
בעיית קמיני העץ  
בבית קמה

הצגה למליאת מועצת בני שמעון



בנושא איכות הסביבה  –" בני שמעון"חזון עתידי ל

מזהמים , קמיני העץ יוצרים מטרדי ריח•
פוגעים בבריאות ילדינו  , את האוויר

.והמבוגרים שבקרבנו

מדינת ישראל הולכת להיות אימפריית  •
גז ולכן יש לפעול לצמצם את שריפת 

.העץ

מועצת בני שמעון תקדם שימוש  •
בטכנולוגיות חימום מתקדמות שלא 

.באוויר ובסביבה, פוגעות בתושביה

שימוש בטכנולוגיות נקיות יביא  •
,  לאווירה טובה בקרב אזרחי המועצה
.לסובלנות ולשיתוף פעולה טוב יותר





רמת הזיהום מקמיני העץ

EPA-המשרד להגנת הסביבה האמריקאי 



אליהו ריכטר בנושא המפחמות בשומרון העוסק בנזק הבריאותי משריפת עץ  ' חוות דעת פרופ
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תיאור הבעיה

ובאזורבביתינמצאהעשן•
בכלריחישההוכחה-הציבורי

.האזור

.שלילביתחודרהריח•

משום,משניםאינםהרוחכיווני•
.אליעשןהמפיץקמיןישכ"שבד

בניגודהערבבשעותפיקוחאין•
.המועצהית"מנכללהבטחת

הסביבהלאיכותהמשרדתקנת•
.מגוריםבאזוריריח"0"קובעת

צ

בדרך,מזיקבכךאותוועושההאוויראתלרצונוהמזהם-222סעיףהעונשיןחוק
העובריםשלאו,בסביבהעסקיםמנהליםאוהגריםאדםבנישללבריאותם,כלל

.שניםשלושמאסר-דינו,ציבוריתבדרך



קצת על התקן  

נציג המשרד לאיכות הסביבה  , נציג מכון התקנים–בצוות התקן השתתפו •
.ושלושה מוכרי תנורים

.'מ15לעומת קמין סולר שהוא ' מ10ולכן מרחק ההשפעה של קמין עץ הוא •

.הינו בניגוד לחוק העונשין של זיהום המרחב הציבורי' מ10טווח ההשפעה •

סולר

עץ תקני יותר מזהם מסולר100עץ פי 
גז יותר מזהם מגז1500עץ פי 



ארובה ועץ  , תנור תקני

ארובה בגובה , של תנור תקני' שילוש'החוק במדינת ישראל לא מתייחס ל•
.איסור עישון למשל זה חוק-הנכון ועץ טבעי 

.חורג לשטח הציבורי ולפרטי של השכנים בניגוד לחוק-מטר 10טווח •

אם  , מכל מקור שהוא, סביר-לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי: החוק קובע•
מקום או לעוברים  -לאדם המצוי בקרבת, או עשוי להפריע, הוא מפריע

.ושבים

התקן הישראלי מוטה ונמצא כיום בבדיקה במשרד  –לכן זה לא רלוונטי •
להגנת הסביבה





מטרדי ריח המשרד להגנת הסביבה

כי לא יגרום אדם קובע1961–א"התשכ, של החוק למניעת מפגעים3סעיף •
,  מכל מקור שהוא אם הוא מפריע או עשוי להפריע, לריח חזק או בלתי סביר

.לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים

תמצית הקריטריונים להגדרת מפגע ריח המופיעים בנוהל•
10שעות או 24תלונות שהתקבלו במשרד במשך 3–תלונות ציבור •

אשר דיווחו על מפגע ריח בעוצמת  , יום30תלונות לפחות שהתקבלו תוך 
ומעלה4תחושה בדרגה 

,  באמצעות טופס דיווח על מפגע ריח, דיווח בעל תפקיד שעבר הכשרה•
ראשת, משרד להגנת הסביבה הציע–המתעד מפגע שגורם לריח חזק 
.המועצה לא שולחת בעלי תפקיד

כי קיים ריח בעוצמת תחושה אשר עולה על , קביעה של צוות מריחים•
:אחד מאלו

באזור מגורים( אין ריח)0דרגה •
באזור רגיש( ריח חלש מאוד)1דרגה •
באזור אחר( ריח בינוני)3דרגה •



האם המועצה מחויבת לפעול בהתאם לחוק מניעת מפגעים

20,000פחות מ )כי למועצה קטנה -טוענת היועצת המשפטית של המועצה •
.אין חובה לאכוף את חוק מניעת מפגעים( תושבים

בתוקף  –2010-ע"התש, (שמירה על איכות הסביבה)חוק עזר לבני שמעון •
,  (הפקודה-להלן )לפקודת המועצות המקומיות 24-ו22סמכותה לפי סעיפים 

