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 ' שבט תש"פב                              בס"ד                                                                         
28/01/2020 

 
 חוות דעת בנושא הסקה בעצים באמצעות קמינים

בעקבות פניות רבות של תושבים, ועדות אכ"ס ברשויות המקומיות וכן נבחרים ועובדי ציבור  
מוגשת לכם חוות דעת מקצועית של איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון בנושא הסקה בעץ 

מרכז השלטון -שונות ת ובאמצעות קמין. חוות הדעת הוכנה לאחר דיונים שהתקיימו במסגר
 הסביבה ופורום מנהלי אכה"ס בישראל.  המקומי, המשרד להגנת

 רקע:

קמין המוסק בעץ הוא אמצעי חימום נפוץ בבתים פרטיים בשל יכולת החימום שלו ובשל 
מעצם העובדה שבקמין מתרחשת שרפה של  האסתטיות ותחושת הביתיות שהוא משרה. עם זאת,

  .בבריאותחומרים דליקים, נפלטים ממנו לאוויר חומרים מזהמים שעלולים לפגוע 

תנורי הסקה על עץ נחלקים לסוגים שונים: אח מבערת, תנור פח לא תקני, תנור תקני ותנור 
ההסקה בעץ באמצעות תנור פלטס  -תנור החימום המזהם ביותר הוא אח מבערת, ומנגד  פלטס.

. תנורים סגורים לשרפת עצים מייצרים פחות עשן מבין סוגי הקמינים הנ"ל הכי פחות מזהמת היא

 .מאח מבערת

תנורי חימום ביתי המוסקים בעץ נחשבים מזהמים ביותר בין אמצעי החימום הביתיים, כללית, 
אמצעי חימום שונים ו והמזהמים מכולם הם אלו שלא נבנו בסטנדרטים הנדרשים. המזגן

 .אמצעי החימום הנקי ביותר מבחינת פליטות מזהמים לאוויר הםהמופעלים בחשמל 
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המוסקים בעץ פולטים מזהמים שיש בהם סכנה לבריאות, ביניהם חלקיקים  תייםתנורי הסקה בי 

בנזן (, PAHs) נשימתיים ותרכובות אורגניות, כמו: חומרים אורגניים טבעתיים פוליארומתיים
)מחוללי מוטציות(, הם  ופורמאלדהיד. חלק מחומרים אלו ידועים כמחוללי סרטן או מוטגניים

 ] מ. הגה"ס[. רעילים או חשודים כמסרטנים, ואף גורמים למפגעי ריח

 

  

  הסיכון הבריאותי:

חשיפה לפליטות משרפת עץ מהווה סיכון לבריאות האדם, ועלולה להחמיר מחלות כלי  •
וקרדיולוגיות. הסיכון עולה בעיקר בקרב אוכלוסיות רגישות, כמו: נשים  דם ריאתיות

-ומעלה(, חולים במחלות קרדיו 65בהריון, תינוקות, ילדים, אנשים מבוגרים )מגיל 

 .וסקולריות ונשימתיות

חשיפה לעשן עץ מחמירה את מחלות הריאות, ועלולה לגרום  - חשיפה לטווח קצר •

 .יפה, סינוסיטיס, דלקות נשימה ואירועי לבלהתקפי אסטמה, ברונכיטיס חר

חשיפה ממושכת לעשן עץ יכולה לגרום להפחתת תפקוד הריאות,  - חשיפה ארוכת טווח •
ברונכיטיס כרונית, סינוסיטיס וסרטן ריאות, ועלולה גם לגרום למחלות לב וכלי דם 

 .ולאירועי לב

להיווצרות זיהום אוויר תוך אינם מודעים  בעלי תנורי הסקה - זיהום אוויר תוך מבני •
מבני )בחלל הבית( משריפת עץ בתנורי ההסקה. מצב זה מתרחש כאשר עורמים את 

 .ופותחים את דלת התנור, וכן במקרים בהם התנור אינו אטום דיו העץ
 
 

 אם כך, מדוע עדיין לא קיים חוק מדינה שאוסר לחלוטין את השימוש בקמין עץ? 
עובדה שיכולת האכיפה ברמה הארצית קשה עד כמעט בלתי שאלה טובה! בעיקר כתוצאה מה

ואופי הכלים למניעת  -זיהום אוויר מתנורי חימום המוסקים בעץ  -של אופי המפגע אפשרית  וב

