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 לכבוד

 ח"כ יולי אדלשטיין
 שר הבריאות

 ירושלים
 

 נכבדי,

 

 והחיוניתהקצאת מכסת חיסונים ייעודית כנגד נגיף הקורונה לתעשייה הקיומית הנדון: 

ועד היום, נרתמה התעשייה  2020כידוע לך, מאז פרוץ משבר הקורונה בתחילת חודש מרץ 
הישראלית לייצר בכל הכוח, זאת לצורך הבטחת המשך אספקת המוצרים והשירותים למשק 

 ואזרחי ישראל.
 בחודשים שחלפו, יזמה התעשייה עם אנשי משרדך את תוכנית "מגן תעשייה", אשר הוכיחה עצמה

וכך הבטיחו את המשך כאפקטיבית בקטיעה מוצלחת ויעילה של שרשראות הדבקה במפעלים, 
  הרציפות התפקודית והייצורית, זאת לצד שמירה מקסימאלית על בריאות העובדים.

חשוב לא פחות, איתנותה והמשך פעילותה של התעשייה הישראלית לאורך המשבר ולאחריו הוכיחו 
חה המרכזי של המשק, בהתמודדותו "הקורונה הכלכלית" והמשך התעשייה הינה קטר הצמי כי

פעילותה קריטית ליציאה מהירה מהמשבר הכלכלי, חזרה למסלול של צמיחה וצמצום ממדי 
 האבטלה.

יחד עם זאת, לאחר חודשים ארוכים, עומדים מפעלי התעשיה החיוניים עם אתגרים וסיכונים 
לאור מחסור חמור בהון אנושי מיומן וטכנולוגי, משמעותיים להמשך הרציפות התפקודית, זאת 

 :מהסיבות הבאותהנובע, בין היתר, 
, דבר אשר מפחית את גמישות העבודה והתגברות המשך עבודה בקפסולות ומשמרות קבועות .1

 על פערי כ"א. 
לאור חשיפה לחולי קורונה ו/או מהעובדים  בחברות התעשייה,  15%-ממוצע חובת בידוד לכ .2

 הודעות איכון, אשר מרביתם המוחלט לאור חשיפה מחוץ למקום ושעות העבודה.
היעדרות עובדים חיוניים וקריטיים המתגוררים בישובים אדומים שהוכרזו לגביהם "אזור  .3

 מוגבל".
קיומיים להתמודד על מקרי בידוד או התפרצות גדולים בקרב עובדיהם כבר היום נאלצים מפעלים  

אשר העמידו, לא אחת, את יכולת אספקת המוצרים הקיומיים לשוק בסכנה ממשית. עם בוא עונת 
הגשמים קיים חשש ממשי להתגברות ההיעדרויות אשר יכולה בהחלט לפגוע ביכולת האספקה 

 הסדירה למשק כולו.
 

ת להבטיח את המשך פעילותה של התעשייה הקיומית והחיונית בשעת האמור ועל מנלאור 
כי תורה להקצות מכסת חיסונים בהיקף של לפחות אני פונה אלייך בבקשה בהולה המשבר, 

הבטיח את המשך כך נוכל ל .מנות חיסון לטובת עובדי התעשייה הקיומית והחיונית 000100,
 . מחד והמשך אספקת המוצרים והשירותים החיוניים מאידך הרציפות הייצורית

 
 בכבוד רב,

 

 ד"ר רון תומר 

 עתקים:ה
 מר עמיר פרץ, שר הכלכלה והתעשיה

 מר מאיר בן שבת, ראש המל"ל
 פרופ' נחמן אש, פרוייקטור הקורונה הלאומי

 תת אלוף ניסן דוידי, מפקד מפקדת אלון

 


