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מטרת המערך הינה לחשוף את התלמידים לנושא הפסולת האלקטרונית, השפעותיה על הסביבה 

ודרכי ההתמודדות עמה. התלמידים יצאו עם הרגשת מחויבות ובעלי השפעה לא רק על המרחב 

 הפרטי שלהם אלא גם על המרחב הציבורי והסביבתי. 

. של המורה ףנוס נדרש הסברשקופיות בעלות הסבר חלקי בלבד והמצגת הנלווית מכילה  -ו לבשימ

 .כיתהב הלכן מומלץ לעבור על המצגת לפחות פעם אחת לפני הצגת

 סמרטפונים לפחות. 4חיבור לאינטרנט, מחשב עם מקרן,  -ציוד נדרש

 .הינו מוצר שזורם או זרם בו חשמל מוצר אלקטרוני: 2 שקופית 

שיש לכם בבית ומוצרים אלקטרוניים שניתן לפגוש  /חשמלייםתנו לי דוגמאות למוצרים אלקטרוניים*

 תאורה, תקשורת, טמפרטורה, תחבורה וסוללות(. - במרחב הציבורי )תוך כדי חשיפת התחומים

. מאז יוצרו עוד הרבה 1879*מי יודע מי המציא את הנורה החשמלית ומתי? תומס אדיסון בשנת 

 חשמליים המעלים עד היום את רמת חיינו. מוצרים

 , שעון..(צעצועיםאיפה אנחנו משתמשים בהם? )שלט,  -סוללות*

הסוללות אולי נראות קטנות ולא מזיקות, אבל זו רק תחפושת. סוללות מכילות בתוכן חומרים 

 מסוכנים לסביבה והן בעצם מזהמות גדולות.

כך הוא מייצר  -אלקטרוניים לשיפור איכות החיים  *אז מה הבעיה? ככל שהאדם מייצר יותר מוצרים

 יותר פסולת. בואו נראה איך זה קורה..

  :3שקופית 

 .או מזמינים באינטרנט ת האלקטרוניקהיוחנורים שונים מאנחנו רוכשים מוצ בשלב הראשון

)אפשר לבחור תשובה אחת ולתת כדוגמא לאורך הדיאגרמה כדי ?  מוצר אלקטרונימי קנה לאחרונה 

 בוקס..(.-אייפון, אייפד, פלייסטיישן, אקס -שהילדים יתחברו יותר

תקלה, יצאה גרסה חדשה  בלאי, -מסיבות שונות השכונתי שקנינו מגיע לפח המוצר בשלב השני

יותר. כיום, החברות השונות מייצרות מוצרים עם זמן חיים קצר על מנת שנקנה אותם בתדירות 

 גבוהה. 

, שזרקנו המוצר האלקטרונימשאית הזבל מגיעה ואוספת את הפחים יחד עם  בשלב השלישי

 ומעבירה אותם לתחנות מעבר.

הביתית ממקומות שאין בקרבתם אתר הטמנה. ע"מ זת את הפסולת תחנה המרכ  תחנת מעבר=

במקרים . במקום אחד אותהוהתחנה עוזרת לרכז  למרחק רב נדרש שינוע מיוחדלשנע פסולת 

 למפעלי מיחזור והפקת אנרגיה.חנת המעבר מועברת הפסולת מתמסוימים, 

 יש שני סוגים של תחנות מעבר: ממיינות ולא ממיינות. *

עמוסות בפסולת ביתית פורקות את תכולתן בתחנה ומשאיות ענק אוספות משאיות  – לא ממיינות

 עבור רוב הפסולת בישראל. הסופית התחנה, שהוא לאתר הטמנהאת הפסולת 

משאיות עמוסות בפסולת ביתית פורקות את תכולתן בתחנה, הפסולת עוברת מיון  – ממיינות

 מיחזור הייעודי לו.הבדרכים שונות לפי סוג חומר )פלסטיק, זכוכית, מתכת..( שנשלח למפעל 

את האתר . תחילה צריך להכין בצורה מבוקרת ת הטמנהבשיטסילוק פסולת אתר  אתר הטמנה=

 אורגניתהפסולת המם המגיעיניקוז לנוזלים לקראת הפסולת ע"י איטום הקרקע למניעת חלחול, 

וזרת פהפסולת מ ם ממנו חשמל בשנים הראשונות של האתר(.מפיקיוצינורות לשחרור גז מתאן )ש

  באתר ונדחסת בעזרת מכבש ומכוסה בעפר.

