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מבוא :
בתאריך  12-9-2010יצאנו לבדוק את המחסן שהתחוללה בו שריפה כדי לחוות את
דעתנו המקצועית בקשר לסיבת האירוע שהתחולל במקום  ,זאת בהסתמך על כישורינו
כמומחים לחקירת שריפות וחקר כשל חשמלי
דו"ח זה נערך על פי מיטב ניסיוננו וידיעתנו המקצועית  ,הננו מצהירים שאין לנו כל עניין
ברכוש הנדון.

הצהרה
הנני אשר סלוצקי ת.ז 53598033 .החתום מטה מצהיר :
הנני נותן תעודה זו לשם הגשתה כראייה בבית המשפט והריני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר מתן עדות שקר בשבועה בבית המשפט ,דין
תעודה זו שהיא חתומה על ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.
השכלה וארגונים

להלן פרטי השכלתי ותקציר ניסיוני המקצועי

.1

בוגר ביה"ס בסמ"ת בחיפה כטכנאי חשמל וחשמלאי ראשי  +תעודת חשמלאי ראשי 1974 ..........................

.2

בוגר הטכניון מכון טכנולוגי לישראל כמהנדס חשמל בתואר
"מוסמך למדעים בהנדסת חשמל" 1981 ..... ................................................................ B.S.C. E. E. -

.3

בוגר קורס של אוניברסיטת

University of LEEDS – Department of Fuel and Energy – England

בנושא 2002 ........................................ Fire and Explosion - Protection and Investigation
.4

עמית באגודת חוקרי שריפות בישראל.

.5

חבר באגודת חוקרי השריפות האמריקאית .(National Association of Fire Investigators) NAFI

.6

קבלת תואר מהנדס בכיר בהתאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה 2014 ................. ................................

ניסיון בעבודה
.1

מורה לחשמל במגמת חשמל וחשמל רכב בי"ס בסמת בחיפה 1978-1979 ...................................................

.2

סגן מנהל סניף ביצוע עבודות חשמל של חברת פויכטוונגר בחיפה והצפון1980-1982 ................................. .

.3

מהנדס תכנון בבנייני מגורים  ,משרדים ותעשייה במשרד ג .איטקין מהנדסים יועצים 1982-1983 ....................

.4

מהנדס ביצוע בחברת קונסטרוקציה בארה"ב1983-1986 .......................................... ................................ .

.5

מהנדס תכנון מחלקת תחנות משנה בחברת החשמל בישראל1986-1987 ................................................... .

.6

מנהל מחלקת חשמל מכשור ובקרה של מפעל נילית במגדל העמק1988-1989 .......................................... .
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.7

מהנדס חשמל ראשי וחבר בוועדת הבטיחות בחברת מקורות בע"מ 1989-1994 .............................................

.8

סמנכ"ל הנדסה במפעל "מתח" לשיפוץ מערכות אלקטרו מכאניות  ,מנועים  ,שנאים1994-1996 ................... .

.9

מהנדס חשמל ראשי של מפעלי התעשייה הפטרוכימית)כרמל אולפינים בע"מ( בחיפה 1996-2000 .................

החל משנת  1989ועד היום
 .10מעריך הנדסי ומומחה בתחומים  :אלקטרו מכאניקה  ,מתח גבוה  ,מתח נמוך ואלקטרוניקה
 .11עוסק בחקירות הנדסיות לסיבת פרוץ דליקות במבנים  ,תעשיה  ,ורכב .
 .12עוסק בחקר הכשל החשמלי  ,כולל חקירות תאונות ונזקים בתחומי חשמל מכשור ובקרה.
הנני נושא בתעודת מהנדס חשמל בודק מס' ) 84416בודק סוג  ( 3לפיה הנני רשאי לבצע בדיקה
בכל מתקן חשמלי )ללא כל הגבלת גודל(.
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נסיבות :
הדברים שלהלן נמסרו על ידי XXXXXXX

ת.ז:XXXXXXXX .

 .1המקום משמש בתור מחסן ציוד שלנו.
 .2פעם אחרונה היינו במקום לפני שבוע.
 .3במשך השבוע אף אחד לא נכנס וגם למחסן הגדול לא נכנסנו אלא רק למחסן
המערבי.
 .4מפתחות למחסן יש לשותף  ,XXXXXכמו כן גם לנו  XXXXXואדם  , XXXXXחוץ מאיתנו
אין לאף אחד מפתח.
 .5ביום שבת לפנות בוקר בשעה  , 3:00פעלה אזעקה  XXXXXXבעל המבנה שמע אותה
ירד למטה לבדוק מה קורה ואז ראה עשן ואש יוצאים מהמחסן.
 .6האש והעשן יצאו מהחלונות השבורים.

הדברים שלהלן נמסרו לי על ידי  XXXXXXXת.ז:XXXXXXXX .

