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תושבי גוש עציון היקרים, 

לאתר  ברובם  שמגיעים  אשפה,  של  עשרות טונות  מייצרים  אנו  שנה  מידי 
פגיעה  תהום,  ומי  קרקעות  לזיהום  הפסולת  גורמת  שם  והטמנה,  פסולת 
בבעלי חיים ונזקים אקולוגיים נוספים. חשוב לנו לשמור על העולם בו אנו 

חיים וקוראים לכולם להיות שותפים בשמירה על כדור הארץ. 

חלה  האחרונות  בשנים  מתמודדים,  אנו  עימן  היומיום  לבעיות  מעבר 
וזוהי  שלנו,  החיים  באיכות  שפוגעת  נוספת  לבעיה  במודעות  התעוררות 

בעיית ריבוי הפסולת ועליית זיהום האוויר בעקבות זאת.

על פי נתוני הלמ”ס ביהודה ושומרון אחוז מיחזור הפסולת הוא מהנמוכים 
ביותר בקרב האוכלוסייה היהודית, וזאת מבלי להתייחס לזיהום הסביבה של 
שכנינו הערביים שלא מודעים מספיק לבעיה. לפני מספר שנים הבינו את 
הבעייתיות פה בגוש עציון ונעשה ניסיון לבנות תכנית של הפרדת פסולת 

שתביא לצמיחה בכמות המחזור שלנו.

בסופו של דבר מטרתנו המשותפת היא להביא להתייעלות ושיפור איכות 
החיים, הפרדת פסולת ומחזור יביאו להקטנת הזיהום וכל זאת יתאפשר רק 
וקלילה  נוחה  זו תוכלו ללמוד בצורה  נעבוד בשותפות מלאה. בחוברת  אם 

כיצד נכון להפריד פסולת.

שלכם שלמה
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המטרה המרכזית של ההפרדה במקור היא 
ריכוז כל זרם פסולת בנפרד וזאת על מנת:

לייעל את המחזור באופן כלכלי.	 
למחזר כל זרם לשימוש נוסף.	 
לטפל בפסולת שלא ניתנת למחזור 	 

      בצורה המתאימה.
להקל על כולנו בהליך מיון הפסולת. 	 

גם בגוש עציון 
מפרידים 
פסולת 

ושומרים על 
הסביבה

הפח הכתום: 
אריזות פלסטיק 

אריזות מתכת 
וקרטוני משקה

הפח הירוק: 
פסולת יבשה 

)מעורבת( 

הפח הסגול: 
לאריזות זכוכית

הפח החום: 
פסולת אורגנית

מחזורית 
לבקבוקי פלסטיק

הפח הכחול:
לנייר וקרטון דק

סוללות:

גניזה

לזרוק  יש  סוללות 
למיכלי האיסוף בבתי 
הספר. ובמרכז המחזור 

בבניין המועצה.

פסולת חריגה כמו פסולת 
אלקטרונים, בגדים ישנים 
ומתכות- ניתן להעביר 
למרכז המחזור שמאחורי 

בניין המועצה. 

ללא  ריקות  אריזות 
לזרוק  ן  אי מכסים, 
בקבוקי זכוכית המיועדים 

לפיקדון.

פסולת חריגה:

גם בגוש עציון מפרידים לפי צבעים!
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אם כל אחד מאיתנו 
יידע לקחת אחריות על 
הפסולת שהוא מייצר 
ולמחזר -  נוכל לייצר 

עבורנו עתיד ירוק.   

הנחיות גניזה לעלוני 
פרשת שבוע

על פי הנחייה של רבני גוש עציון, ניתן וראוי למחזר את עלוני השבת המחולקים 	 
מידי שבת בבתי הכנסת במקום לגונזם.

את העלונים יש להכניס למיכל ייעודי שיש בתוכו שתי שקיות אטומות.	 

מיכל 	  בתוך  אותם  ולהניח  השקיות  שתי  את  להוציא  יש  המיכל,  שהתמלא  לאחר 
מיחזור נייר יישובי בתוך שתי השקיות.

ניתן להכניס למיכל זה את כל עלוני השבת, דפי מקורות )ללא שם ה'(,  מחברות בתי 	 
ספר וכד'.

ניתן לקבל מיכלים ייעודיים לעלוני שבת מהמועצה הדתית גוש עציון.	 

