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סכנה בריאותית-קמיני עץ 

פשוט לא יודעים עד כמה

...שהקמין מזיק



?בכללהבעיהמה•

?לפעולצריכיםאנחנולמה•

אחרותברשויותנעשהמה•

במועצהלקדםמבקשיםאנחנומה•

שלנו
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?מה הבעיה בכלל  

,  בריאותי משמעותי לשכנים ולמשתמשגורמים לסיכון 

.לשכן בסדר גודל של עישוןמזיקים 

פולטים חלקיקים נשימתיים וחומרים אורגנים מסרטנים  

(טבעות ארומטיות רעילות,פורמאלדהיד, בנזן)
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כי בעירת עצים  , ציין( WHO)ארגון הבריאות העולמי 

14–במתקני חימום ביתיים גורמת לפליטת לא פחות מ 

.חומרים ידועים או חשודים כגורמי סרטן
,2-2020, האגודה למלחמה בסרטן

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=9983

,  פליטות משריפה ביתית של חומר כימי דלק ביומסה

נכלל ברשימות החומרים המסרטנים של  בעיקר עצים

.משרד הבריאות
,רשימת חומרים מסרטנים, משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Services/Committee/malignancy_substance/Doc

uments/2A_05072012.pdf
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בישראלהאוויראיכותמצבבנושאציבוריתמומחיםועדת

הסקהמתנוריהנפלטהאווירזיהוםלענייןפרקהקדישה

:המלצותיהבין.ביתיים

ובמקבילביתילחימוםנקייםבדלקיםהשימושאתלעודד

אתולאסורמתחדשותבאנרגיותלשימושהמעבראתלעודד

.ביתילחימוםועציםבפחםהשימוש

סקירה  –מרכז המחקר והמדע בכנסת דוח כלים להסדרת השימוש בקמינים לחימום ביתי 

2019משווה ותמונת מצב בישראל 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/0a9e2202-4af6-e811-80e7-

00155d0aeea3/2_0a9e2202-4af6-e811-80e7-00155d0aeea3_11_13583.pdf
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שריפת עץ לחימום ביתי בקמינים תורמת

 PM10מפליטת חלקיקי %8 

 PM2.5מפליטת חלקיקי 10%

:  ובחומרים חשודים או מוכרים כמסרטנים

,   מפליטת עופרת 4%, מפליטת קדמיום5%, מפליטת בנזן7%

.פירן-א-מפליטת בנזו21%

2018דוח פליטות   , המשרד להגנת הסביבה

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/prtr_report/he/prtr_13502_Miflas_book_

2018%2009092019.pdf?fbclid=IwAR33H5J-

Z791VtLSX9O0nlSCGTOXufQUPrBZ5QVHZgkPjEIisl5SFlvXeCQ
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מקורות פליטה לאוויר של חומרים חשודים או מוכרים 

:2018כמסרטנים בשנת 

פולט לאויר   ( לבתים ולתעשיה ביחד)יצור החשמל בשנה •

מסרטנים  /טון חומרים חשודים10, 1%

4%הבתים בישראל המחממים בקמין עצים פולטים •

מסרטנים/טון חומרים חשודים30, לאויר 

מקורות פליטה לאוויר של חומרים 13איור , 2018דוח פליטות , המשרד להגנת הסביבה

חשודים או מוכרים כמסרטנים

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/prtr_report/he/prtr_13502_Miflas_b

ook_2018%2009092019.pdf?fbclid=IwAR33H5J-

Z791VtLSX9O0nlSCGTOXufQUPrBZ5QVHZgkPjEIisl5SFlvXeCQ
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(קמינים)זיהום אויר מתנורי הסקה על עץ-המשרד להגנת הסביבה

https://www.gov.il/he/departments/guides/wooden_stoves_guide?chapterIndex=1



,האדםלבריאותסיכוןמהווהעץמשריפתלפליטותחשיפה
בקרבבעיקר..וקרדיולוגיותריאתיותדםכלימחלותלהחמירועלולה

מבוגריםאנשים,ילדים,תינוקות,בהריוןנשים:כמו,רגישותאוכלוסיות

.ונשימתיותוסקולריות-קרדיובמחלותחולים,(ומעלה65מגיל)

חלקיקיםהמכילעשןמייצר(קמין)בעץהביתיהחימום

ההסתברותאתלהגביר.....שוניםוכימיקליםמזהמיםמיקרוסקופיים

שוניםמסוגיםממאירהלתחלואה

9

(קמינים)זיהום אויר מתנורי הסקה על עץ-המשרד להגנת הסביבה

חימום ביתי מבעירת עצים בקמין-האגודה למלחמה בסרטן
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כ מיקי  "בראשותה של ח23.9.20, דיון שהתקיים בועדה לאיכות הסביבה בכנסת

