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חלפון: ״זו פעילות ייחודית המופעלת על ידי 
חברת הפקות מטעמנו- פלוס 1. משפחות 
ותלמידים מגיעים בתיאום מראש, ומביאים 
עימם פסולת אלקטרונית חשמלית ביתית. 
המבקרים עוברים מסלול חוויתי המדמה את 
מפעלי המיחזור לפסולת חשמלית הקיימים 
בישראל ובעולם״. באמצעות אור, קול, שמע 
ומישוש מומחשת לתושבים חווית המיחזור. 
הפסולת שנאספת למיחזור באירוע מומרת 
למחשבים מושמשים המוענקים על-ידי 
הרשות והמבקרים למשפחות מעוטות יכולות 
ולתושבים הזקוקים לצורך עבודה ולמידה 

מרחוק. 
אילן קדם - מנכ“ל פלוס אחד הפקות: 
את  תושב  כל  מקבל  זו  חדשנית  “בדרך 
ומעשי  פעיל  חלק  לקחת  האפשרות 
באיסוף ומיחזור ואף זוכה לתמורה חברתית 
וערכית. זהו קרנבל סביבתי שמביא תאגיד 
מ.א.י, המאפשר לנו להקים חגיגה סביבתית 
מזדמנת בכל מקום בישוב, גם בימי קורונה 

ותחת מגבלות התו הסגול“

חללית מ.א.י – משגרים פסולת למיחזור
חללית מ.א.י הינה פעילות חדשנית וראשונה 
מסוגה בארץ ובעולם, אשר מטרתה להסביר 
לתלמידי בתי הספר באופן פשוט ויעיל, על 
אלקטרונית  פסולת  של  ומיחזור  איסוף 
ביתית. המיזם מיושם בשיתוף עם מערכת 
החינוך העירונית, במסגרתו כל תלמיד מקבל 
חללית אישית להרכבה, הטענתה בפסולת 

אלקטרונית מביתו ושיגורה למיחזור. 
חלפון: ״בפעילות זו אנו מתמקדים בהתמרת 
ערכים סביבתיים חינוכים באמצעות פעילות 
יצירתית. דרך סיפור מעשה, מתחברים הילדים 
למשל מרתק בו עליהם לשגר את הפסולת 

למיחזור לשם הצלת כדור הארץ. 
אמנון שחרור – מנכ“ל תאגיד מ.א.י: 
“מדהים לראות את היוזמות ושיתוף הציבור 
בתהליך המיחזור, כך לדוגמא; חווינו בשנה 
האחרונה תחרויות איסוף בערים גדולות כמו 
אשדוד, ראשל“צ וכפר סבא, ולחילופין אירועים 

קהילתיים בשילוב תלמידי בתי הספר ועמותת 
למען המעסיקה בעלי מוגבלויות“. 

לא פוסחים על אף סוללה – מפיקים 
קמפיין הסברה

בפעילות “לא פוסחים על אף סוללה״, ילדי 
בית הספר הוגים ומפעילים קמפיין הסברה 
ואיסוף סוללות למיחזור בקהילתם הקרובה.
חלפון: ״הפעילות משלבת הסברה ערכית 
הסביבתית,  היוזמה  חשיבות  על  והבנה 
במסגרתה הילדים הוגים, יוצרים ומוציאים 
במסגרת  אישי.  הסברה  קמפיין  לפועל 
הקמפיין נוצרו יוזמות מעשיות כגון ״התרמת 
סוללות״ במועצה המקומית קדימה צורן, 
קמפיין “מפלצת הסוללות“ בעיריית תל אביב 
או קמפיין “מרק תמורת סוללה“ במועצה 
מקומית אורנית. פעילות זאת מאופיינת 
במעורבות גבוהה מאוד של הילדים, ביצירתיות 

ובאנרגיה ייחודית של עשיה ויוזמה“.

שומרים ביחד על בריאות הציבור
חשוב לזכור שפסולת אלקטרונית מהווה כ-3% 
מהפסולת הביתית אך כ-70% מגורמי הזיהום 
שבפסולת יבשה. באמצעות העברת הפסולת 
למיחזור אנו שומרים על ניקיון המרחב הציבורי 
ועל בריאות הסביבה והציבור, ערכים שחשוב 
וקל להעביר לציבור התושבים לשם ביסוס 

מעורבות ערכית המניעה לפעולה. 
העירונית  התשתית  להקמת  במקביל 
לאיסוף ומיחזור, אנו מאמינים שיש לבסס 
תשתית חינוך והסברה יחד עם קמפיין עירוני 
המלווה את מהלכי ההסברה, במטרה לחזק 
את איתנות ואמון הציבור באיסוף ומיחזור 
בתשתית העירונית החדשה שאנו מנהלים.

תועלת לרשות
השילוב בין הקמפיין הרשותי לפעילויות בבתי 
הספר מחזק את אימון התושבים ברשות 
ובד בבד מייצר חיסכון כלכלי. לטענת חלפון, 
חיסכון של מאות אלפי שקלים בשנה התקבל 
בחלק מהרשויות כתוצאה מהשקעה בקידום 

עלויות הטיפול  והפחתת  נושא המיחזור 
בתחנת המעבר וההטמנה.

