דו"ח שקט תעשייתי  - 6אזרחים למען הסביבה

ווישי ישראל בע"מ
מיקום :מגדל העמק ,רמת גבריאל
מהות העסק :מפעל אלקטרוניקה
מספר העובדים :כ( 350 -לפי נתונים
ברשת)
מנכ"ל :אופיר אידלמן
רשות מקומית :מגדל העמק
בעליםVishay Intertechnology :
ltd.
אחד המפעלים של מפעלי וישיי ישראל בע"מ ,חברת בת של וישיי אינטרטכנולוגי – אחת
היצרניות הגדולות באירופה ובארה"ב של רכיבים אלקטרוניים פסיביים ויצרנית עיקרית של
מוליכים למחצה.
המפעל במגדל העמק מייצר קבלים רב שכבתיים לצרכים תעשייתיים מגוונים .תהליכי
היצור אוטומטיים ונתונים להשגחה קבועה של העובדים .נעשים בו תהליכי הלחמה ידנית
נקודתית ,תיקונים ,הלחמה בטבילה לאמבטים ,ניקוי חלקים בממיסים אורגניים ,שקילה
והוספת מרכיבים .הכנת תערובות בפורומולציה נעשית באופן ידני.
היכנסו כאו לקריאת מידע על הפליטות הסביבתיות של המפעל מדוחות קודמים
ניטור בסביבת העובדים
הבדיקות שקיבלנו
שתי בדיקות במהלך ( 2009שכללו  8מדידות) ,בדיקה אחת במהלך ( 2010שכללה 24
מדידות) .ובדיקה אחת של חשיפה עורית ( 6מדידות) בשנת .2010
לפי נתוני המעבדה הארצית 1בוצעו שתי בדיקות (כולל לרעש) ב 2010-ושלוש בדיקות ב-
.2011

החומרים שנדגמו בבדיקות
אבץ אוקסיד ,נדפים ,איזופרופיל אלכוהול ,אלומיניום-מתכת ,אתיל אצטט ,בוטיל אצטט,
בוטנול ,דיאוקסן ,מתיל אתילקטון ,ניקל-תרכובות ,עופרת אנאורגנית ,פורמלדהיד,
פרופילברומיד ,קולופוני ,קסילן ,תערובת ממסים.

תוצאות חריגות
קולופוני :התקן לחשיפה לזמן קצר הוא  0.05 TLV-STELמ"ג למ"ק.
במדידה אחת מתוך  32מדידות שבוצעו ( 4.5%מהמדידות) נמצאה חריגה מהתקן.
החריגה הייתה פי  4.7מהתקן לחשיפה לזמן קצר.
עופרת על משטח :הערך המומלץ הוא  22מיקרוגרם ל 100-סמ"ר.
בחמש מדידות מתוך שש שבוצעו נמצאה חריגה.
החריגות היו עד פי  336מהערך המומלץ.
סיכום התוצאות
מתוך  32מדידות ,נמצאו חריגות מהתקן ומהערך המומלץ בשש מדידות (18.75%
מהמדידות).

ניטור ביולוגי
לא קיבלנו נתוני ניטור ביולוגי .לפי התקנות נדרש ניטור ביולוגי בגין ניקל וקסילן .לפי
תשובת משרד הכלכלה ,לא בוצע ניטור ביולוגי לחומרים אלה מאחר שלא היו חריגות
בניטור הסביבתי.
אשר לקולופוני – אין בדיקות רפואיות.

תשובת משרד הכלכלה
יש חריגות לעופרת בבדיקות משטחים בלבד (בדיקת זיהום של משטח עבודה) ולא
בבדיקות נשימתיות .התקנות אינן דורשות בדיקות משטחים .לפיכך לא נדרשת בדיקה
רפואית של עובדים .בדיקות רעש מתבצעות כנדרש.

