
 העיר חולון תאסוף פסולת אלקטרונית למיחזור
 0/2/121/01תאריך: 

עיריית חולון ובנק הפועלים, מיישמים פרוייקט חלוצי ומקיף למיחזור פסולת אלקטרונית, מתכות ומכשירי 
 חשמל. מערך האיסוף והמיחזור יתבצע על ידי עובדים עם מוגבלויות.

לראשונה בישראל: פרויקט משותף של עיריית חולון ובנק הפועלים: העיר חולון תאסוף פסולת אלקטרונית 
  למיחזור.

 
: "העירייה נוקטת בשורה של מהלכים לטובת הבריאות והקיימות על ידי חינוך הדור הצעיר לשמירה מוטי ששון

 על הסביבה ואספקת תשתיות מתאימות"

בנק הפועלים, בשיתוף עם עיריית חולון, מתחילים ליישם בחולון פרויקט חלוצי ומקיף למיחזור פסולת 
 רך האיסוף והמיחזור יתבצע על ידי עובדים עם מוגבלויות.אלקטרונית, מתכות ומכשירי חשמל. מע

 כך יקודמו שתי מטרות לאומיות: תעסוקה מכובדת לעובדים עם צרכים מיוחדים ושמירה על הסביבה.
קניתם מגהץ חדש                           

וחבל לתקן? המחשב הישן בדרך למיכל הפסולת בבניין:  DVD-ואתם רוצים לזרוק את הישן? התקלקל ה
ת הנזרקת לפחי האשפה ישנן מתכות רעילות כגון עופרת, כספית, כרום, ניקל ואבץ שגורמים בפסולת אלקטרוני

 לזיהום הקרקע, המים והאוויר.
 בנוסף: בעולם של משאבים מתכלים חיוני לעשות שימוש חוזר בחומרים במקום לזרוק אותם למזבלות.

אלקטרונית, המיוצרת בישראל עוברים  טונות פסולת ///,//0מתוך  3%לפי נתונים שבידי בנק הפועלים, רק 
 תהליכים של שימוש חוזר נאות. 

בנק הפועלים בשיתוף פעולה עם עיריית חולון חברו, כאמור, לפיתרון מערכתי להצבת מכלים ייעודיים לאיסוף 
מקומות  /1פסולת אלקטרונית ומתכות, והחל מהשבוע יחל השלב הראשון, שבמסגרתו יוצבו המכלים ב 

עיר, הנגישים לחניה ולפריקה, לנוחות התושבים. המיכלים פותחו במיוחד למטרה זו על ידי הבנק מרכזיים ב
 בשיתוף העירייה ויוצרו על ידי מפעל ישראלי. 

מערך האיסוף והמיחזור יתבצע על ידי "אקולוגיה לקהילה מוגנת", חברה שיעודה העסקת עובדים עם 
של שמירה על הסביבה בד בבד עם מטרה חברתית: קידום מוגבלויות על בסיס עסקי, ובכך תושג המטרה 

 העסקת עובדים עם מוגבלויות.
: "חולון נוקטת בשורה של מהלכים למימוש חזונה כ"עיר בריאה ומקיימת", בין מוטי ששוןראש העיר חולון, 

 ך. היתר, על ידי חינוך הדור הצעיר לשמירה על הסביבה ובמקביל מספקת העירייה תשתיות מתאימות לכ
אני שמח מאד, ורוצה להודות לבנק הפועלים, על השותפות בפרויקט חשוב זה. אני יודע שעל דגלו של הבנק 

חרוט החזון של חדשנות ומובילות לצד קידום מטרות חברתיות וסביבתיות. במקרה זה הוכיח הבנק כי נאה 
 דורש ונאה מקיים."

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

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

שותפה חברת "אקולוגיה לקהילה מוגנת" המספקת תעסוקה מכובדת לעובדים עם מוגבלויות על ידי מיחזור 
בנוסף, החלטנו לפתח וליצר את המיכלים הנאים והאיכותיים באמצעות מפעל ומכירת החומרים לשימוש חוזר. 

מקום לייבא מיכלים מוכנים מחו"ל. לאחר תקופת הרצה של הפרויקט אנו נבחן קידום "שגב" הישראלי ב
 פרויקטים דומים גם בערים נוספות."

 


