
תקנות לשעת חירום והנחיות משרד הבריאות

להצטרפות לערוץ בטלגרם
לחץ כאן >>כל ההקלות והעדכונים באתר חמ"ל קורונה של התאחדות התעשיינים

לחץ כאן >>

משמעויות התקנות החדשות לחברות התעשייה >>

תקנות לשעת חירום >>

המשכיות עסקית בצל נגיף הקורונה: קובץ המלצות לצמצום התפשטות הנגיף במפעלים והבטחת רציפות הייצור >>

הנחיות כניסת טכנאים זרים לישראל >>

הנחיות לנסיעה ברכבים פרטיים ובתחבורה ציבורית, לציבור הרחב ולציבור העובדים >>

משרד הבריאות אגף ציוד רפואי: קבלת הצעות להתמודדות עם נגיף הקורונה >>

יחסי עבודה

עדכון מידע בנושא מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה >>

הארכת ההיתרים להעסקת מומחים זרים בתעשייה באופן אוטומטי >>

הגשת דיווח למשרד הכלכלה והתעשייה על הגדלת מצבת העובדים או על העסקת עובדי מעטפת בבית העסק >>

אפשרות הגשת בקשות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה עקב נגיף הקורונה החורג מההיתר הכללי >>

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות >>

התמודדות עם נגיף הקורונה יחסי עבודה - מדריך למעסיקים >>

מצגת בנושא יחסי עבודה בעת התפשטות נגיף הקורונה >>

https://t.me/joinchat/AAAAAFQE5_6tVhOdaOKYPA
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=forms&cs=3100&langpage=heb
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6340&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%970304.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/y2_310320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/h1_310320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%943003.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA2603.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%203003202.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%940104.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8%20%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%20%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8.pdf
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6322&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/y3_310320.pdf
https://www.gov.il/he/service/vital-workers-report


נאלצת להוציא עובדים לחל“ת או לפטר עובדים? נסייע לך לעזור להם לצלוח את המשבר! >>

הרשמה למעסיקים למנגנון ההשמה של התאחדות התעשיינים >>

פיננסים ותשלומים קבועים

התחשבות בית הדין לעבודה במגזר העסקי >>

הארכת אשרות לכל מי שמחזיק רישיון ישיבה לפי סעיף 2(א)5 >>

עדכון בדבר כללים לקבלת דמי אבטלה בעת חופשה ללא תשלום >>

הרחבת תשלום מע"מ על בסיס מזומן כדי להקל על המגזר העסקי >>

נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל: העלאת ריביות האשראי במערכת הבנקאית >>

מנכ״ל ההתאחדות למנהל רשות המסים - גביית מס שווי שימוש ברכב בעת המשבר >>

דרישת התאחדות התעשיינים להפסיק גביית מס שווי שימוש ברכב >>

הקרן להלוואות בערבות המדינה - מסלול קורונה >>

לחברי התאחדות התעשיינים והקרן ההדדית - קרנות מימון למפעלים קטנים ובינוניים >>

הנחה בארנונה למפעלי התעשייה בעקבות משבר נגיף הקורונה >>

עדכון מנכ"ל משרד הפנים לרשויות המקומיות בנוגע להערכות להשפעות נגיף הקורונה >>

מכתב מאת ד"ר נחום איצקוביץ מנהל רשות להשקעות >>

הודעת רשות המיסים בנושא החזרי מס >>

תשובת רשות החשמל לגבי הנחות מיצרני חשמל פרטיים >>

רשות שוק ההון: השלכות מגיפת הקורונה - מידע לציבור >>

קרן הקורונה אושרה בועדת הכספים - לעקרונות הקרן >>

רשות המסים דוחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה >>

תזכיר חוק דחיית תקופות בענייני הליכי מס >>

רשת ביטחון ליצרנים הישראלים הקטנים והבינוניים המספקים סחורה לרשתות >>

שאלות ותשובות ארנונה בעת קורונה >>

הנחיות למעסיקים הפונים לקבלת היתר להוצאת עובדים המוגנים בהתאם לחוק עבודת נשים לחופשה ללא תשלום בעקבות התפשטות
וירוס הקורונה  >>

https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6319&langpage=heb
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6312&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/work/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%2016_03%D7%97%D7%9C%D7%AA.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C1603.pdf
https://www.gov.il/he/departments/news/visa-extensions-corona
https://www.industry.org.il/files/Harel/Mankal/2020/112020.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA%20%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA0104.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A1%20%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91%20%D7%91%D7%A2%D7%AA0204.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D2403.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D0104.pdf
https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6295&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D160320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D160320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%942403.pdf
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6287&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C2503.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%94%D7%95230320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A8%D7%9F%20%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2%202403.pdf
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6282&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/y1_300320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/c0204.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%940204.pdf


