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 תוכנית מגן תעשייה 

 V1 – 6.9.2020גרסה 
 

 תעשייניות ותעשיינים יקרים, 
 

, והיצרניתההמשכיות התפקודית  ובמטרה להביא להגברת הוודאות העסקית    רב  זירותבמספר  בחודשים האחרונים פעלנו  
 והשירותים למשק בתקופה מאתגרת זו.לצד הבטחת בריאות העובדים והעובדות בתעשייה ולהמשך אספקת המוצרים 

 
יכולת מוכחת לשמירה במקביל  ו , תוך הפגנת אחריות לאומית  במשימה  הצלחה רבהבהתעשייה הישראלית עמדה, עד כה,  

 על בריאות העובדים וקטיעה יעילה של שרשראות ההדבקה בתוך החברות.
 

 6, את תוכנית מגן תעשייה, אשר כוללת  1.9.2020אשר עוד מצפים לנו בחודשים הקרובים, השקנו ביום  נוכח האתגרים  
 . וולונטרייםמעגלי הגנה 

 
למעבר  סמכא    יהתעשייה כברמפעלי  וככל שנדע להפגין יכולת מוכחת, כך יוכרו    "פיילוט"אציין כי תוכנית זו הינה בבחינת  

 כלים מקצועיים וטכנולוגיים נוספים. בנתמכות  הבביצוע חקירות אפידמילוגיות פנימיות ברות תוקף לרגולציה עצמית 

 
עסקית ורציפות תפקודית  להמשכיות  ,  גבוהה  ת בוודאומעגלי הגנה משולבים, אשר הטמעתם תביא,    6התוכנית הינה מכלול של  

 ברמה הגבוהה ביותר. 
 

  לחץ כאן  –למצגת כוללת על תוכנית "מגן תעשייה" 
 
 

 בברכה.
 

 ליאור לוי 
 יו"ר פורום המשכיות עסקית

 התאחדות התעשיינים 
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 חדר המצב של התאחדות התעשיינים  –  ליבת המערך

 
לטובת חברות התעשייה, אשר מהווה מוקד ידע וליווי מקצועי    24/7לה חדר מצב הפעיל  יהתעשיינים מפעכאמור, התאחדות  

 : וביניהם בכל אחד מהאפיקים הרלוונטיים, 
 אופן הטמעת מערך הכלים השונים במסגרת תוכנית 'מגן תעשייה'. .א
 ם במשבר הקורונה. מתן מידע רציף באשר לשינויים בפעילות התעשייה, בהתאם לתקנות והנחיות החירו .ב
 סיוע שוטף בשחרור עובדים מבידוד לאור איכון שגוי.  . ג
 סיוע באישורי מעבר לעובדים קריטיים, לאור הכרזה על 'אזור מוגבל'  .ד
 באמצעות אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים.  –התייעצות בנושאי דיני ויחסי עבודה  .ה
 ן ואשראי במשבר הקורונה.  התייעצות בנושאי מענקים וכלי סיוע ממשלתיים וקרנות מימו .ו
 

 : לשאלות וליווי מקצועי ניתן לפנות כל העת לחדר המצב של התאחדות התעשיינים
    avivh@industry.org.il ,6893720-052 אביב חצבני 

 elad@industry.org.il ,7194700-050 אלעד נצר 
 gilr@industry.org.il ,9478743-050 גיל רגב 

 

 
 נוהל ההמשכיות העסקית לחברות התעשייה  –מעגל ראשון 

 
חוק לתיקון  בהתאם ל  ,חברות התעשייה אשר הוחרגו מהגבלת מספר העובדים במקום העבודהככלל חברות התעשייה, ובפרט  

העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות  הגבלת מספר    –ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש  
 נדרשות לפעול בהתאם לנוהל ההמשכיות העסקית., 2020- נגיף הקורונה החדש(, תש"ף

 
 מצב המשפטי בחוק, התקנות והנחיות משרד הבריאות.  נציין כי נוהל ההמשכיות העסקית מתואם כל העת בהתאם ל

 
 :סוגיות עיקריות בשלושכאמור, הנוהל דן 

הקורונה .1 נגיף  התפרצות  למניעת  החברה  המלצות  עבודה  בשטחי  החברתי,  הריחוק  כללי  על  שמירה  לרבות   ,
 בקפסולות ושמירה על היגיינה. 

בביצוע החקירה האפידמיולוגית יש לפעול בהתאם לנוהל החקירה    –  התמודדות עם גילוי עובד חולה קורונה מאומת .2
 במעגל השני. 

 . מ'אזור מוגבל' אישורי מעבר לעובדים קריטיים  .3
 

   לחץ כאן –לנוהל ההמשכיות העסקית 
 

 חקירה אפידמיולוגית פנימית  נוהל   –  שנימעגל 
 

האחרונים צברו חברות התעשייה ניסיון רב בביצוע חקירות אפידמיולוגיות פנימיות כחקירה בעלת ערך רב    בחודשיםכאמור,  
 לחקירות האפידמיולוגיות אשר מבוצעות ע"י לשכות הבריאות המחוזיות. 