עבור הציבור, הצטברות פסולת היא 
סכנה ברורה ומיידית. בהווה וגם בעתיד 

הקרוב והרחוק לכדור הארץ. 

הגעת הפסולת למטמנות ברחבי הארץ, 
גורמת לזיהום קרקעות ומי תהום, פגיעה 

בבעלי חיים ונזקים אקולוגיים נוספים. 
אם כל אחד מאיתנו יידע לקחת אחריות 
נוכל   - ולמחזר  מייצר  שהוא  הפסולת  על 

לייצר עבורנו עתיד ירוק.   
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הפח הירוק: 
פח זה מיועד לפסולת הביתית שאיננה מתאימה לאחד מהזרמים המיוחדים הניתנים 

למחזור או לשימוש חוזר.

השיטה הנפוצה ביותר בישראל לטיפול בזרם זה היא הטמנת פסולת באתרי פסולת 
מוסדרים, תוך טיפול בתוצרי הלוואי ובגזים הנוצרים על מנת למנוע מפגעים סביבתיים.

הפסולת הביתית מהפחים הירוקים מפונה אל אתר ההטמנה “אל מינייה”, הנמצא 
בסמוך לתקוע הערבית.

בשלב הראשון, מופרדים מהפסולת דברים גדולים כגון ברזלים, קורות או חומרים אחרים 
הניתנים לשימוש חוזר ורק לאחר מכן מוטמנת הפסולת.

כל משאית המגיעה לאתר; נשקלת, פורקת את הפסולת ולאחר מכן עוברת ניקוי על 
מנת למנוע זיהום בדרך לאיסוף נוסף.

אתר “אל מינייה” נבנה לפני מספר שנים עפ”י תקנים מחמירים ועד היום הוא מנוהל 
באופן כזה.

האם ממוחזר ומגיע לשימוש חוזר? לא	 

מי מטפל? מתקן לטיפול והטמנת פסולת שהוקם על ידי הבנק העולמי	 

היכן מתבצע המחזור? במטמנת אל-מיניה הנמצאת לא רחוק מהכפר הערבי תקוע	 

תדירות פינוי - פעמיים-שלוש בשבוע ותיגבור בחגים.	 
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פסולת בנייה:
 כמות פסולת הבנייה המיוצרת בישראל מדי שנה מגיעה לכ-3.6 מיליון טון. פסולת הבנייה 
נוצרת מבנייה חדשה, הריסה ושיפוצים וכוללת את תוצרי ההריסות וחומרי בנייה שונים: 
בלוקים, בטון, אספלט, זפת ומוצריה, לבנים, מרצפות, קרמיקה, גבס, זכוכית, לוחות בידוד, 

שברי שיש, לוחות גבס, עץ מעובד, מתכות, פלדה, חומרי פלסטיק, עודפי עפר, עץ ועוד.

המועצה איננה מפנה פסולת מסוג זה והאחריות לפינוי הפסולת אל אתר מיון וטיפול בפסולת 
בניין, מוטלת על הבונה, המשפץ או הקבלן.

השלכת פסולת בנייה בפחי האשפה - אסורה, והמשליך אף צפוי לקנס.
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בכל בית זורקים מדי יום כמויות גדולות מאוד של פסולת אריזות.

פסולת האריזות תופסת נפח רב והוא אינו קטן עם הזמן. למרבית חומרי האריזות ידרשו 
מאות שנים בטרם יתכלו, וחלקם לא יתכלו לעולם. פסולת האריזות אינה מיועדת להטמנה 

וניתנת למחזור.

המחזור הוא הפתרון היעיל ביותר לבעיה זו. חוץ מהעובדה שהוא מונע  או מצמצם את 
הנזקים לכדור הארץ שלנו, יש בו אופציות רבות לכדאיות כלכלית. חומרי הגלם המיוצרים 
בתהליך המחזור, חוזרים אל התעשייה ומשמשים לייצור מוצרים חדשים. עובדה המהווה 

חיסכון גדול בשימוש המשאבים הטבעיים של כדור הארץ, ההולכים ומתמעטים.

