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 מהפח ירוק בגינות העיר          
 

 ('ג', שביעית ג" )עושה אדם את זבלו אוצר"

 קהילתי-מקומי קומפוסט
 

להפרדת  ,בשיתוף עיריית ירושלים ,קיימא-מודל בר ה שלפיתוח והפעל
ידי ב, בעירם יוציבוריבשטחים פתוחים פרטיים  ,יצירת קומפוסטלאשפה ו

 .תושביםה
 

ֶֹׁנת  –בעברית ) ?קומפוסט ומה ש  (דְּ
(. חומר אורגני)תוצר פירוק של כל מה שהיה פעם צומח או חי , דשן עשירהוא קומפוסט 

והוא עשיר בחומרי תזונה להעשרת יבולי ( להבדיל מריקבון)הקומפוסט הוא רקבובית בריאה 
חלקם נראים לעין וחלקם , את תהליך הפירוק מבצעים מיליוני יצורים חיים. האדמה

 .מיקרואורגניזמים
 

 ?קומפוסט עשותכדאי ללמה 
 כמויות הפסולת הנשלחות להטמנהצמצום 

: נזקים סביבתיים קשיםגורמת הטמנת פסולת . רוב הפסולת בישראל עדיין מועברת להטמנה
פתוחים הפגיעה בשטחים  ,זיהום אוויר ,פליטת גזי חממה, קרקעזיהום ה ,תהוםהזיהום מי 

 .ועוד ףנובפגיעה , להטמנההמשמשים 
 !ולת מוצקה ליוםג פס"ק 7.1כל אדם בישראל מייצר בממוצע 

 .פסולת הביתיתה משקלמ  04%מעל היא אורגנית  פסולת
 הנזקים הסביבתיים הנובעים מהטמנתרוב גורמת ל טמנותמגיעה למהאורגנית ה פסולתה

למעגל היא אינה חוזרת , בעצם. התרבות מזיקיםו מפגעי ריח, ומים זיהום קרקע: פסולת
 .החיים

נוצר גז מתאן זה תהליך ב .ה בתנאי חוסר חמצןרוק הפסולת במטמנה נעשיפ, יתר על כן
(CH4 )אחד מגזי החממה הגורמים להתחממות כדור הארץ אשהו. 

 
  העשרת האדמה

לחזור אל הקרקע ולהזין עשוי משאב יקר ערך ש אהפסולת האורגנית שמקורה בקרקע הי
 . צמיחה מחודשת של גידולים וצמחייה

 האדמה מזינה אותנו ואנו מזינים אותה : דמהחובנו לאאת  קומפוסט אנו מחזירים בעשיית
 .(עקרון ההדדיות)
מוסיף  ,משפר את מבנה הקרקע, מעלה את פוריות הקרקעהוא : יתרונות רביםקומפוסט ל

מגביר את ו לצמחים הגדלים בה חומרי הזנה המשתחררים בהדרגה ובצורה הזמינה לצמח
צמחים בריאים יותר בה גדלים ש, עשירה וחיה אדמה מסייע לבניית הוא. כושר אחיזת המים

 .עמידים בפני מחלותו
. דשנים יקרים ממשתלותשכן אין עוד צורך לקנות , כסףאנו חוסכים  קומפוסט לבד בעשיית

 .בטווח הארוך שמרעיל את האדמה ואת מי התהום ,דישון כימיהצורך במפחיתה את  היא 
 

 חיקוי התהליך המחזורי המתקיים בטבע
אב לקיומו שממשמשים  ('עלים יבשים וכו, גללים)שאריות של יצור אחד  .בטבע אין פסולת

 .מעגל החיים נמשךזה כות זוב ,תהליך כלשהו במארג המזוןבשל יצור אחר או חומר גלם 
עוברים תהליך התפרקות טבעי והופכים לרכיבים ואלה , משיר עלים ופירות ,למשל, עץ

 .המזינים את האדמה
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 להשתלב במעגל החיים של הטבע ולהפוךעשויה נו פסולת המטבח והגינה של