על אף שלמשרד יש סמכויות אכיפה בהינתן "טוען המשרד להגנת הסביבה כי  מסוג זה, מפגע

 - הגורם המרכזי האחראי לאכיפהתר א"כ נו ."אכיפה-תנאים מסוימים, הסמכות אינה בת
 . השלטון המקומי

 
 חוקים ותקנות:

 
 הכלים העומדים לרשות המקומית:

, חלק י"א, קבע כי 1970 -חוק התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( התש"ל .1
אחריותה של הרשות המקומית מקיפה  את דיני . מחייבת קבלת היתרהתקנת קמין 

הקפדה על הליך בנייה תקין המחייב  היא זו הנותנת היתרי בנייה.התכנון והבניה ולכן 
 . קבלת היתר תמנע בנייה של תנורים וארובות שלא עומדות בדרישות התקינה הישראלית

 
 א. בניית תנור הסקה וארובה

 היתר בניה 1א.
 מגדיר כל הוספה לבניין כעבודה הטעונה היתר. 145חוק התכנון והבנייה פרק ה' סעיף 

 כן קובעות תקנות התכנון והבנייה ,חלק י"א, כי התקנת תנור הסקה מחייבת קבלת היתר: כמו
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 התקנת תנור
 א. לא יותקן תנור בדירה אלא על פי היתר. 11.01
 .838ב. התקנת תנור בדירה תיעשה לפי תקן ישראלי           

 
איסור מיקום ארובה  בנוסף מגדירות תקנות התכנון והבנייה את מיקומה וגובהה של הארובה:

  לא תוצא הארובה של תנור דרך קיר חיצון של הדירה הפונה אל-לצד הרחוב
 הרחוב.         
יהיה לפי  בבנייניםגובה הארובה במיתקן של חימום מרכזי והספקת מים חמים מרכזית  12.01

 האמור
 .3, חלק 838שבתקן ישראלי ת"י  7.1.1בסעיף קטן           

 

לחלק ו' לפקודת בריאות הוקנו סמכויות למניעת מפגעים בהתאם  לרשות המקומית .2
במסגרת סעיף זה הוענקו לרשות המקומית סמכויות למניעת מפגעים, ובכלל . 1940העם, 

 54הוראות להסרתו )סעיף  הסמכות למסור הודעה הדורשת סילוק מפגע, כולל -זה 
 אלו, ואף הרחיבו פהו סמכויות אכיחלק מהרשויות המקומיות אכן אימצ לפקודה(.

  .והחמירו אותן בהתאם לצורך ולאיזונים הנדרשים

 

 :סוגי חוקי עזר הנוגעים לשימוש בתנורי הסקה ביתיים 2 קיימים :  חוקי עזר .3

 .תברואה וסילוק מפגעים •

 .שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים •
תברואה או  איכות הסביבהאו חוק עזר שמירת הסדר והניקיון  כמעט בכל הרשויות באזורנו יש 

 ובהם בהגדרת המפגעים נכתב:  וסילוק מפגעים
שהוא בעל נכס או מחזיק בו חייב להחזיק בנכס באופן שלא  : )א.( מי עגאיסור גרימת מפ
, נכס שהוא דירת מגורים, חייב המחזיק בה (א)על אף האמור בסעיף קטן )ב.(  יתקיים בו מפגע

מי שהוא בעל נכס או מחזיק  .אחריות לסילוק מפגעע. )ג.( מפגלהחזיקה באופן שלא יתקיים בה 
 . בו חייב להסיר, לתקן ולסלק מיד כל מפגע שנתגלה בנכס

  -בהגדרות "מפגע" 
תנור, אח, קמין או כבשן וכיוצא בזה, שאינו שורף כראוי את חומרי הדלק וגורם ע"י כך לפליטת 

 ;אותעשן או גזים במידה המזיקה או עלולה להזיק לברי
כך שלמעשה יש לרשות המקומית החובה לאכוף ולמנוע מטרדים הנגרמים בעטיו של העשן הנפלט 

מהקמינים. מאידך ישנה בארץ תקינה מפורטת לשימוש בקמינים, גם בהסקה ע"י עץ כך 
שלכאורה מי שעומד בתנאים שיפורט להלן יש לו  "היתר" להמשיך ולהשתמש בקמין. עובדה זו  

ות להימנע מאכיפת האיסור לזהם בעשן הקמינים שכן אין למפקחים דרך מביאה את הרשוי
 מעשית לקבוע האם נעשתה כאן עבירה למרות תלונות הציבור . 