 מהן הבעיות באתרי הטמנה לדעתכם?*

. סכנת חלחול 3. מפסולת חשופה ח רע. מפגע רי2. שהולכים ונגמרים . תופס שטחים רבים1

 . פליטות של גזי חממה.4מזהמים לאדמה למרות הטיפול הפסולת באתר. 
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 מקריאים את "הידעת?".*

והוא התערבב עם זרם הפסולת שמגיעה לאתר את המוצר האלקטרוני לפח השכונתי  השלכנוברגע ש

 אותו. המוצרים האלקטרוניים הם חלק קטן מכל הפסולת שלנו הפרידזה בלתי אפשרי לההטמנה, 

ונית המגיעה להטמנה היא אבל הם גורמים לרוב מקרי הזיהום. הסכנה המרכזית בפסולת אלקטר

 גרם מחלחול חומרים מסוכנים לאדמה ולמקורות מים.הנ זיהום

 

 :4שקופית 

 .פה ניתן לראות את התהליך המעגלי וכיצד הוא משפיע על הסביבה

מייצרים מוצרים שונים באזורי תעשייה אשר מייצרים גם פסולת. הפסולת ברובה מגיעה לאתר  ואנ

 -מוסדר עם שיטת הטמנה שמונעת ממיצי הפסולת לחלחל לקרקע ולמי התהום. השיטה הטמנה

 יריעות פלסטיק עבות ועמידות בין כל שכבת פסולת וקרקע.

ושם היא  ל? פסולת נזרקת מדי יום בשטחים פתוחיםאבל מה קורה כשאין את היריעות שימנעו חלחו

במגע ישיר עם הקרקע. קחו לדוגמא סוללה אחת קטנה שנזרקת לפח ומגיעה לאזור ה"מזבלה", מי 

גשמים מרטיבים אותה וגורמים לה להתפרק ולהתמוסס. כל הרעלים שבתוכה יוצאים החוצה 

ולצרכים ם אנו שואבים לתהליכים ומחלחלים לקרקע. משם הם מגיעים למי התהום. את מי התהו

ו שונים וביניהם שימוש ביתי. בסופו של דבר הסוללה הזו שזרקנו לפח תגרום לבעיות רבות ואנחנ

נפגעים מזה. הכול חוזר כמו גלגל ואי אפשר לטאטא מתחת לשטיח פסולת מסוכנת כי איכשהו היא 

  תמצא את הדרך חזרה.

נעדיף לרכוש סוללות נטענות רב פעמיות. גם  -יבה אז במקום סוללות שהופכות למסוכנות לסב

 סביבתי וגם חסכוני.

  :5שקופית 

 פסולת האלקטרונית.טיפול ב זה מה שקורה כשלא מתבצע

בהרבה מדינות אין צגי מחשב הנזרקים בסמוך למקורות מים, מה שיכול לגרום לזיהום נרחב.  -גאנה

וון שזיהום במקום מסוים גם אם הוא רחוק משפיע טיפול לפסולת אלקטרונית וזו בעיה של כולנו, מכי

 על כל אוכלוסיית העולם.

שריפת פסולת אלקטרונית בכפרים פלשתיניים המשפיעה על בריאות האזור כולו. ילדים  -חבל לכיש

הולכים לבית הספר עם מסיכות כדי לא לשאוף את העשן שגורם לצריבות ונפיחות בעיניים וכאבים 

מטרד ריח וזיהום  -בגרון. הפסולת נשרפת על מנת לחשוף את המתכות היקרות. תוצאות השריפה

את  4האלקטרונים מגבירה פי  מוצריםשריפת הר חמור בו משתחררים חומרים מסרטנים לאוויר. אווי

 באותו אזור.  הסיכוי לחלות בסרטן

  -חוק פסולת אלקטרונית

.il/he/departments/guides/extended_producer_responsibility?chapterIndehttps://www.gov
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 :6שקופית 

פסולת אלקטרונית מורכבת מרכיבים שונים העשויים מחומרים שונים כמו מתכות, פלסטיק, זכוכיות 

ועוד. כל אלו מתפרקים לחתיכות קטנות במסלול הפסולת שראינו בהתחלה. החתיכות הקטנות האלו 

ולות להיאכל על ידי בע"ח שחושב שהן מזון או לחילופין חתיכות פסולת שנכרכות סביב בע"ח, בים יכ

 וביבשה.

. רואים ן קלות ומתעופפות ברוחשקיות ניילון יכולות להגיע למרחקים ארוכים בשל היות -1תמונה *

ם להתבלבל סה לאכול את השקית. דגים וצבי ים בעיקר הניזונים ממדוזות יכולינבתמונה דג שמ

בנוסף, הפלסטיק המגיע לים הופך ומתבלה בסופו של דבר למיקרו פלסטיק )חלקיקי פלסטיק  ביניהם.

 קטנים( אשר נאכלים ע"י דגים ואנחנו אוכלים את הדגים האלה יחד עם הפלסטיק.

