
הנחיות
לשימוש

בקמין ביתי
המשרד להגנת הסביבה מבקש להימנע מהסקה בעץ לחימום הבית. 

אמצעי חימום חשמליים, כגון מזגן, הם הידידותיים ביותר לסביבה משום 
המופעל  קמין  גם  מזהמים.  של  מקומית  פליטה  מונע  בהם  שהשימוש 
באמצעות  גז עדיף מבחינה סביבתית על פני מקורות אנרגטיים נוספים 

כגון סולר. 

אם בחרת להשתמש בקמין המופעל באמצעות עץ, יש לקחת בחשבון כמה הנחיות:

1. אנא וודא שהארובה שלך עומדת בהנחיות הברורות למיקום התנור והארובה של הקמין 

על פי התקן הישראלי לארובות (תן ישראל 1368 חלקים 1-3)

2. יש להשתמש בעץ טבעי ויבש בלבד! עצים רטובים גורמים לעשן רב ויעילותם האנרגטית 

נמוכה יותר  אין  לשרוף עצים צבועים ומוצרי עץ מעובדים (MDF, סיבית וכו) – עצים אלו 

הם מוצרי עץ המכילים דבקים ותוספים ששריפתם עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים 

מאוד, חלקם מסרטנים.  מומלץ שלא לשרוף ניירות מודפסים וכמובן שאין לשרוף מוצרי 

פלסטיק וחומרים אחרים. 

גורם העשן למטרד לשכנים המתגוררים בסביבה  3. התחשבות בשכנים – במקרים רבים 

הקרובה. מומלץ לברר עימם מידי פעם בפעם אם העשן מפריע להם ובמידת הצורך לבחון 

דרכים לפחתת המפגע, כמו גיבוש הבנות הדדיות בנוגע לזמני השימוש בקמין, איכות העץ 

המוסק וכו‘.

מחלקת איכות סביבה
אגף מוניציפלי

כולנו יודעים
שהקמין מזיק
פשוט לא יודעים
עד כמה



סכנות ומפגעים
משימוש בקמין

המופעל
באמצעות עץ:

קמין המוסק בעץ 
הינו אמצעי חימום 

מזהם בדרגה גבוהה. 
כתוצאה משריפת עץ 

נפלטים לאוויר 
חלקיקים נשימתיים 
ותרכובות אורגניות 

רעילות. 

בתוך הבית  מחוץ לבית
שריפת עץ בקמין 
ביתי עלולה לגרום 
לזיהום אוויר בחלל 

הבית. כאשר פותחים 
את דלת התנור בעת 

בעירה או כאשר 
התנור אינו מספיק 
אטום, בני הבית 

נושמים את 
המזהמים שנפלטים 

מהקמין.

המזהמים הנפלטים 
לאוויר בעת הסקת 
הקמין בעץ מהווים 

סכנה לבריאות.
הם עלולים לגרום 
לירידה בתפקוד 

הריאות ולמחלות כמו 
ברונכיטיס, סרטן 
ריאות ולמחלות לב.

ילדים, נשים בהריון 
וקשישים נמצאים 

בסיכון גבוה.
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מפגע
ריח ועשן

מידי חורף מגיעות 
תלונות על מפגעי 
ריח ועשן מבתים 

שכנים לבתים בהם 
אנשים משתמשים 

בקמיני עץ.

בריאות

אח שלי
אתה חונק

אותנו