 .ממטרד למשאב
 

 ?קומפוסט יך עושיםא
 שלהלןפי ההנחיות -עלהאורגנית את הפסולת מפרידים  .7
די כ בחומר יבש ומכסים , לתוך הקומפוסטר את החומר האורגני מהביתמשליכים  .2

  .שפסולת המטבח לא תישאר חשופה

 !בחומר יבשאת החומר האורגני לכסות ד ומאחשוב 

שלא )גזם דשא ו (ללא דבק) נסורת ,רסק עץ, עלים יבשים, פסולת גינה –חומר יבש 
 .(הרוסס בחומרי הדבר

יעשיר את הערמה הדבר . אדמה וקומפוסט מוכן ,השכבותאפשר מדי פעם להוסיף בין 

 .במיקרואורגניזמים הנחוצים
 

 אספקת חומר יבש
 שה מן הגינה ולרכז אותה סמוך יכול לאסוף את כל הפסולת היב גנן הבניין

 (.ממנוזאת חשוב ליצור עמו קשר ולבקש ) לקומפוסטר
  דבקים וצבעיםבלי : להקפידיש אולם , מנגריות נסורתלבקש אפשר ! 

 

 ?מה שמים בקומפוסט
 :שמים בקומפוסט

, קליפות ביצים, (את השאריות הגדולות רצוי לחתוך לחתיכות)פירות וירקות של שאריות 
 , שקיות תה, משקעי קפה  .גם מבושל – ון צמחישאריות מז

 , מפורקותתבניות ביצים , נייר טישו
 ,(לא צבעוני)רגיל ונייר עיתון  נייר, קרטון ם קטנים שלקרעי

 .כסחת דשא וכמובן חומר יבש, אפר מדורה
 

 :לא שמים בקומפוסט 
  – עצמות, עוף, דגים, מוצרי בשר, ביצים, מוצרי חלב: כל חלבון מן החי

 .לגרום לריח רע ולמשוך מזיקיםאלה עלולים 
 , גזם שרוסס בחומרי הדברה, צואת כלבים וחתולים

 ,קרטון צבעוניוניר כרומו 
 ...סוללות, מתכת, זכוכית, ניילון, וכמובן פלסטיק

 
 

 עקרונות חשובים בעשיית קומפוסט
 

 לשמור על יחס נכון של חנקן ופחמן 

. פחמן וחנקן: מאוזןתהליך קומפוסטציה המאפשרים  שני יסודות מרכזייםמכיל  קומפוסט
 .עשירה בחנקןהפסולת הכמות כמות הפסולת העשירה בפחמן צריכה להיות גדולה מעט מ

  נייר, אפר מדורה, רסק עץ, ענפים, עלי שלכת, קש, נסורת –פסולת עשירה בפחמן. 
  עשב ירוק, דשא קצור, פסולת מטבח –פסולת עשירה בחנקן.  

 
 לחותלשמור על 

בכל זמן חייבים לשמור על לחות מתאימה  .להתייבשיצורים החיים בקומפוסט לתת לאין 
מידת הלחות . אך לא רווי מים, (כמו ספוג סחוט) לח למגעהקומפוסט צריך להיות . תהליךה

 . ניקוזהיכולת וב מיקוםב, מזג אווירב ,שבקומפוסטבחומרים  התלוי
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  אפשר לשטוף את הדלי לאחר שמרוקנים ) להשקותחשוב ( בעיקר בקיץ)ערמה יבשה

 (.ולשפוך את המים ישירות לערמה, אותו
 (.עלים ,נסורת ,קש)להוסיף חומר יבש שיספוג את הלחות יש ערמה רטובה מדי ל 

 
 לשמור על אוורור

 בכמות מספקתחמצן דרוש חיידקים אירוביים שיבצעו את תהליך הפירוק כדי לקיים 
הערבוב עשוי גם להאיץ את  .מדי פעם הערמהאת ב לערבאפשר לשם כך  .בקומפוסט

 .ך הקומפוסטציהיתהל
 

 
על מעגל מלמד אותנו הוא . קשר בריא בין האדם לאדמתוהוא ביטוי להקומפוסט הביתי 

ח לא חייב להתנגש עם הסביבה והחיים של הטבע ומוכיח לנו שאורח חיים מודרני ונ
 .הטבעית

 
 

 
 
 


