
 

  בשנת שמיטה, גם אני עושה קומפוסט

 !משאריות המזון שלנושנת שמיטה הינה הזדמנות נפלאה להתחיל לעשות קומפוסט 

ֹׁנֶתבעברית )קומפוסט  ש על פי הלכות השמיטה יש להימנע . הינו דשן אורגני מעולה להעשרת יבולי האדמה (דְּ

 השאריות העברת .בכך 'נמאסים'הם מפני ש, מהשלכת דברי מאכל שיש בהם קדושת שביעית לפח האשפה

אשר  ,מהווה פתרון מצוין לשאריות המזון, אשר יוצב בחצר הבניין או בשטח ציבורי בשכונה רקומפוסטמיכל ל

לשאריות  'הפסד' לא נוצרבדרך זו  .כמעט לא התערבות מצידנו ,בתהליך טבעי ויהפכו לדשן איכותיבו יתפרקו 

ובכך שותפים במעגל החיים שבו שאריות  ,"אדמהאמא "ל חובנוירים את אנו מחז ,בקדושת שביעית ויותר מכך

ויתרום , הדשן המוכן יזין את האדמה בשנה שלאחר שנת השמיטה. של יצור אחד מהוות משאב ליצור אחר

 . לצמיחה של יבול חדש

 ?מה עושים

מעבירים ו (טישו, גנייר סופ, עיתוןנייר )כלשהו  בנייר ,מזון אשר בקדושת שביעיתאת שאריות מניחים  .1

פח " אנו קוראים למיכל זה. (וכך לא גורמים לריקבון בידיים) המיועד למטרה זומיכל קטן אותם ל

המזון מומלץ להימנע מעטיפת שאריות . בשל היותו מוצב על השיש במטבח "מיכל שיש" או" מטבח

ובכך לשחרור השאריות  ןריקבול םמצן ובכך גורחון שפלסטיק מונע כניסה של ובפלסטיק או ניילון מכי

  .המזיקים לסביבה גז מתאן שהוא אחד מגזי החממה

 

באמצעות שכבת , שנוצרו מדי יוםשאריות המזון בין שכבות של הפריד למומלץ , "פח המטבח"בתוך  .2

 .וזאת על מנת לא לגרום באופן אקטיבי לשאריות להירקב בשל המגע עם שאריות אחרותנייר 

 . סור לערב שאריות פירות טריים עם ישנים מפני שהם נמאסים בכךבתוך אותה עטיפת נייר א*

מזון נוזלי שיש בו קדושת שביעית יש לשפוך לדלי המלא בנסורת נקייה אשר תספוג את הריח *

לחילופין שאריות מזון נוזלי שנותרו , והנוזלים ולאחר שהדלי מלא אפשר לרוקן אותו בקומפוסטר

 .בתנאי ששהו באוויר המטבח ולא במקרר, אחר יממהפוסטר למבמטבח ניתן להעביר לקו

למיתקן הקומפוסטר שהוצב בחצר הבניין המוצקות  מעבירים את שאריות המזוןימים  שלושהלאחר כ .3

 . או בשטח ציבורי

 

חומרים  .עלים יבשים או רסק עץ, קש, כגון נסורת חומר יבשלאחר הוספת שאריות המזון יש להוסיף  .4

לכסות את מן הראוי  .ופחמן לאיזון הרכב הערימה, ות בתוך הקומפוסטרמים לשמירת הלחאלו תור

 .על מנת שיהיה ניתן להניח שאריות נוספות לאחר מכן, שהונחו במתקןכל השאריות 

 

ניתן לערבב את הערימה שבמיכל על מנת להכניס , לאחר שבוע מיום הנחת השאריות בקומפוסטר .5

השאריות בכל מקרה כבר אינן ראויות , ך לאחר שבועהערבוב אמנם גורם לזירוז התהליך א .חמצן

 .למאכל

 

שאריות של חומרים שאינם קדושים  עם ,שאריות מזון הקדוש בקדושת שביעיתבין  שלבמותר ל .6

כלומר חשוב שלא יהיה מגע בין שאריות מזון שעדיין ניתנים למאכל לבין  בתנאי שאינו מפסידם

 .שאריות שכבר אינן ניתנות למאכל

 

לאחסן אותו בשק או יש  .ממיכל הקומפוסטר, קומפוסט שהבשילמותר להוציא , במהלך שנת השמיטה .7

