פורום חוקרי דליקות N.F.P.A-IL -
הנדון :פרוטוקול סיכום פגישת עבודה של הפורום בתאריך .16/02/2020
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ביום ראשון ,תאריך  16לפברואר  ,2020נערכה פגישת עבודה של פורום חוקרי דליקות
מארגון  ,NFPA ILבמשרד עורכי דין שמואל שטיינר חדרה.

.2

בפגישה נכחו:
מר אלי היינה  -יו"ר פורום חוקרי שרפות .N.F.P.A-IL
מר רפי גרציאני  -יו"ר אגודת חוקרי שריפות .I.A.A.I
מר יעקב עזוז  -מזכיר עמותת .N.F.P.A-IL
מר שחר דדון  -חבר פורום.
מר זאב ינובסקי  -חבר פורום.
מר אשר סלוצקי  -חבר פורום.
עו"ד שמוליק שטיינר  -חבר פורום.
מר רן שלף  -חבר פורום.
מר אשר מדלסי  -אורח.

להלן הנושאים וההתייחסויות שעלו בפגישה:
הפגישה עסקה בעיקר בנושא הכשרה ,התמחות ,הסמכה של חוקרי שריפות וזאת
לאור הרצון של אגודת  N.F.P.A-ILלהכשיר אנשי מקצוע ולהגדיל את מאגר החברים
בעמותה.
 .1לאחר שיחה והבהרת עמדות סוכם כי תהייה הלימה לדיוני הפורום הקודמים בכל
הנושא הקשור לסילבוס לשעות ההדרכה ולרמת המדריכים.
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הקורס יוגדר כקורס בסיסי לחקירת שריפות כאשר בסיומו ולאחר מבחן שיאושר על
ידי וועדת פורום חוקרי שריפות  N.F.P.Aהתלמיד יקבל תעודה בזו הלשון:
"השתתף בקורס חוקרי שריפות בסיסי בהיקף של  120שעות ועמד בהצלחה בדרישות
הקורס".
התעודה תהייה חתומה על ידי:
שלושה אנשי מקצוע אמריקאים המהווים חלק מארגון  I.A.A.Iהעולמי.
ד"ר שמואל נתנאל  -יו"ר N.F.P.A-IL
מר רן שלף  -מנהל אקדמי של הקורס.
מר אלי היינה  -יו"ר פורום חוקרי שריפות .N.F.P.A-IL
מר רפי גרציאני  -יו"ר אגודת חוקרי שריפות .I.A.A.I

.3

לאחר סיום הקורס המשתתף יבצע  30חקירות מגוונות בליווי חוקר בכיר/מוסמך
 I.A.A.Iמוסמך .NAFI
פירוט הסעיף הנ"ל ידון ביסודיות בפגישת הפורום הבאה (הרחבת ידע בנושא מדעי
האש ,עריכת חוות דעת ,עדות מומחה ,וועדת הסמכה וכיו"ב) ,החברים מתבקשים
לעשות שיעורי בית ולהגיע מוכנים לפגישה הבאה.

.4

.5

מעבר לסעיף  ,3בפגישה הבאה יועלה על ידי נושא של מומחה חקירת שריפות מטעם
בתי משפט ,איך וכיצד והאם ניתן להשפיע על הנושא בכיוון מנהל בתי המשפט שכן
נתקלתי במספר מצבים בהם מונו מומחים מטעם בתי משפט לדון במחלוקות בנושא
של שריפות שאין להם שום קשר למדעי האש או לחקירת שריפות.
עזוז כמזכיר עמותת  N.F.P.A-ILמבקש לפרסם את הקורס באתר  NFPAוכמובן
שקיבל את ברכתנו ,כמו כן חברי הפורום התבקש להכין נייר עמדה של פעילות
הפורום ולהציגה במשך כ 5 -דקות בכנס הבא עלינו לטובה.

 .6בתאריך  24.03.2020ובתאריך  27.03.2020תתקיים הרצאות של מומחה אמריקאי
בקורס ,לונגו הזמין את חברי הפורום להשתתף בהרצאות הנ"ל בעלות של ₪ 100
לאדם כולל ארוחת צהרים ,חברים המעוניינים מתבקשים להירשם מראש.

נרשם על ידי :אלי היינה.

