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פורום תעשייה  N.F.P.Aישראל -פרוטוקול
מתאריך 11.03.2018

נוכחים:

ראובן בר אל – יו"ר הפורום
שמואל נתנאל – יו"ר העמותה הישראלית למיגון מפני אש NFPA-IL
גיל גרש – מנהל בטיחות בז"נ
שחר גורן – מנכ"ל חב' גורן
יריב רוקני -מתכנן מערכות מתזים
עופר חלמיש -מנכ"ל עופר ציוד והצלה
נטלי אבן – סמנכ"לית פילו אש
רוני סיני – פילו אש
ירמי לימור -סמנכ"ל מטלפרס
דני פורת  -מטלפרס
עמוס בלאיש – יועץ בטיחות
עמוס יקיר  -להבות
איתן בן זוהר  -אלקטרה פז מערכות

אינג' שמואל נתנאל ,יו"ר העמותה ,הציג את מטרות העמותה ובירך את חברי פורום תעשיה.
מטרת הפורום לעסוק בתקנים הרשומים מטה ולהיות שותפים ב NFPA-IL-ובתקנים מקבילים
בישראל.
התקנים הישראלים ומקביליהם ב:NFPA-
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

NFPA10
תחזוקה בת"י 129
מערכות כיבוי בקצף NFPA 11,16 1596
מערכות הצפה במים NFPA 15 1596
NFPA 2001
כיבוי בגז 1597
NFPA 2010
כיבוי בארסול 5210
מפוחים לשחרור עשן 1001/7
NFPA 80
דלתות אש ת"י 1212

סיכום הדברים:
.1

הפורום ייתן מהידע הנצבר כאשר נציגים מהפורום יהיו נציגי  N.F.P.A ILבוועדות
המקצועיות לכל תקן ישראלי .כמו כן ,נציגי הפורום יהיו משקיפים מקצועיים בתקני
 N.F.P.Aהמקבילים.

.2

יו"ר הועדה קורא לחברי עמותה נוספים להצטרף לפורום התעשייה.

.3

להמשך עבודות הפורום הוקמו צוותי עבודה כדלהלן:
✓ תחזוקת מטפים  - N.F.P.A 10 - 129ירמי לימור ,עמוס יקיר
✓ מערכות כיבוי בקצף  – NFPA 11,16 1596גיל גרש ,יריב ריקני ,מנחם בורלא ,שחר
גורן ,שמואל נתנאל ,עמוס בלאיש ,ראובן בר אל ,עקיבא הלמן ,עפר חלמיש
✓ מערכות הצפה במים  – NFPA 15 1596עקיבא הלמן ,יריב ריקני ,גיל גרש ,מנחם
בורלא ,ראובן בר אל ,עפר חלמיש.
✓ כיבוי בגז  – NFPA 2001 1597איתן בן זוהר ,יעקב עזוז ,ראובן בר אל
✓ כיבוי בארסול  -NFPA 2010 5210איתן בן זוהר ,יעקב עזוז
✓ מפוחים לשחרור עשן  – 1001/7עמוס בלאיש ,מישל ,ירמי לימור ,שמואל נתנאל,
נטלי אבן
✓ דלתות אש ת"י  – NFPA 80 1212עמוס בלאיש ,ירמי לימור ,דני פורת ,נטלי אבן

.4

כל וועדה תבחר ראש צוות ,הרשימה של הוועדות תועבר לחברים.
הצוותים יציגו במפגשי הפורום תובנות ומגמות אשר יציגו את הNFPA IL -
הדיון הבא מתוכנן ל.25.04.2018-

בברכת חג שמח
טפסר ראובן בר אל
רמ"ח בטיחות אש וחקירות
יו"ר הפורום
העתק:

נוכחים

העמותה הישראלית למיגון מפני אש (ע"ר) | info@nfpa-il.org.il | www.nfpa-il.org.il