אמנון שחרור ודן הלמן מנכ“לים משותפים 
במ.א.י: “אנו נרגשים לראות את הרשויות 
ימים כלילות למען  המקומיות מקדישות 
קידום איסוף הפסולת האלקטרונית למיחזור 
בתחומן, מתוך שליחות למען שמירה על 
איכות הסביבה ובריאות הציבור היום ובדורות 
הבאים. חינוך הציבור דרך הילדים מוכיח את 
עצמו; אנו משקיעים בחינוך מתוך אמונה 
ביצירת שינוי עמוק ובר קיימא. אנו מזמינים 
רשויות מקומיות ליטול חלק ולהצטרף אלינו 

במהפכה הסביבתית שכבר החלה״.  |

פסולת  של  המיחזור  היקפי  הגדלת 
אלקטרונית וסוללות ברשויות המקומיות 

כחלק ממהלך הסברתי קהילתי 
בתקופת  חשמל  מוצרי  בצריכת  העלייה 
הקורונה אתגרה את תאגיד המיחזור מ.א.י 
הסביבה,  להגנת  המשרד  מטעם  הפועל 
והביאה לגיבוש מודל ייחודי של תכניות חינוך 
והסברה במוסדות חינוך ובקהילה, שהותאמו 
לצורכי כל רשות ורשות, על פי מאפייניה 

לימי הקורונה. 
רשויות מקומיות מחויבות להתקשר עם 
לטיפול  החוק  ליישום  המיחזור  תאגיד 
ומיחזור פסולת אלקטרונית. כחלק מכך 
מחויבים הרשות המקומית ותאגיד המיחזור 

מ.א.י לבצע הסברה משמעותית לציבור 
להכוונה, למיחזור ולהסברה על הסיכונים 
פסולת  במיחזור  הגלומים  והתרומות 

אלקטרונית וצריכה נבונה.
לכן, פיתחנו בתאגיד מ.א.י תוכניות חינוך 
מתהליך  המורכבות  חדשניות  והסברה 
הסברתי ויישומי לאיסוף פסולת אלקטרונית,  
התומך בהגדלת הקפי המיחזור בתשתיות 
העירוניות ובהסברה מקיפה, משלב איסוף 
הפסולת בבית התושב ועד מיחזור הפסולת 
וחזרתה לשוק כמוצר ממוחזר. מהלך הנעשה 
במודל ומימון משולב של הרשות ותאגיד מ.א.י. 
עד כתיבת שורות אלה, במהלך הפעילויות 
החינוכיות נאספו כ-70 טון פסולת אלקטרונית 
וסוללות מבתי הספר תוך שיתוף של כ-500 
מורים וכ-40,000 תלמידים ברחבי הארץ 
והזרוע עוד נטויה. עינת חלפון, מנהלת 
מ.א.י:  בתאגיד  והסברה  חינוך  תחום 
״אספנו מאות טונות של פסולת אלקטרונית 
מהתושבים ובהחלט ניתן להצביע על מגמה 
של עלייה בהיקפי המיחזור העירוניים כתוצאה 

מהפעילות של מ.א.י״.

FACTORY - מפעל המיחזור  מ.א.י  
מגיע לרשות המקומית

בואו לגעת ולראות כיצד נראה באמת מיחזור 
פסולת אלקטרונית. מרכז מבקרים המדמה 
מפעל מיחזור “הנוחת“ בשכונת המגורים 
כמכולה ניידת ומהווה פעילות פופ אפ מהנה 
עבור המשפחות והמבקרים, בהתאם להנחיות 

הקורונה – התו הסגול. 

כ-70 טון פסולת אלקטרונית וסוללות נאספו על-ידי תאגיד מ.א.י 
במסגרת פעילויות חינוכיות ייחודיות שערך התאגיד בבתי ספר בשנה 
האחרונה. עינת חלפון, מנהלת תחום חינוך והסברה בתאגיד מ.א.י מתארת 
את הפעילות הענפה, תרומתה לשמירה על איכות הסביבה ובריאות 
הציבור וכיצד רותמים גם את התושבים להפריד ולמחזר באירועי איסוף 

קהילתיים ייחודים ביחד עם תאגיד מ.א.י

עינת חלפון, מנהלת 
תחום חינוך והסברה 

בתאגיד מ.א.י 

אילן קדם- מנכ“ל 
פלוס אחד הפקות
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גם בימי קורונה? 
כיצד מעודדים מיחזור 

תאגיד מ.א.י משרת כ-3,230,000 מליון 
תושבים ב-42 רשויות בישראל, מקריית 
מספק  ד  התאגי אילת.  ועד  נה  שמו
לרשויות פתרונות מקצה לקצה לאיסוף 
של פסולת אלקטרונית וסוללות במרחב 
הציבורי ומיחזורן, בהתאם להוראות החוק. 
לתאגיד מ.א.י מגוון הסדרי איסוף לפסולת 
אלקטרונית חשמלית ברשויות מקומיות: 
״היום החשמלי״, יום יעודי לפינוי פסולת 
אלקטרונית חשמלית גדולה ממדרכות בתי 
התושבים, מרכזי איסוף נגישים לציבור הרחב 
ומוקדי איסוף המוקמים במרכזים קהילתיים 

ובבתי ספר.  |

חיסכון של מאות אלפי שקלים 
בשנה התקבל בחלק מהרשויות 

כתוצאה מהשקעה בקידום 
נושא המיחזור והפחתת עלויות 
הטיפול בתחנת המעבר וההטמנה

"אנחנו משקיעים בחינוך 
והסברה מתוך אמונה שהילדים 
הם השגרירים הטובים ביותר 
לשינוי רוחבי ועמוק בהרגלי 

הצריכה וההפרדה ולמען יצירת 
עתיד בר קיימא"




