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דבר היו"ר
אגודת חוקרי דליקות היא עמותה יוצאת דופן :עמותה שפועלת כבר למעלה מ 20 -שנה ,מאגדת אנשי מקצוע
מובילים בחקירת דליקות ,פועלת לשיפור מקצועי של המומחים בארץ באופן שאינו תואם כלל את היקפיה
המצומצמים של האגודה :סמינרים של שלושה ימים עמוסי ידע ,בטאונים יחידים בארץ בתחום ,הובלת
תרגום יחודי של  ,NFPA 921שמירה על קשרים עם אנשי מקצוע מובילים בתחום בעולם .כל זאת בצניעות,
בדרך ארץ ,בשמירה על האיזונים הנדרשים מעבודה של אנשי מקצוע ממגוון תחומי עיסוק.
לעניות דעתי ,צניעות היא כורח מקצועי בחקירת דליקות .משתלבת הצניעות של האגודה עם הצניעות הנדרשת
מחוקר דליקות.
החומר המקצועי שהאגודה מספקת הוא יחודי בארץ ,אין לו שני .זה כמעט לא יאמן שחבורה מצומצמת כל כך
מפיקה בטאון המכיל עשרות עמודים של מאמרים מקצועיים של טובי החוקרים בתחום .הנכנס בשערי סמינר
האגודה יוצא לאחר שלושה ימים נשכר בידע רב במגוון תחומים .בבתי משפט בישראל כבר התרגלו לקבל
מומחים בחקירת דליקות כשהם עומדים עם התרגום של ה NFPA 921 -לעברית כפי שתורגם במאות
עותקים על ידי האגודה.
הפעילים :אין מילים שיוכלו לתאר את הפעילות המיוחדת הזו .ובכל זאת ,אנסה :היכן תמצא קבוצה של
עשרה-עשרים חברים שפעילים כבר עשרים שנה ללא תמורה בפעילות הענפה של האגודה? בארגון הסמינרים?
בארגון החומר הכתוב? בשמירה על כללי מינהל תקין של העמותה? לא אמנה בשמותיהם ,אבל ראויים הם לכל
שבח.
החברים באגודה צמאים לידע .קשה להאמין אבל  90%מכלל החברים הגיעו לסמינר שלנו השנה ושילמו דמי
חבר .לא היתה הרצאה שהיו בה פחות מ 40-איש באולם .על כן אני יכול לומר בצורה חד משמעית :הידע הוא
החמצן של החברים באגודה.
וכל הפתיחה הזו ,רק נועדה לומר עד כמה אני גאה להיות היו"ר הנכנס של האגודה המיוחדת הזו .באופן
אישי ,זו עבורי פסגה מקצועית .אתגר גדול לשמור על הקיים .אעשה הכל כדי להביא את האגודה לפסגות
חדשות.
אני מתחייב להביא את הידע שצברנו כולנו – כל אחד בתחומו ,וידע שנצבר במקומות אחרים ,לטובת החברים.
זו המהות בעיני :החלפת דעות .סיעור מוחות .קשירת הקשרים המקצועיים הנדרשים כדי להתמודד עם
האתגר האינטלקטואלי-מעשי של בחינת נסיבות פרוץ דליקה.
אני מאמין באגודה שיש בה מגוון רחב של אנשי מקצוע .רק חוקר דליקות שמכיר את המגוון של "חוקרי
הזירה" כולל מומחי חשמל ,מומחי שטח בדליקות חורש ויער ,מומחים למערכות אזעקה ,חוקרים פרטיים,
מומחי ניתוח מצלמות ,אנשי שמאות וביטוח ,יוכל להשכיל לשאול את השאלות הנכונות ולהגיע לתשובות
המרכיבות את השאלה מהן נסיבות פרוץ הדליקה.
חוקר זירה ,במובן של חקירת הזירה פיזית ,שבודק את תבניות הבעירה – יתקשה מאד להגיע למסקנה חד
משמעית נכונה ,אם יתעלם ממידע אחר.
החלפת ידע היא תנאי להבנת המגבלות הנובעות מהקושי בחקירה של דליקה.
אודה לכל פניה של החברים במיוחד במקרים הנוגעים למקומות שיש בהם אפשרות לשיפור פעילותנו ,הרחבת
מספר החברים והעמקת הקשרים המקצועיים עם אגודות אחרות שנושקות לפעילות שלנו .אנו קבוצה קטנה:
כל תרומה של רעיון או ידע ,תתקבל בזרועות פתוחות.
זו זכות לעסוק בחקירה .זו זכות לעסוק בחקירת דליקה .אנו בתחום עיסוק שהוא בעיני ,מן המעניינים ביותר.
אני מאחל לכולנו בריאות טובה על מנת שנמשיך בחברות מקצועית מרתקת .שנפגש בסמינרים .שנדע להפיק
את המיטב מן החברות באגודה היפה הזו.
בברכה
רן שלף ,יו"ר אגודת חוקרי דליקות
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