מידע לאתר העירייה בנושא קמינים:
מידע כללי  :בשנים האחרונות  ,לצד העלייה ההולכת וגוברת של מספר תלונות ריח
בתקופת החורף בגין שימוש בקמיני עץ מתפתחת מודעות ארצית ומידע רב נאסף מהארץ
והעולם על ההשפעות הבריאותיות והסביבתיות של קמיני העץ.
על פי המשרד להג"ס  ,תנורי חימום ביתי המוסקים בעץ נחשבים למזהמים ביותר מבין
אמצעי החימום הביתיים והמזהמים מכולם הם אלו שלא נבנו בתקנים הנדרשים .המזגן הוא
אמצעי החימום הנקי ביותר מבחינת פליטות מזהמים לאוויר ואחריו חמום בגז.
ארגון הבריאות העולמי )(WHOוכן פליטות משריפה ביתית של ביומסה ,בעיקר עצים,
נכללות ברשימות החומרים המסרטנים של משרד הבריאות בארץ .לפליטה של חומרים
ידועים או חשודים כגורמי סרטן מציין כי בעירת עצים במתקני חימום ביתיים גורמת
שימוש בקמין עץ מקושר להתפתחות אסטמה אצל ילדים מתחת לגיל חמש וגם מגדיל את
הסיכוי להתקף אסטמה ,את מספר הביקורים הצפוי למיון ,ואת מספר הימים מחוץ לבית
הספר.
בערד:
 עיריית ערד ,הציבה לעצמה יעד של איסור השימוש בקמיני עץ ברחבי העיר עד
שנת  2025מתוך דאגה לאיכות בריאות הציבור והסביבה
 בחודש מאי האחרון ) ,(31.5.2020אושרו בוועדה המקומית ,הנחיות מרחביות
האוסרות על הצבת קמיני עץ בכל בנייה חדשה של בתים ודירות ברחבי העיר .
 אנו פועלים לקידום חוק עזר האוסר שימוש בקמיני עץ בעיר ערד.
 בימים אלו אנו לקראת סיום עבודה סביבתית כלכלית של חברת DHVבנושא קמיני
עץ בערד ,שמסקנותיה הכוללות פתרונות ותחליפים יפורסמו באתר
העיר ערד ,כבר מייסודה ,חוברה למערכת הגז הטבעי שנמצא באזורינו ואפילו להבת הגז
מצויה בסמלה של העיר .ייתרון זה מאפשר התחברות והסבה קלה וזולה יחסית למערכת
הגז הטבעי ולהתחיל לחמם את הבית באופן שימנע פגיעה בבריאות בני המשפחה  ,השכנים
והסביבה.
חזון  :באחריות אור ,יתווסף בהמשך
פוסטרים :קבצים מצורפים
עבודה  :DHVיועבר בהמשך

קישורים:
) עמוד  32סעיף (3.10
הנחיות מרחביות  ,התקנת קמינים במבני מגורים בעיר ערד:
https://arad.bartechnet.co.il/site_media/32752/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-2-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%992020-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%AA.pdf

 השפעת השימוש בקמינים על איכות הסביבה בכלל ואיכות, ועדת הפנים והגנת הסביבה
:אויר בפרט
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesBroadcast.aspx?Comi
d=5&fDate=23/09/2020&tDate=23/09/2020
אתר המשרד להגנת הסביבה



https://www.gov.il/he/departments/guides/wooden_stoves_guide
קמפיין המשרד להגנת הסביבה



https://www.facebook.com/1533090926970117/posts/2831151687164028/?sfnsn=mo
 מרכז, כלים להסדרת השימוש בקמינים לחימום ביתי – סקירה משווה ותמונת מצב בישראל
.המחקר והמדע של הכנסת
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/0a9e2202-4af6-e811-80e700155d0aeea3/2_0a9e2202-4af6-e811-80e7-00155d0aeea3_11_13583.pdf
 יועבר בתחילת השבוע- :על קמין עץ בערדYNET קישור לכתבה של
 עדי וולפסון/ הקמין הביתי פוגע בבריאות של כולם:קישור סביבה ומדע




https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5649954,00.html
" – "לא פותחים חלון11 כאן
https://www.kan.org.il/page.aspx?landingpageid=1009

