
 
 

 

 
 י' אב תשפ"ב אביב,   -תל         
 2022אוגוסט,  7               
     

 לכל חברי ההתאחדות           

 8 / 2022חוזר מנכ"ל                
 לכבוד  

 המנהל /ת הכללי/ת 
 
   

 נכבדי/תי 
 

 
   ופתיחת חדר המצב לתעשייה מבצע 'עלות השחר' ברצועת עזה

  
מיוחד'   מצב  'חדר  התעשיינים  התאחדות  פתחה  והדרום,  עזה  בעוטף  הביטחוני  המצב  לאור 
שתפקידו לתת מענה לתעשיינים עבור תקופה קשה ומאתגרת זו, להיות מעודכנים באופן בהיר  

הפעילות   את  לקיים  לכם  ולסייע  לעת,  מעת  שיפורסמו  הביטחוניות  בהנחיות  העסקית ומדויק 
   ככל שניתן.

  
 התאחדות התעשיינים חדר המצב 
   danaa@industry.org.ilובמייל  9718511-054 , בניידדנה אופיר

  gilr@industry.org.il ובמייל   9478743-050בנייד   , גיל רגב
 shirk@industry.org.ilובמייל  6466705-08 , בטלפון:שיר קורקין

 
ועד   20:00שעה    6.8.2022למדיניות ההתגוננות האזרחית מטעם פיקוד העורף החל מיום  

 לחץ כאן – 18:00שעה  7.8.2022ליום 

 לחץ כאן –איזורי ההתגוננות לפירוט ההנחיות לניהול שגרת חיים ומפת 

יש לעקוב באופן שוטף אחר עדכון ההנחיות בעדכוני חדר המצב לתעשייה  
 ועדכוני פיקוד העורף  

 מספר הבהרות:  
  

  שכרתשלום סוגיית היעדרויות עובדים ו .1
 עובדים.  ההיעדרויות ושכר הבשלב זה אין מתווה אשר מסדיר את נושא 

מוסדרות אלה  סוגיות  בהקדם  לרוב  להסדירן  פועלים  ואנו  יותר  מאוחר  כך  בשלב   .
למשל, הסדרים שגובשו בעבר חייבו מעסיקים לשלם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה 

ממס רכוש. מכל מקום,  עקב הנחיה של פיקוד העורף, והמעסיקים קיבלו החזר על כך  
בשלב זה הסדר כאמור לא גובש ולפיכך, ככלל, החוק אינו מחייב מעסיק לשלם שכר 
נסיבותיהם  לאור  שונים  מקרים  לבחון  מומלץ  לעבודה.  הגיע  לא  אשר  לעובד 

 הספציפיות.  
 

   היתרי העסקה מיוחדים .2
מיוחדים   העסקה  היתרי  בהנפקת  עוסק  הכלכלה  במשרד  ואכיפה  הסדרה  מינהל 

 מפעלים שבשל המצב הבטחוני נפגעו סדרי עבודתם. ל
  ניתן לפיכך לפנות למינהל ולהגיש בקשה לקבלת היתר לעבוד בשעות נוספות חריגות, 

   אשר כמובן יבחנו על ידו. 
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לשאלות והבהרות בנושא יחסי עבודה, היעדרויות, תשלום שכר והיתרי העסקה 
 .  03-5198819  מיוחדים, יש לפנות לאגף עבודה בהתאחדות התעשיינים בטלפון

  
 

 מפעלים חיוניים  .3
חברות תעשייה אשר מוגדרות כ'מפעל חיוני' נדרשות להיות קשובות להנחיות 

 רד הכלכלה והתעשייה. המפורשות של אגף משק לשעת חירום במש
  

מלקחי העבר, בכל הקשור לתביעות אפשריות של פיצויים בגין נזקים, אנו גם 
 ממליצים:  

לתעד כל אירוע מול לקוחות המבטלים עיסקה או ספקים הנמנעים מלהגיע או   •
 לספק סחורה. 

 לתעד היעדרות עובדים או עזיבת עובדים הנובעת ממצב הלוחמה.  •
לתעד במסמכי החברה כל מקרה של תוספות שכר מיוחדות, מתן הנחות לא   •

   שגרתיות או כל תוספת עלות אחרת, הנובעת ישירות ממצב הלוחמה.
 לתעד את סגירת צירי התנועה במידה ומבוצעים.   •

  
 אנא הישמעו להוראות פיקוד העורף!  

  
התאחדות התעשיינים והתעשיינים בכל רחבי הארץ מחזקים את ידי מנהלי המפעלים בדרום  

 ועובדיהם ויעשו כל מאמץ לסייע.  
 
 
 

 
 

 
 בברכה,

 
 

 רובי גינל
 מנכ"ל 


