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 עיקרי הדיון: 

לחי מתקיים    המפגש .1 עץ  בקמיני  שימוש  בעניין  בעיר  הקיים  הציבורי  השיח  הבינוכח  ומפגע    תמום 
ברשויות רבות ברחבי    ע זה מתקיימת עם מפגההתמודדות  הנובע מכך.    הבריאותי והסביבתי  הזיהום 
 הארץ.  

לת קמיני עץ למטרת חימום ביתי,  יבלה סקירה מקצועית מקיפה ע"י ברק אוחיון בדבר הפעהוועדה ק .2
 המוניציפאלים הקיימים ברשות.  ים ם הקיימים במסגרת החוק כלית וקיימת ברמה הארצייות מדינ

הסביבה .3 לאיכות  המשרד  נחשבים עפ"י  בעץ  המוסקים  ביתי  חימום  ביותר  תנורי  באמצעי   למזהמים 
מכולם הם אלו שלא נבנו בתקנים הנדרשים. המזגן הוא אמצעי החימום    החימום הביתיים. המזהמים

 .רהנקי ביותר מבחינת פליטות מזהמים לאווי

סמכויות  הרשות המקומית היא הגורם האחראי על האכיפה במקרים של מפגע מתנור הסקר. ה .4
. במסגרת סעיף זה הוענקו לרשות  1940על פי חלק ו' בפקודת בריאות העם, מוקנות  למניעת מפגעים

כולל   לל זה הסמכות למסור הודעה הדורשת סילוק מפגעהמקומית סמכויות למניעת מפגעים, ובכ
  .והוראות להסרת 

ה  תשכ"  )מפגעי תברואה( לכפר יונה  חוק עזר: חוקי עזר לטיפול במפגעים של קמינים   2כיום יש ברשות  .5
,  ק מפגעים ע"י המועצה המקומית כפר יונהרואה וסילובדבר תבוגמא לד ר חוק עזמוץ אי, 1965
 .  1978-"ח תשל

ן עץ.  קמיבשימוש דם חוק עזר לאיסור הרשות לקע"י ראש ה היועמ"שית התבקש  14.01.2022בתאריך  .6
 .  טרם הושלמה כתיבת חוק זהועדה, ככל הידוע לו

ת מפגע  ישנו קושי לאכוף א ם הקיימים כיוםכליבמסגרת ה –בהיתר ימים התמודדות עם קמינים קי .7
 בצורה יעילה. והזיהום הריח  

עם קמינים חדשים   .8 להתמודדות  ל  –מדיניות  ערים  איגוד  הסביב   תשמיר בהתאם להמלצות  ה  איכות 
בבנית קמין עץ חדש נדרש לקבל  קמינים שמופעלים בעץ. כמו כן,  מומלץ שלא להתקין  כרמל(,  -)שרון

 בנושא.  לגבש מסמך מדיניות של ועדת משנה לתכנון ובניה רך לכן נראה שיש צו  היתר בניה.

 

 :  המשךה ללצות הוועדהמ

, בכדי  התמודדות עם קמין עם היתר שמופעל לפי ההנחיותל  הקיימות  הנחיותהפרסום  יש לפעול ל  .1
 ר.  בהיר את המצב הקיים לציבולה

של ועדת משנה לתכנון ובניה   הנחיות מרחביותה  או/ העיירוני ו את מסמך המדיניות דכן לעמומלץ   .2
 בלבד.   , למטרת חימום הביתבבתים חדשים יםחדש  לשריפת עץ  כך שיאסור על בנית קמינים

נים  נתוועדה מבקשת לקבל הו   .גע זיהום של קמינים ללא היתרניכר כי יש קושי להתמודד עם מפ .3
 לתכנון ובניה.  וועדת המשנה  -קד והיתר על פי רישום המו קמינים עם היתר ובלי  לגבי מס' ה

ל היועמ"שית בכדי להשלים את כתיבת חוק  דם את הנדרש מו ע לק" הוועדה מבקשת מאגף שפ .4
 העזר לאיסור שימוש בקמין עץ.  

 בברכה,

 כחלון -ג' אן חג'מעי
 חברת מועצת עיר 

 


