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פורום חוקרי דליקות NFPA-IL
הפגישה נערכה במשרדי עו"ד שמואל שטיינר בחדרה
רשם :שמואל שטיינר
נוכחים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

יו"ר הפורום אלי היינה
עו"ד ארז שניאורסון
יעקב עזוז
ד"ר שי לוי -מומחה לשריפות יער
שחר דדון -חוקר דליקות חברת א.א.ברית
עו"ד שמואל שטיינר – יועמ"ש NFPA-IL
מאור סלוצקי

לא נכחו:
.1
.2
.3
.4
.5

רפי חן גרציאני
אשר סלוצקי
רן שלף
חזי רחימי
ינובסקי זאב (לונגו)

סדר יום:
 .1מוטי בסר טרם הוציא כתבי מינוי ליו"ר הפורום – אלי היינה וטרם הוציא כתבי מינוי ליו"ר
הוועדות שנקבעות במסגרת הפורום.
 .2מדובר בפורום מצומצם של מומחים בתחומים שונים.
 .3הפורום שם לו למטרה לאסוף מידע ,לחקור את המידע ,להפיץ אותו לכל הגורמים העוסקים
בתחום וכן לציבור הרחב מתוך מטרה למנוע חקירת דליקה ולקדם את הידע בתחום מניעת
הדליקות בכדי להציל חיים.
 .4יו"ר הפורום מסר כי הכוונה לשלב את כל הידע הקיים והמצטבר הן באגודת  NFPA-ILוהן
באגודת חוקרי הדליקות בישראל .תוך שיתוף פעולה בינ"ל עם אותם אגודות.
 .5האמצעים לאיסוף הידע ,יהיו מאמרים ,סמינרים בינ"ל ובישראל ,כתיבת חוות דעת ,ניתוח
אירועים משפטיים ,הלכות של ביהמ"ש העליון.
 .6שניאורסון העיר -השיטה צריכה להיות  :דרך מחשבה -תיאור נסיבות עובדתי -תוצאה .כ"כ
העיר כי הוא מצפה כי מומחים המופעים בבית משפט יהיו קוהרנטיים ,עקביים בחוות הדעת
שלהם ודוברי אמת בחשיפת כל העובדות הראיות שעמדו לרשותם בעת כתיבת חוות הדעת.
 .7יש לקחת בחשבון כי מידע ענייני ,ויכולים ואי הסכמות שמלובנים בתוך מסגרת הפורום
המצומצם לא יקבלו ביטוי פומבי ולא יעשה שימוש באף אחד מהידע או המידע שייחשף כנגד
אף גורם ישיר או בעקיפין של המומחים הנמצאים בפורום אחד כלפי השני.
 .8סוכם כי המטרות של הפורום יהיו בשני המשורים שנקבעו לעיל :
 .8.1ליבון נושאים שונים בתוך הפורום המצומצם -העברת סיכון ו/או חוו"ד ליו"ר הפורום,
בחינתו ,עריכתו והגהתו לפרסום ציבורי.
 .8.2חינוך האוכלוסייה במניעת דליקות – באתר אינטרנט שיפנה לציבור.
 .9נערך ויכוח בין אנשי הפורום האם כל אחד יכול או יוכל להיכנס ולהוריד את החומר שייאסף
על ידי המומחים ויופץ או רק מי שישלם עבור החומר או חברות ברמה כזאת או אחרת
באגודה תמורת תשלום שנתי או רב שנתי או פר מאמר.
 .10קהלי היעד שאליהם יופץ המידע כוללים:
שמאים אלמנטריים פרטיים ומטעם חברת הביטוח.
.10.1
נאמני בטיחות במפעלים וארגונים שונים.
.10.2
כבאים וחוקרי דליקות של כב"א ופרטיים.
.10.3
עורכי דין -נזיקין -ביטוח ( יש לבדוק אפשרות לשת"פ עם לשכת עורכי הדין
.10.4
בישראל).
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החלטות:
.1
.2

.3
.4

הכנת ספוליר להכרות של קהלי היעד עם החומרים וחוות הדת ומה האפשרויות שלהם ללמוד
ממנו.
הוטלו משימות הבאות  :כל אחד מהפורום יכתוב בתוך כשבועיים  2עמודים בתחומים שהוא
מתמצא בהם
 .2.1מאור סלוצקי -סכנת דליקה באופניים חשמלאים כתוצאה מהטענה
 .2.2שי לוי – שריפות חורש ויער בסמיכות לבתי מגורים ואופן מניעת הדליקות המתבקש
מכך.
 .2.3רן שלף -סכנת דליקה בארונות חשמל ישנים בבתים משותפים והמלצות למניעת
דליקות .כולל מיני ראיון עם מר חיים תמם מרשות הכבאות הארצית.
 .2.4ביום נזקי שריפה והגשת תביעות ביטוח -נורות אדומות ,הנזק שנגרם למבוטחים ישרים
כתוצאה מכך.
 .2.5שניאורסון – מי יכול להיות מומחה בחקירת דליקות בבית משפט .כ"כ ינסה לקדם את
המאמרים בעיתון עדיף  ,וכן פניה לעיתון פוליסה.
 .2.6שמואל נתנאל -שחרור עשן במבנים רבי קומות והסכנות באי קיום אמצעי בטיחות
מוגברים בבנייני רבי קומות.
 .2.7יעקב עזוז -הבאת גורם בתחום העיצוב בדיגיטאלי -להוצאת ירחון דיגיטאלי אינטרנטי.
נקבע ישיבה במשרדי עו"ד ארז שניאורסון רח' יכ=גאל אלון  92תל אביב מרכז אשדר -כניסה
ה'
חברי הפורום מתבקשים לרשום בווטסאפ את הפרטים שלהם כולל כתובת מייל וכתובת
פייסבוק.
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