
 תמונת מצב הקורונה  – אתם  שואלים ואנחנו מבררים ומביאים תשובות מוסמכות 

 

 

: קשורות לתפקוד מערך האבטחה בעת סגרה בהמשך לפוסט מאתמול עלו כמה שאלות מהחברים   

 במידה ויוטל סגר מה הנוהל בנוגע לאישור תנועה / מעבר ? .1

 ?  למי פונים על מנת לקבל את האישור .2

 ?  מאבטחים מגיעים לעבודה מנהלי ביטחון ואיך  .3

שניים ברכב פרטי, לאור הצורך בהסעות  ההנחיה מדברת על האם יש פתרון רגולטורי להסעות עובדים,  .4

   במפעלים חיוניים האם יש החרגה לנושא זה ? 

. ים ליקטנו עבורכם מספר תשובות לאחר בירור עם הגורמים הרלוונטי  

 

עם רח"ט אבטחה משטרת  ום  בין איש הקשר מהנהלת הפור (    2020מרץ  19בשיחה שהתקיימה היום )חמישי 

, עלו הדברים הבאים: ישראל תנ"צ מוריס חן  

 מצב הקיים. הסיוע מלא למשטרת ישראל בביצוע משימותיה ע"פ חוק והחטיבה רתומה כרגע ב . א

החטיבה מפיצה באופן קבוע ) לפעמים יותר מפעם אחת ביום ( הנחיות בדף הפייסבוק שלה ברמת   . ב

)קישור לדף הפייסבוק של    הרח"ט מבקש מכולם לבקר בדף שלהם ולהתעדכן. על בסיס יומי – בלמ"ס 

 . החטיבה עלה בפוסט אתמול( 

 : במידה ויוטל הסגר כיצד ינועו מנבטים /מאבטחים??   ו את הרח"טנשאל . ג
 

 תשובה :  

משטרת ישראל יורשו לנוע ממקום המגורים  הנושאים תעודה החתומה ע"י   מאבטחים /מנבטים -

 למקום העבודה בלבד וחזרה לביתם . 

 

 : כיצד ינועו שומרים / מאבטחים למקום עבודתם? וד שאלנו ע . ד
 

 שובה : ת

לרכז רשימה   מנכ“ל הארגון הארצי של חברות השמירה והאבטחה בישראל הוטל על מר פיני שיף  

 דרך חברות השמירה שתועבר לאישור משטרה.  

 

והפנה אותנו    לאבטחה החטיבה לא מתעסקת בנושאי תפעול מפעליים שלא קשורים הרח"ט הוסיף ש .ה

 . להתאחדות התעשיינים/ רח"ל

 :   השיחה עם הרח"ט סכום ל

  פורההשת"פ המודה על התמיכה של הפורום , שמח על הרח"ט   

  ישמח לשמוע ולסייע הרח"ט במידה ויש לפורום הערות / הארות 

  .נציג הפורום יעמוד בקשר יומי עם החטיבה וניתן לרכז דרכו שאלות או בקשות רלוונטיות 

 

 

 



 : וקיבלנו התייחסות מהדוברהתאחדות התעשיינים למאחר וחלק ניכר מהקב"טים אינם מונחים פנינו גם 

 

בעקבות הנזקים הנלווים להתפשטות נגיף הקורונה, התאחדות התעשיינים מפעילה זה מספר שבועות חדר מצב  

 . בשת"פ עם רח"ל  מיוחד לתמיכה בתעשייה הישראלית

 ניתן לקבל מידע מקיף אודות: במסגרת פעילות חדר המצב  

 • הצטרפות לקטגורית "מפעל חיוני".  

 • הנחיות רגולטוריות בדבר פתיחת המפעלים ואופן העבודה.

 • מחסור בעובדים ושאלות בדיני עבודה. 

 • שינוע מטענים בנמלי הים והאוויר, ושחרור סחורות מעוכבות. 

 עובדים למפעלים. • הנחיות משרד הבריאות בדבר דרכי ההגעת 

 • קרן הלוואות בערבות מדינה. 

 • מתן תמיכה לאיתור חומרי גלם במחסור.  

 • דחיית תשלומי מע"מ, ארנונה, ופריסת תשלומי ביטוח לאומי. 

 • רכש מרוכז של חומרי חיטוי. 

 • התאמת הסביבה העסקית למשק בשעת חירום.  

   

 , ניתן לפנות: 22:00 -ל   8:00ה בין השעות -ימים א  -  לקבלת מענה מחדר המצב 

 mailto:mokedcorona@industry.org.ilאו במייל    5198765-03|  5198763-03|  5198700-03

 

 לתמיכה מחוץ לשעות הפעילות ניתן לפנות: 

 mailto:avivh@industry.org.il   6893720-052 אביב חצבני מנהל תחום חירום

 mailto:elad@industry.org.il  7194700-050אלעד נצר מנהל חדר המצב  

מן אמת לגבי כל ההנחיות ואופן עבודת  התאחדות התעשיינים פתחה ערוץ טלגרם ייעודי למצב ובו עדכונים בז

 המפעלים בזמן המשבר. ניתן להצטרף בקישור הבא: 
https://t.me/joinchat/AAAAAFQE5_6tVhOdaOKYPA 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

במפעלים חיוניים האם יש החרגה  לאור הצורך בהסעות  פתרון רגולטורי להסעות עובדים האם יש לגבי השאלה 

   לנושא זה ? 

ההמלצה/הנחיה לשני אנשים ברכב חלה על כולם ויש   –מהגורם המנחה בנושא וזה משרד הבריאות  התשובה 

 בהתאם )מוניות/ רכב פרטי וכדומה( כל עוד לא תתקבל הנחיה אחרת זו ההנחיה הרלוונטית.    ךלהיער
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