
פעילויות חינוך 
והסברה 2021 

מ.א.י - תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל - גוף יישום מוכר לעניין החוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות - התשע"ב 2012. 
אין לעשות כל שימוש, העתק או הפצה במסמך זה שלא באישורה בכתב של מ.א.י - תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ.

מכשיר 
אלקטרוני קטן

 מכשיר 
חשמלי קטן

סוללות  מכשיר 
חשמלי גדול

פעילויות מותאמות לתו הסגול - קורונה



פעילות פופ אפ להסברה ואיסוף פסולת 
אלקטרונית וסוללות 

מפעל המיחזור מגיע לרשות המקומית. מרכז מבקרים 
המדמה מפעל מיחזור "הנוחת" בשכונת המגורים ומהווה 
פעילות פופ אפ ערכית וחוויתית עבור המשפחות 

והמבקרים בהתאם להנחיות הקורונה ותו הסגול. 

 FACTORY מ.א.י

מ.א.י
Factory
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 FACTORY מ.א.י

 פעילות פופ אפ להסברה ואיסוף 
עירוני לפסולת אלקטרונית וסוללות

חוויה אינטראקטיבית ורב חושית הממחישה 
הפסולת  שעוברת  המרתק  התהליך  את 
האלקטרונית מרגע הגעתה למפעל המיחזור 
כפסולת ועד ליציאתה כחומר גלם למוצר חדש. 

כלכלה מעגלית - הלכה למעשה. 

בתקופה בה קיים אתגר לייצר הסברה  לציבור 
בתחום איכות הסביבה ופעילותה של הרשות המקומית, הפעילות מהווה 
הזדמנות דווקא בימי הגבלות הקורונה, לאפשר לתושבים להתאוורר 
ע"י פעילות חינוכית ואינטראקטיבית לכל המשפחה המגדילה את 

התרומה לאיכות הסביבה ומעורבות הציבור. 

אמצעים המסופקים לפעילות:
1. שינוע המכולה לנקודה אחת.

2. לכל אורך האירוע: ארבעה אנשי צוות )הדרכה + צוות טכני(.
3. אישורים: חשמלאי מוסמך ומהנדס.

4. מערכת הרשמה דיגיטלית לתושבים.
 5. פלייר פעילות טרוויה ושיווק תשתית עירונית לכל 

    משתתף / משפחה.
 6. מחשב ממוחדשת למתן תרומה לתושבי הרשות כנגד כל 

    טון פסולת ציוד שתאסף באירוע ולכל היותר 5 ערכות מחשב.

מ.א.י
Factory

תהליך הסיור במפעל:

 פרסום לתושבים 
 על הגעת מפעל 
המיחזור לרשות 

 תיאום יום ושעה 
 לביקור במפעל 

)בהתאם לתו סגול(

מסירת 
פסולת למיחזור 

סיור אינטרקטיבי 
 פעילות של 
כ-20 דקות

הגדלת היקפי 
המיחזור העירוניים

לפרטים נוספים:
FACTORY עמוד פעילות מאי

עמוד מ.א.י באינסטגרם
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                  פעילות יצירתית בשכונת המגורים 
להסברה ואיסוף פסולת אלקטרונית וסוללות.
בפעילות הילדים טסים בתוך סיפור אגדה לכוכב 
דמיוני שכבר לא נותר ממנו דבר. הם נדרשים להרכיב 
חללית יצירה שתשמש כמיכל מיחזור לאיסוף פסולת 
אלקטרונית ביתית. הילדים יצרו חלליות מיחזור, 
יפיקו קמפיין הסברה ואיסוף לקהילה הקרובה 

ולבסוף ישגרו את החלליות למיחזור.

חללית מ.א.י

67



בפעילות חללית מ.א.י התושבים ילדים ומשפחותיהם יוצרים חללית 
מיחזור קסומה הוגים ומפעילים קמפיין הסברה ואיסוף פסולת אלקטרונית 
וסוללות למיחזור, משפיעים על עולמם ולוקחים חלק בשמירה על 

בריאות הסביבה והתושבים.
הפעילות תתקיים במרחב הציבורי ומבני קהילה תוך כניסה בהתאם למקומות 

מוזמנים בלבד. 

במתחם יחכו למבקרים, דיילות ועמדות עם חומרי יצירה וערכת הרכבה של 
חללית מקרטון, כל ילד/ה יכול לעצב את החללית לפי טעמו האישי.

לאחר שהרכיבו עיצבו וצבעו, יצטלמו עם החללית שלהם לקמפיין איסוף 
מהקהילה, ויקחו את החללית איתם הביתה, כדי למלא את החללית בפסולת 

אלקטרונית וסוללות ולשגר אותה למיחזור במרכז המיחזור העירוני.  
ניתן לשלב פעילות דיגיטלית של הרשות עם התושבים, תחרות חלליות, 
תערוכה של חלליות לפני איסופם למיחזור והכל בהתאם לאילוצי מזג האוויר, 

הנחיות הקורונה ואילוצים מקומיים.
הפעילות אורכת כשעה ומיודעת לגילאים 10-14 בלבד.

אופן הפעילות:

אמצעים המסופקים לפעילות על ידי תאגיד מ.א.י: 
1. חללית לכל ילד - עד 200 חלליות ביום פעילות.

2. ארבעה אנשי צוות )הדרכה + צוות טכני(.
3. מערכת הרשמה דיגיטלית לתושבים.

4. אביזרים להפקת הקמפיין לקהילה.

הגדלת היקפי 
המיחזור העירוניים

תיאום יום ושעה 
לפעילות בהתאם 

לתו הסגול

הרכבה, קישוט 
והפקת קמפיין

בבית ובקהילה: 
טעינת החללית 

בפסולת 
אלקטרונית ביתית

שיגור החלליות 
למרכזי המיחזור 

העירוניים

 פרסום לתושבים 
על הפעילות

פעילות ״חללית מ.א.י.״

לפרטים נוספים:
עמוד פעילות החללית באתר מ.א.י

עמוד מ.א.י באינסטגרם
ערוץ מ.א.י ביוטיוב 89



פעילויות בבתי ספר ומרכזי קהילה

חומרי חינוך והסברה בנושא מיחזור פסולת אלקטרונית וסוללות.
בחוצץ רשויות מקומיות באתר מ.א.י ישנו עמוד יעודי עם חומרי הסברה לבתי 

ספר ומרכזי קהילה.
בעמוד מרוכזים מצגות, סרטונים, ופעיליות מומלצות לשימוש המורים 
והמדריכים לקידום איסוף הפסולת האלקטרונית והסוללות במוקד האיסוף 

שברשותם.

שיתוף מידע עם התושבים 
לכל רשות החתומה בהסכם עם מ.א.י מפורסם עמוד מידע מרוכז באתר 
מ.א.י בו ניתן לעקוב אחר נתוני איסוף עדכניים, פירוט עדכני של מרכזי 
ומוקדי האיסוף בתחומי הרשות, פרסומים ותמונות מהפעילות ברשות ותעוד 

נתוני האיסוף במערכי ההסברה.
כל הנתונים מתעדכנים בזמן אמת ממערכת המידע וממחלקת התפעול 

של התאגיד.

מצגת על איסוף ומיחזור פסולת אלקטרונית

 סרטון על החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית סוללות 
ותאגיד מ.א.י

 חומרי הסברה בנושא 
מיחזור פסולת אלקטרונית

דוגמאות לעמודי הרשות באתר מ.א.י
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מכשיר 
אלקטרוני קטן

 מכשיר 
חשמלי קטן

סוללות  מכשיר 
חשמלי גדול


