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 מטרה .  1

בא  -חוק זה  המקומית  עזר  הרשות  בתחום  חדשים  קמינים  של  והפעלתם  התקנתם  את  לאסור 

מניעת מפגעי זיהום אוויר  שם  ל  קיימיםלקבוע הוראות שיבטיחו את הפעלתם התקינה של קמינים  ו

 . וריח מהם

 

 הגדרות .  2

קמין   של  תקינות"  על   –"בדיקת  הנערכת  שלמותו  -בדיקה  את  להבטיח  קמינים  של  מתקין  ידי 

היצרן  להוראות  התאמתם  הארובה,  לרבות  חלקיו,  כל  על  קמין,  של  פעולתו  ותקינות 

 ועמידתם בדרישות התקן. 

 

לתנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק, על כל חלקיו, או כל תקן    1368תקן ישראלי מס'   –"התקן"  

 מו. שיחליף אותו ויבוא במקו

 

 למגורים. תהמשמש דירהלמעט   –"חצרים" 

 

 . כבעלים, כשוכר או באופן אחרבו מותקן הקמין אדם המחזיק למעשה בנכס  –" של קמין מחזיק "

 

בלוח למדידת עשן, "רינגלמן" או "מיקרו רינגלמן", או בגוון כהה    2עשן בגוון מספר    –"עשן שחור"  

  הימנו

(http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/carpollution/documents/ringel

man.pdf) . 

 

המחובר אליו ולרבות  גם כל חלקיו וכל  , ובכלל זה  דלק מוצקביתי המוסק ב  הסקהתנור    –"קמין"  

 הארובה. 

 

 : , אשר מתקיים בו אחד מהבאיםהפעלת קמיןב ריח שמקורו  –"ריח חזק" 

שאישר המשרד  במתכונת  לעניין זה    שעבר הכשרהברשות המקומית,  בעל תפקיד   .1

  באמצעות טופס דיווח על מפגע ריח תיעד את קיומו של ריח חזק  ,  להגנת הסביבה

 ;כמפורט לתוספת לחוק עזר זה

משרד  שאישר ה במתכונת  לעניין זה    הכשרהשעברו    בני אדם  4הכולל לפחות    ,צוות .3

הסביבה ריח  קבע  ,  להגנת  קיים  קמין    מורגשכי  אותו  בהפעלת  באזור  שמקורו 

 . מגורים

 

 .  איסור התקנה של קמין 3

חדש לא יתקין אדם קמין בנכס. איסור זה יחול גם על החלפתו של קמין קיים בנכס, בקמין   )א(

 תחתיו. 

עזר זה -האיסור הקבוע בסעיף זה ייכנס לתוקפו בתוך *** חודשים ממועד פרסומו של חוק )ב(

 ברשומות. 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/carpollution/documents/ringelman.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/carpollution/documents/ringelman.pdf
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 חובותיו של מחזיק .  3

גורמת למפגע   מחזיק )א(   ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטיח שהפעלתו של קמין אינה 

 : ובכלל זה יבטיח את הבאים

 הקמין יעמוד בדרישות התקן. (1)

 הקמין יוחזק במצב שלם ותקין.  (2)

על  (3) שלא  קמין,  של  במבנהו  שינוי  ייערך  היצרן-לא  הוראות  לכך    ,פי  הגורם  או 

 תקן. שהקמין לא יעמוד בדרישות ה

 

לשמש כדלק    על מנתיוצר  ששהופק או  הסקה    חומראך ורק  ישרוף בקמין    מחזיק (1) )ב(

 ., וכאשר החומר הוא במצב יבשלחימום ביתי

באופן   (2) הקמין  להסקת  כדלק  אותו  המשמש  החומר  את  יאחסן  שמר  שיימחזיק 

 . , ובכלל זה כשהוא מכוסה ולא מונח על קרקע חשופהיבשבמצב 

 

במקום  אלא    , מתוך כוונה להוציא מרשותו,קמיןישליך  ולא  יסלק  לא  יזרוק,  לא  מחזיק   (ג)

 שתורה עליו הרשות המקומית. ובאופן 

 

 למפגע .  קמין הגורם 4

 הפעלתו של קמין תהווה מפגע אם מתקיים בה אחד הבאים:

 היא גורמת לפליטה של עשן שחור, הנמשכת שש דקות, או יותר, בשעה.  (1)

 .חזק לריח גורמת היא (2)

 

 .  סמכויות מפקח 5

 להסקת   המשמש  חומר  של  החזקתו  אופן  בדיקת  לצורך  לחצרים  להיכנס  רשאי  מפקח )א(

 . הקמין

 

בכתב,    מצא )ב( להתרות,  הוא  רשאי  מקמין  מפגע  שנגרם  יפרט  מפקח  בהתראה  במחזיק. 

המפקח את המפגע הנגרם מהקמין ואת הצעדים שנדרש המחזיק לנקוט למניעתו הנשנית  

 ידי אחד מהבאים: - על, לרבות של המפגע

הורה מפקח כאמור, יהיה רשאי גם לדרוש מהמחזיק כי    .עריכת בדיקת תקינות (1)

 וך פרק זמן שיקבע, את בדיקת התקינות שנערכה לקמין. יציג לו, בת

הורה מפקח    .תיקון הקמין באופן שיהיה תואם להוראות היצרן או להוראות התקן (2)

הוכחות    , בתוך פרק זמן שיקבע,יג לוכי יצלדרוש מהמחזיק  גם  כאמור, יהיה רשאי  

 . ביצוע התיקוןעל 

  )ב(3שאינו תואם את הוראת סעיף הימנעות משימוש בחומר הסקה ניקוי הקמין ו (3)

, בתוך פרק  ציג לוכי ילדרוש מהמחזיק  גם  לעיל. הורה מפקח כאמור, יהיה רשאי  

 הוכחות על סילוקו כדין של החומר.   זמן שיקבע,

 

סמן :עיצב  
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אם נוכח כי  גם  המפקח רשאי לתת התראה ולדרוש ביצוע פעולות כאמור בסעיף קטן )ב(   )ג(

לפחות מאת מתלוננים שונים,  תלונות  3 רשות המקומית התקבלו בשעות רצופות  24בתוך 

של  או   התקבלו    30שבתקופה  רצופים  לפחות  10ימים  שונים    3מאת    תלונות  מתלוננים 

 חזק שמקורו בהפעלת אותו קמין. אשר דיווחו על ריח    לפחות,

 

 בדיקת תקינות .  6

המחזב  נמצא יישם  בארובה,  או  בקמין  שינויים  לערוך  שיש  תקינות  המלצותיה  בדיקת  את  יק 

 . ויעביר למפקח הוכחות על כך במהירות האפשרית

 

 עונשין עבירות ו .  7

/    לפקודת העיריות  254ויחול בגינן הקנס הקבוע בסעיף    עזר זה-הפעולות הבאות הן עבירה על חוק

 :לפקודת המועצות המקומיות 23סעיף 

 ; 3התקנת קמין בניגוד להוראת סעיף  (1)

 )ג(; 3להוראת סעיף השלכת קמין בניגוד  (2)

 ; 4מקמין לפי סעיף גרימה של מפגע  (3)

 )ב(; 5קיומה של הוראת מפקח לפי סעיף -אי (4)

 .6בדיקת תקינות לפי סעיף המלצות בעקבות של  ן יישומ-אי (5)

 

 

 