'חיימוביץ

,  טבעון, בני שמעון, ר מועצות אזוריות עמק חפר"בין המשתתפים יו

:העלו מצוקתם מהפעלת קמיני עץ , זכרון 

,  זיהום האויר וסבלם של תושבי השכונות•

פגיעה באיכות החיים באזורים הכפריים  •

פגיעה בבריאות  •

לצאת בחורף להליכות באויר הפתוח או  -מעודדים פעילות ספורטיבית 

איך אפשר בסביבת עשן הקמינים–לקיים פעילות ספורט בחוץ 

קמין עץ בבית הפך, הבעיה גדלה עם הבניה החדשה בהרחבות

(למרות תחליפים זמינים וכדאיים יותר כלכלית " )טרנד" ל
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:המחלקה להנדסה סביבתית טכניון ,דוד ברודאי ' באותו הדיון השתתף פרופ

:זהום אויר מקמיני עץ במפרץ חיפה תורם, 2018לפי נתונים מדוח הפליטות 

11%PM2.5 ,9%CO ,18%  בנזן

:רשויות10במפרץ חיפה 

ז זבולון"מוא,רכסים,בסמת טבעון,טבעון.ק,ים.ק,מוצקין.ק,ביאליק.ק,אתא.ק,נשר,חיפה

רכבי  ,תחבורה מסילתית, נתונים אילו גבוהים יותר מיצור חשמל במפרץ חיפה

.שטח וציוד כבד

זיהום אויר מהתעשיה הנפלט מארובות גבוהות באזורים פתוחים לאורך כל השנה  

פיזור האויר טוב יותר,א חם "לרוב במז

לילה -י קמיני עץ נגרם בחודשי החורף לרוב בשעות ערב"זיהום עואילו 

א הסגרירי הפיזור באויר גרוע ורובו של הזיהום  "כאשר כתוצאה ממז

.נשאר סמוך לפני הקרקע ובשכונות מגורים

'כ מיקי חיימוביץ"בראשותה של ח23.9.20, דיון בועדה לאיכות הסביבה בכנסת
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משרד הגנת הסביבה•

משרד הבריאות•

האגודה למלחמה בסרטן•

ועדת מומחים ציבורית בנושא איכות האוויר •

בישראל

האיחוד  , קנדה, ב"ארה, WHO–וכן ארגוני בריאות ואיכות סביבה בעולם 

(אזורי בקרת העשן )בריטניה,דנמרק, האירופאי

מפרסמים כי פליטות קמיני עץ מכילים חלקיקים וחומרים  

מהווים סיכון לבריאות האדם וממליצים לעבור  , מסרטנים

.  לשימוש באמצעים אחרים  לחימום ביתי
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?למה אנחנו צריכים לפעול  

!רשויות מקומיות יכולות להוביל שינוי בעצמן/קהילות

חוקי עזר

ואופי  -זיהום אוויר מתנורי חימום המוסקים בעץ -בשל אופי המפגע 

הוא  הגורם המרכזי האחראי לאכיפה, מסוג זההכלים למניעת מפגע

.השלטון המקומי ולא המשרד להגנת הסביבה

' לרשות המקומית הוקנו סמכויות למניעת מפגעים בהתאם לחלק ו

במסגרת סעיף זה הוענקו לרשות  . 1940, לפקודת בריאות העם

הסמכות למסור הודעה  -ובכלל זה , המקומית סמכויות למניעת מפגעים

חלק  (.לפקודה54סעיף )הוראות להסרתו כולל, הדורשת סילוק מפגע

ואף הרחיבו , אלומהרשויות המקומיות אכן אימצו סמכויות אכיפה

.והחמירו אותן בהתאם לצורך ולאיזונים הנדרשים

https://www.gov.il/he/departments/guides/wooden_stoves_g

uide?chapterIndex=5

-המשרד להגנת הסביבה

https://www.gov.il/he/departments/guides/wooden_stoves_guide?chapterIndex=5


מה נעשה ברשויות אחרות•

הנחיות מרחביות למניעת התקנת קמיני עץ בבניה  •

:חדשה

,  יואב,ז מנשה"מוא, כפר סבא, תל אביב, חיפה

:   חוק עזר האוסר על הפעלת קמיני עץ•

פרדס חנה התקינו חוק עזר לאישור  , פתח תקוה

.משרד הפנים נמצא בתהליך 
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:אחרותברשויותנעשהמה



