We Care

מטליקון חושבת ירוק
לחשוב "ירוק" במטליקון זו גישה מציאותית אמיתית ,המאמינה כי
כל אחד מעובדי החברה ,חייב להידרש לה כדי להבטיח עתיד טוב
יותר עבורנו ועבור ילדינו.
כחלק מתפיסת האחריות החברתית הכוללת של חברת מטליקון
ולצורך הגשמת החזון הסביבתי של החברה ,הקמנו ועדת היגוי
לאיכות הסביבה והתקשרנו עם חברת ייעוץ המתמחה בגיבוש
תכנית אסטרטגית להפיכת ממשקי החברה הרלוונטיים  ,לידידותיים
לסביבה.
הוועדה פעלה לגיבוש ולהובלת מדיניות סביבתית מוסדרת ,שתונהג
ותוטמע בכל מפעלי החברה ,תוך השקעת מאמצים רבים בניהול
אחראי וכלכלי של סוגיות כגון מחזור ,חשמל ורכש.
כצעד חשוב בדרך זו גובשה תוכנית עבודה לשמירה על הסביבה
שנועדה להגביר את המודעות ,להרחיב את הידע וההבנה של
העובדים ולעודד יישום הלכה למעשה של העקרונות והכללים
המנחים .זאת ,במגמה להפחית ככל האפשר נזקים והשפעות
שליליות ולאפשר לכולנו לחיות בצורה ידידותית הדואגת ושומרת על
הסביבה.

ISO 14001
תקן איכות הסביבה
תקן  ISO 14001הוטמע במטליקון בשנת  2008על רקע המודעות הגדלה
והחשיבות הניתנת למחוייבות לסביבה והדרישה לשמירה עליה.
המודעות הגדלה לנושא איכות הסביבה בארץ ובעולם והחקיקה הנובעת מכך
הציבה בפנינו דרישה למחוייבות שמירה על איכות הסביבה
תקן  14001נותן למטליקון מענה במספר תחומים כגון :
•
•
•
•

•

ניצול יעיל של משאבי הארגון וחיסכון בחשמל ,מים ואף חומרי גלם
טיפול יעיל וחסכוני בפסולת ובפינויה.
מיצוב תדמיתי גבוה שנבנה על בסיס מחוייבות לאיכות הסביבה
חיזוק הקשר החיובי בין הארגון לבין לקוחות פרטיים ,עסקיים ,ארגונים
חברתיים כלכליים וארגונים "ירוקים".
מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים יותר

עובדי מטליקון טכנולוגיות בע"מ מוכנים להשקיע הרבה בטיפול במיפגעים ובדאגה לגורמים
הסביבתיים .אנו מוכנים להשקיע הרבה יותר בהבנת הבעיות ובמציאת פיתרונות ישימים

חושבים ירוק בשגרה
מטליקון,כמובילה בענף העיבוד השבבי  ,מכירה בחשיבות העצומה של ההגנה על הסביבה
למען הדורות הבאים .לפיכך ,אנו מחויבים ליצור ולקיים סביבת עבודה בטוחה ובריאה עבור
עובדינו ,ספקינו ולקוחותינו ,לאמץ מדיניות המייעלת ומקטינה את השימוש באנרגיה ,להטמיע
תרבות ונהלים של “מפעל ירוק” ,ולהשפיע בצורה חיובית בקשרינו העסקיים והאישיים על
הגברת המודעות והעשייה למען שמירה על הסביבה.
באופן שוטף ,במטליקון מקפידים על:







הפרדת פסולות ופינוי פסולות מסוגים שונים ,ככל הניתן למיחזור
ניהול אנרגיה על ידי ממונה אנרגיה והכנת תוכניות לחיסכון בצריכת חשמל
הגברת מודעות עובדים לאיכות הסביבה במפעל והעשרתם בידע כללי בנושאים סביבתיים
השקעה בתשתיות לצורך הפחתת סיכונים סביבתיים -ציפוי משטחי תפעול בחצר בצבע
המונע חלחול שמן לקרקע ,רכש מאצרות ,חומרי ספיגה ,ניקיון תעלות ועוד.
ניהול סביבה על פי דרישות תקן  ,14001העומד למבחן אחת לשנה בעת מבדק מכון
התקנים.

חושבים ירוק 2015
בשנת  2015התחדש המפעל בפעילויות הבאות:
 ריכוז פינויי כל הפסולות המסוכנות ,לרבות ניקיון תעלות ביוב ושאיבת מפרידי שמנים בידי ספק
אחד המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
דבר זה מאפשר שליטה טובה יותר על פינוי הפסולות ,והקפדה על כך שהן מגיעות ליעדן לצורך
מיחזור או הטמנה.
 הכנסת ספק חדש למיחזור נייר במפעל .עד היום מיחזור המפעל נעשה בצורה שנסמכה על
המועצה האזורית ,ותהליך זה לא היה מספיק יעיל.
כעת מובטח כי איסוף הנייר יתבצע בכל המחלקות ותהיה יכולת לעקוב אחר הכמויות שיפונו,
בשאיפה להגיע ל  100%פינוי של כלל הנייר מהמפעל למיחזור.
 קירוי מכולה מאחורי מבנה  ,3ע"י גג פלסטיק במנגנון הידראולי .הקירוי מבטיח כי בעת אירועי
גשם ,לא יאגרו מים בתוך המכולה ,מה שעלול היה להוביל לגלישת אמולסיה לחצר.
 קיים תכנון לשפר בהמשך השנה גם את הקירוי של המכולות מאחורי מבנה .4

המיחזור שלנו
אלקטרוניקה
מקורות :מעגלים מודפסים ,ציוד בדיקה,רכיבי אלקטרוניקה ועוד.
טיפול :ציוד זה מועבר לפירוק ומחזור של פלסטיק ומתכות
אלומיניום
מקורות :שבבים ,יציקות ,פרופילים.
טיפול :נמכר לקבלן מיחזור מתכות
מתכות אחרות
מקורות :ברזל  ,נירוסטה ,ניקל ,טיטניום ,טונגסטן ,ווידיה  ,ועוד.
טיפול :נמכר לקבלן מיחזור מתכות
פסולת מוצקה
מקורות :שאריות פלסטיק מתהליכי ייצור שונים ,משטחי עץ ואריזות קרטון
טיפול :פינוי לקבלני מיחזור מתאימים
פסולת מסוכנת:
מקורות :שמן משומש ,בוצת לפינג ,בוצת השחזה ,שאיבת מפרידי שמנים ,פילטרים משומשים
וכד'
טיפול :פינוי ע"י קבלן מורשה של המשרד להגנת הסביבה למיחזור או הטמנה

