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חובת  -תיקון  )הצעת חוק התכנון והבנייה בי "איגוד רופאי בריאות הציבור של הר תמיכת

  (התקנה אמצעי הצללה בגני שעשועים

  

חובת התקנה לתומך בהצעת החוק ( י"הר)איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית בישראל 

 . כים נוספים"וח ורבין-מיאסכ איילת נח"של ח אמצעי הצללה בגני שעשועים

במדינת . טומנת בחובה תועלות וסיכונים לבריאות האדם, סגולה-ובפרט לקרינה על, חשיפה לקרינת השמש

לרבות סרטן העור , ישראל שטופת השמש קיימת חשיפה רבה לקרינת שמש העלולה לגרום למחלות שונות

, ליקויים מהותיים במניעה של סרטן העור בישראלמצא כי קיימים  1012ח מבקר המדינה לשנת "דו. ולתמותה

  .ובמיוחד בתחום ההצללה

השפעות חיוביות  על סקירה של המשרד להגנת הסביבה המפרטת, בין היתר, מסתמכותמכתבנו זה ההמלצות ב

והשלכות ( עיניים, בריאות נפשית, נוחות תרמית, Dויטמין , עור)ושליליות של חשיפה לשמש על בריאות האדם 

 . 1לה כאמצעי להפחתת חשיפה לשמשבשימוש בהצל וכן דיון, נוספות

 :אנו ממליצים, סתמך על הספרות המדעית בענייןבה

בעת תכנון שטחים ציבוריים במרחב העירוני בישראל יש להתייחס לחשיפה לקרינת שמש תוך  .1

קלים המקומיים הסביבה ודפוסי הא, המערך האקולוגי, התחשבות בסוג וצרכי האוכלוסיה המשתמשת

 .ולקחת בחשבון שינויים עונתיים וארוכי טווח

בשטח , ילדים ובני נוער, יש לשים דגש מיוחד על הצללה מספקת באיזורים בהם שוהים תינוקות .2

ולכן הצעת החוק היא  ,המשמש לפעילות ממושכת בשעות האור ובאיזורים עם קרינה בעוצמה גבוהה

 . הצעה חשובה שאנו תומכים בה

הטומנים בחובם תועלות רבות , להשתמש ככל האפשר באמצעי הצללה טבעיים כדוגמת עצי צל מומלץ .3

. יש להקפיד לטעת עצים נשירים מדרום למבנים אליהם רצוי להכניס אור שמש בחודשי החורף. נוספות

בגודלם הצפוי בחלוף השנים ובפיתוח הסביבתי הצפוי , בעת נטיעת העצים יש להתחשב בגודלם הנוכחי

 . איזור אל מול גדילתם של העציםב

או שימור המצב בהתאם 6יש לנטר את החשיפה לקרינת השמש ואמצעי ההצללה ולפעול לשיפור ו .2

 . תוך שיתוף המשתמשים בגני השעשועים, לצרכים המקומיים

הצללת גני שעשועים עשויה להשפיע על אוורור וממחישה את הצורך הדחוף להשלים את חקיקת איסור  .5

 . בגני שעשועים לשם הגנה על בריאות הילדים מנזקי העישוןהעישון 

נושא התקנת אמצעי הצללה בגני שעשועים ממחיש את החובה לקחת בחשבון שיקולים בריאותיים בתהליכי 

  .אנו קוראים לשרים והשרות בוועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בה, לפיכך. התכנון בישראל
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