עדכון ירוק – 11.11.09
שלום לכולם,

עם תחילת שנת הלימודים מחדשת הועדה הירוקה את פעילותה.
בשנה שעברה עסקנו בעיקר בהקמת מערך המיחזור הפקולטי ובפעולות הסברתיות.
בתחרות היחידה הירוקה שקיימנו זכתה הספריה בתואר הנחשק ,ולנה וגלית צוינו לשבח על פועלן.
השנה בכוונתנו להמשיך ולדאוג לסביבת עבודה ירוקה בפקולטה ,למען כולנו.

על מנת שנוכל לבחור בתבונה את הנושאים בהם עלינו להתרכז מבחינת מודעות ,חיברנו שאלון קצר .נודה
לכם אם תשקיעו מספר דקות מזמנכם על מנת למלא את השאלון; כפיצוי על הזמן האבוד יוגרל בין העונים שי
צנוע .הקישור לשאלון:
http://surveys.sni.technion.ac.il/opinio/s?s=1552
כמו כן ,ריכזנו בטבלה אחת את כל המידע השימושי לגבי מיחזור – בבית ובטכניון .הטבלה מופיעה בעמוד
הבא; אתם מוזמנים לפעול לפיה!
בקרוב תחדש הוועדה את ישיבותיה; נשמח לצרף לשורותינו חברי ועדה חדשים ונמרצים ונקבל בברכה
רעיונות והצעות לשיפור סביבת העבודה בפקולטה .ליצירת קשר כתבו לנו:
yarok@ee.technion.ac.il

עוד נזכיר כי באתר הוועדה ניתן למצוא חומר וקישורים שימושיים בנושאי איכות הסביבה:
http://www.greenee.technion.ac.il
ולסיום ,אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה של הוועדה ,בכתובת
http://listserv.technion.ac.il/cgi-bin/wa?A0=EE-GREEN-L
כך תוכלו להנות מעדכונים שוטפים והפניות למידע מעניין בנושאי איכות הסביבה.

בתודה על שיתוף הפעולה,
חברי הוועדה הירוקה

מתקן איסוף

מה ממחזרים

נקודות איסוף

נייר
כל סוגי הנייר :נייר לבן משרדי ,עיתון ,כרומו

פח ירוק
)צפרדע(

כל סוגי הקרטון :אריזת קורנפלקס ,אריזות קרטון שונות

קרטוניות

רק נייר משרדי
)בפקולטה :לכל קומה יש אחראי קומה שלו שק כחול(

פח כחול של
אמניר )עם שק
כחול(

מפוזרים בעיר
ליד מכולת
שכונתית או
סופרמרקט
במשרדים
לדוגמה :בטכניון,
בפקולטות
השונות

פלסטיק
ניתן להכניס בקבוקים בלבד ,מכל הסוגים .לדוגמה :שמפו ,מרכך ,שתייה
קלה...
רק עם הסימנים  4, 2 ,1בתוך משולש המיחזור) .שנמצא בתחתית הבקבוק(

CD,DVD
)בפקולטה :בקומה  ,8מחוץ למזכירות ,בפינת המיחזור ,יש ארונית עם
שלט מתאים(

כלוב פלסטיק

מפוזרים בעיר

מתקן המורכב
על כלובי
הפלסטיק

מפוזרים בעיר

פסולת אלקטרונית
כל מכשירי החשמל עד גודל מיקרוגל למעט מסכי מחשב וטלוויזיות.
לדוגמה :מגהץ ,כלי עבודה חשמליים ,מקלדת ,מדפסת .לרשימה מלאה:
www.snunit-recycling.com
)בפקולטה :ישנה חבית לצורך העניין ,משמאל לדלת היציאה מפישבך(

מתקן מיחזור
של סנונית

טכניון,
מרכז מיחזור
בהדר ברחוב יל"ג
7

סוללות מכל הגדלים )שלא מכילות .(lead acid
)בפקולטה :ליד דלת הכניסה בבניין מאייר(

מתקן מיחזור
סוללות

טכניון,
בתי-ספר,
סופרמרקטים

מצברים בכל הגדלים שמכילים .lead acid
http://www.hakurnas.com/recycling_heb.htm
)בפקולטה :בקומה ראשונה ,בבניין פישבך ,ליד מחסן אלקטרוניקה(

איסוף מצברים

טכניון,
מוסכים בחיפה

שונות
בקבוקי פלסטיק ,זכוכית ופחיות ,שיש עליהם פיקדון
)בפקולטה :מחוץ לפקולטה ,ליד דלת הכניסה לפישבך או ממול(

מיתקני מיחזור
בקבוקים
לפיקדון

סופרמרקטים,
טכניון

תרופות שפג תוקפן

מתקן לתרופות

סניפי קופ"ח מכבי

ראשי דיו וטונרים
)בפקולטה :בקומה  ,8בפינת המיחזור ,מחוץ למזכירות ,יש שלט מתאים(

חברת  HPמקבלת
חזרה,
טכניון

למרות השיפור הניכר במערך המיחזור ,חשוב לזכור – מיחזור הוא לא פתרון מושלם!
עדיף לצמצם את השימוש במוצרים חד פעמיים ולעשות שימוש חוזר במוצרים רב פעמיים.

