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מדיניות מועצה אזורית זבולון בנוגע להפעלת קמינים המוסקים בעץ
רקע:
 .1במהלך השנים האחרונות גוברת המודעות הסביבתית לטובת שמירה על בריאותנו וההכרה לשמירה
והגנה על כדור הארץ לדורות הבאים.
כך למשל ,כיום קשה לתאר איך עד לפני זמן לא רב היו מעשנים במקומות ציבוריים ,כולל במקומות
סגורים כגון תחבורה ציבורית ומטוסים ,כריתת עצים בקצב גבוה ביותר ,שימוש בחומרים בלתי מתכלים
וכד'.
 .2סקרים רבים מראים שקמינים המוסקים בעץ מהווים מפגע סביבתי ,הן ברמה הסביבתית הכללית והן
ברמת הפרעה לסביבה הקרובה.
 .3בשבועות האחרונים התקיים דיון מקיף ועבודת מטה באשר למדיניות הראויה ודרכי ההתמודדות
העומדים לרשותנו לטיפול במפגע זה .העבודה כללה בחינה של ההיבטים החוקיים ודרכי התמודדות
ברשויות אחרות.
המלצות ודרכי פעולה:
 .1במסגרת השלטון הדו רובדי במועצה ,אנו רואים לנכון כי מדיניות ההסדרה והטיפול יעשו באמצעות
הוועדים המקומיים בתוך הקהילה ,כאשר כל יישוב מחליט על מה שמתאים לצרכיו ובהתאם לנתונים:
התכנוניים (צפיפות הדיור) ,הגאוגרפיים ,משטר הרוחות תרבות ומסורת.
הכול כמובן בכפוף לכל דין.
 . 2קיום שיח יישובי :המועצה מאופיינת ביישובים קטנים בעלי בסיס קהילתי חזק ,אשר ביכולתם לקיים
דיאלוג פנימי מכובד ובצורה משותפת להגיע להבנות עם בעלי קמינים קיימים ביישוב (הפסקת שימוש,
הסבה ,סבסוד וכו') ,כפי שכבר נעשה במספר רב של מקומות בארץ וגם ביישובי המועצה.
 . 3מעבר לשימוש באמצעי חימום ידידותיים לסביבה :יש להעדיף אמצעי חימום חלופיים כאשר המומלץ
ביותר הוא מזגן (בעל יעילות אנרגטית גבוהה והזול ביותר) ,מאחר והשימוש בו מונע פליטת מזהמים
מקומית בישוב .במקרה של תנור הסקה ,עדיף קמין המופעל באמצעות גז שטוב יותר מבחינה סביבתית ,על
פני מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר.
הסבת קמין עץ לקמין גז :ניתן להסב קמין עץ תקני לקמין המופעל ע"י גז  -בעלות של כמה אלפי שקלים
ולשמור על תכונות הקמין ואף להפחית את המטרד הסביבתי והבריאותי באופן משמעותי מאוד.
 .4במידה והיישוב מתקשה לגבש מדיניות ו/או לטפל בהסברה ובאכיפה ,המועצה תוכל לסייע בכפוף
לבקשת היישוב ,באמצעיים החוקיים העומדים לרשותה:
היתר בניה לקמין :התקנת מתקן הסקה ביתי דורש היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,כפי
שנקבע בחוק התכנון והבנייה .קבלת היתר כרוכה בקבלת אישורים מגורמי רישוי שונים כמתחייב בחוק,
כגון :שירותי כבאות ,איכות הסביבה ,עמידה בתקנים ובתקנות שונות כמו למשל מיקום וגובה הארובה.
כמו כן הארובה חייבת להשתלב כחלק הרמוני בחזיתות המבנה ובאופן שלא יהווה אלמנט חריג בסביבה
הקרובה.
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הוועדה המקומית לתכנון ובניה תסביר ותתריע כי בבניה חדשה החל משנת  ,2021תבוצע אכיפה,
במידה ונבנה תנור הסקה ובפרט תנור המוסק בעצים שלא קיבל היתר.
מודגש שוב כי אין אפשרות חוקית למנוע קבלת היתר כל עוד הפונה עומד בכל הכללים הנדרשים לתנור
עצמו ולארובה ומקבל אישורים מגורמי המדינה.
 .5לגבי תנורים קיימים המוסקים על יד עץ ,הוועדה תגבש במהלך שנת  2021את מדיניותה ,בן השאר
בהתחשב בפעילות שתיעשה ביישובים בהתאם לאמור במסמך זה.
חשוב להבין שאין אפשרות חוקית להרוס קמינים שנבנו ,מכיוון שחלה התיישנות וכתוצאה מכך שעד
למועד זה לא הופעלה מדיניות בוועדה המקומית לצורך לבקשות היתר לקמיני עץ.

בברכת חורף גשום וחמים,
עמוס נצר
ראש המועצה
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