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לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
נכבדי/תי
תעשייניות ותעשיינים יקרים,
הנדון :סיכום פעילות התאחדות התעשיינים במבצע "שומר חומות"
לאחר כשנה מאתגרת נוכח התפרצות נגיף הקורונה ,ותחילת חזרת הכלכלה והתעשייה הישראלית למסלול של צמיחה,
נאלצנו כולנו להתמודד ,שוב ,חוסר הוודאות העסקית והביטחונית ,נוכח מבצע "שומר החומות".
שוב ,פעלה התאחדות התעשיינים במהירות ויעילות והקימה חדר מצב למתן מענה פרטני לחברות התעשייה ,בדרום,
במרכז ובצפון הארץ ,זאת לצד פעילות עם קובעי המדיניות ,ובהם :רח"ל ,פיקוד העורף ומשרדי הממשלה.
פעלנו בכדי לאפשר את המשך הפעילות העסקית והייצורית ,למרות האתגרים.
אני רואה לנכון לסכם במספר משפטים את עיקר הפעילות של ההתאחדות:
.1

המשך פעילותם של מקומות עבודה ומפעלים שאינם חיוניים ,זאת בתנאי וקיים מרחב מוגן – הישג בהשוואה
לסבבי הלחימה משנת  ,2018-2019בהם ניתנה הנחיה על סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים.

.2

מתן מענה ל 1,500-פניות מקרב חברות התעשייה ,במגוון נושאים ,ובהם :משמעויות הנחיות ההתגוננות ,אישורי
מעבר לעובדים בצירים חסומים ו/או מערים בעוצר לאור המהומות ,התקנת מערכות התראה פנים מפעליות ,הבנת
הגדרת מרחב מוגן תקני ,ליווי מקצועי בתביעות בגין נזק ישיר ,חובות המעסיק בגין היעדרות עובדים ,הובלת
ואחסון חומרים מסוכנים ועוד.

.3

ליווי מקצועי בהגשת תביעות בגין נזק ישיר לאור פגיעת רסיסים ו/או רקטות

עבודתנו לא הסתיימה ,ואנו ממשיכים לפעול במספר מישורים נוספים ,ובהם:
.1

הסדרת מנגנון הפיצויים בגין ירידת מחזורים ו/או שכר עובדים – לבקשתנו ,תואם דיון בוועדת הכספים של
הכנסת ביום שלישי ,25.5.2021 ,בנושא .לרבות קידומן של תקנות קבע למתן פיצויים עם פרוץ סבבי הלחימה.

.2

הסדרת רשימת המפעלים החיוניים – בהיבט זה מבוצעת עבודת מטה ע"י רח"ל ,משרד העבודה והרשויות
היעודיות במשרדי הממשלה .עבודה לה אנו שותפים.

.3

פריסת מרחבים מוגנים ומערכות התרעה באזורי תעשייה וכן סבסוד רכישת אמצעי מיגון ע"י חברות התעשייה.

.4

ביצוע עבודת מטה בהתאחדות התעשיינים ליצירת נוהל המשכיות עסקית לכלל מתארי החירום ,לרבות :לחימה,
אפידמיולוגיה ואסונות טבע.

התאחדות התעשיינים תמשיך לעמוד לרשותכם ,גם בשגרה ,לצרכי היערכות לחירום.
בברכה,
רובי גינל
מנכ"ל

