
 

 רקע .1

ההנחיות המרחביות עולות בקנה אחד עם עמודי התווך של השירות הציבורי כפי שהוגדרו על ידי 

 הוועדה המקומית:

 שירותיות והנגשה לציבור הרחב 

 שקיפות וודאות כבר משלב התכנון הראשוני 

  כתיבת ההנחיות נעשתה בשיתוף עם ועד הישוב     -שיתוף מידע 

 'שפה עיצובית כוללת אשר נועדה לשקף את אופי הישוב המתחדש והתיישבות  -'שכל ישר

 הכפרית.

השלמה  לקבוע הנחיות ומטרתןיות המובאות מטה, מתייחסות לתכנהנחיות מרחביות אלו 

 להוראות התב"ע.

 ורים בלבד.הנחיות אלו חלות על יעוד מג

 אנו שמחים להנגיש לכם את המידע ומקווים כי הוא יהווה את היסודות לבניית ביתכם ברמת הנגב.

 מספר תכנית מאושרת  יישוב סטטוס קמינים נוכחי

 31/101/02/10 אשלים 

 4/162/03/20 אשלים 

 3001/מק/20 אשלים 

 3/142/03/20 טללים קיבוץ 

 2/142/03/20 טללים הרחבה 

 3/120/02/10 נווה צין איסור מוחלט

 א8/120/02/10 נווה בוקר א 

 3021/מק/20 נווה בוקר ב 

 620-0354688 נווה בוקר ג לפי הנחיות מרחביות

 10/120/02/20 מדרשה 

 2/120/02/10 מדרשה 

 620-0661892 55מגרש  

 620-0188458 משאבי שדה 

 620-0166512 רביבים 



 

 מספר תכנית מאושרת  יישוב סטטוס קמינים נוכחי

 620-0730317 רביבים  

 620-0244194 שדה בוקר 

תשולבנה ארובות  

 שימנע באופן ןיבבני

 לשכנים הפרעה

 60/101/02/20 מרחב עם

 187/במ/10 כמהין 

 53/101/02/20 באר מילכה 

 1/217/03/20 קדש ברנע 

 2/166/03/20 רתמים 

 620-0326041 שיזף 

 

  



 

 מבוא .2

 בקביעת הנחיות מרחביות ע"י הוועדה המקומית.ד' לחוק התכנון והבניה דן 145סעיף 

 ד' קובע כדלקמן:145. סעיף 1

ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף  א.

 קטן )ב(, ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.

ו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזות ב.

 להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר האוצר.

הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים או למגרש  ג.

 מסוים, לסוגי בניינים או לבניין מסוים.

ומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים של ועדה מק ד.

מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם, ייקבעו לגבי 

כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות בידי רשות הרישוי המקומית בשלב מסירת המידע 

(; הנחיות מרחביות פרטניות יעמדו בתוקפן עד תום תקופת תוקפו של 1)א145להיתר כאמור בסעיף 

 המידע להיתר.

  לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות. ה.

הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על קביעתן  ו.

חביות כאמור ייכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום תפורסם בעיתון; הנחיות מר

 א או במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה המקומית.1האחרון בעיתון לפי סעיף 

הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת הערר  ז.

 בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר, ואם לא על בקשה להיתר  ח.

 ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד הגשת הבקשה. –( 1)א145נמסר מידע להיתר כאמור בסעיף 

רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בעניינים  ט.

 נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקבוע בהן. האמורים בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן

 . למען הסר ספק יובהר כי הנחיות מרחביות אינן גוברות על מה שנקבע בתכנית שאושרה כדין.2

 נקבעו במ"ר אלא אם צוין אחרת בטבלה. 5. למען הסר ספק כל שטחי הבנייה בטבלה בסעיף 3

 

 ראות התכנית החלה.כל בקשה להיתר תכלול תכנית בינוי ופיתוח כנדרש בהו

 

  



 

 . הסבר3 .3

 מהפעלת הנגרמים מטרדים עקב רבות תלונות הסביבתית היחידה בשולחן מתקבלות החורף בעונת

 .בעץ הסקה תנורי מהפעלת ובעיקר דירתית הסקה תנורי

 אנרגטית יעילות בעל) מזגן כגון חשמלי חימום אמצעי כי היא במועצה הסביבתית היחידה עמדת

, בישוב מקומית מזהמים פליטת מונע בו והשימוש מאחר, לסביבה ביותר הידידותי הוא( גבוהה

