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מיכל המוצב בחצר הבית, אליו מושלכת הפסולת 
האורגנית של המטבח ושל הגינה. 

בקומפוסטר מתבצע פירוק של החומר האורגני 
שתוצרו הנו דשן טבעי.

שאריות המזון מהוות קרוב ל-40% ממשקלה של מהו קומפוסטר?
הפסולת הביתית המושלכת להטמנה.

על כן, השימוש בפסולת אורגנית ליצירת קומפוסט 
מפחית משמעותית את היקף הפסולת הביתית!

אז למה כדאי לי 
להציב קומפוסטר 

בחצר?

יתרונות הפעלת הקומפוסטר הביתי
סביבה / קהילה / כלכלה

צמצום הטמנת הפסולת באדמה הגורמת לזיהום הקרקע, 
מי התהום ולמפגעי ריח.

הכנת דשן טבעי לשימושה של הקהילה.

הפחתת פליטת גזי חממה – צמצום פליטת גז המתאן 
התורם להתחממות כדור הארץ. 
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יש להציב את הקומפוסטר במקום מוצל ומאוורר 
על אדמה מיושרת, המאפשרת את ניקוז הנוזלים.

יש להקפיד על גישה נוחה להכנסת שאריות המזון 
מלמעלה ולהוצאת הקומפוסט המוכן מצדי המיכל.

בתחתית הקומפוסטר

יש ליצור שכבה בגובה של כ-10-15 ס"מ 
המורכבת מזרדים וענפים דקים. 

שכבה זו נועדה לאפשר את אוורור 
השכבה התחתונה וניקוז הנוזלים ממיכל 

הקומפוסטר.

היכן כדאי למקם 
את הקומפוסטר?

אופן השימוש 
בקומפוסטר

תפעול שוטף

מומלץ להכניס לקומפוסטר שאריות מזון קטנות/
חתוכות לייעול תהליך הפירוק.                               

על כל הכנסת שאריות מזון יש להוסיף שכבת עלים 
יבשים הכפולה בנפחה מנפח השאריות. 

מומלץ לערבב את הערימה אחת למספר שבועות 
לצורך האצת תהליך הקומפוסטציה. 

בעונה החמה מומלץ להרטיב את ערימת 
הקומפוסט אחת לשבוע.    
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כמה זמן בממוצע 
לוקח לקומפוסט 

להיות מוכן?
כחצי שנה בפעם הראשונה
וכשלושה חודשים בהמשך.

מה ניתן לעשות 
במידה ועולים 

ריחות לא נעימים 
מהקומפוסטר?

יש לאוורר את הערימה עם קילשון 
ולהוסיף כמות גדולה של עלים יבשים.

מה ניתן לעשות 
במידה והקומפוסטר 
מושך אליו זבובונים?

זבובונים )ברחשים( נמשכים לשאריות 
מזון לא מכוסות ולכן יש לכסות באופן 

קבוע בשכבת עלים יבשים.

שאלות נפוצות

מה ניתן 
לעשות במידה 

וערימת 
הקומפוסט לא 

מתחממת?
הדבר נובע מיובש או 

רטיבות יתר של הערימה.
על כן, יש להרטיב במים
)כנגד יובש( או להוסיף 

עלים יבשים )במקרה של 
רטיבות יתר(.

מותר
להשליך 

לקומפוסטר

פירות

ירקות

לחם

אוכל מבושל

קפה ותה

קליפות ביצים

טישו ונייר סופג

אסור
להכניס

לקומפוסטר

בשר ודגים

מוצרי חלב וביצים

מתכת וזכוכית

שקיות פלסטיק ואריזות

מגבונים

צואת כלבים וחתולים

צמחיה שעברה ריסוס

מדריך למשתמש
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