טובעים בניירת? החברה הישראלית שתנקה לכם את המשדר
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תעשיית הנייר נחשבת לאחת התעשיות המזהמות ביותר ' משום שהיא אחראית לכמויות גדולות מאוד של פסולת
מוצקה ונוזלית בתהליך ייצור הנייר וגם במהלך כל מחזור חייו של המוצר הסופי .תהליך הייצור גם גורם לשחרור
חומרים רעילים רבים המזהמים את האוויר ,המים והיבשה.

וכ 42-

כ 93-

אחוז מהחומר הגולמי לייצור נייר מגיע מעצים

אחוז מכלל העצים הנכרתים בעולם משמשים להכנת נייר )מעץ ממוצע בגודלו ניתן לייצר

כ 8,000-

דפים

לבנים(.
תעשיית הנייר משתמשת בכמות גדולה מאוד של מים :כוס וחצי של מים נדרשת כדי להפיק דף נייר
הנייר גם מהווה

כ 26-

A4

אחד .

אחוז מכלל הפסולת במזבלות .בנוסף ,בארצות הברית ,למשל ,תעשיית הנייר היא התורמת

הרביעית בגודלה לפליטות גזי חממה

ותורמת 9

אחוזים מפליטת הפחמן לאטמוספרה.

"תהליך ייצור הנייר דורש כמויות גדולות מאוד של אנרגיה ושל מים" ,אומרת פרופ' אופירה אילון מהחוג לניהול
משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה ומנהלת תחום איכות הסביבה במוסד שמואל נאמן" .במים שבהם נעשה
שימוש בתהליך צריך גם לטפל ,ואם זה לא קורה עלול להיגרם זיהום" .לדבריה ,אמנם רוב העצים שמהם מיוצר
הנייר לרוב ניטעו וטופחו במיוחד בעור מטרה זו ,אך אין ספק שמדובר בתהליך בזבזני" .בסופו של דבר ,משקיעים

בעץ יותר משאבים ממה שמקבלים ממנו :אם זה מים ,או חומרי דשן וחומרי הדברה .בחישוב נטו ,מדובר ביער
שצורך משאבים רבים" ,היא אומרת.

עוד בוואוה!
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פשרה בייצוגית :מכללת פסגות תעניק קורסים בשוק ההון בחינם

....

בועה בת"א? "מנפיקים על בסיס סיפורים"

....

היתרונות של ביטוח משכבתא בחברת ביטוח דיגיטלית לעומת הבנקים )תוכן מקודם(

פחות הדפסות

=

פחות עצים נכרתים

הפתרון  \.!Jל החברה הישראלית

E-PAPER

לבעיית צריכת הנייר מתמjכד

בהפחתת הצריכה במjכור  .כלומר ,בפיתוח פתרונות  jJצה לאבטחה ובjכרה
על מערך ההדפסות בארגונים גדולים

קואליציה של חברות שמתמקדת בשינוי האופן שבו ארגונים משתמשים בנייר

על פי ,The Paperless Project
ובתוכן אלקטרוני ,נכון לשנת 2017
צריכת הנייר במשרדים צפויה

שנים

השימוש בנייר בעסק ממוצע גדל ב  22-אחוז בשנה  -כלומר ,תוך 3.3
להכפיל את עצמה .בבריטניה ,לדוגמה ,עובד ממוצע משתמש בכ 10,000-גיליונות

נייר בכל שנה.
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