וועדה לבטיחות אש במתקני בריאות ובתי חולים
דיון מס'

פרוטוקול מתאריך16/4/18 :
מקום:

נציבות כבאות והצלה ראשל"צ

הנושא:

דיון התנעה

רשם :משה שמש

1
הדפסה:

תאריך
24/4/81
דף 1 :מתוך2 :

נוכחים:

דר' שמואל נתנאל-יו"ר העמותה .רב טפסר )בדימ'( אפרים מערבי-משקיף .טפסר מ .יצחק
שמעוני-יו"ר הוועדה .משה שמש-מרכז הוועדה .נטלי אבן-חברה .גיא דורון-חבר .אלי בן
עמי-חבר .רותם אנטמן-חבר .אריאל קופרסמיד-חבר .אלון אפשטיין-חבר.
________________________________________________________________
דוד שמש ,משרד הבריאות-משקיף .אורן גוז ,קופ"ח כללית-משקיף
יניב ינקוביץ .אלי כהן .רוני סיני .עמוס בלאיש.

תפוצה:

נוכחים +ריקי ברקוביץ-מזכירת העמותה.

נעדרו

מס"ד
.1

נושא
היכרות ,קביעת קווים
מנחים לעבודת הוועדה
חלוקת תפקידים
ומשימות

.2

עקרונות העבודה של
העמותה

.3

עקרונות העבודה של הוועדה

דיון

סיכומים/החלטות
 .1יתקיימו פגישות
חודשיות של הוועדה.
 .2חברים שלא יופיעו
לפגישות לא יוכלו לשמש
בתפקיד בוועדה.
 .3על החברים לבצע עבודת
הכנה לקראת כל פגישה
ולהעביר את החומרים
למרכז/יו"ר הוועדה,
טרם הפגישה הבאה.
 .4משה שמש נבחר לשמש
כמרכז הוועדה.

יו"ר העמותה הציג את
העקרונות לפעילות העמותה
,התקנים וההנחיות שעל
פיהם יתבססו תוצרי העבודה
המודל לעבודת הועדה צריך תוצרי העבודה של הוועדה
יתבססו על פרקים  18ו-
להתבסס על פריט רישוי 7א
 19בתקן  nfpa-101וכן,
'לבתי מלון.
התקן
 , nfpa-99המהווים את
הבסיס לדרישות בטיחות
האש ממוסדות בריאות
קיימים.
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מקום:
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הנושא:

דיון התנעה

מס"ד
.4

.5

.6
.7
.8

נושא

רשם :משה שמש

דיון

התקנים הבינלאומיים
כל המשתתפים יקבלו עותק
העיקריים וההנחיות
של החלטת הנציב להפחתת
הוועדה.
הרלוונטיות לעבודת
רגולציה ,שפורסמה בחודש
אוגוסט  2017וכן ,עותק של
פרקים  18ו 19 -בתקן -101
 nfpaואת התקן .nfpa-99
תוכן טבלת השוואה בין
השוואת התקנים
פרקים  18ו 19-בתקן .101
בנוסף ,יש להעביר לח"מ את
הוראות משרד הבריאות
המשליכות על תקן .nfpa-99
השתתפות נציג בתי החולים הוועדה ממליצה שבפגישות
ישתתף גם נציג של בתי
הממשלתיים בפגישות
החולים הממשלתיים.
הוועדה
תוכן רשימת אנשי קשר
רשימת אנשי קשר
וחברי הוועדה
פגישה מס '2

תתקיים ביום ראשון 6/5/18
בשעה  15:30בנציבות כבאות
והצלה בראשון לציון

1
הדפסה:

תאריך
24/4/81
דף 2 :מתוך2 :

סיכומים/החלטות
התקנים האמורים לעיל
יועברו למרכז הוועדה ע"י
יו"ר העמותה .מודגש כי הם
מיועדים לשימוש פנימי לצרכי
עבודת הוועדה בלבד ואין
לעשות בהם כל שימוש אחר
באחריות רותם אנטמן

תעשה פנייה מתאימה ע"י
יו"ר הוועדה
יופץ לכולם ע"י מרכז הוועדה
נא לאשר הגעה אצל מזכירת
העמותה ,הגב' ריקי ברקוביץ
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