1/16/2021
ג' שבט תשפ"א
לכבוד,
ערן דורון – ראש המועצה
הנדון :המלצות ועדת איכות סביבה בנוגע להפעלת קמינים בישובי המועצה
 .1בתאריך  8.3.2020התקיימה ישיבה בנוכחות ראש המועצה ,תושבים וחברי ועדת איכות סביבה לדיון
בנושא הפעלת קמינים במועצה אזורית רמת הנגב .בסיכום הישיבה הטיל ראש המועצה על ועדת
איכות הסביבה להמליץ בפניו על דרכי הפעולה בנוגע לסוגיה זו.
 .2בתאריך  10.1.2021התכנסה ועדת איכות סביבה לדיון בנושא הקמינים .בדיון נכחו :ארז לוזון – יו"ר
הועדה ,דוד פלמ"ח ,חיה שרפ ,יריב מילוא ,שי טחנאי ,גיא רותם ,אורלי גל-אור ,יעל גרינוולד ואסף
עמיחי.
 .3לאור הדיון שהתנהל להלן המלצות הועדה מתחלקות לשני תחומים שונים :מניעת קמינים חדשים
וקמינים קיימים והסדרתם.
 .4קמינים חדשים:
 4.1הועדה סבורה כי ברחבי מ.א .רמת הנגב יש להימנע מהתקנות של קמיני עצים חדשים.
 4.2אנו מציעים למנוע את ההתקנות החדשות בעזרת תקנות מרחביות חדשות .התקנות יאושרו על
ידי הישובים ובוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 4.3בעבור תושבים שנמצאים כבר בהליכי בניה  -אגף שפ"ה בתיאום עם אגף הנדסה יעדכן את תיק
המידע לתושב בוועדה לתכנון ובניה .המסר בתיק יהיה שהמועצה מתכוונת למנוע ככל הניתן
התקנת קמינים חדשים .בתיק יהיה מידע מפורט על הנזקים ,וגם על התקנים המחייבים בחוק
לבניית קמין המופעל על ידי עצים.
 .5קמינים קיימים:
 5.1הועדה מבקשת ליצור שיח של הסברה והתאמה של התקנים של קמינים קיימים לחוק ,כפי
שיפורט בהמשך .המלצת הועדה לנסות ככל הניתן להימנע מניהול דיאלוג של אכיפה עם תושבי
המועצה בנושא זה.
 5.2לאור החומר שהוצג בפני הועדה ניכר כי המצב החוקי כיום לא מאפשר למנוע הפעלת קמינים
בעזרת חוקי עזר עירוניים .הועדה סבורה כי במצב הנוכחי יש להכיל את קמינים שכבר קיימים
ומופעלים על ידי עצים תוך צמצום ההשפעה שלהם על הסביבה.
 5.3הועדה ממליצה לאכוף את התקנות הקיימות הנוגעות לאופן הפעלת קמיני עצים .האכיפה
תתבצע במרוכז ,לקראת חורף שנת .2021-2022
 5.4במהלך הקיץ הקרוב שנת  – 2021יופצו כל התקנות הנוגעות להפעלת קמינים לתושבים:
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5.4.1

תקן הקמין (שימוש בקמינים עם תו תקן בלבד ולא מאולתרים)

5.4.2

מפרט הארובה ואופן ההתקנה

5.4.3

העצים המותרים בשימוש.

 5.5הועדה סבורה כי הקפדה על התקינה הקיימת תאפשר צמצום משמעותי של הפליטות ותקטין
משמעותית את הפגיעה בשכנים .אגף שפ"ה וסביבה יצא במסע הסברה לקראת המהלך כולו,
תוך ניסיון לרתימת התושבים להסדרת הנושא.
 5.6הבדיקה והאכיפה תבוצע בעזרת פקח הבניה ופקח יחידה סביבתית בהתאם לסמכויות המוקנות
בחוק והכשרותיהם .התיאום יבוצע בתוך המועצה.
 .6הועדה תשוב ותבחן את הסוגיה במידה ואמצעי ההסברה והאכיפה לא יעזרו והמצב של החקיקה
הראשית ישתנה.

בברכה,
ארז לוזון
יו"ר ועדת איכות סביבה

אסף עמיחי
מנהל אגף שפ"ה וסביבה

העתקים:
הילה קפלן – מנכל"ית המועצה
שירה מור יוסף – מהנדסת המועצה
חברי הועדה
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