מה אנחנו מבקשים לקדם במועצה שלנו  

:בשלב ראשון

למניעת בניית קמיני עץ חדשים  -הנחיה מרחבית•

.להביא לאישור ההנהלה והמליאה

חשיפת התושבים  פרסום והסברה בישובי המועצה •

לסיכונים הבריאותיים והסביבתיים בשימוש בקמיני  

.  עץ 

:בהמשך

האוסר על הפעלת קמיני עץ קידום חוק עזר •

אנחנו שותפים לשולחן עגול במרכז המועצות 

. האזוריות לצורך קידום חוק מסוג זה
16
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בשקפים הבאים מובא פירוט נתונים וסימוכין  

מדוחות שונים בנושא זיהום אויר מקמיני עץ  

והשפעות בריאותיות וסביבתיות
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:גם בפרסומים של האגודה למלחמה בסרטן

עולה  2018מנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה לשנת "

שריפת עץ לחימום ביתי באמצעות  , בקנה מידה ארציכי 

:קמינים תורמת

PM10מסוגנשימיםחלקיקיםמפליטת8%

PM2.5מסוגנשימיםעדיניםחלקיקיםפליטת10%

חשודיםאוהמוכריםשוניםחומריםשללפליטהוכן

".כמסרטנים

חימום ביתי מבעירת עצים בקמיןהאגודה למלחמה בסרטן 

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=9983&gclid=CjwKCAj

wtqjה

2BRBYEiwAqfzur9utoWtlyD2OSuRQAMOx00aUg5piKkruniIbGW22caSyaAzHN

7JxQxoC2CcQAvD_BwE
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באירופה ובמדינות צפון 2019על פי הערכת מחקר שפורסם בשנת 

זיהום אוויר הנגרם מחימום ביתי מביא למוות בטרם עת של  , אמריקה

.  בני אדם מדי שנה29,000

סולר ועץ , תהליך השריפה של פחם, נוסף על ההשלכות הבריאותיות

.מביא גם לפליטת גזי חממה ותורם לשינויי האקלים

מן המשרד להגנת  , במענה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת

הסביבה נמסר כי ההסדרים הקיימים בחקיקה ובתקינה נותנים מענה 

לפי  . מספק למניעת מפגעים מתנורי הסקה במישור ההסדרה הארצי

רצוי ואפשר להשלים את ההסדרים באמצעות  , עמדה זו

.חקיקת חוקי עזר ברמה המקומית

סקירה  –מרכז המחקר והמדע בכנסת דוח כלים להסדרת השימוש בקמינים לחימום ביתי 

2019משווה ותמונת מצב בישראל 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/0a9e2202-4af6-e811-80e7-

00155d0aeea3/2_0a9e2202-4af6-e811-80e7-00155d0aeea3_11_13583.pdf
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זיהום האוויר הורג

יותר  , זיהום אוויר הוא מגורמי המוות העיקריים בעולם

הוא גם גורם מרכזי  . מתאונות הדרכים ויותר ממלחמות

מחלות לב , לתחלואה במגוון רב של מחלות בדרכי הנשימה

בכל שנה  , על פי ארגון הבריאות העולמי. ודם וגם סרטן

,  מיליון אנשים מזיהום אוויר7-נפטרים בטרם עת בעולם כ

ממקורות במרחב הציבורי כגון  , מחציתם מזיהום אוויר חיצוני

, ומחציתם מזיהום אוויר בבית או במשרד, תעשייה ותחבורה

בעיקר במדינות נחשלות וכתוצאה מחימום ובישול בתנורים  

.המוסקים בעץ

-צריך לקיים "עדי וולפסון הוא חוקר במרכז לתהליכים ירוקים ומחבר הספר ' פרופ

"לקחי העבר ואחריות לעתיד : חברה וסביבה, אדם

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5649954,00.html
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המשרד להגנת הסביבה ממליץ לחמם את הבית באמצעות מזגן  

שהוא אמצעי החימום הנקי ביותר מבחינת פליטות מזהמים  

.  לאוויר

גז פחממני  )מ "אחריו עומד תנור החימום הפועל באמצעות גפ

מעובה

נקבע כי  2011במסמך מדיניות של המשרד להגנת הסביבה שפורסם עוד ב

הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית שימוש בגז לצורך הסקה ביתית  

.עדיף על פני הסקה בכל אמצעי המבוסס על דלק אחר

עמדת המשרד לאיכות הסביבה בישראל היא כי יש להעדיף   

. או חימום בגז( בדירוג אנרגטי גבוה)אמצעי חימום כגון מזגן 
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מחקרים מהארץ ומהעולם ניתן למצוא  , מאמרים–רשימת מקורות 

במאמר שפרסמה האגודה למלחמה בסרטן  ( בין היתר)

https://www.cancer.org.il/template/default.aspx?PageId=9983&gclid=CjwKCA

jwtqj2BRBYEiwAqfzur9utoWtlyD2OSuRQAMOx00aUg5piKkruniIbGW22caS

yaAzHN7JxQxoC2CcQAvD_BwE
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