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אז הגז של תשובה אקולוגי?
"ממש לא, כי אין בו מחזור. זה תהליך חד־כיווני. 

כשאתה מפיק גז מפסולת, אתה נמצא בתהליך 
מעגלי: העגבנייה שקלטה אתמול שמש ועברה 

פוטוסינתזה תחזור מחר לאדמה ותשביח אותה, כי 
לא רק גז נוצר בתהליך הזה אלא גם מי דישון, מים 

שמכילים מינרלים שעושים פלאים בגינה".
"אנחנו בעצם מפעילים שירותי קומפוסט 

נטולי מים", אומר בן־פזי.
ביגר מסביר: "כל משפחה שמפרידה פסולת 

מקבלת בקבוק דשן כאות תודה על שהיא 
משתתפת בתהליך. העניין החברתי חשוב לנו 
לא פחות מהעניין הסביבתי. אנחנו משלבים 

טכנולוגיות סביבתיות בחוות חקלאיות, בערים, 
בעיירות פיתוח ובאוכלוסיות מעוטות יכולת. 

כולם יכולים להשתתף ביוזמות שלנו".
ובכל זאת, רק לאנשים אמידים קל יחסית לנהל 

חיים אקולוגיים בארץ.
"זה נכון, לצערי. באירופה יש תקנים אורגניים 
על פירות וירקות, וזה יקר מאוד. אבל הם מחמירים 

גם בתקנים של המזון הרגיל, והמחיר כמעט משתווה 
לתוצרת האורגנית. חבל שאצלנו זה לא כך".

את פרויקט הביו־גז של מכינת אדרת מממנת 
מועצת מטה יהודה יחד עם חברת HP אינדיגו, 

“שרוצה לאזן את הזיהום שנוצר מצריכת דיו 
ומהשימוש במדפסות“, מספר ביגר. 

בשיחה עם ארנון מעוז, מנכ“ל “תשתיות“ – פורטל 
העוסק בתעשייה ובאנרגיה היום ובעתיד - מתברר 

שתחום הביו־גז בישראל נמצא בתעדוף גבוה יחסית 
לאנרגיות מתחדשות אחרות, כמו אנרגיה סולארית. 

“התחום קיבל רוח גבית מהמשרד להגנת הסביבה, 
ושינו את התמ“א הארצית כך שחקלאים יוכלו לבנות 

על אדמה חקלאית תחנות כוח לפסולת חקלאית“, הוא 
אומר. “עם החלטת הממשלה, ניתנה הזדמנות מדהימה 

להפוך את הזבל לזהב. שוק ייצור הביו־גז עדיין לא 
מראה האצה, אבל משנפתרה בעיית הקרקע נקווה 

שעכשיו תהיה פריחה בתחום“. 0

dyokan@makorrishon.co.il :לתגובות

גז זה לא רק תשובה
במושב אדרת מעבירים את הזבל לחניכי המכינה הקדם־צבאית: הם ייקחו אותו, ייצרו ממנו גז לחימום ולתאורה 

ויחזירו לכל משפחה בקבוק הוקרה קטן מלא דשן לגינה. כך מייצרים אנרגיה ירוקה - ולא ממאגר לווייתן

מטיילים
גלית דהן־קרליבך

מעולם לא הייתי אקולוגית פנאטית. אני 
אוהבת את הטבע במידה: כשמזדמנת לי 

שקית בד אקח אותה בשמחה אבל לא אצא 
למלחמת עולם על שקיות ניילון, בעיקר לא 

כשמוכרים אותן בקמפיין יקר, מאוד יקר. גם עדיין 
לא שוכנעתי שסיגריות מזיקות פחות מהליכה 

ברחוב ירושלמי ממוצע, שחולפים בו אוטובוסים 
כל העת והחומר שהם מדליפים לעולם איננו קשור 
לטוב לב. וחוץ מזה, אנשים מעשנים כיפיים הרבה 

יותר ממרצים לאקולוגיה. 
אבל נחזור לענייננו: כל זה איננו מפחית 

מהעובדה שארצנו מאז ומעולם הייתה עשירה 
בגרגשים, אמורים, פריזים כנענים ועברים, וענייה 

בנפט, זהב, יערות, סנאים ושלג. אך לא לעולם 
בכי: אשפה יש לנו בשפע. אפשר להקים שמורות 

שלמות להררי הזבל שאנחנו מייצרים, אז מדוע 
לא להפיק מהם תועלת? 