 
התעשייה   חברות  בידי  לסייע  מנת  ו על  ובינוניותהגדולות  מיטביות,    כאחד  הקטנות  פנימיות  חקירות  נוהל    נכתבבביצוע 

 : אשר יסייע, )שאושר על ידי משרד הבריאות( החקירה האפידמיולוגית הפנימית
 . בלבד , תוך בידוד העובדים הנדרשים בכךביעילות שרשראות ההדבקה בתוך המפעליםקטיעת ב .1
  .בהקדם האפשרי ה"לשגרהחזרה " הבטחת .2
    למזער ככל שניתן את ההפרעה בייצור ובהמשכיות העסקית .3

 

  לחץ כאן –  רה האפידמיולוגית הפנימית יקחהלנוהל  

mailto:avivh@industry.org.il
mailto:eladn@industry.org.il
mailto:gilr@industry.org.il
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_308.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_308.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_308.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_308.doc
https://www.industry.org.il/files/Econmy/elad/hamlaza08920.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/aug/nohal160820.pdf
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 )פיילוט(   אפידמיולוגיים פנימיים לבודקיםהכשרה    –  שלישימעגל 
 

דיגיטאלית  מבית אוניברסיטת   עוברים הבודקים הכשרה  כחלק מהכשרת הבודקים האפידמיולוגים של משרד הבריאות, 
JOHN HOPKINS . 

 
על מנת להעמיק את ידיעת ממונה    באופן וולונטאריזאת, מוצע לחברות התעשייה לבצע את ההכשרה הדיגיטאלית    רלאו 

 חלק ממערך ההגנה הפנים מפעלי. בכלים והיבטים מקצועיים נוספים, כ הקורונה  
 

מעגל זה מהווה קו הגנה נוסף, שכן הכשרה זו הינה הכשרה המוכרת ע"י משרד הבריאות ובכך מספקת נדבך מקצועי נוסף  
 באשר לתקפות החקירה אפידמיולוגית הפנימית. 

 
 ה העברית.משרד הבריאות לתרגמה לשפאנו פועלים יחד עם נציין כי בעת הזו ההכשרה הינה באנגלית ו

  

 
 

   לחץ כאן –להכשרה 
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 )פיילוט(   פתרונות טכנולוגיים לניטור המגע בין העובדים –  רביעימעגל 
 

במטרה לבצע חקירה אפידמיולוגית יעילה ומהימנה, ישנו הצורך כי יבוצע שימוש בכלים טכנולוגיים תומכים לניטור המגע  
והתגלה עובד חולה קורונה מאומת, ויהווה כלי מהותי במהימנות החקירה   רק במידהאת החברה  ישמשו  אשר  בין העובדים,  

 הפנימית של המפעל בשיח עם משרד הבריאות.  
 

 וולונטרית הטמעה  . אולם לצד זאת,  מצלמות האבטחה הפרוסות במפעללרשות מרבית חברות התעשייה    ות בט זה, עומדבהי
אשר מנטרים את המגע בין העובדים במהלך שעות העבודה, הינם כלי עזר משמעותי בביצוע של כלים טכנולוגיים תומכים,  

 חקירה איכותית.  
 

 : הכלים הטכנולוגיים הנבחנים 
 פיילוט תוכנה המותקנת בסלולאר, המזהה ועוקבת אחר מיקום העובדים בשטח המפעל בלבד  –אפליקציית סלולר  .1
העובדים, על מנת לזהות קרבה לחולה מאומת,   למגע ביןדו"ח    )או רדיו( המספק   wi-fiמשדר מבוסס    –מתקן עצמאי זעיר   .2

 . בשטח המפעל בלבד
  

עילותם ותוך התייחסות לאפשרות התקנתם במפעלים, עלויות השימוש וההקמה שני הכלים הנבחנים נבחרו לאחר בחינת י
 ומידת השפעתם על פרטיות העובד.  

 , ביצענו פיילוט עם הפתרון האפליקטיבי לסלולר, ואנו מזמינים אתכם להטמיעו. נציין כי בעת הזו
רסם פרטים נוספים להטמעת הפתרון  מצוי בתהליכי בחינה ותיקוף ועם קבלת תוצאות הבחינה נפ  המתקן העצמאיפתרון  

 במפעלים. 
  

 
 

   לחץ כאן – למידע 
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 )טרם אושר(   בדיקות קורונה )מטוש + סרולוגיות(    – חמישי מעגל 
 

מחברות התעשייה לבצע בדיקות קורונה לעובדיהן, הן מטרה לצד ביצוע החקירה האפידמיולוגית הפנימית, מעוניינות חלק  
 להפיג את החשש בקרב העובדים והן לצורך אימות נוסף לעניין מניעת התפרצות נגיף הקורונה במפעל. 

 
 מבטלת את חובת הבידוד. אינהנציין כי במידה ונדרש העובד בידוד, קבלת תוצאת בדיקה שלילית *
 

 

 

   לחץ כאן – למידע 
 

 
 
 
 
 

https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/september/koronatest0809.pdf
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   סיוע הדדי ושיתוף ביכולות ייצור ואחזקה –  שישימעגל 
 

חברות התעשייה, אפשרות לסיוע הדדי ביכולות הייצור בין  הגברת הוודאות העסקית, הינה הניהול הסיכונים ונדבך נוסף ב
 זאת בתרחיש איום לפיו נדרשת )או נאלצת( החברה לעצור את פעילות קווי הייצור )חלקם או כולם(, לאור התפרצות הנגיף 

 . ובידוד עובדים חיוניים או לאור תקלה אשר לא ניתן לתקנה בשל מגבלות הקורונה
 

ה לבצע שיתופי פעולה והדדיות בייצור נוכח משבר לאור זאת, בחנו את האפשרות לפיה יהיה באפשרותן של חברות התעשיי
 :הקורונה, זאת ללא הצורך בפנייה לממונה על ההגבלים העסקיים, ובהן 

 השאלת עובדי ייצור ו/או טכנאים ו/או עובדי אחזקה למספר ימים. .א
 השלמת מחסור בחומרי גלם ו/או חומרי עזר.  .ב
 שיתוף יכולות ייצור.  . ג

 

  לחץ כאן –   למידע נוסף
 

https://www.industry.org.il/files/marketing/SOS/september/a3_030920.pdf

