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הופך את זבלו לאוצר 
בעולם המקראי המילה זבל לא הייתה מילה המעלה ריח רע ומראה של 
במשמעות חיובית: "ּתֹאמֶר  זבולון  לבנה  קוראת  לאה  מיכלית ירוקה. 
לֹו  יָלְַדתִּי  ּכִי  יִזְּבְלֵנִי אִישִׁי,  הַּפַעַם  טֹוב  זֵבֶד  אֹתִי  אֱֹלהִים  זְבַָדנִי  לֵאָה: 

שִׁשָּׁה בָנִים  וַתְִּקָרא אֶת שְׁמֹו: זְבֻלּון "  

המלכה  אחיזבל  לדוגמא  לדשן /לרומם,  פירושה  במקרא  לזבל  המילה 
נושאת את השם זבל בשמה בגאווה כי הוא שיקף את מעמדה הרם. גם 
מקום  היא  אשפה  המילה  מופיעות במקרא.  ואשפה   פסולת  המילים 
ושפל "מאשפות  נמוך  מקום  מתארת  גם  היא  אולם  הזבל  של  הקיבול 
גם  אולם  או נפסל,  פסול  מהמילה  באה  פסולת  המילה  ירים אביון", 
הגפן  של  הפסולת  לדוגמא  אחר  שימוש  לעשות  ניתן  היה  בפסולת 
שימשה לסכך את הסוכה :  באספך - בזמן האסיף שאתה מכניס לבית פירות 
הקיץ. דבר אחר באספך מגרנך ומיקבך, למד שמסככין את הסוכה בפסולת גורן 

ויקב: ( רש"י על דברים טז, יג) 
בעולם המקראי כמעט לכל דבר היה ערך ונעשה בו שימוש מועיל לאדם 
הן  מייצרים  שאנו  הפסולת  כמויות  המודרני  בעולם  אולם  ולסביבה, 
ליטר פסולת,  שיגרתי כ-4.5  ביום  מייצר  ממוצע  ישראלי  אדירות: 
שמשקלה  1.5 ק"ג. בכל יום נוצרים בישראל 12,000 טון פסולת!!! אתרי 
ההטמנה הנוכחיים יאזלו בתוך 5 שנים, ומקומות חדשים קשה ביותר 
להיות  יכול  אינו  הוא  שיסכן מאגרי-מי-תהום,  אסור  כזה  אתר  לאתר: 
למרכז  שיהיה בלתי-נגיש  אסור  למקום יישוב, ובו-בזמן  סמוך 
ההתיישבות אותו נועד לשרת. אנו רוצים להחזיר לזבל את מקומו הראוי 

: זבל " = זה ברכה לעולם. 
 

"כשהדרך בעולם שולחים את סוסי המרוץ לזבל את השדות.
כשהדרך אינה בעולם מגדלים סוסי קרב ליד הערים

אין פשע גדול מריבוי רצונות. לא לדעת מתי די- אין אסון גדול מזה"   ( ספר 
הדרך הסגולה לאו דזה )

הקמת קומפוסט (מדשנת בעברית) בקהילה:
לגינת  נהדר  לדשן  תהפוך  מהרה  שעד  האורגנית  הפסולת  לכל  קיבול  כלי 

הקהילה :
 

איך עושים קומפוסט?
מפרידים את הפסולת האורגנית על-פי ההנחיות שלהלן 1.
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בחומר 2. ומכסים  לתוך הקומפוסטר,  מהבית  האורגני  החומר  את  משליכים 
יבש כדי שפסולת המטבח לא תישאר חשופה.

פסולת גינה,  יבש –  חומר  בחומר יבש!  האורגני  החומר  את  לכסות  מאוד  חשוב 
עלים יבשים, רסק עץ, נסורת ( ללא דבק) וגזם דשא (שלא רוסס בחומרי הדברה.) 
את  יעשיר  הדבר  וקומפוסט מוכן.  אדמה  בין השכבות,  להוסיף  פעם  מדי  אפשר 

הערמה במיקרואורגניזמים הנחוצים.
 

אספקת חומר יבש" גנן הבניין יכול לאסוף את כל הפסולת היבשה מן הגינה ולרכז 
אותה סמוך  לקומפוסט  (חשוב ליצור עמו קשר ולבקש זאת ממנו.) אפשר לבקש 

נסורת מנגריות, אולם יש להקפיד: בלי דבקים וצבעים. 