אריזות פלסטיק של מוצרי מזון, אריזות של מוצרי חלב, קופסאות של סלטים, שקיות פלסטיק, 
אריזות של מוצרי היגיינה, שפופרות משחת שיניים, בקבוקי סבון נוזלי, שקיות חלב, שקיות 

מזון )כמו אריזות אורז או עדשים(, שקיות של חטיפים. 
אריזות מתכת, קופסאות שימורים, מכלים של דאודורנטים ושל תרסיסים, אריזות של תחליפי 

חלב לתינוקות, אריזות של מוצרי טיפוח וכדומה. 
קרטוני משקה - קרטוני חלב ומיץ )קרטון עם ציפוי פלסטיק(.

לאן הפסולת מגיעה: הפחים הכתומים מפונים במשאית יעודית אשר מפנה אך ורק פחים 
כתומים באותו יום. המשאית נוסעת מגוש עציון לתחנת המיון, ותכולתה מועמסת לקו מיון 
חדיש אשר ממיין פסולת מפחים כתומים בלבד. בתחנת המיון האריזות ממוינות לערימות 
לפי סוג החומר ממנו הן עשויות. אחרי המיון, מטופל כל אחד מהחומרים באופן שונה ומופנה 

למפעל מחזור מתאים בארץ או בחו”ל.

האם ממוחזר ומגיע לשימוש חוזר? כן	 
מי ממחזר? מפעלי המחזור השונים 	 
היכן מתבצע המיון? במפעל ק.מ.מ. הנמצא בראשון לציון	 
תדירות פינוי - אחת לשבוע	 

אנחנו במועצת גוש-עציון מאמינים, שכל אחד יכול להשקיע דקה מזמנו ולהפריד 
פסולת. הפרדת אשפה תגרום לשיפור איכות החיים שלנו.

www.tmir.org.il :למידע נוסף באתר תמיר

גם בגוש עציון אריזות זורקים לפח הכתום! 

למרבית חומרי האריזות 
ידרשו מאות שנים בטרם 
יתכלו, וחלקם לא יתכלו 
לעולם. פסולת כזו עוברת 
להטמנה וכך תופסת מקום 
יקר ומזהמת את הקרקע, 
את מי התהום ואת האוויר. 

קרטון:תחפושות 
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מחזור קרטונים 
קרטון הוא חומר גלם נפוץ ביותר אשר נעשה בו שימוש רב במגזר הפרטי- ביתי וכן במגזר התעשייתי. אנו אורזים 
בקרטונים חבילות ומוצרים שונים, משנעים באמצעותו סחורות ולאחר מכן על פי רוב משליכים אותו לאשפה 

כלאחר יד. 
לרוע המזל, רבים לא מודעים לעובדה כי הפסולת שמורכבת מקרטון וממוצרי נייר שונים מהווה בישראל עד 30% 

מנפח הפסולת הכוללת. 

כיצד מתבצע תהליך מחזור הקרטונים? 
שלב ראשון - שלב האיסוף 

הרוב המוחלט של הקרטונים המגיעים למפעלי מחזור הקרטון נאספים ממפעלים תעשייתיים ומאזורי 
מסחר. אבל חלק מהקרטונים נאספים גם מהמגזר הפרטי. 

בערים רבות בישראל כבר מוצבים ברחובות מתקנים למחזור של קרטון. בנקודה זו חשוב לציין שבמידה 
ומעוניינים להשליך למתקנים כאלו פסולת קרטון ביתית, יש להקפיד שלא להשליך אליהם מכלי קרטון 
ששימשו לאריזות של מיץ או חלב כיוון שאריזות אלו מיוצרות בנוסף לקרטון גם מחומרים פלסטיים 

שלא ניתן למחזר אותם בתהליך המחזור של הקרטון. 

שלב שני - שלב המיון 

שלב זה כמו כל השלבים הבאים בתהליך מתבצעים במפעלי המחזור והוא כולל פירוק של מוצרי הקרטון 
לחומרי היסוד שלהם. 

מכל מוצרי הקרטון שמגיעים למפעלים מוציאים את הסיכות, את החבלים, את חוטי המתכת ואת כל 
החומרים שאינם קרטון. 

שלב שלישי - שלב הניקיון 

מאחר ומוצרי קרטון רבים מכילים הדפסים שונים, כל מוצרי הקרטון שהגיעו למפעלי המחזור עוברים 
שטיפה בכימיקלים שונים המסירים מהם את חומרי הדפוס והצבע. 

שלב רביעי - דחיסה 

לאחר שהקרטון עבר מיון ושטיפה, הוא עובר תהליך של דחיסה שבסופו נוצרות קוביות גדולות במשקל 
700 ק”ג שמועברות למפעלים לייצור נייר. 