שמדובר בשילוט קטן במקום שברור שלא הולכים לזרוע שם ולציין , בערימה מכוסהלהשאירו 

 .ו"עד ראש השנה תשע ,לשימושמיועד בקומפוסט שאינו 

 

לאחר שבוע כגון תולעים אדומות  ,פירוק מהירמותר להוסיף לערימת הקומפוסט חומרים שגורמים ל .8

 .מיום הנחת השאריות בקומפוסטר

 



 

 

 

 הנחיות להצבת הקומפוסטר

 .ה אך אפשר לעשות זאת גם במהלך השנה"הציב את הקומפוסטר לפני ראש השנה תשערצוי ל .1

 :בוחרים מיקום מתאים לקומפוסטר  .2

 (.לטלא על בטון או אספרצוי )הקומפוסטר צריך לעמוד על אדמה  .א

 .צלמוהמיקום יהיה מוצל או חצי רצוי ש .ב

 .נגיש לדיירים .ג

 .מרוחק מעט מחלונות של דיירים .ד

 .רצוי קרבה למקור מים אך לא חובה .ה

 !שכבה של זרדים ועלים יבשים ומיד לאחר מכן אפשר להתחיל, מומלץ לשים בתחתית, עם הצבת הקומפוסטר

  

:שאלות והתייעצויות, להזמנת קומפוסטר   

info@compost.org.il    |    054-6650187    

 

 פייסבוק: "מהפח ירוק קומפוסט ירושלמי" 

http://www.facebook.com/Drcompost 

 

לבירורים נוספים ולשאלות הלכתיות ניתן , ”מכון התורה והארץ“נכתבו על פי הנחיות  הנחיות אלו

 88-6847325: לפנות למכון התורה והארץ בטלפון

 http://www.toraland.org.il   ובאתר האינטרנט

 

 

 

ר" ה-ֶאל 'ה ַוְיַדב ֵּ ֶ ַהר ֹמש  אמרֹֹ ִסיַני ב ְ ר :לֵּ ב ֵּ י-ֶאל ד ַ נֵּ ל ב ְ ָראֵּ ָֹ ִיש ְ ֶהם ְוָאַמְרת   ֲאלֵּ

י ר ָהָאֶרץ-ֶאל ָתֹבאוֹ  כ ִ ֶ ן ֲאִני ֲאש  ְבָתה ָלֶכם ֹנתֵּ ָ תֹלה ָהָאֶרץ ְוש  ב ָ ַ  :'ש 

ֹ ש  ֵּ ִנים ש  ָ ְזַרע ש  ֶדךָֹ ת ִ ֹ ,ש ָ ש  ֵּ ִנים ְוש  ָ ְזמרֹֹ ש  ְרֶמךָֹ ת ִ ָֹ ,כ ַ בו ָאָתהֹ -ֶאת ְוָאַסְפת   :ת ְ

ָנה ָ ִביִעת ו ַבש   ְ ת ,ַהש   ב ַ ַ תוןֹֹ ש  ב ָ ַ ב ָֹ – ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ש  ַ  ,'לה תש 

ְדךָֹ ֹ .ִתְזמרֹֹ לאֹֹ ְוַכְרְמךָֹ ,ִתְזָרע לאֹֹ ש ָ
ת י ְוֶאת ִתְקצורֹֹ לאֹֹ ְקִציְרךָֹ ְסִפיחַֹ אֵּ בֵּ ַנת,ִֹתְבֹצר לאֹֹ ְנִזיֶרךָֹ ִענ ְ תֹון ש ְ ב ָ ַ ֹ .ָלָאֶרץ ִיְהֶיה ש 
ת ְוָהְיָתה ב ַ ַ ךָֹ ְלךָֹ – ְלָאְכָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ש  ִכיְרךָֹ ְוַלֲאָמֶתךָֹ ו ְלַעְבד ְ ְבךָֹוֹ  ְוִלש ְ ָ ִרים ְלתֹוש  ךְֹ ַהג ָ ָ  ִעמ 

ךָֹ ה ְוִלְבֶהְמת ְ ר ְוַלַחי ָ ֶ ַאְרֶצךָֹ ֲאש  ְהֶיה ב ְ בו ָאָתהֹ -ָכל ת ִ  (ז-א ,כה ויקרא)ֹ"ֶלֱאֹכֹל ת ְ
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