צו המועצות  -להלן )1950-א"התשי, (א)לצו המועצות המקומיות 146סעיף 
חוק  -להלן )1984-ד"התשמ, לחוק שמירת הניקיון19סעיף , ((א)המקומיות 

חוק  -להלן )1961-א"התשכ, לחוק למניעת מפגעים6סעיף , (שמירת הניקיון
-להלן )1968-ח"התשכ, ג לחוק רישוי עסקים11וכן סעיף , (למניעת מפגעים

מתקינה המועצה האזורית , ובאישור השר להגנת הסביבה, (חוק רישוי עסקים
.בני שמעון חוק עזר זה



לחוק  4עד 2המפורטים בסעיפים למיפגעיםרואים אדם כמי שגרם , כן-כי-הנה•

,  והוא אם המקום שממנו בקעו הרעש, אף אם לא גרם בפועל למפגעים אלה"

הריח או זיהום  , או אם הרעש, הריח או זיהום האוויר נתון לשליטתו או לפיקוחו

אם אותו אדם לא –והכול , ידי מי שנתון לשליטתו או פיקוחו-האוויר נגרמו על

(.377, לב השרוןפרשת)" נקט כל האמצעים הסבירים למניעתו של המפגע

לטפל ולפעול בכל ענין הנוגע לציבור בתחום ... , המועצה מוסמכת( א. )63•

להטיל איסורים  , לקבוע סדרים( 8): בכלל זה יהיו לה הסמכויות הבאות, המועצה

בעלים ומחזיקים שהם יאחזו , לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, והגבלות

למנוע  ; הבטחוןאת הסדר ואת , כדי להבטיח את בריאות הציבור–באמצעים 

לסלק , למנוע דליקות ולכבותן... , הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים

, מפגעים ולמנוע תקלות



התייחסות היועצת המשפטית של המועצה לחוק העזר

החוקלגביכיהסבירההמועצהשלהמשפטיתהיועצתהלויאוריתעו״ד

עליהאיןלכןאיש20,000-מקטנהמועצההינההמועצהמפגעיםלמניעת

הדרושיםהאמצעיםאתלהשאיןכיווןאלאבכדיולאהחוקאתלאכוףחובה

משטרהברמתאלאמקומיתברמהכללנאכפיםאינםנוספיםחוקים.לכך

יהיוגםכינאמרהעזרחוקלגביהעקרוניתברמהוכיופרקליטות

שלהעזרחוקאתמפרמילקבועבעיהישנההנדרשיםהאמצעיםלמועצה

כיידועאשרספיציפימישהועלמדבריםאינםשהמתלונניםמכיווןהמועצה

.המזהםהוא



התייחסות המנהל המוניציפאלי של המועצה לקמיני העץ

הסברהפעולותנעשוכידיווחהמוניציפאליתהמחלקהמנהלבוטביןאלון

,עץבקמינימשימושלהיווצרעלוליםאשרמטרדיםבדברלתושביםופרסום

לאיכותהוועדהבשיתוףנרשםאשרהסברמסמךוחודדעודכןאףבאחרונה

הוועדהבשיתוףנרשםאשרמסמךוכןבקמיניםהשימושבנושאהסביבה

ולארובהלתנורהנדרשיםהתקניםלנושאהמתייחסובנייהלתיכנון

.בנייההיתרהוצאתלשם

אין שליטה על איכות הדלק–סיבה נוספת למה אסור לאפשר שימוש בקמינים 

עץ עם צבע



טיפול נדרש בטווח הקצר

.  איסור הפעלת קמינים כל עוד לא מוסדרת האכיפה•

.לכל בעלי הקמינים יש אמצעי חימום נוסף

.גיבוש נהלים מחייבים להפעלה מושכלת של התנורים•

.מסננים, גובה ארובות, איכות העץ

.המשרד להגנת הסביבה ישמח לסייע–הכשרת צוותי רחרחנים •

.שעות הערב ושבת–הפעלת פיקוח בשעות הבעיה של הפעלת הקמינים •

הפעלת תנור מזהם עד להבאת צוות מדידת זיהום אוויר ובחינה  תאסר•

.של כלל מרכיבי בערת התנור עץ



חזון עתידי  למועצת בני שמעון

קידום שימוש בטכנולוגיות נקיות באמצעות 

אכיפת נהלים שיעודדו שימוש באמצעי חימום  

נקיים ויצירת תשתית גז שתעודד חימום בגז  

.יעיל אנרגטית ושיהיה זול וזמין, שהוא נקי

הפחתת הזיהום מקמיני העץ תביא לשיפור  

האווירה והסובלנות החברתית בקהילות בני   

.שמעון