ייצור של קרטון חדש 
ממפעלי המחזור של הקרטון מועברות הקוביות הגדולות והדחוסות למפעלים לייצור נייר וקרטון. הקוביות העצומות 
מוכנסות למכלי ענק המכילים מים וחומרים כימיים שונים ובהם מתפרקות הקוביות לסיבים ומיוצרת למעשה 

תערובת של קרטון ומים שמוזרמת למכונת הייצור. 

בהתאם למוצר הסופי שאמור להיות מיוצר מהקרטון הממוחזר, מוזרמים לתערובת חומרים שונים שיקנו למוצר 
הסופי את התכונות הייחודיות לו. כך למשל ניתן לשלב את הקרטון עם כותנה, קש, ניילון ועוד. 

 את התערובת הנוזלית מתיזים על פני רשת גדולה שנעה במהירות גבוהה על גבי גלגלים שתפקידה לסחוט את 
כל הנוזלים העודפים מהסיבים ובסופו של דבר נוצרים גיליונות גדולים שמיובשים באמצעות תהליך של חימום. 

בשלב הבא הקרטון הממוחזר מועבר דרך מכונות חיתוך מיוחדות שמייצרות מוצרים חדשים בהתאם לצורך 
ולדרישות הלקוח. 

האם קרטון ממוחזר ומגיע לשימוש חוזר? כן	 

מי ממחזר? אמניר	 

היכן מתבצע המחזור? במפעלי המחזור של החברה בחדרה.	 

תדירות הפינוי - בהתאם למילוי הקרטוניות ומקסימום אחת לחודש.	 

עוד משהו - כדי להזין את מכונת המחזור יש צורך בכמות גדולה של קרטון.	 
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הפח הכחול: מחזור הנייר  
למכלים למחזור הנייר נדרש להשליך פסולת נייר מסוגים שונים, כמו גם 
קרטון דק, עיתונים, חוברות ומגזינים, ניירת משרדית, הדפסות שונות, אריזות 
ועטיפות מנייר, קרטוני ביצים, פליירים, עלוני פרסום, גלגלי קרטון, של נייר 
ספיגה ואריזות דגני בוקר הם חלק מהמוצרים העיקריים המיועדים לפחים אלה.

פסולת המושלכת לפחי האשפה מוטמנת בסופו של דבר בקרקע באתרי הטמנה המיועדים לכך 
וגורמת נזק רב לסביבה. מחזור הנייר והקרטונים מהווים כ- 25% מהאשפה שאנחנו מייצרים. 

מחזור הנייר מצמצם באופן ניכר את הכמויות העצומות המגיעות למזבלות. 

תהליך הִמחזור 
קיימות בשוק חברות פרטיות העוסקות באיסוף פסולת הנייר לצורכי מחזור. בנוסף למתקני האיסוף 
המפוזרים ברחבי הארץ, החברות הללו אוספות את פסולת הנייר ממשרדים, בתי דפוס, מפעלים וכדומה. 

התכולה שנאספת מגיעה אל מפעלי המחזור ושם עוברת מיון קפדני במהלכו מופרדת פסולת אחרת 
הדבוקה לנייר או מעורבת עמו. לאחר מכן שוטפים את הקרטונים והנייר באמצעים כימיקלים במטרה 

לנקות אותם מסימני הדפוס הטבועים בהם. 

שלב הייצור 
לאחר שלבי המיון והניקוי נדחסת פסולת הנייר בתוך מכבש ענק והופכת לקוביות שמשקלן למעלה 
מחצי טון וכך הן עוברות למפעלי הייצור ומוכנסות לתוך מיכל גדול מלא במים ושוהות שם למשך 

זמן מה עד שכל הנייר הופך לסיבים. 

בסיום התהליך, במהלכו נמשכת הזרמת המים, נוצרת עיסה דביקה המכילה מים שבתוכם אחוז קטן 
של סיבי נייר. אלה מוסיפים תוספות שונות ליצירת תכונות משופרות יותר וכן חומרי צבע לבן לצורך 

קבלת נייר בצבע הרצוי. 

