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 הכרזה על חברות תעשייה כ"מפעל חיוני" בייצוא לכלכלת ישראל הנדון: 

 
התקיימו סבבי לחימה קצרים וארוכים, שהתאפיינו בהשפעה כידוע לכם, בשני העשורים האחרונים  

 רבה על התעשייה בכלל ועל הוודאות העסקית של חברות תעשייה יצואניות ורב לאומיות בפרט.
 

סגירתם של מקומות בסבבי הלחימה בשנה החולפת, הוחלט מספר פעמים ע"י פיקוד העורף על 
לכן, עלה הצורך בבחינה מחודשת של רשימת המפעלים החיוניים .  עבודה שאינם חיוניים

 בתעשייה, זאת במטרה לאפשר לחברות אלו להמשיך ולפעול ככל שניתן גם בסבבי לחימה. 
 

ת התעשיינים בשיתוף פעולה עם אגף משק לשעת חירום במשרד לאור זאת, פועלת התאחדו
העבודה והרווחה על ההכרה וההכרזה על חברות תעשייה העונות על הקריטריונים כ'מפעל חיוני', 

 זאת מתוך ההבנה כי יש לאפשר לחברות תעשייה אלו להמשיך ולפעול בחירום.
 

 ?מי מוגדר מ'מפעל חיוני'
מגדיר על מנת להבטיח אספקת מוצרים ושירותים חיוניים במצבי  1קמפעל חיוני הוא מנגנון שהחו

 חירום, כלהלן:
 
הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום כל מפעל או חלק ממנו,  .1

 . הספקה או שירותים חיוניים
 

חיונית לקיום הספקה או כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו  .2
, והשר )שר העבודה והרווחה( אישר אותו בצו לעניין זה; השר )שר שירותים הדרושים לציבור או ליצוא

 העבודה והרווחה( רשאי למנות ועדה לייעץ לו לעניין מפעלים חיוניים;. 
 

 ?כיצד מוכרז מפעל חיוני
, 1967-ת חירום, התשכ"זהכרזה על מפעלים חיוניים מתבצעת מכוח חוק שרות עבודה בשע

ומתבצעת באמצעות רשות כח אדם לשעת חירום, במשרד העבודה והרווחה בהתאם לפניית 
 המשרדים הרלוונטיים )במקרה יצוא, ע"י משרד הכלכלה והתעשייה(.

 
 :ההטבות להן זכאים מפעלים חיוניים הינן

 ה שאינם חיוניים., במקרים בהם ניתנות הנחיות לסגירת מקומות עבודהמשך עבודה בחירום (1)
 בעת חירום, לרבות אישור מעבר בחירום וזכויות עובדים בחירום.  ריתוק כוח אדם מקצועי (2)
 שחרור כלי רכב מחובת גיוס לצה"ל.  (3)
 כאשר המשק במחסור, ובהן: חשמל, דלק, מים ותקשורת. קבלת עדיפות בהקצאת תשתיות (4)
רי גלם מיובאים ו/או יצוא סחורות בעת בשחרור סחורות ו/או חומ  עדיפות בנמלי הים, האוויר והקרקע (5)

 חירום. 
 
 
 
 
 

 
 1967-ז" תשכ, חירום-בשעת עבודה שירות חוק 1



 

 
 

 
 ייצוא' -מי יכול להיות מוגדר כ'מפעל חיוני 

עומדת בקריטריונים והקווים המנחים שנקבעו ע"י מינהל  הרואה עצמהכל חברה תעשייתית 
 החירום במשרד העבודה, באחת משתי אפשרויות:

 
 חיוני למשק: חברה תעשייתית המספקת מוצר ו/או שירות  .1

 חברה המספקת מוצרים וחומרים חיוניים למערכת הבטחון, צה"ל, מערכת הבריאות ועוד.  .א
 חברה המספקת מוצרי מזון ו/או מוצרי צריכה חיוניים / קיומיים להמשך תפקודו של העורף. .ב
 חברה המספקת מוצרים וחומרי גלם לחברות תעשייה המוגדרות כחיוניות ו/או קיומיות. . ג

 
 תית ההכרחית לכלכלת ישראל ביצוא חברה תעשיי .2

 מתוך המחזור. בעלת היקפי הייצוא משמעותייםחברה  .א
 של החברה במידה ולא תייצא. הפגיעה בפעילות העסקיתפוטנציאל  .ב
 של החברה. הפגיעה במוניטין היקף  . ג
 וההשקעות הזרות בחברה. מבנה הבעלות .ד
 .סיכון לתעסוקת העובדים .ה
  השקעות המדינה בחברה.  .ו

 
ואתם סבורים  שחברתכם עומדת בקריטריונים לקבלת מעמד של "מפעל חיוני", יש להעביר היה  

 : לבחינה פרופיל חברה הכולל את הפרטים הבאים
 
 חברות המייצרות מוצר ו/או שירות חיוני  .1

 עיקר הפעילות העסקית .א
 ענף תעשייתי  .ב
 מחזור מכירות והיקף הייצוא מהמכירות. . ג
 מספר מועסקים )ישיר( .ד
 רפי בו פועלת החברהאזור גיאוג .ה
 המוצרים ו/או השירותים החיוניים המסופקים ע"י החברה  .ו
 משרד הבטחון, משרד הבריאות, צה"ל וכד'. –לקוחות עיקריים ממוסדות מדינה  .ז
לקוחות עסקיים המהווים 'מפעל חיוני' בעצמם ושהיעדר אספקת מוצר ו/או שירות אליהם תביא  .ח

 .לפגיעה משמעותית בשרשרת אספקת מוצריהם
 פגיעה פוטנציאלית בפעילות העסקית של החברה .ט

 
 חברות 'חיוניות לכלכלת ישראל ובייצוא'  .2

 עיקר הפעילות העסקית, לרבות המוצרים ו/או השירותים הנמכרים ע"י החברה.  .א
 מחזור מכירות והיקף הייצוא מהמכירות. .ב
 ענף תעשייתי  . ג
 אזור גיאוגרפי בו פועלת החברה .ד
 העסקית של החברה במידה ולא תייצא.פוטנציאל הפגיעה בפעילות  .ה
 היקף הפגיעה במוניטין של החברה. .ו
 מבנה הבעלות וההשקעות הזרות בחברה. .ז
 מספר המועסקים וסיכון לתעסוקת העובדים. .ח
 השקעות המדינה בחברה )מענקים( .ט
 לקוחות עיקריים בארץ ובחו"ל   .י

 
 התאחדות התעשייניםאת הפרטים לעיל וכן לקבלת ליווי מקצועי יש לפנות אל 
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