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 נכבדי/תי
 
 

 בתקופת הקורונההמשכיות עסקית  הנדון: 
 

זה מספר חודשים מכה נגיף הקורונה ברחבי העולם, זאת תוך כדי פגיעה משמעותית בכלכלה, בסחר 
ובצמיחה העולמיים. לצערנו, נגיף הקורונה לא פסח על אזרחי וכלכלת ישראל, ואנו בפתיחתו של הגל השני 

 בעל היקפי תחלואה משמעותיים.
 

ממשיכה התאחדות ולאור העלייה המשמעותית בהיקפי התחלואה,    בהמשך לפעילותנו בחודשים האחרונים
התעשיינים להעמיד את כלל המשאבים והיכולות העומדים לרשותה, במטרה לעזור לתעשייה הישראלית  

 לצלוח את משבר הקורונה על הצד הטוב ביותר.   
 

על משרדי האוצר הבריאות אנו פועלים בשיתוף פעולה עם כלל משרדי הממשלה באופן הדוק ויומיומי, בדגש  
והבטחון, זאת במטרה להביא לאסטרטגיה כלכלית רחבה לתמיכה במשק ובתעשייה הישראלית והתעסוקה, 

 תוך כדי המשבר ולאחריו.  
 

אנו פועלים להרחבת סל ההקלות והמענקים לתעשייה הישראלית, במטרה לצמצם, ככל שניתן, את הפגיעה  
ומתוך ציפייה להחזרת המשק הישראלי לצמיחה ברת קיימא בזמן הקצר בתעשייה ובעסקים בישראל 

 ביותר.
 

כחלק מפעילותנו, גיבשנו לפני מספר חודשים בשותפות עם משרד הבריאות את נוהל ההמשכיות העסקית 
לתעשייה. נוהל זה כולל את מירב הדרישות וההמלצות בכדי להתמודד עם מניעת התפרצות הקורונה 

נוהל זה עודכן כעת, ערב לויות תומכות להגברת הוודאות העסקית בתקופה מאתגרת זו. בתעשייה וכן פעי
  לחץ/י כאן.   –הגל השני, ותוכלו להיעזר בו באופן מיידי 

 
בימים האחרונים, אנו נתקלים בתלונות רבות בנושא איכוני שב"כ שגויים המחייבים כניסה לבידוד. 
במסגרת פעילותנו המשותפת עם משרד הבריאות, הוחלט לפתוח אפיק השגה ייעודי לתעשייה הישראלית. 

 . לחץ/י כאןלפרטים נוספים 
 

בנוסף, החזרנו בימים אלו את פעילותו של חדר המצב לתעשייה במתכונת מלאה לשירות חברי התאחדות 
 . 6893720-052  או 7194700-050בפלאפון  או  -  לחץ/י כאן התעשיינים: לפנייה מקוונת 

 
 בכל שאלה ובעיה אתם מוזמנים לפנות אלינו ולהתעדכן במגוון הערוצים הייעודים שהקמנו עבורכם:

  לחץ/י כאן.למעבר  -עדכונים שוטפים באפליקציית הטלגרם  •

  למעבר לחץ/י כאן. –עדכונים שוטפים באתר התאחדות התעשיינים  •
 פנייה לחדר המצב הייעודי לנושאי קורונה בהתאחדות התעשיינים:  •

 . 6893720-052  או 7194700-050בפלאפון  או  -  לחץ/י כאן לפנייה מקוונת 
 
 

 בברכה,
 
 

 רובי גינל 
 מנכ"ל 
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