סיכום פגישה ועדת איכות סביבה בנושא קמינים – 8.3.2020
נוכחים ונוכחות:
ארז לוזון – יו"ר וועדת איכות הסביבה וחבר מליאה
גיא רותם – ועדת איכות סביבה ,אקולוג
אגף שפה :הילה קפלן ,דנה לרנר ואורלי גל-אור
ראש המועצה – ערן דורון
נציגות תושבים:
יעקב קלר –אשלים
אודליה ורפי מזרחי  -אשלים
עדי יותם – מדרשת בן גוריון
אלי שוורצמן  -טללים
בקו ביסמוט– אשלים
גיל אייזנר וערן שילה -מרחבעם
אבי רוזנצויג  -מרחבעם
רוני בן חיים – מרחבעם

הוצגה תכנית המפגש:
סבב הכרות .הועברה מצגת לטובת יישור קו מבחינת מידע כללי בנושא קמינים ,הנחיות מרחביות קיימות והוראות
המשרד להגנה"ס וחוק התכנון והבנייה .בהמשך המפגש ביצענו דיון פתוח אליו הצטרף ראש המועצה בו ביקשנו
לשמוע את חוות דעתם של התושבים בנושא .מצ"ב המצגת שהועברה.

להלן פרוטוקול דיון התושבים:
בקו :הזיהום של תושבי המועצה הוא מועט לעומת השריפות של הבדואים סביב .יש במועצה לדעתי כ 200קמינים.
זה מהומה על מאומה .מדובר בשלושה חודשים בשנה .מסכים שצריך לעמוד בתקנים.
דנה :יש קמינים שיותר מפריעים מאחרים – לבדוק סוגי עץ.
ערן שילה :מי יאכוף את נושא העץ .אני לא בעד להגביל סוגי בערה .לא נאכף גובה הארובות .אם בשלב הבנייה לא
נאכף לא סומך שיאכפו חוקי בעירה .צריך ללכת למקום של איסור גורף או תנור גז.
יעקב קלר :לבדוק אם יכול להיות מנטר לקמינים .זה מפריע לאוכלוסייה .אין אחד שלא מקבל הערות בנושא.
עדי טל – בתהליך בנייה ורצתה קמין .התחילה לקרוא על זה ונרתעה .המפגע לשכנים ,בריאותית .באה לגור ביישוב
עם אוריינטציה סביבתית וזה מפריע לה שזה נעצר בקמין .הזיהום הוא מאוד משמעותי.
אלי וייצמן – אני בעל קמין .אני מעריך שהישיבה התכנסה בשל בעיה נקודתית באשלים .לא נתקלתי בטללים בשום
בעיה .חושב שזה צריך להיות החלטת יישוב .אם מפריע לתושבים לראות מה לעשות ואם לא מפריע שתהיה ליישוב
עצמאות .לא צריכות להיות החלטות גורפות לכלל המועצה .צריך קמין תקני ובו רמת הפליטה יחסית נמוכה.
הקפדה על סוגי עץ .אם המדינה לא מגבילה את אזרחיה – השלטון המקומי לא צריך להתערב .הבעיות צריכות
להיפתר רמת החלטה יישובית ולא מועצתית.
תגובה :הבעיה היא לא נקודתית לאשלים אלה לכלל יישובי המועצה.
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הילה :יש תחנת ניטור באשלים בשל הסולארי .הפעמים היחידות שיש חריגה זה בחודשי החורף עם הפעלת
הקמינים.
אודליה מזרחי – אני בעלת קמין ולא מדליקה כמעט .מאוד סובלת מקמינים .יש כאן המון עניין של שכנות טובה .זה
מאוד מפריע לי לגור ככה ביישוב  .העשן נכנס הביתה ומרגישה שזה פוגע מאוד באיכות החיים .חייבים למצוא פתרון
לזה.
רפי מזרחי –זה בעיה וצריך לאכוף את התקן למרות העלות הגבוהה שלו .זה חימום נפלא אבל צריך לאכוף את
העמידה בתקנות .אפילו להגביה את הארובה אם מפריע לשכנים .לבוא לעזרת תושבים ברמת תקן ואכיפה.
רוני בן חיים :יש לי קמין לא תקני ואני מקווה שנסתדר עם השכנים .לאכוף את התקן .לאפשר את הקמינים עם
עמידה בתקן.
גיל אייזנר :תמיד חלמתי שיהיה לי קמין עד שהבנתי שזה פוגע בשכנים .התושבים לא עומדים בתקנות .אנשים לא
יודעים להקפיד בעצמם והמועצה לא יכולה לפקח על סוג העץ .אם המועצה מחליטה לאסור קמינים  -היא יכולה
לאכוף את זה?
אבי רוזנצוויג :מהראשונים במרחבעם .סובל מזה מאוד מכל השכנים סביב .אמצע נובמבר – אמצע מרץ  -לא יכול
לפתוח חלון .עובש במקלחת בשל חוסר אוורור .חי בתוך ענן עשן .זה ממש מפריע לאיכות חיי עד כדי מחשבות על
מעבר דירה .זה נכנס לבתים והם משפיעים על המרחב שלי .זה מפריע לכולנו .יישובים קהילתיים שהבתים במרחק
קטן – זה בעייתי .הכסף הוא לא שיקול .לא הגיוני שאני סובל כדי שלאחר יהיה נעים.
ערן :האם יש מישהו ששינה את עמדתו לאחר הדיון?
דנה – אני
ערן :האידיאל שקהילות יחליטו עבור עצמן מה טוב להן .במציאות זה לא תמיד קורה וצריך התערבות .בסוף
התהליך שיכול להיות ארוך  -לא יהיו קמיני עץ ברמת הנגב.
הערכה שלי – בהיעדר יכולת הציבור להתכנס להסכמות – נצטרך להגיע להחלטה מועצתית.
לוקח שנתיים בערך להגיע לחקיקת חוק עזר עירוני.
הילה :להערכתכם צריך איסור גורף על קמיני עץ? או ייצור תהליך הדרגתי.
מי שמפריע לו הקמינים – רוצים במידי .מי שרוצה קמינים – אומר הדרגתי.

ההחלטה שהתקבלה :יהיה דיון בוועדת איכות סביבה הבאה וממנה ייגזר מכתב המלצות לראש המועצה בנושא.

סיכמה :אורלי גל – אור

בברכה,
הילה קפלן,
מנהלת אגף שפ"ה וסביבה
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