מה שמים בקומפוסט?
שאריות של פירות וירקות (את השאריות הגדולות רצוי לחתוך לחתיכות,) קליפות 

ביצים,
שאריות מזון צמחי – גם מבושל. משקעי קפה, שקיות תה,

נייר טישו, תבניות ביצים מפורקות,
קרעים קטנים של קרטון, נייר רגיל ונייר עיתון (לא צבעוני,)

אפר מדורה, כסחת דשא וכמובן חומר יבש.

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

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

ניר כרומו וקרטון צבעוני,
וכמובן פלסטיק, ניילון, זכוכית, מתכת, סוללות...

עקרונות חשובים בעשיית קומפוסט
לשמור על יחס נכון של חנקן ופחמן

קומפוסט מכיל שני יסודות מרכזיים המאפשרים תהליך קומפוסטציה מאוזן: פחמן 
וחנקן. כמות הפסולת העשירה בפחמן צריכה להיות גדולה מעט מכמות הפסולת 

העשירה בחנקן. 
פסולת עשירה בפחמן – נסורת, קש, עלי שלכת, ענפים, רסק עץ, אפר מדורה, נייר

פסולת עשירה בחנקן – פסולת מטבח, דשא קצור, עשב ירוק
לשמור על לחות - אין לתת ליצורים החיים בקומפוסט להתייבש. חייבים לשמור על 

לחות מתאימה בכל זמן התהליך. 
הקומפוסט צריך להיות לח למגע  (כמו ספוג סחוט) אך לא רווי.

יוצרים אומנות מזבל-  הופך את זבלו אוצר:
מאשפתות ירים אביון... בואו נרים את האשפה שלנו ונהפוך אותה למעשה אומנות 

צבעוני ויפה ולעיתים קרובות גם שימושי. באמצעים פשוטים אפשר להפוך את 
הקהילה שלנו לקהילה צבעונית וידידותית לסביבה  

 מה אפשר לעשות מקנקלים:  
קנקל גיטרה  •
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לוקחים קנקל (בקבוק פלסטיק של ליטר וחצי)  עם פקק. במרכזו גוזרים חור 
עגול. מעל החור מלבישים כמה גומיות כמיתרים. מתחת לגומיות ומעל החור 

מכניסים כמה שיפודי עץ, או ענפים ישרים או חוט מתכת. ומנגנים
שעון חול •

ממלאים קצת חול נקי ומסונן בקנקל אחד וסוגרים בפקק.  מחוררים חור קטן 
בפקק. לוקחים קנקל נוסף,ללא פקק ומדביקים אותו הפוך כך שהפקק של 

הקנקל הראשון מחובר גם לצואר הבקבוק השני ומדביקים עם סלוטייפ רחב. 
באולינג •

החומרים הנדרשים: צבעי גואש, מים,10 בקבוקים ליטר וחצי עם פקקים, 
דבקיות עגולות לקישוט ( לא חובה ).

יש לאתגר את הילד ולעודד את רצונו ליצור את היצירה בשם "חיילי באולינג", 
התמריץ הוא שבסיום הפעילות יהיה לא משחק בו תוכלו לשחק יחדיו. אם 
הילד מאוד אוהב משחקי כדור בתוך הבית, ניתן למקדו לשחק באולינג עם 

הכדור בכדי למנוע שבירת רהיטים ע"י משחק צמוד לרצפה.
וילון חרוזים.  •

ניתן להכין פרחים מקנקלים גם מהחלק התחתון של הבקבוק וגם מהחלק 
העליון. מהחלק התחתון : חותכים את החלק התחתון של הבקבוק בעובי של 

כ 5 ס"מ,  צובעים בצבעי גואש או צבעי שמן את התחתית ומחוררים את 
האמצע. 

מהחלק העליון: גוזרים את הבקבוק כ 10 סמק מעל צואר הבקבוק, חותכים 
את הבקבוק ל 5-6 רצועות , צובעים כל רצועה בצבע אחר וניתן גם לקשט 

במדבקות ולסיום מקפלים  או מגלגלים את הרצועות כלפי מטה. 
ניתן להכין מהפרחים וילון בשילוב עם חרוזים ופעמונים. 

רעיונות נוספים:  
ריקוד  רעשני  לקטיף סברס,  מקל  קביים מפחיות,   לעשות מפחיות:  אפשר  מה 

לרגליים 
מה אפשר לעשות מזכוכיות:  בקבוקופון לנגינה, ערוגת גינה
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