
 פסולת אלקטרונית

 בתאל פרלמן: כתבה וערכה
   www.sviva.gov.il -מצגת זו מבוססת על אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה

 www.mai.org.il –י .א.ותאגיד המיחזור מ

http://www.sviva.gov.il/
http://www.mai.org.il/


 ?מהו מוצר אלקטרוני
 .מוצר אלקטרוני הינו מוצר שזורם או זרם בו חשמל

 

 תאורה 

 טמפרטורה
 תחבורה

 תקשורת

 סוללות



 ?לאן הולכת הפסולת שלנו

 ?  הידעת
 2%הינה רק פסולת אלקטרונית 

מהפסולת הביתית שלנו אבל  

 !מגורמי זיהום הסביבה 70%

 איסוף לתחנות מעבר-3 השלכה לפח השכונתי-2 רכישת מוצרים-1

 הטמנה באדמה-4





 !אסור על פי חוק לזרוק פסולת אלקטרונית לפח 

היא מכילה חומרים מסוכנים ויכולה לזהם את  
 .המים והאדמה, האוויר

      

 דוגמאות לפסולת לא מטופלת

    Sipa Press/Rex Features :צילום. דרום אפריקה, גאנה

 12החדשות  :צילום. זיהום אויר בחבל לכיש



 ..לא רק בני האדם נפגעים

 ..חייבים דרך אחרת

 

 eeb.org: צילום

 ersatzreef.org: צילום

  naturalnews.com  :צילום



 ?איך נמנע את הזיהום

 במקור הפחתה. 1
 

 ... :לפני שאנחנו רוכשים מוצר אלקטרוני חדש נדאג ש
 

 יש לי את המוצר אבל הוא לא תקין/ אין לי את המוצר. 

אני באמת צריך את המוצר ולא רק רוצה אותו. 

 אם אפשר נעדיף לקחת מוצר שהיה בשימוש אבל עובד מצוין –מוצר יד שניה. 

אשליך את המוצר האלקטרוני הישן שברשותי למיכל ייעודי למיחזור. 

המוצר ידידותי לסביבה. 

 

 

 

 

 

 



 ?מי אני

 spca de montreal: צילום

 Brand of the world: צילום

 aim-group.com.au: צילום vanguardia.com.mx: צילום

 cwc.co.il: צילום

 the orcadian: צילום



 ?איך נמנע את הזיהום
 מיחזור. 2

 

השלכה למכלים ייעודיים הנמצאים במרכזי המיחזור המקומיים. 
 :תאגידים האחראיים על הטיפול בפסולת האלקטרונית 2פועלים בארץ 

 תאגיד אקומיוניטי (מיחזור אלקטרוניקה ישראל)י .א.תאגיד מ
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 ?איך נמנע את הזיהום

 מסירה בעת קנייה. 3

 

רכשתם מוצר חשמלי 
 ?חדש

אתם זכאים לפינוי  

 ! המכשיר הישן בחינם

 אתר דבר: צילום

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


 אוצר של אחר -פסולת של אחד 

 מ"בע מדה.י.ס: צילום

 ויקיפדיה: צילום

 palram: צילום

 makorrishon.co.il: צילום

 מרמלדה מרקט: צילום

 legit.co.il: צילום



 !kahootבואו נשחק 

-0a48-d973-8b1create.kahoot.it/share/dbacfhttps://
7cbfbe45ded5-1acf 
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