי ,רון אייל ,פילו חנן ,נתן אגרונוב ,עזרא גל כהן ,טל שלום ,אבישי בן חיים ,ניצן
אביזרא ,דוד פילו.
נמסרה סקירה מפורטת על מערכת הקשרים בין העמותה לבין  NFPAוהכוונה למנות נציגים של העמותה בוועדות  NFPAובוועדות מת"י.
העובדה שמדיניות מנהל התכנון היא לאמץ את הסטנדרטים של  NFPAבהעדר תקן ישראלי מגבירה את חשיבות השותפות שלנו בעבודת המטה
של . NFPA
נציגים מתוך ועדות המומחים שלנו ימונו כנציגינו בועדות  NFPAומת"י .
ועדות המומחים שלנו יגבשו ניירות עמדה.
משתתפי המפגש שהביעו רצונם לקחת חלק בעבודת המטה של הוועדות הם כמפורט להלן :
א .גילוי אש ועשן  : NFPA 72 , 1220 -אבי חזן ,ג'קי זקרויסקי  ,לאוניד גנסר ,ניצן אביזרא  ,שמעון אבודרהם
ב .מתזים –  : NFPA13 , 1596אבי חזן ,חנן פילו ,ניצן אביזרא ,נדב אברג'יל  ,גלמור זיו
תחזוקת מערכות במים  : NFPA 25 ,1928 -חנן פילו ,ניצן אביזרא ,נדב אברג'יל
ג.
ד .בטיחות אש במובילי אוויר –  : NFPA 90 ,1001/1.1ניר טל ,טל שלום  ,ניצן אביזרא ,פילו אש (נטלי אבן) ,רון אייל ,אבישי בן חיים
ה .מערכות שליטה וניהול עשן  : NFPA 92 1001/2.2 -ג'קי זקרויסקי  ,לאוניד גנסר ,ניר טל ,טל שלום ,ניצן אביזרא  ,פילו אש (נטלי אבן),
שמעון אבודרהם ,גלמור זיו ,רון אייל ,אבישי בן חיים  ,חנן פילו.
כיבוי אש במערכות אבקה יבשה ורטובה  : NFPA 17 , 5356 -חנן פילו ,ניצן אביזרא  ,פילו אש (נטלי אבן),
ו.
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מנדפים למתקני בישול מסחריים : NFPA 96 , 1001/6 -עזרא גל כהן  ,טל שלום  ,פילו אש (נטלי אבן) ,רון אייל ,אבישי בן חיים
בטיחות אש במבנים גבוהים מאוד מעל  110מטר  : NFPA 101 -לאוניד גנסר ,ג'קי זקרויסקי ,חנן פילו ,ניצן אביזרא ,נדב אברג'יל  ,שמעון
אבודרהם ,גלמור זיו ,אבישי בן חיים.
מי שהגיבו לקול הקורא  ,נרשמו לפורום אך לא השתתפו בפגישה יכולים להצטרף לועדות המומחים עד  -.31.3.18ניתן לפנות למזכירת
העמותה לריקי מזכירת העמותה ricky@nfpa-il.org.il :
הוועד המנהל ימנה לכל אחת מהוועדות הנ"ל ראש צוות שירכז את פעילות הוועדה.

בברכה
שמואל נתנאל ,יו"ר הפורום