 .1נכנסתי לדלת המערבית ,הורדתי את כל מפסקי החשמל.
 .2לקחנו צינורית מים מהשכן והתחלנו להתיז מים מהחלון.
 .3במקביל הוזמנו כיבוי אש והגיעו אחרי  28דקות .
 .4פרצו את השער וחדרו פנימה.
 .5חוקר מכבי אש הגיע אתמול עם בגדים מגוהצים היה כאן  5דקות ואמר שהשריפה
החלה מקצר חשמלי.
 .6מערכת החשמל הותקנה במקום לפני כשנה.
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תיאור מערכת החשמל :
 .1לוח תלת פאזי מותקן בכניסה למחסן .

 .2הלוח כולל :
 .2.1מא"ז ראשי . 3X80 A
 .2.2מפסק זרם דלף ראשי.
 .2.3מא"זים להגנה על מעגלים.
 .3בבדיקת לוח החשמל לא התגלו כשלים כל שהם  ,כל המהדקים מהודקים היטב ,
נקודת אפס מהודקת  ,גשרים מחוזקים ולא קיימים סימני התחממות כל שהם.
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ממצאים :
 .1מוקד השריפה התגלה במרכז המחסן המזרחי בסמוך לדלת הראשית של המחסן.

 .2במוקד השריפה פזורים מכשירים חשמליים שונים המצויים בו באחסנה .
 .3המכשירים חדשים  ,ארוזים בקרטונים ואינם מחוברים לחשמל .
 .4בסמוך למוקד השריפה מותקן שקע  N-1אשר נפגע בצורה קלה כתוצאה מקרינת
חום וכמובן איננו מכיל שום סימן לכשל חשמלי.

 .5מעל מוקד השריפה חולפים קווי החשמל בהתקנה גלויה מוגנים בתעלות כנדרש
בתקנות החשמל .
 .6קווי החשמל נפגעו מעט כתוצאה מקרינת חום ונחרכו רק במעטפת.
 .7קופסת חיבורים שממנה מוזן קו ההזנה לשקע היחיד נפגעה אף היא מקרינת חום אך
לא נשרף בה ולו מוליך אחד  ,כל המוליכים שמרו על צבע הבידוד המקורי ללא סימן
כשל.
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 .8בסיכום בדיקת מערכת החשמל שמעל מוקד השריפה לא התגלה סימן לכשל
חשמלי כל שהוא באיזה מבין המוליכים או הקווים במקום.
 .9בבדיקה שבוצעה בלוח החשמל הוסתו המא"זים למצבם המקורי בעת השריפה ,
פעולה זו נעשתה על ידי סימני הפיח שעל גבי המא"זים כך שהאזורים אשר היו
מכוסים בשעת השריפה לא ספגו פיח והאזורים החשופים ספגו פיח.

 .10בסיכום בדיקה זו נמצא כי בלוח החשמל נותרו כל המא"זים במצב  ONוהמפסק
היחיד אשר קפץ בלוח החשמל הינו מפסק זרם הדלף .
 .11בבדיקת  Hydro Carbon Detector GRACE 850 Electrical Noseאשר בוצעה בסמוך
לדלת החזיתית שבמוקד השריפה התקבלה תגובה מידית של המכשיר והמצביע על
המצאות מאיצים באזור זה.

 .12לצורך כך חפרנו במוקד השריפה עד לרצפה ושם ניתן היה להריח בריח חריף של
דלק אשר נשפך במקום זה .
 .13חלונות מעל הדלת הראשית מזכוכית נמצאו מנופצות .
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דיון וחקירה :
 .1המדובר בשריפה אשר התחוללה בשעות הקטנות של הלילה .
 .2במקום לא התבצעה פעילות במשך שבוע ימים לפחות.
 .3בדיקה של מערכת החשמל העלתה חוסר קשר בין השריפה לבין כשל חשמלי
במערכת שכן במערכת לא קיימים סימני כשל  ,לא קיימים אפילו סימני שריפה
ישירים במוליכי הזרם פרט לחריכה של המעטפת החיצונית של הכבלים .
 .4כמו כן בלוח החשמל נמצאו כל המא"זים במצב  ONעובדה המצביעה על כך שבכל
מהלך השריפה לא התחולל קצר חשמלי גם לאחר שהמוליכים נחרכו.
 .5החלון השבור שאותר גם על ידי בעל המבנה שירד לפנות בוקר לבדוק את פשר
האזעקה  ,בתוספת פעולת Hydro Carbon Detector GRACE 850 Electrical Nose
שהגיב חיובית ובמהירות רבה ובתוספת העובדה שהרחתי ריח של דלק במוקד
השריפה מוכיחים בצורה מפורשת כי במקרה הנדון מדובר בהצתה בזדון שבוצעה על
ידי אדם אחד או יותר אשר שברו את החלונות מעל הדלת הראשית  ,השליכו חפץ
בוער המכיל גם דלק וזה הוביל לשריפה שפרצה במרחק של כ  1מ' מדלת הכניסה.

מסקנות :
 .1לאור הממצאים העובדות והבדיקות שנערכו על ידי הנני בדעה כי גורם
השריפה הנדונה נובע כתוצאה מהצתה בזדון תוך שימוש בחומרי דלק
מאיצים כמוסבר בחוות הדעת שלעיל ועל כל המשתמע מכך.

לוטה :
תצלומים
א .סלוצקי הנדסה

בע"מ

מומחים לחקירת שריפות וכשל חשמלי

