
 

 
 

  לכבוד 
 המנהל/ת הכללי/ת  

 נכבדי/תי 
 

 חברים יקרים, 
 
 

 משבר הקורונה  –בחירום הכרזה על חברות תעשייה כ"מפעל חיוני"   הנדון:  
 

בשבועות האחרונים, אנו עדים לאחת מהאתגרים המשמעותיים ביותר עימם נאלצה מדינת ישראל 
 להתמודד מיום הקמתה. 

 
כחלק מההתמודדות עם המשבר, נדרש מכולנו לנקוט באחריות מקסימאלית ולהכין עצמנו לתסריט 

 סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים.  –הקשה מכל 
 

מאפשר הכרזת מפעלים חיוניים אד הוק בחירום  1967-ום, התשכ"זחוק שירות עבודה בשעת חיר
 .על פי בקשת רשות ייעודית, הליך מקוצרב
 

 : לצורך כך, אנו פועלים בשני מישורים
 ברמה הענפית.  ענפים חיונייםהגדרת  .1
   .של חברות התעשייה ברמה הפרטניתהגדרה  .2

 
 

 ? מה יכול להיות מפעל חיוני
 
, ובהם: משרדי למוסדות המדינה מוצרים וחומרים חיונייםמספקת המייצרת וחברה  .א

 המשלה, רשויות ממשלתיות, רשויות  וכד'.
 

מוצרי מזון ו/או מוצרי צריכה   ובהם מוצר ו/ו שירות חיוני למשק, המייצרת ומספקתחברה  .ב
 חיוניים / קיומיים להמשך תפקודו של העורף.

 
 מה נדרש 

 פרופיל חברה הכולל את המידע הבא:  .1
 זור גיאוגרפי בו פועלת החברה.שם החברה + ח.פ + א .1.1
 מוצרים עיקריים המיוצרים ע"י החברה ומהווים לתפיסתה כמוצר חיוני במשק.  .1.2
 מספר העובדים בשגרה + מספר העובדים הנדרשים בחירום כחיוניים. .1.3

 
המספקת מוצרים וחומרי , של  מפעלים חיוניים אחרים בשרשרת האספקההחיונית חברה  .ג

 לחברות תעשייה המוגדרות כחיוניות ו/או קיומיות. , אריזה וכד'גלם
 

 מה נדרש 
 פרופיל חברה הכולל את המידע הבא:  .2

 שם החברה + ח.פ + אזור גיאוגרפי בו פועלת החברה. .2.1
הלקוחות המהווים מוצרים עיקריים שהינם קריטיים בשרשרת האספקה של  .2.2

 מפעלים חיוניים בעצמם.
ושהיעדר  בעצמן'מפעל חיוני'  לפחות, המוגדרים המלצה תומך משני לקוחות מכתב  .2.3

אספקת מוצר ו/או שירות אליהם תביא לפגיעה משמעותית בשרשרת אספקת 
 מוצריהם.

 מספר העובדים בשגרה + מספר העובדים הנדרשים בחירום כחיוניים. .2.4
 
 



 

 
 

 
 
 
 ביצוא לכלכלת ישראל בבעלות זרה חברה החיונית  . ד

 
 מה נדרש 

 פרופיל חברה הכולל את המידע הבא:  .1
 שם החברה + ח.פ + אזור גיאוגרפי בו פועלת החברה. .1.1
 מוצרים עיקריים המיוצאים. .1.2
 היקף המכירות והיקף היצוא מהמכירות )בדולרים ובאחוזים( .1.3
 מבנה הבעלות בחברה. .1.4

 