 .הכוח בתחנת במקורו מטופל החשמל מייצור הנוצר האוויר זיהום ואילו

 פני על סביבתית מבחינה עדיף גז באמצעות המופעל קמין – הסביבה להגנת המשרד מדיניות פי על

 לפגוע ועלול נשימים חלקיקים מכיל עץ משריפת עשן. סולר או עץ כגון אחרים אנרגטיים מקורות

 . קבוע באופן לו שחשוף מי של בבריאותו

 המסביר הסביבה להגנת המשרד של מפורט מדיניות מסמך למצוא ניתן הסביבתית היחידה בדף

 .בפרט עץ קמין באמצעות והסקה בכלל ביתית הסקה מבחינת המחייבות התקנות את

  

https://www.rng.org.il/%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%AA/


 

 קמינים חדשים: .4

 היתרים:  .א

התקנת מתקן הסקה דורשת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון הבנייה רמת הנגב, כפי  .א

 שנקבע בחוק התכנון והבנייה.

בתכנית ההגשה יש לציין נקודת חיבור לגז ופריסת התשתית מבלוני הגז/מיכל האגירה אל  .ב

כמו כן, יש להציג בחתכים את פרטי הארובה ביחס למבנים שכנים על פי הנחיות הקמין. 

 .ד.4סעיף 

 

 קינה:ת .ב

 :תקן ההסקה מחויב לעמוד בתקנים הישראלים הרלוונטיים לפי מכון התקניםמ .א

על כל חלקיו לתנור הסקה המוזן בנוזל הכולל פרקים הדנים במתקן  838ישראלי   תקן .ב

 וצנרת מכליםארובה, 

 נאסר בשימוש בהוראות אילו. -בתנור הסקה המוזן בחומר מוצק– 1368תקן ישראלי  .ג

 להסקה בגפ"מ םהמתייחסי 158, 1296, 995תקנים ישראליים מס'  .ד

 רמת הנגב שמירה על איכות הסביבה עמידה בחוקים ותקנות: חוק העזר של מ.א. .ה

 

 חומרי הזנה לתנור:  .ג

. יותרו קמינים המוסקים וכד' כופתיותעץ, בריקטים,  - בחומר מוצקיותרו קמינים המוסקים  לא

 .תקני בדלק נוזליבגז או 

 

 נפט/סולר מכלי .ד

מכלי סולר/נפט לתנורי הסקה ביתיים ייטמנו בקרקע בקרבת החזית הפונה לרחוב. צנרת  .א

האספקה למכלים מכיוון הרחוב תותקן טרם בניית הגדר הקדמית ותשולב במסגרתה. ברז 

 ההזנה לא יופנה לכיוון המרחב הציבורי.

 ס''מ לפחות. 30 -גובה מקסימלי לחלק עליון של המכלים יהיה נמוך מגובה הגדר הבנויה ב .ב

 

  בגז או בדלק נוזלי לקמין המוסק מידות הארובה  .ה

. בתקנים הרלוונטיים לסוג חומר הבעירה בהוראות התקןבהתאם לאמור  -רוחב ארובה .א

 ס"מ. 15רוחב מינימאלי יהיה 

 בתקנים הרלוונטיים לסוג חומר הבעירה בהוראות התקןבהתאם לאמור  – ברדסים .ב

רובה של תנור הסקה המוסק בחומר נוזלי תותקן בהתאם א -גובה הארובה .א

לתקן  6)כיסוי הארובה( יעמוד בסעיף , כאשר הברדס 3חלק  838לתקן ישראלי 

מטר לפחות מעל  2קובע כי גובה ארובה של תנור להסקה דירתית יהיה  אשר

 סביב הארובה.’ מ 15גובה בניינים סמוכים ברדיוס של 

 בגז תתאים לתקן הישראלי בהתאם לסוג התנורארובה של תנור הסקה המוזן  .ב



 

 

 קמינים קיימים: .5

 ובכל עדכון של התקן 1368 בתקנה המפורטים בתקנים לעמוד מחויבים קיימים קמינים .א

 .שיהיה בהמשך

מחויבים לעמוד בכל התקנות והחוקים הרלוונטיים ובכלל זה חוק אויר  םקיימיקמינים  .ב

חוק למניעת מפגעים ויהיו כפופים לבקשה בהתאם לתלונות של תושבים על מפגעי עשן  נקי

 בלתי סביר.

ש בלבד. עץ שאינו יבש מוביל לפליטות עשן מרובות בקמינים קיימים יש להשתמש בעץ יב .ג

 ומהווה מטרד משמעותי לסביבה.


