
מערכת הום ביו גז ביתית
מערכת הום ביו גז הינה מערכת ההופכת שאריות אוכל לגז בישול ודשן נוזלי. 

במערכת זו חיידקים מפרקים פסולת אורגנית בתהליך המתרחש באופן טבעי, ו- 
HomeBiogas אוגר ורותם את האנרגיה שנוצרה כך שתוכלו להשתמש בה.

 2ק"ג של פסולת אורגנית = לשעתיים בישול על גז ול-2 ליטרים דשן תוך יממה
מפרט טכני

• ממדים- מידות המערכת: 115/225 ס"מ 
• נפח מיכל גז- 600 ליטר

• נפח מיכל מעכל- 1500 ליטר
• כמות יומית מקסימלית של פסולת מטבח- עד 6 ליטר

• כמות יומית מרבית של זבל בעלי חיים- 45 ליטר- (15 ליטר זבל+ 30 ליטר מים)
• זמן בישול תנור (מבער יחיד)- עד שעתיים מדי יום

בפתרון זה ניתן להשתמש גם עבור מגורי תאילנדים לחקלאים. בפתרון זה ניתן יהיה 
להשתמש במערכת גדולה יותר של 18 ליטר המספיקה לכ20 אנשים. מהלך זה יחסוך 

לחקלאי עלות של רכישת בלוני גז וכן הטמנת הפסולת הביתית של העובדים.
עלות:

6 ליטר- 2950 ₪ כולל התקנה ומע"מ.
18 ליטר- 4850 ₪ כולל התקנה ומע"מ.

*מחירי המערכות ירדו ככל שיהיו יותר קונים
*למעוניינים יתקיים ביום חמישי 14/1/21 בשעה 20:30 מפגש עם נציגי החברה 

ב"זום". במפגש תוצג המערכת וגם הצעת מחיר מעודכנת לרמת נגב
לפרטים נוספים: אוהד 050-4894700. 

קישור למפגש חשיפה למערכת הום ביוגז: 
  https://us02web.zoom.us/j/84730856428

סקר הרכב הפסולת הארצי של ישראל משנת 2013 מראה כי 50% ממשקל הפסולת הביתית הם פסולת אורגנית: שאריות מזון וירק, אוכל שפג תוקפו, קליפות ופסולת גינה. מועצה אזורית רמת הנגב מפסיקה את פינוי הפחים החומים ומציעה אפשרות לטיפול 
 galororly@gmail.com או   yaelg2@rng.org.il ל:  להתייעצות  לפנות  ניתן  שאלות,  ויש  במידה  האורגנית:  בפסולת  מקומי  טיפול  להמשך  אפשרויות  מספר  מוצעות  זה  במסמך  והקהילתית.  הביתית  האורגנית  בפסולת  וסביבתי  מקומי 

תכנית קומפוסטציה מועצתית

ברמת נגב מפרידים- אבל אחרת...

 
עלות לאחר סבסוד -50%  ע"י המועצה- 159 ₪ 

• קומפוסטציה במוסדות חינוך, גינות קהילתיות ופינות חי
המועצה תעודד קיום תהליך קומפוסטציה בגני הילדים, בתי הספר, הגינות 

הקהילתיות ופינות החי.
המועצה תממן את הקומפוסטר במקומות אלו בתנאי לקיום צוות תפעול מקומי.

• קומפוסטר יישובי
קומפוסטר יישובי הינו קומפוסטר או מערכת קומפוסטרים הממוקמים בנקודה אחת 

קבועה בישוב במקום מרוחק למניעת מפגעים. כל משפחה המעוניינת להשתתף 
בתהליך תעביר את הפסולת האורגנית שלה לנקודה זו.

המועצה מקדמת בברכה קומפוסטציה יישובית ותומכת בכך. אנו מזמינים יישובים 
המעוניינים לקחת אחריות על תפעול קומפוסטר יישובי לפנות לאגף שפ"ה וסביבה 

לקביעת פגישה לבניית תכנית עבודה ובחינת אופן ההפעלה המיטבי.

הדרכה לתפעול הקומפוסטר

תתקיים בזום ביום שלישי ה12.1.21 בשעה 20:30
https://us02web.zoom.us/j/89164768623

• קומפוסטר ביתי- 
הממוקם בשטח המגורים של בעל הקומפוסטר. גודל הקומפוסטר יכול לשמש 

משפחה עד 3 משפחות. תתקיים הדרכה להפעלת הקומפוסטר ע"י המועצה וכן 
יחולקו חומרי הסברה לתפעול מיטבי שלו.

ישנה חשיבות רבה לטיפול מיטבי בקומפוסטר על מנת למנוע הופעת מפגעים 
ומטרדים סביבתיים.

קיימות שתי אפשרויות לקומפוסטרים ביתיים לרכישה דרך המועצה:

א. קומפוסטר דולב

ב. קומפוסטר מנותק קרקע
 

הקומפוסטר כולל רגלי מתכת,  קומפוסטר מוגן , UV, שני תאים בנפח 70 ליטר וזוג 
מעצורים.

יש לסובב את הקומפוסטר אחת ליומיים ע"מ להחדיר אויר בזמן הפעולה ולהוסיף 
עלים גרוסים יבשים.

בסיום תהליך המחזור יש לרוקן את התכולה לאדמה ולהשאיר מנה קטנה לטובת 
הכנה נוספת של הקומפוסט.

*אין לנו עדיין ניסיון משמעותי עם המוצר – הוא נבדק בימים אילו וכל המעוניין 
 .yaelg2@rng.org.il בפרטים יכול לפנות ל

טוחן אשפה

טוחן האשפה מרסק את הפסולת האורגנית מתוך הכיור ישירות למערכת הביוב.
החומר מולך למכון טיהור שפכים ומטופל שם המסגרת הטיפול במי הקולחין.

חשוב לדעת כי המשרד להגנת הסביבה מתנגד לפתרון זה עקב חשש מעומס על 
המט"שים וכן מחוסר יכולת לפירוק הרכיב האורגני.

במועצה כשלנו,שיש בה מט"שים חדשים וגדולים וכן כמות מעטה יחסית של 
תושבים החומר יכול להגיע ולהיות ומטופל בתוך שאר מסגרת הטיפול הכולל.

המועצה ביקשה הצעת מחיר מוזלת מחברת ניג'ה,, חברה מקצועית בתחום טוחני 
האשפה, המשווקת מוצר מדגם אמריקאי הנחשב למוצר אמין בעל מנוע חזק.

מפרט:
טוחן מדגם אוולושן 100.

אחריות 5 שנים ,0.75 כ"ס.
 שלבי טחינה ×-2 מעניקים כוח טחינה משופר המאפשר לטחון כמעט כל מוצר 

אורגני.
מערכת משופרת המבודדת 40% מרעש הטוחן, שקט במיוחד.

כולל מפסק פנאומטי ,מובנה.
מפסק אוטומטי להגנה המנוע מפני עומס יתר.

עלות:
2,060- ₪ כולל מע"מ וסיפון.

מחיר התקנה והובלה לטוחן אשפה 280- כולל מע"מ .
*ניתן להזמין מעוד חברות. מחיר זה הוא מחיר בהנחה לתושבי המועצה.
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פתרונות נוספים


