
 נייר לא חייב להיות לבן
 ד"ר טל גולדרט, מנהלת מרכז הקיימות בטכניון

 
 כמויות ענק של נייר.ית ולימודים צורכים משרדעבודה 

די בטוח  אם כל אחד מאיתנו יעיף מבט על כמויות הנייר הנצרכות במחלקה שלו, 

של הסטודנטים שהכמויות יהיו משמעותיות, ועוד לא דיברנו על מכונות הצילום 

 והעתקות סיכומים אינסופיים.

 

מטרים )זהו הגובה הממוצע של עצים בארץ(  12 -מעץ אורן אחד בגובה של כ

 גרם למ"ר. 70, ובמשקל של A4דפי נייר בגודל  60,000 -מייצרים כ

 

שהתקיימה  greentechשהשתתף בתחרות עובד מוסד הטכניון הודי ארגוב, 

, חישב את כמויות הנייר )ואף זכה במקום החמישי!( בטכניון בחודש שעבר

המשמשות את מחלקת בחינות בלימודי הסמכה בתקופות בחינות אחת. המספר 

, לתקופת בחינות עצים 500 –. בחישוב פשוט דפים בשנה 3,000,000המדהים הוא 

 אחת!

לו, יחד עם הדאגה לשמירה על הסביבה והמודעות הגוברת הנתונים המדהימים הל

  מה עושים?לתועלת מהריאות הירוקות של כדור הארץ, מעוררת מחשבה. 

 :R -פועלים לפי כלל שלושת הבטיפול במשאבים מתכלים, כמו תמיד, 

Reduce, Reuse, Recycle 

ם להדפיס, לא כל דבר חייבי מפחיתים את הצריכה. –הדבר הראשון והפשוט ביותר 

בטח שלא כל מייל או כל מסמך שמגיע למשרד. המערכת הממוחשבת יודעת לשמור 

 כל מה שצריך הוא לשנות את ההרגלים. –הכל, עם גיבויים ובסדר מופתי 

. דפים מודפסים חד צדדית שוב בדפים שכבר לא צריכיםמשתמשים  –כצעד שני 

 וכמובן דפי ציור לילדים. לתזכורותינים, פתקאות כדפי טיוטה מצויכולים לשמש 

לו, וכשאין ברירה וחייבים בכל זאת האפשרויות הל שתיאחרי שמיצינו את 

 .בנייר ממוחזרלהדפיס, נעדיף להשתמש 

 100%אולי נתקלתם בטכניון בנייר ממוחזר. לאחרונה מעודד הטכניון שימוש בנייר 

בלי מו ,הלבנהממוחזר של "נייר חדרה" המיוצר בטכנולוגיה חדשנית ללא חומרי 

 לייצר זיהום ונזק לסביבה.

הנייר איכותי, מקביל בדיוק לנייר הלבן בגודל ובמשקל, אך נראה אפרפר, בגלל 

 תהליך הייצור הייחודי.



ניתן להזמין את הנייר ישירות מהמחסן או מחברת האספקה של הציוד המשרדי, 

 במחיר הזהה למחירו של הנייר הלבן.

 הרבה פחות נזק לסביבה.  –לת למשרד אותה עלות לכיס, אותה תוע

 

 העצים אומרים לכם תודה.יש לכם נייר במשרד? עברו לנייר ממוחזר. 

 
 

כאן: אפשר לקרוא  הממוחזרעוד על תהליך ייצור הנייר ועל הנייר 

http://repaper.co.il/index.php/ 

 ?רוצים לחשב כמה נייר אתם חוסכים

מידע על כמויות  ממוחזר. אספו 100%להזמין רק נייר  הקפידו בחודש הקרוב,

חבילות? הצלתם עץ! שלחו לנו  120דפים.  500יש בכל חבילה  ,שהזמנתם הנייר

שיאני מידע על כמויות הנייר שחסכתם. ( kayamut@tx.technion.ac.il) מיילב

 הצלת העצים יזכו לתהילת עולם במידעון הבא, ולאיזכור 

 )+ תמונה!( באתר מרכז הקיימות החדש.

 

מקומם  –ואחרי כל זה, נייר שסיים את תפקידו במשרד או קלסר מהסמסטר שעבר 

בפח המיחזור המתאים. הטכניון מעביר את פסולת הנייר שלו לחברת "אמניר". 

 גשו אותם שוב, בתור נייר ממוחזר....אולי בעוד כמה חודשים תפ

 

קמפוס ירוק "בזכות יוזמה זו, ועוד יוזמות רבות אחרות, זכה הטכניון להכרה כ

 בכנס קמפוסים ירוקים שנערך באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע " מתמיד

 ת הוענק לטכניון מטעם השר להגנת הסביבה ושר החינוך.. האו 23.5.2016ב 
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