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 82/82//2/8תאריך: 

 
שם באשדוד פרויקט חלוצי לייבנק הפועלים, בשיתוף עם עיריית אשדוד ואיגוד ערים לאיכות הסביבה, מתחילים 

יתבצע על ידי עובדים עם  והמחזורחזור פסולת אלקטרונית, מתכות ומכשירי חשמל. מערך האיסוף ומקיף למ
 מוגבלות. כך יקודמו שתי מטרות לאומיות: תעסוקה מכובדת לאנשים עם צרכים מיוחדים ושמירה על הסביבה.

יבה ואיכות החיים לתושביה. בנוסף לאפשרויות שהעמידה לקידום איכות הסב המחזוראשדוד ממשיכה בתנופת 
, כלי מתכת ומכשירים לפסולת אלקטרוניתנייר, פלסטיק, גזם וזכוכית, מוצג עתה פתרון גם  למחזורהעירייה לתושביה 

וחבל לתקן? המחשב הישן בדרך  DVD-חשמליים. אז, אם קניתם מגהץ חדש ואתם רוצים לזרוק את הישן? התקלקל ה
 ממתינים לכם.  המחזור מכלי –למיכל הפסולת בבניין? 

מחקרים רבים קובעים כי בפסולת האלקטרונית הנזרקת לפחי האשפה ישנן מתכות רעילות כגון עופרת, 
כספית, כרום, ניקל ואבץ שגורמים לזיהום הקרקע, המים והאוויר. בנוסף: בעולם של משאבים מתכלים 

וני לעשות שימוש חוזר בחומרים במקום לזרוק אותם למזבלות. לפי נתונים שבידי בנק הפועלים, רק חי
אחוזים ספורים מתוך עשרות טונות פסולת אלקטרונית המיוצרת בישראל עוברים תהליכים של שימוש 

ם לאיכות חוזר נאות. מכאן באה היוזמה של בנק הפועלים, בשיתוף פעולה עם עיריית אשדוד ואיגוד ערי
מערכתי להצבת מכלים ייעודיים לאיסוף פסולת אלקטרונית ומתכות, שימוקמו בשלב  לפתרוןהסביבה, 

פותחו במיוחד  המכליםמקומות מרכזיים בעיר, הנגישים לחניה ולפריקה, לנוחות התושבים.  22-ראשון ב
 למטרה זו על ידי הבנק בשיתוף ובייצור על ידי מפעל ישראלי.
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יתבצע על ידי "אקולוגיה לקהילה מוגנת", חברה שיעודה העסקת עובדים עם  המחזורומערך האיסוף 
מוגבלות על בסיס עסקי, ובכך תושג המטרה של שמירה על הסביבה בד בבד עם מטרה חברתית: קידום 

 העסקת אנשים עם צרכים מיוחדים.

כמו רשויות רבות ", היה זה טבעי להשתתף במיזם שכן היא, 81-עבור אשדוד, החברה ב"פורום ה
הערים הגדולות והמרכזיות במדינת ישראל, חתומה על האמנה להפחתת  81בשלטון המקומי וכמו 

 זיהום האוויר והגנת האקלים העולמי

לאשדוד יצא מוניטין של עיר ירוקה המקדמת ערכי סביבה : "יחיאל לסרי ראש העיר אשדוד, ד"ר
מוצרי חשמל ומתכות, הוא לכן  מחזורקט הייחודי של ונושאי קיימות. החיבור עם בנק הפועלים לפרוי

חיבור טבעי העולה בקנה אחד עם חזון העיר ועם המסורת העמוקה של בנק הפועלים בתרומה 
מגיעים לטיפול במפעל  המחזורהעובדה שמוצרי  לקהילה ותמיכה בקידום ערכי סביבה ואיכות חיים.
ים מוסיפה מימד נוסף של רגישות וסולידריות שעובדיו משתייכים לאוכלוסיית בעלי צרכים מיוחד

חברתית. אני שמח ומברך על כך ורואה במיזם זה במיוחד ביטוי ייחודי לשיתופי פעולה המחזקים 
 "את חוסנה של הקהילה ובמיוחד את אוכלוסיית האנשים עם צרכים מיוחדים

את אשדוד על היותה העיר מנכ"ל איגוד ערים שיזם את הבאת הפרויקט לעיר, מברכת , ענת רוזן ד"ר
ניתן לראות חזור פסולת אלקטרונית בפרויקט ייחודי זה. ״ה בישראל שמצטרפת למהלך איסוף ומהשניי

סביבה, באים לידי ביטוי ומעצימים את -כלכלה-במהלך זה כיצד שלושת מרכיבי הקיימות, חברה
הפועלים, עיריית אשדוד הקהילה תוך שמירה חיונית על הסביבה. שיתוף הפעולה המיוחד בין בנק 

וצוות האיגוד הוציא אל הפועל מודל ייחודי לטיפול סביבתי ראוי בפסולת האלקטרונית, אשר נותרה 
 ".לרוב עד כה במטמנות ללא טיפול הולם

כארגון כלכלי חברתי מוביל, אנו , מנהל אחריות תאגידי של בנק הפועלים אמר: "אילן-אברהם בר מר
לשיתוף פעולה פורה עם גורמים נוספים בחברה הישראלית לקידום מטרות רואים בפרויקט זה דגם 

סביבתיות וחברתיות. הבנק מעמיד את משאביו וניסיונו לרשות העירייה לשיפור איכות הסביבה, 
להקטנת פליטת גזי חממה, להקטנת נפח הפסולת העירונית, ולקידום שיתוף ומעורבות התושבים 

ת לוגיה לקהילה מוגנת" בפרויקט, שנועדה לספק תעסוקה מכובדלהשגת מטרות אלו. שיתוף "אקו
חזור ומכירת החומרים לשימוש חוזר, מקדמת מטרה לאומית לעובדים עם מוגבלויות על ידי מ

ההחלטה לפתח וליצר את המכלים הנאים והאיכותיים באמצעות מפעל  -ממדרגה ראשונה. בנוסף 
"ל, מסבה לנו סיפוק רב. לאור הצלחת הפרויקט אנו שגב הישראלי במקום לייבא מכלים מוכנים מחו

 ."מקדמים פרויקטים דומים גם בערים נוספות

 


