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☺ בו להשתמש מוזמנים ואתם קֹוְמּפֹוְסֵטר, זה

משובח לדשן צמחית אורגנית פסולת להפוך נוכל הקומפוסטר בעזרת

..

ובפרט: ימין, בצד מופיע שלא מה כל בקומפוסטר? שמים לא מה
וכד׳ עצמות בשר, פרווה, בע״ח: של מגופם חלקים ✗

קליפות), לא (גם ביצים חלב, צואה, בע״ח: של מגופם תוצרים ✗
וכד׳ דבש

לאט) מאוד מתפרקים הם ומשמש; מנגו אבוקדו, של אלה (כמו גלעינים ✗
מיץ① וקרטוני פלסטיק מוצרי שקיות, ✗

וזכוכית③ קרטון② נייר①, ✗
ודיסקים④ בגדים סוללות, חשמל, מוצרי מתכת, ✗

הִמחזור ③במרכז המכולות, ②ליד הרחוב, במורד הפח ①ליד יש: איסוף (מיכלי
×בר־כוכבא) העשרה שבמבוא ④בחניה שאול, בגבעת

יבש!.. בחומר היטב לכסות לשכוח לא ⚠תזכורת:
ידיהם… תבורכנה יבש, חומר לאסוף שיכולים מי

..

בקומפוסטר? שמים מה
וירקות פירות של שאריות ✓

ואפוי) מבושל (גם צמחי מזון כל של שאריות ✓

ועלים קצור דשא נסורת, קטנות, בחתיכות גזם שנבלו, צמחים ✓
למטה) הוראות ר׳ ליד; לערימה יבש (חומר

..

מקמפסטים? איך
ופומלה) אבטיח של (כמו עבות וקליפות שלמים וירקות פירות ♳

יותר קטנות לחתיכות חותכים
לקומפוסטר השאריות את זורקים ♴

ליד מהערימה יבש בחומר היטב מכסים ♵
טובה) להתקמפסטות הכרחי הכיסוי !♡ (שימו

..

טוב? זה קימפוסט למה
מי־התהום הקרקע, לזיהום גורמת הכלליות במטמונות המזון שאריות התפרקות ☺
הביולוגית הפעילות את ומעשיר אלו את מונע קומפוסט גזי־חממה. בפליטת והאוויר,

ומכוניות. אספלט בבטון, החנוקה בעיר,

אלאשלמעשה חיים, אנחנו בה כהלכהלארקשלאמסריחאתהסביבה העשוי קומפוסט ☺
גשם… אחרי יער אדמת של כמו טוב, ריח לו יש

לחלק או ,(leket.org.il) לתתל„לקט” אפשר למאכל טוב מזון מקומפוסט: טוב יותר אפילו ☺
שרעב למי לתת פשוט או (tiny.cc/fnbhe) פצצות” במקום „אוכל בדוכן עצמאית

שימוש, עוד בו שאין משהו מכניסים אורגנית: פסולת של ִמחזור למעשה הוא קימפוסט ☺
תעשייתי, דשן על באיכותו העולה דשן — שימוש בו שיש משהו ומקבלים פסולת,

ובחינם.
משמעותי צמצום מאפשר קימפוסט הביתית. הפסולת מסך כ־40% מהוות מזון שאריות ☺

הזבל. ביצור
רק לא ובכך למרחק, שינוע מצריך לא הקומפוסט הכללית, האשפה לפח בניגוד ☺
ובגורמים בדלק התלות הן מצטמצמות שגם אלא מרוויחה, המקומית שהקהילה

בשכונה. המשאיות תנועת והן ריכוזיים
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