השלב הבא בייצור הנייר הממוחזר הוא סחיטת המים מהעיסה. לצורך כך מתיזים אותה על רשת גדולה 
הנעה במהירות וכך נסחטים המים העודפים מהסיבים. לאחר ה’סחיטה’ ברשת עוברים הסיבים חימום 
על ידי קיטור להוצאת שרידי המים והלחות שעוד נותרו. כאשר הללו מתאדים לגמרי יוצא ממכונת 

הייצור נייר ממחוזר- חדש. 

הפח הסגול: לאריזות זכוכית 
פח זה משמש לאריזות זכוכית, בקבוקי ושברי זכוכית )את הפקקים ניתן להשליך 

יחד עם הבקבוק או לפח האריזות(.

זכוכית היא חומר גלם שימושי מאוד לייצור מגוון מוצרים. כיום, כאשר תחום 
המחזור הולך ותופס תאוצה, ניתן להבחין ביתרונותיה הרבים. ניתן למחזר 
זכוכית פעם אחר פעם וליצור ממנה מוצרים חדשים והיא לא תאבד מאיכותה.

הזכוכית המשמשת כיום מורכבת מארבעה חומרים עיקריים: אפר, סודה, אבן 
גיר וחול. אם קיים צורך בשינוי צבע היא תכלול גם תוספי ברזל. תהליך מחזור הזכוכית הוא קל באופן 
יחסי ודורש פחות אנרגיה. למרות שהטמנת הזכוכית באדמה אינו פוגע בה או במקורות המים, קיימת 

חשיבות גדולה, גם מבחינה אקולוגית למחזר זכוכית מאחר והיא אינה מתכלה. 

מודעות גדולה מצד הציבור למחזור זכוכית תביא לכך שכמויות אדירות האמורות להיות מוטמנות 
באדמה ימוחזרו וישמשו כחומרי גלם ליצירת מוצרים חדשים ואיכותיים. 

מדוע חשוב להפריד אריזות זכוכית? 
כאמור, הזכוכית אינה מזהמת את האדמה או את מי התהום. הסיבה לכך נובעת מהעובדה שהיא 

עשויה מחומרים טבעיים בלבד והנזק שהזכוכית גורמת הוא מזערי עד אפסי. 

אך יש להתייחס להיבטים אחרים העומדים מאחורי שיקולי המחזור. הזכוכית היא חומר שאינו מתכלה. 
עובדה זו מביאה  לכך שהיא מגדילה משמעותית את נפח הפסולת הכללית המוטמנת בקרקע. החומרים 

מהם היא עושיה ‘הולכים לאיבוד’ בתוך האדמה בשעה שאפשר לעשות בהם שימוש יעיל ורווחי. 

נקודה נוספת הראויה לציון היא כי בעת ייצור זכוכית ממוחזרת, שאינה נופלת באיכותה מזו המקורית, 
לא נדרשת השקעת אנרגיה רבה כמו בייצור באמצעות התכת חול גולמי. בנוסף, התהליך כולל זיהום 

אוויר קטן יותר. 

שימוש חוזר הנעשה בנייר 
ממוחזר עוזר לשמירה על 
מסיבה  הסביבה  כות  אי
נוספת. נייר כידוע מיוצר 
מעצים והפנמה של חשיבות 
מחזור הנייר הינו תהליך 

שחוסך כריתה של עצים. 
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לחסכון בנייר:פרקטיים טיפים 

השתמשו בשני צדדי הדף - במשרד, במחברות, דפי טיוטה. 	 
ניתן לעשות שימוש חוזר בצד השני של בריסטולים ובפלקטים.	 
העבירו את המדפסת למצב של ברירת המחדל ל”דו-צדדי” ובכך תמנעו בזבוז מיותר של דפים.	 
בקשו לקבל חשבונות קבועים במייל וחיסכו בהדפסות.	 

כך נשמור על הטבע ונמנע כריתת עצים מיותרת!

האם ממוחזר ומגיע לשימוש חוזר? כן	 

מי ממחזר? חברת אמניר	 

היכן מתבצע המחזור? במפעלי המחזור של החברה	 

תדירות פינוי - אחת ל- 3 שבועות	 

עוד משהו - כל העיתונים מיוצרים מנייר ממוחזר וכמובן עוד מוצרים רבים נוספים	 

 

פיסול 
מעיסת נייר חוזר:שימוש 

למה 
למחזר

בקבוקים? 