אזור מינסוטה, ארה"ב. תולעת )שלשול( שנמצאת באדמה מזוהמת במתכות כבדות  -2תמונה *

עשייה ליד. לפי מחקר שנעשה באזור, התולעת סופגת לתוכה את המתכות הרעילות המגיעות מת

שנמצאות באדמה. נמצאה תכולה גבוהה של כספית ועופרת בתולעים, שאותן אוכלים בע"ח אחרים 

 )ציפורים למשל( שיכולים להיפגע ואף למות מזה. הזיהום משפיע על כל שרשרת המזון.
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מת כתוצאה מאכילת פסולת שהובאה לו ע"י הוריו. אלבטרוס נמשך ימי.  עוף -אלבטרוס -3תמונה *

לריח כימיקל שאצות הים משחררות. כשפלסטיק נמצא לאורך זמן בים אצות מתחילות לעטוף אותו 

 וכך האלבטרוס מתבלבלים ואוכלים אותו.

 

 :7שקופית 

ברכישה או בשימוש הפחתה במקור מתייחסת לכל פעולה הקשורה בעיצוב, בייצור,  -הפחתה במקור

בחומרים או במוצרים המובילה להפחתת כמות הפסולת לפני כניסתה לזרם הפסולת. ההפחתה 

במקור נמצאת בראש היררכיית הטיפול בפסולת מכיוון שמבחינה סביבתית הטיפול הנכון ביותר 

 בפסולת הוא מניעתה.

 

 איך מפחיתים את הפסולת במקור?

 ה שימוש חד פעמיהפחתת השימוש במוצרים שבהם נעש-

 קנייה מידתית ונבונה-

 העדפת מוצרים בלא אריזה מיותרת-

 הגברת שימוש חוזר במוצרים-

 מיד שנייה (ובגדים)רכש מוצרים -

 תיקון מוצרים-

 

 *לפני שאנחנו רוכשים מוצר נדאג ש..

לא מזיק  הייצור שלומוצר שאינו מזיק לסביבה ושתהליך  מה זה אומר? -מוצר ידידותי לסביבה

 לסביבה.

 

 :8שקופית 

 מי אני? תוויות שניתן למצוא על המוצרים שאנחנו רוכשים. 

 מוצר שעשוי מחומרים ממוחזרים או שניתן למחזור אותו. -סמל המיחזור

 המוצר לא משאיר חותם על הסביבה.   – החותם הירוק

 לא נוסה על בע"ח - סמל הארנב

בעיקר נמצא על שימורי טונה שנתפסה בצורה כזו שלא פוגעת באוכלוסיית  – סמל הדולפין

 הדולפינים.

 זון.עבור תרסיסים למיניהם, לא פולטים חומרים לאוויר שמשפיעים על שכבת האו – ידידותי לאוזון

אפשר לראות את זה על מקררים  – דירוג אנרגטי למכשירי חשמל -ומה שיותר רלוונטי לנושא שלנו

 א יותר יעיל מבחינה אנרגטית וחוסך בחשמל. הו והאות יותר קטנה() לדוגמא. ככל שהצבע יותר ירוק

תהליך הייצור גורם גם לזיהום אוויר וצורך אנרגיה. כאשר אנו נמנעים מצריכה של סיכום שקופית: 

לכן כדאי לקנות רק מה שבאמת  מוצר נוסף אנו מונעים צריכה נוספת של אנרגיה וזיהום הסביבה.

  צריכים ולא להתפתות לקנות מוצרים מיותרים.

 

 :9שקופית 

בשביל למנוע זיהום צריך לבצע הפרדה של הפסולת האלקטרונית מזרם הפסולת הרגיל, וזה מתחיל 

 בהפרדה במקור. 

תאגיד מ.א.י )אשדוד(  -תאגידים מורשים לטיפול בפסולת זו 2ישנם *השלכה למכלים ייעודיים: 

 מועצה אזורית נחל שורק(.ותאגיד אקומיוניטי )מועצה אזורית חבל יבנה, מועצה אזורית ברנר, 

התאגיד דואג להעביר את הפסולת למפעלי מיחזור המפרקים אותה לגורמים )פלסטיק, זכוכית, 

  מתכות וכו'..( ומשם למפעלים אשר עושים שימוש חוזר בחומרים אלו.

 לחיצה על שם התאגיד. –לפי התאגיד החתום באזור ביה"ס  טיצפייה בסרטון הרלבנ*

 

 :10שקופית 

 רת מכשיר חשמלי ישן בעת אספקה של מוצר חשמלי חדש מאותו סוג. *מסי

משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים לשימוש ביתי, יאפשר  -לפי חוק פסולת אלקטרונית



לקונה למסור לו, במועד המכירה או האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני הדומה בכמות או 

 נו תשלום או תמורה על כך.במשקל למוצר שנמכר, ולא ידרוש ממ

 צפייה בסרטון המסביר את תהליך המיחזור בפסולת אלקטרונית. :מיחזורהאייקון לחיצה על *

 

 דוגמאות למוצרים שנוצרו מ"זבל". :11שקופית 

אופציה אחת היא למסור מוצרים שאנחנו כבר לא משתמשים בהם למישהו אחר שצריך אותם.  

