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 בעץ תנורי חימום" הבית ע הסקת
 
 

החורף הגיע ויחד איתו הטמפרטורות הנמוכות שגורמות לנו להפעיל אמצעי חימום 
 .בבתינו

 
 )קמיןאח ותנורי (בשנים האחרונות ישנה עליה בשימוש בתנורים המוזנים בעץ 

אשר נפלטים  ,ן ופיחוכתוצאה מהשימוש תושבים רבים סובלים ממטרדי עש
 . מהפעלת תנורי הסקה בייתית

 
, המתלוננים קובלים על כך שהדבר מגביל ומונע אפשרות לשהות בחצרות הבתים

וכמו כן בתוך הבתים עצמם עקב חדירת עשן מבעד , ברחובות ובגנים ציבוריים
 .לדלתות ולחלונות

 
וגורם לפגיעה  י תנורים אלו הוא רב"זיהום הסביבה כתוצאה משימוש בחימום ע

 .בריאותית למי שנחשף לו באופן קבוע
 

 :להלן מספר הנחיות בנושא
 

 .יש לצמצם את הדלקת התנורים ככל הניתן .1
 

עצים רטובים ועצים המכילים שרף  –יש להשתמש בעץ יבש בלבד  .2
 .גורמים לעשן רב ולמפגע ריח בסביבות הבית

 
ומוצרי עץ אין לשרוף עצים צבועים  –עץ טבעי בלבד יש להשתמש ב .3

 .עצים מטופלים נגד חרקים וכדומה, סיביתMDF   :מעובדים כגון
צבעים ותוספות אשר אתם שורפים , אותם חומרים מכילים דבקים

 .העלולים לפלוט לאויר מזהמים מזיקים מאוד וחלקם מסרטנים
 .'אין לשרוף ניירות מודפסים ומוצרי פלסטיק וכו

 
יש להקפיד על , גבוהות במיוחד תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות -בטיחות .4

 .בטיחות השימוש בהם
 בכדי למנוע את ומלץ להתקין מחסום בטיחותי מ, בבתים בהם יש ילדים            
 .התקרבותם לתנור            

 
 .יש להשתמש בתנורים בעלי תו תקן .5
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 יש למקם, בכדי למנוע מפגעי עשן וריח לשכנים – התחשבות בשכנים .6

 .את התנור כך שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים סמוכים
 להתקיןיש , בנויים במפלס גבוה יותרבמקומות בהם בתים קרובים      
 .ארובה גבוהה יותר מאותם בתי השכנים     

 
מ מעל "ס 60 -מ לפחות משולי הגג ו"ס 100בכל מקרה על הארובה לבלוט 

 .לנקודה הגבוהה ביותר באותו הגג
 

 ל"כנ וק העזר לאיכות הסביבה של המועצה אוסר על מפגעי ריחח
מפגע סביבתי כתוצאה משימוש  במקרה םמועצה תנקוט בכל האמצעיהו

 .בתנור מסוג זה
 

, באיכות החייםיחד את החורף בנעימים ובלי לפגוע  נעבור בבואו 
 בשכנים ובאיכות הסביבה 

 
 .חורף נעים

 
 
 

                                                      
 ,בכבוד רב   

   
                                  

 יוסי בר         
  סגן מנהל מחלקת/מ"מ 

 איכות הסביבה וקיימות                                 
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