 
 תקנים:

קיימים מספר תקנים ישראליים המגדירים מהם הקריטריונים התפעוליים של תנור ההסקה, 
משרד התעשייה והמסחר  פליטה.כיצד והיכן יש להתקין את הארובה ומהם הריכוזים המותרים ל

כמו כן, יכולות הרשויות המקומיות להיעזר בתקנים אלו הוא המוסמך לאכוף תקנים אלו. 
יש לציין כי למשרד לאיכות הסביבה אין סמכות לאכוף . בהגדרת התנאים להוצאת היתר בנייה

 אלו.  תקנים
 "תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק: ארובה" :- 2חלק  1368ת"י 

 התקן חל על תנורי הסקה ביתיים העשויים מתכת והמוסקים ע"י עץ או פחם.
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 התקן כולל: 
 . מבנה הארובה.1
 פירוט החומרים מהם עשויה הארובה.  . 2
 הגדרת גובה ומיקום ביחס לגג/מעקה.  . 3
 אופן קיבוע הארובה.  . 4
 
 
 

 עמדתנו:

ל איכות הסביבה ומניעת שמירה עוע"פ חוק עזר "  לפקודת בריאות העם 54ע' ע"פ ס .1
ובו הגדרת מטרד כפליטת עשן מקמין ]לעיל[ צריכה הרשות המקומית להפעיל  מפגעים"

סמכותה להסרת המפגע. אין זה משנה כלל אם בעל הקמין מפעיל קמין תקני, אם 
הארובה עומדת בתקן ונבנתה באישור, אם  העץ יבש וראוי או לא. עצם העובדה שנגרם 

 חון מאפשר למפקח להביא להסרת המטרד ע"פ סמכויותיו!מטרד של עשן וסיר

 

במידה ותהיה החלטה גורפת לאסור שימוש בקמינים בתחום הרשות המקומית ניתן  .2
לא יפעיל אדם תנור "–לתקן חוק עזר ייעודי ]כדוגמת עירית פ"ת בימים אלה[ כדלקמן 

לתכלית אחרת, הסקה, אח, קמין או כבשן בין שהוא משמש למלאכה או לחימום ובין 

 ."שמופעל באמצעות שריפת עץ

 

האכיפה תהיה ע"י הרשות המקומית . במידה ונתבקש ניתן חוו"ד מקצועית בכל מקרה  .3
 הרשות הסביבתית המוסמכת[. –לגופו ]במסגרת היות האיגוד 

 

חשוב ביותר. פירסום בכל האמצעים והבהרת עמדתנו כי מדובר הסברה לתושבים:  .4
 1נספח -י  מהווה צעד ראשון ומשמעותי בפתרון הבעיה . להלן במטרד סביבתי ובריאות
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 1נספח 
 
 

               
          

 
     
 
 
 
 

 מניעת נזקי עשן מקמינים לחימום בעץ
 

עולה כי שרפת עץ לחימום ביתי  2018מנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה לשנת 

 PM10%  ,10% מפליטת חלקיקים נשימים מסוג 8%באמצעות קמינים תורמת 

לפליטה של חומרים המוכרים או חשודים ו PM 2.5 םמפליטת חלקיקים עדינים נשימי

 .כמסרטנים
נגרם מנשימת העשן הן בתוך הבית מחקרים רבים מצביעים על הנזק הפוטנציאלי ה

המוסק והן בסביבתו . בעקבות תלונות רבות הוחלט להביא לידיעת הציבור את עמדתנו 
 בנושא זה :

 
אנו רואים בשלילה הפעלת קמין לחימום בעץ . הנזק לאיכות האוויר  והמטרד לשכנים 

 גוברים על כל תועלת אחרת !

שנם תקנים מחייבים הן כדי לעשות שימוש בתנורים מסוג קמין עץ י .1
ע"י ועדת   בסוג הקמין , הן לארובה ]גובה , סוג וכדו'[ ומחייבים אישור

 בניה . תכנון ו

ע"פ פקודת בריאות העם וע"פ חוק העזר בכל מקרה שהעשן מהווה  .2
 מטרד בסמכותה של הרשות המקומית לאכוף הסרת המטרד . 

 
עמוד לו הטיעון שהמתקן שלו משמעות הדברים שכל הגורם למטרד מארובת קמין לא י

 אושר או פועל ע"פ התקן . ]כפי שרכב שעבר טסט לא משחרר מאי גרימת תאונה[.   
 

אנא החליפו  מידית את אמצעי   , סביבה נעימה ובריאה  לידיעתכם: למען שכנות טובה  
 ואל תעשו שימוש עוד בקמין עצים . החימום 

 
 

 

 

 לוגו של הרשות 
 המקומית 