 אופציה שניה ומעניינת היא לקחת מוצר שאף אחד לא צריך ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי. 

 פקקים מפלסטיק יכולים להפוך למשטחים דמויי עץ המשמשים לבניית ספסלים, שולחנות ועוד.*

 י יכול לשמש כבסיס נהדר לפינת ישיבה בית ספרית.צמיג תקול ובלו*

הוקם  שרואים צעצועים ישנים שכבר לא בשימוש יכולים להפוך לפסל סביבתי מרשים. הפסל*

 בדמותה של נטע ברזילי. ,באירועי האירוויזיון האחרון שהתקיים בארץ

, איפה כדאי לזרוק, אז מהיום, לפני שאנחנו זורקים דברים לפח נחשוב פעמיים על הדרך שהם יעשו

 והאם יש מישהו שאנחנו מכירים שיוכל להשתמש בהם במקום שיהפכו לפסולת.

קבוצות לפחות, כשבכל קבוצה יש  4-. הוראות: יש לחלק את הכיתה לתמשחק קהו :21שקופית 

נפתח חלון אינטרנט עם משחק  .במצגת הלינק . לוחצים עלkahootיית צעם אפליק טלפון חכם אחד

מתחברת  כל קבוצה  )בירוק(. classic)בירוק( ואז על  guest  as  play על . לוחציםהטריוויה

מחליטה מה יהיה שמה. ברגע שקבוצה ו שמתקבל מהמסך הגדול הקוד ע"י הכנסתלאפליקציה, 

 ברגע שכולם מוכנים מתחילים את המשחק. למשחק יופיע שמה על המסך. חוברתמ

 שאלות, מנצחת!הקבוצה שתענה נכון על הכי הרבה 

 :+תשובותשאלות

 . כמה פסולת בממוצע אדם מייצר ביום?1

 ק"ג 0.2ק"ג ד(  1.7ג( ק"ג  5.1ק"ג ב(  1.0א( 

 . כמה אחוזים מהפסולת הביתית היא פסולת אלקטרונית?2

 %4ד(  %3ג(  %2ב(  %1א( 

 . למה אסור להשליך פסולת אלקטרונית לפח הרגיל?3

ד( כל התשובות א( מחשש לזיהום קרקע ב( מחשש לזיהום אויר ג( מחשש לזיהום מקורות מים 

 נכונות

 . מי מהבאים אינו נחשב פסולת אלקטרונית?4

 מחשבון סולארי ד( ג( דיסקא( מטען לטלפון ב( רחפן  

 פסולת אלקטרונית?חזור של יתאגידי המ 2-איך קוראים ל. 5

 ג( קריוס ובקטוס ד( נועה וקירל ניטיב( מאי ואקומיוא( מאי ויוני 

 כמה פסולת אלקטרונית מושלכת לפח מדי שנה?. 6

 טון  150,000( מעל ד טון 135,000ג( מעל  טון 120,000טון ב( מעל  100,000א( מעל 

 כלי המיחזור באזורי המגורים?לאן עוברת הפסולת האלקטרונית ממי. 7

ג( להטמנה  < חזרה לתעשייה-< מיחזור -ב( פירוק ומיון  לתעשייה< חזרה -< פירוק ומיון -א( מיחזור 

 ד( לתחנת מעבר

 ?שנזרקות לפחמה קורה לסוללות . 8

 ד( זוהרות בחושך ג( מתפרקות ומתמוססותא( מתפוצצות ב( מתחילות להרעיש 

 מהו הפתרון הטוב ביותר לטיפול בפסולת?. 9

 יפהב( מיחזור ג( שימוש חוזר ד( שר א( הפחתה במקור

 מה ניתן לייצר מפלסטיק? .10

 ד( כל התשובות נכונותב( סלסלה ג( תבנית ביצים  שמיכת פליסא( 

 

 

 



 סרטונים הנמצאים במצגת:

allrecycling – מפעל מיחזור וטיפול בפסולת אלקטרונית 

https://www.youtube.com/watch?v=aQxPjPweWNY 

 –סרטון תאגיד מ.א.י 

https://nue=2&v=KVNWM1PIBvUwww.youtube.com/watch?time_conti 

  –סרטון תאגיד אקומיוניטי 

7lDtns-https://www.youtube.com/watch?v=QKBc 

https://www.youtube.com/watch?v=aQxPjPweWNY
https://www.youtube.com/watch?v=aQxPjPweWNY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KVNWM1PIBvU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=KVNWM1PIBvU
https://www.youtube.com/watch?v=QKBc-7lDtns
https://www.youtube.com/watch?v=QKBc-7lDtns

