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 מוטי בסר :

יגים בועדות ה הוקמו כמה פורומים שהמטרה היא להעמיק את הידע ואת המומחיות וכן למנות נצ

NFPA . האמריקאי וכן במכון התקנים 

 בדיקת תקנים ספציפיים לצורך העמקת הידע המקצועיות וההיבטים המקצועיים .

 פורומים נוספים מתארגנים .

 .   NFPA 921הוזכר תקן אמריקאי 

 קיים אתר אינטרנט שלכל אחד מפורומים יהיה תא בלוגים שאפשר יהיה להעביר מידע.

שניתן להשיג להם בקשה להשיג השתלמות בחקירת   NFPAמגיעה משלחת של  במהלך מאי

 שריפות .

 יש להוציא כתבי מינוי ליו"ר הפורום וליושבי ראש הוועדות .

לאשר   NFPA ILיש לפנות למשמר בתי המשפט בבקשה לאישור חוקרי שריפות חברים בעמותת 

 חוקרי שריפות לכניסה לבתי משפט ללא בידוק בטחוני.

 

 יענקלה עזוז 

 ה מי שאחראי על הקשר לעמותה הוא רפי גרציאני .תמטעם העמו

 

 אלי היינה 

 מברך על הכינוס .

 הפעולה הראשונה לביצוע הינה הגדרת מטרות הפורום .

אליו כפי שאני רואה את הפורום הוא ליצור מסד נתונים משותף שכל חוקרי השריפות יוכלו להיכנס 

 לצורך העלאת שאלות קבלת תשובות .

 מידע לגבי סמינרים חדשים , מידע לגבי חידושים .

 חשבנו להקים ועדות .

שירכזו את החומר הקשור בפסקי דין , מגמות חדשות של שופטים ארז שניאורסון  –ועדת לגיטציה 

 ה.התנדב להיות יושב ראש הועדה וכן עורכת מיכל פלדמן התנדבה לקחת חלק בועד

 ועדת שריפות חשמל .

 ועדת שריפות רכב .
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 הגדרה של הכשרות והסמכות לחקירת שריפות .

 יש לשלב בפורום את ארז שניאורסון , מיכל פלדמן , מהנדס חיים קראוזהר.

הסלקטורים יהיו  –, בפייס בוק   IL-NFPAמאור יהיה אחראי לפתיחת קבוצת פורום חוקרי שריפות  

 . אלי היינה ומאור סלוצקי

  

 יענקלה עזוז
 

 צריך לפתוח בשלבים לקראת חוק אשר יסמיך חוקרי שריפות.
 
 

 גרציאני 
 

 הגוף שאותו צריך לצרף לפורום הוא חברות ביטוח .
 תוך כדי כך אפשר ליצור תובנות לגבי מי חוקר שריפות.

 
 
 

 אשר סלוצקי 
 

יש לשים לב לעניין פרסום מאמרים מקצועיים מחשש לשימוש בחומר זה שיכול לעמוד 
נגד הכותב בבית משפט – מומלץ להתייעץ עם וועדת חוק ומשפט כיצד להתנהג בפרסום 

 מאמרים מסוג זה .
 
 
 

 הקמת וועדות 
 

 וועדת חקירת שריפות רכב – שחר דדון 
 

 וועדת חקירת שריפות חשמל ומבנים – מאור סלוצקי .
 

 וועדת חוק ומשפט – עו"ד ארז שניאורסון )עו"ד מיכל פלדמן חברה בוועדה( .
 
 

 סדר יום לתאריך 8-4-2018
 

 מערכות מידע ואופן ההפצה  , מי מסנן , היכן לפרסם וכו' 
 

  
 

 רשם : אשר סלוצקי 

 בע"מא. סלוצקי הנדסה 