מחזורית לבקבוקי פלסטיק:
הפלסטיק הוא תוצר של נפט גולמי. זהו חומר בלתי מתכלה. פירוקו אורך מאות 
שנים ומזהם את הקרקע. הדרך היעילה ביותר להתמודד עם המפגע היא למחזר. 
במפעל המחזור מחזירים את בקבוקי הפלסטיק למצב הראשוני שלהם - ומחומר 
הגלם מייצרים מוצרים חדשים מפלסטיק. בצורה כזו הבקבוקים לא סתם נזרקים 

ומזהמים את האדמה, אלא הופכים פשוט למוצר אחר בו נשתמש. 

בכל יום ממוחזרים מעל 2.5 מיליון מיכלי משקה. בשלב הראשון מגיעה משאית השואבת את בקבוקי 
הפלסטיק ומובילה אותם למפעלי המיחזור. במפעל הבקבוקים עוברים מיון בהתאם לסוג הפלסטיק 
וצבעו, מופרדים ונשטפים. בתום השטיפה מועברים בקבוקי הפלסטיק לגריסה לפתיתים קטנים. 
הפתיתים מותכים בחום והופכים להיות חומר גלם וסיבים. מבקבוקי פלסטיק ממוחזרים מייצרים מספר 
גדול של מוצרים. עטים, שטיחים, בגדי ים, חולצות, פליזים ואפילו בקבוקי פלסטיק חדשים. במחזור 

בקבוקי פלסטיק אנחנו מהמובילים בעולם. יש לזרוק בקבוקי פלסטיק 1.5 עם פקק.

את כל בקבוקי הפלסטיק, כולל שמפו ומרכך כביסה, יש לזרוק למחזורית הבקבוקים הממוקמת בכל 
אחד מישובי המועצה. 

האם ממוחזר ומגיע לשימוש חוזר? כן	 

מי ממחזר? תאגיד אל”ה ומפונה על ידי אביב מחזור.	 

היכן מתבצע המחזור? במפעלי המחזור של התאגיד בכל הארץ	 

תדירות פינוי - אחת ל- 3 שבועות	 

שימוש 
חוזר:



12

אורגניתפסולת 

חשוב שלא 

להשתמש בפסולת 

המזיקה לאדמה! 

כגון מוצרי פלסטיק, 

סוללות, חיתולים, 

זכוכיות וכימיקלים 

שונים. 

הפח החום - פסולת רטובה!

מה זה קומפוסט?
ייצור קומפוסט אורגני הינו תהליך פירוק ביולוגי של שרידי מזון, צמחים, 
נייר עיתון ועוד, וכל זה הופך לפסולת למזון נגיש לצמחים. החומרים 
האלה ‘נלקחו’ מהאדמה וחוזרים אליה בדמות דשן וכך תורמים רבות 
להתפתחות הצומח. הרעיון הוא להחזיר לאדמה את המשאבים שלה 

וכך ליצור מחזוריות תקינה של הטבע. 
קומפוסט אורגני אפשר לקנות בחנויות המוכרות צרכי גינון, אבל אפשר 
לייצר אותו גם  באופן עצמאי. זה פשוט וקל! זורקים לקומפסטור הביתי 
את כל הפסולת הביתית האורגנית ואת השאר הטבע כבר עושה כמעט 
בעצמו, עם קצת עזרה מידידים שלו בדמותם של בני אדם. התוצאה 
המתקבלת היא דשן טבעי ובריא לצמחיה. הגינה שלכם תגיד לכם תודה!

פסולת רטובה כוללת שאריות מזון, פירות וירקות, 
לחם, מאפים, חטיפים, פסטות, שמנים, אוכל 

משומר, שקיות תה, זרי פרחים ועוד.
עם התחלת הפרדת הפסולת במקור לזרמים השונים, פסולת זו הושלכה 
לפחים החומים והועברה למחזור ולשימוש חוזר כחומר אורגני לגידולי 

שדה וגינה.
הגידול בכמות הפסולת מזרם זה והעובדה שאין אתר למחזור פסולת 
אורגנית בגוש עציון ובסביבה הקרובה הביאו לכך שאין למועצה יכולת 

להעביר את כל הפסולת האורגנית לאתרי המחזור המרוחקים אלא רק כמות פסולת מצומצמת.
בהתאם לכך, בזמן הקרוב  נעביר את מירב הפחים החומים ובפני כל תושב תעמודנה שתי אפשרויות:

1. השלכה לפחים החומים שיוצבו במקום מרכזי בכל אחד מהיישובים.
2. מיחזור הפסולת האורגנית והפיכתה לקומפוסט לשימוש בגינה הביתית.