בגישה הזו בדיוק חמוש שמריהו בן־פזי, אחד 
משני ראשי המכינה הסביבתית באדרת שבחבל 
עדולם. המילה "חמוש" אולי לא ממש מתאימה 

כאן: בן־פזי הוא אדם רגוע, וגם כשהוא מדבר 
בלהט על החינוך הסביבתי והאקולוגי במכינה 
זהו לא להט הרסני. לפני המכינה עבד בן־פזי 

ב"גשר", עמותה המחברת בין חילונים לדתיים, 

מה שמסביר הרבה.
"אנחנו קודם כול מכינה קדם־צבאית ובה בית 

מדרש ישראלי לחברה", הוא אומר. "מעניינות 
אותנו שאלות כמו איך בונים חברה טובה יותר, 
או איך מחברים בין קהילה לאקולוגיה. חילונים 

ודתיים באים מכל הארץ לשנה וחצי אינטנסיביות, 
ובזמן הזה אנחנו משלבים עבודה קהילתית עם 

נוער בסיכון, טיולים, ניווטים ואקולוגיה, והכול 
בתפיסה של קיימּות".

מילה חשובה אצלכם.
"נכון. זה קשור לחברה הצרכנית שלנו 

ולראייה לטווח הקצר. מי שחושב על הציונות 
בטווח הקצר יפסיד פה הכול. התפיסה הרווחת 

אצלנו היא 'חד־פעמיות'. לא סתם ארבעים אחוז 
מתגרשים: גם חתונה הפכה לדבר חד־פעמי. 

אז ברור שכאשר מגיעים לאקולוגיה ולשמירת 
הסביבה, הנגע מצוי ובשפע".

מה שמוביל אותי לעניין האשפה ולמחזור. 
"אנחנו במכינה שמים דגש גדול על רב־פעמיות 

כדרך חיים. באשפה, למשל, אנחנו מפעילים מיזם 
ראשוני בארץ שהופך זבל אורגני לגז ומוציא 

ממנו מי דשן. אבל גם בזה אנחנו מקפידים לשמור 
ולשמר את העניין החברתי, שלא יהיה נחלת 

בודדים בלבד. פעמיים בשבוע עוברים תלמידי 

המכינה מבית לבית ואוספים פסולת - ממי שרוצה, 
כמובן, אנחנו לא כופים".

עסק חברתי
ויש עוד פרויקטים של מחזור ופעילות סביבתית 

במכינה. "מרשת בתי הקפה ארומה אנחנו מקבלים את 
מוץ הקפה ומניחים כחומר יבש בשירותים, כדי שיהיה 
ריח טוב", מספר בן־פזי. "אנחנו גם אוספים מים מגגות 

בשיתוף חוגי סיור. כל המתחמים במכינה, כמו בית 
המדרש ומשרדי החניכים, בנויים בבנייה אקולוגית, 
ובסוף השנה כל מחזור עושה 'פרויקט חותם', מתנת 
בנייה למחזור הבא. בעתיד הם מתכננים לבנות כפר 

חינוך אקולוגי שלם, שבו יעסקו גם בחקלאות עתיקה 
ובנטיעת זני צמחים עתיקים. נשקם את הטרסות 

ובורות המים, נגתות, הבוסתנים".
כדי לשמוע קצת על פרויקט הפיכת האשפה 

לגז, בן־פזי מפנה אותי לאיל ביגר, יוזם "האנרגיה 
הטובה", שמפעיל מערכת ביו־גז גם בכפר הנוער 

"הדסה נעורים" שבעמק חפר. "ביו־גז הוא לא המצאה 
שלנו", אומר ביגר. "כבר מהמאה השישית ידעו כיצד 
להפיק גז מפסולת. בעולם השלישי התהליך מקובל 

מאוד, במשקי החיים המפוזרים, אבל בישראל עושים 
את זה בעיקר במכוני טיהור שפכים".