לוגיסטיקה

הודעה מישראייר – הטסת מטענים במחירים מוזלים >>

שטח אחסנה מכולות ריקות בחיפה >>

חברות התעופה הממשיכות להוביל סחורה לישראל וממנה >>

לוח טיסות מטען עדכני >>

חברת נמלי ישראל מודיעה על הקלות והטבות למשק הנמלי >>

הסרת חסמי יבוא כדרך להקל על ההתמודדות עם משבר הקורונה >>

דרישת נמל להקדים ולשחרר מכולות מהנמל >>

הקלות רגולטוריות

הקלות רגולטוריות לעסקים בהמשך לפניות ההתאחדות >>

משרד הבריאות: תהליך אישור ספקים חיוניים למערכת הבריאות >>

משרד התקשורת: מתן הוראות בשל נסיבות עקב המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה – שליחת חשבונית ללקוחות פרטיים >>

שינוי נוהל בדיקת עמידה ביעדי תכניות ממשל בשל נגיף הקורונה >>

הקלות ברישיון עסק >>

היערכות יבואנים בהתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בישראל >>

הודעת המשרד להגנת הסביבה על התחשבות בתעשייה בעת המשבר >>

פניית ההתאחדות למשרד להגנת הסביבה בבקשה להקל באכיפה רגולטורית >>

בקשה דחופה לפטור זמני מסימון אריזות לשוק המוסדי >>

עמדת התאחדות התעשיינים להצעת משרד התקשורת לשלוח חשבוניות בדואר אלקטרוני >>

הבהרות מאת הממונה על התחרות על רקע התמודדות עם נגיף הקורונה בישראל >>

https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6317&langpage=heb
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6303&langpage=heb
https://israel-trade.net/%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%95-%d7%94%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%99/
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6310&langpage=heb
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6271&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/Econmy/pdf/%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA%20%D7%97%D7%A1%D7%9E%D7%99%20%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90100320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C0204.pdf
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6311&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA2503.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%9E%D7%AA%D7%9F%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA%2022032020.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20020420.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%94%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA220320.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%A0%D7%95%D7%94%D7%9C%201603.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A8%20%D7%A9%D7%A8%20%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D%20160320.pdf
https://www.industry.org.il/files/college/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/a0204.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/b0204.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/f0204.pdf


עדכונים נוספים

להזדהות עם התעשייה הישראלית - העלו סטיקר לפרופיל הפייסבוק >>

יוזמה לקידום לימוד עצמי ומחקר >>

דוברות משרד הביטחון: מבצע הרכש הלאומי למאבק בנגיף הקורונה >>

עדכון על פעולות הממשלה ותפקוד המגזר העסקי באיטליה. גרמניה. צרפת. יפן. קוריאה. ארה"ב והודו >>

מאגר היצרנים והספקים למוצרי היגיינה ומיגון לקורונה >>

<<  VPN המלצות עדכניות ממערך הסייבר לגופי תמ"ק וממשל בנוגע לעבודה מרחוק + עבודה עם

קול קורא מרקטפלייס סייבר – פתרונות הגנה >>

אספקה מיידית של מסיכות 95KN לחברי ההתאחדות ובעלות מופחתת >>

<< COVID19 קול קורא לתכניות מחקר ופיתוח למוצרים תעשייתיים שנועדו למניעה, טיפול והתמודדות עם נגיף ה

<< ZOOM הנחיות הגנה בסייבר לשימוש ביישום

https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/zoom3003.pdf
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6306&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA%202503.pdf
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6298&langpage=heb
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%20%D7%94%D7%97%D7%95%D7%A5%D7%91%D7%A8%20%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%200204.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%A7%D7%95%D7%9C%20%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%20%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%20%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8170320.pdf
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6262&langpage=heb
https://www.industry.org.il/index.php?dir=site&page=union_articles&op=item&cs=6255&langpage=heb
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/cmarket
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA%20%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A80104.pdf