לצורך זה יחולקו / ימכרו במחיר מסובסד מכלי קומפוסט למעוניינים.
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איך מכינים קומפוסט ביתי? 
לפניכם מספר שיטות: 

השיטה הראשונה והשימושית ביותר 
היא באמצעות מיכל פלסטיק ממוחזר: 

1

2 דקות
עבודה
בשבוע

אוספים את הפסולת האורגנית הביתית, ומכניסים אותה למיכל הקומפוסטר ומוסיפים לה חומרים 
מהצומח.

החומרים מהם מורכב הקומפוסט יכולים להיות שאריות מזון מסוגים שונים כמו קליפות של ביצים, 
פירות וירקות, שרידים של קפה ותה ועוד. אפשר להשתמש גם בפיסות קטנות של נייר עיתונים, 
שאריות בד ואפילו... צואת בעלי חיים אוכלי עשב. לא מומלץ להשתמש בבשר מן החי או בשומן. 
במינון לא גבוה במיוחד ניתן להוסיף גם נסורת של עצים, פרחים וצמחים אחרים וגזם מסוגים שונים, 
לרבות דשא. את חומרי הגלם יש לחתוך או לגזור לחתיכות קטנות ורק אז להשליכם למיכל. באופן זה 

תהליך ההבשלה של הדשן האורגני יהיה מהיר ויעיל יותר.
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השיטה השנייה פשוטה יותר אמנם, 
אך אינה מתאימה לכולם והיא באמצעות 

מילוי בור בפסולת אורגנית. 

2

באופן  הגלם  בחומרי  המיכל  את  למלא  יש  לב!  שימו 
הדשן  בערימת  והיובש  הלחות  בין  שווה  יחס  שייווצר 
עשויה  המיכל  בתוך  הפסולת  הנחת  אופן  האורגני. 
לסייע בכך. בתחתית המיכל עדיף להניח את  החומרים 
המוצקים והקשים ומעליהם להניח חומרים רטובים ואז 
שוב חומר יבש וכך הלאה. רצוי שכל שכבה תהיה בגובה 

טפח אחד )כ-10 ס”מ(.

בכדי לזרז את תהליך הייצור יש לאוורר את הערמה בכל מספר ימים. ניתן לעשות 
זאת על ידי ערבוב בעזרת מוט או מקל ארוך. לאחר כחצי שנה אמור להתקבל 

קומפוסט משובח.

יש לחפור בור גדול, עמוק ורחב ולמלא אותו בפסולת אורגנית. את הערימה 
מערבבים עם האדמה שהוצאה מהבור עד שהבור מלא לגמרי. אז מכסים אותו 
ומשקים. יש לקחת בחשבון שדרוש שטח גדול כדי ליישם שיטה זו. במקרה ובחרתם 

בדרך זו יש לקחת בחשבון  שהתוצרת תהיה מוכנה רק לאחר כ- 12 חודשים.
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3

הרעיון העומד מאחורי הגינון האקולוגי מתבסס 

על שימוש בחומרים טבעיים וחיסכון במשאבים. 

המחזוריות בטבע נחוצה להתנהלות הרמונית של 

כלל הבריאה. השימוש בקומפוסט עוזר למחזוריות 

הטבע וכך חוזרים לאדמה החומרים שהגיעו ממנה 

ומזינים את הצומח ממנה. 

זוהי גם דרך יעילה לצמצם את כמות הפסולת 

בבית ולעשות בה שימוש איכותי ואקולוגי התורם 

לאיכות הסביבה.

היתרונות בהכנת 
קומפוסט ביתי! 

השיטה השלישית היא הנחת 
הערימה של הפסולת האורגנית 

על פני האדמה. 
זוהי גם השיטה המהירה ביותר. 
עורמים את חומרי הגלם שנאספו באופן מרוכז על פני 
הקרקע ומכסים בחומר יבש כלשהו. כל כמה ימים יש 
להפוך את הערימה ולהשקות אותה. לאחר כחודש וחצי 

עד חודשיים יתקבל קומפוסט דשן ואיכותי.



ירוק חושבים 

גוש 
עציון

עם 


