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המלצות היחידה לאיכות הסביבה להתקנת תנורי חימום ביתיים
שימוש בתנורים המוזנים בחומר גושני (עץ) ,דלק או גז עלול לגרום לתושבים רבים סבל ממטרדי עשן ופיח,
אשר נפלטים מארובות התנורים.
כתוצאה משימוש מרובה בחימום ע"י תנורים אלו נגרם זיהום סביבתי ניכר ועלולה להיגרם גם פגיעה
בריאותית" .פקודת בריאות העם" ( )1940מגדירה עשן ,גז ,אדים ,פיח ,אפר ,אבק או כל חומר חלקיקי
הפורח באוויר כמפגע ונותנת לרשות המקומית סמכויות אכיפה בחוקי העזר .תקנות חוק אוויר נקי (זיהום
אויר מחצרים) ,מגדירות מהו עשן המהווה זיהום אויר/מפגע ריח.
על מנת למזער את הנזק הסביבתי יש לפעול בעת התקנת תנורי חימום מסוגים אלו על פי הנחיות המשרד
להגנת הסביבה המצורפות למכתב זה ומפרטות את התקנים הרלוונטיים ואת המידות והמרחקים הנדרשים
לארובות:
תקן ישראלי  838לתנור דלק ,גובה ארובה וניצולת שריפה.
תקן ישראלי  1368לתנורים המוסקים האמצאות חומר מוצק.
תקן ישראלי  158לתנורי הסקה בגז.
לגבי תנורי הסקה בעץ :יש להקפיד על הכללים הבאים:
תקנות התכנון והבניה (תקנה  32בתקנות התכנון והבניה להליך רישוי בדרך מקוצרת) קובעות כי התקנת
תנור הסקה מחוייבת בקבלת היתר בניה ,לשם כך עליכם לפנות לועדה המקומית לב השרון לתכנון ובניה.
שימו לב בכפוף לאישור הועדה לתכנון ובנייה אנו ממליצים לכם לפעול ולהקפיד על הכללים הנוספים הבאים
למען בריאותינו ואיכות האויר שאנו נושמים:


גובה ברדס (כובע) הארובה המותקנת יהיה לפחות מטר מעל נקודת החיבור של הארובה לגג,
ולפחות  60ס"מ מעל רום הגג (או המעקה בגג שטוח) .מעבר לתקן ,ועל מנת להבטיח כי לא תיגרם
הפרעה וזיהום לבתים סמוכים יש להבטיח כי גובה ברדס הארובה יהיה גבוה בכמטר מעל רום הגגות
הסמוכים במידה והם גבוהים מגובה גג הבית בו מותקנת הארובה.



יש לתחזק את התנור והארובה בכל הנוגע לניקוי פתחי זרימת האוויר לרבות ברדס שצידיו רחבים
באופן קבוע.



חל איסור מוחלט לשריפת חומר לח וחומר שאינו טבעי במאה אחוז (ללא דבקים או ציפויים וכו').

המועצה תפעיל את סמכויות האכיפה לרבות הוצאת צווים מנהליים ומתן קנסות לפי הקבוע בחוק בכל מקרה
של זיהום סביבתי ,פליטות עשן וכו.
בכבוד רב,
היחידה לאיכות הסביבה