למה שאנשים יעדיפו לתרום את הפסולת 

לייצור גז ולא פשוט ישליכו אותה?
"יש מחיר גבוה מאוד לשינוע פסולת לנגב. 

בחירייה יש תחנת מעבר, ואחר כך מדרימים עוד 
ובמקרה הטוב מטמינים את הפסולת בדודאים. 
ברוב המקרים מגיעים לאזור ירוחם. המרחקים 
גדולים מאוד, ופרט לעלויות שינוע יש גם מס 

הטמנה. אז ברגע שלוקחים מקום גדול יחסית, כמו 
אדרת, ומפרידים פסולת, זה חוסך כסף רב.

"אבל זה באמת לא קל. נוח יותר לזרוק לפח. 
רק 10 ־15 אחוזים מהציבור מוכנים לרעיון של 

הפרדת הפסולת, אבל המספרים עולים. החניכים 
במכינה באדרת, למשל, עוברים מבית לבית 
פעמיים בשבוע ואוספים את הפסולת. ברמת 

המשפחה קל יותר להפריד פסולת, אבל ברמת 
המושב או המועצה האזורית יש עוד דרך ארוכה".

הגז שנוצר בתהליך שלכם הוא כמו גז הבישול 
המוכר לנו?

"לא. זה אותו הגז שנמצא בים, אנחנו מתחרים 
בתשובה. גז הבישול נוצר מנפט גולמי – בהתחלה 
מזקקים את האספלט, הבנזין והדיזל, והחומר הקל 

שנותר הוא גז הבישול. הביו־גז הוא בעיקרו גז מתאן, 
CH4, הקרוי גם ‘גז ביצות‘, בגלל הריח שלו. היתרון 
הגדול בביו־גז הוא שיטת השימוש: לא דוחסים אותו, 

ולכן אין בעיית פיצוץ“.

הכפר הירוק
בגרמניה, בכפר וילדפולדסרייד, 

2,600 תושבים מייצרים פי 
חמישה אנרגיה ממה שהם 
צורכים – ואת העודפים הם 

מוכרים לרשת החשמל הארצית. 
כל גגות הבתים בכפר מכוסים 

בקולטים סולארייים, מתקני 
ביו־גז מנצלים את האשפה 

לייצור דלק לחימום, טורבינות 
רוח ומערכת הידרואלקטרית 

מנצלות עוד מתנאי הטבע 
בסביבת הכפר – רוח ומים 

זורמים. העצמאות האנרגטית 
של הכפר הגרמני מכניסה לו 

מדי שנה כ־8 מיליון אירו.
)באדיבות פורטל תשתיות, 
)www.tashtiot.co.il

 מפרידים בנגב
 בית הספר אל־סנבאל בכפר הבדואי 

אום־בטין, הסמוך לבאר־שבע, מפעיל 
פרויקט ביו־גז שתוצריו משמשים לבישול, 

לתאורה חשמלית ולדישון גינת בית 
הספר. המנהל מוחמד אבו־כף, שזכה עם בית ספרו בפרס השרים לבתי ספר ירוקים 
וכן באות הנגב במעורבות קהילתית, מספר שהשינוי החל עם הכנסת פחים טמונים 

לכפר בעזרת המשרד להגנת הסביבה ומכון ערבה. "זה לא היה פשוט", אומר אבו־כף. 
"שלחנו מדריכים לבתים כדי שיעזרו בהפרדת הפסולת. החלטנו להטמיע את הפרדת 

הפסולת בחינוך הסביבתי, והתוצאות מדהימות".

לא חוששים מהעיסוק בפסולת. 
חניכי המכינה עם המייסדים בן־פזי 
)מימין( ואסף פרי )קיצוני משמאל(

צילומים: מרים צחי


