
  , שיכון ובינוי וענפי המשקתעשייה, מסחר
מוצרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי השירותים או ה כל אספקת

 הבאים:הפעילות 

 

 מזון ומשקאות

ייצור, ייבוא, עיבוד, הובלה, אחסנה, אספקה, חלוקה, אריזה, שיווק, הפצה, מכירה  (1)

 קמעונאית וסיטונאית, של מזון ומשקאות.   

 

 טואלטיקה, ניקיון ותמרוקים

ייצור, הובלה, אחסנה, אספקה, אריזה',ייבוא, שיווק הפצה ומכירה קמעונאית  (1)

 וסיטונאית של מוצרי פארמה, טואלטיקה, ניקיון, תמרוקים, חיתולים והיגיינה אישית.

 

 בריאותשירותי 

 מכוני אופטיקה; (1)

 יצרני וספקי ציוד ואביזרי שיקום; (2)

ייצור, ייבוא, שיווק ואספקת ציוד רפואי, ציוד ואביזרי שיקום, מחקר ופיתוח,  (3)

 תרופות ומכשור רפואי;

 מרכזים לוגיסטיים ומעבדות; (4)

חוות גידול וריבוי, מפעלי ייצור, בתי מסחר  -עוסקים בתחום הקנביס לשימוש רפואי (5)

 למוצרי קנביס ושינוע;

 

  והגנת סביבה תשתיות שיכון, בינוי,

ייצור והובלה של מלט, חצץ, פלדה, בטון, ברזל, אלומיניום ובלוקים, כרייה, חציבה,  (1)

חומרי גמר ומוצרי גמר לבנייה, מוצרי בידוד ואיטום, מערכות בניין, מוצרי ריבוד )אספלט(, 

 ציוד הרמה ושינוע, אלמנטים טרומיים, רכיבים הנוצקים בבטון והובלת החומרים הנ"ל;

 שירותי ניהול ופיקוח על בנייה; (2)



 ; 1965-שירותי מדידה ומכוני בקרה כמשמעותם לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה (3)

 ;פסולת( וטיפול בה –מפעלים ואתרים לסילוק פסולת מכל סוג )להלן  (4)

 חברות לניהול בתי גיל זהב ומקבצי דיור; (5)

, 1998-חברות לדיור ציבורי כהגדרתן בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח (6)

 מערך הדיור הציבורי;  הפעלתלצורך 

 חברות לניהול סיוע בשכר דירה. (7)

 

 

 , שליחות ובלדרותשירותי הובלה, אחסנה

שירותי שינוע מטענים והובלה בתחבורה יבשתית, אווירית וימית ומסופי המטען  (1)

 המשמשים אותם; 

 שירותי אחסנה, לרבות בתי קירור וממגורות;  (2)

 חוק סוכני המכס(; -)להלן 1964-המכס, התשכ"הסוכן מכס כהגדרתו בחוק סוכני  (3)

 א לחוק סוכני המכס;24משלח בינלאומי כהגדרתו בסעיף  (4)

 מחסן רשוי כהגדרתו בפקודת המכס;  (5)

 מערכת שחרור מכסי מל"מ שער עולמי; (6)

 ס ושילוח סחורות מקומי ובינלאומי;עמילות מכ (7)

 שירותי שליחות ובלדרות. (8)

 

 

 

 

 

 



 שונות

מבנים ובכלל זה בטיחות, מעליות, אינסטלציה, חשמלאות, ניקיון שירותי תחזוקת  (1)

 ;ותברואה

שירותי טכנאות, שירותי תקשורת, השירותים והמוצרים של הגנת הסייבר  (2)
ואבטחת מידע ושירותי מחשוב ובפרט שירותי תמיכה, תחזוקה, אחזקת בסיסי נתונים 

 ופיתוח הכרחיים שלא ניתן לבצעם באמצעות גישה מרחוק;

 אבטחה ושמירה. (3)

 מוקדי שירות טלפוניים; (4)

 שירותים תומכים בחישוב ותשלום שכר. (5)

 .1953-"גהתשי התקנים חוק לפי מאושרות מעבדות (6)

 

 חקלאות 

מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של  (1)

 מזון לבעלי חיים; 

 תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי;ייצור ושיווק תרופות וטרינריות,  (2)

 משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;  (3)

 אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;  (4)

 ייצור ושיווק דשנים וחומרי הדברה לחקלאות;  (5)

 

מפעלים שהפסקת פעילותם עלולה לגרום לפגיעה רבה 

 בכלכלה המשפיעה על המשק

 .1959-"טהתשי, הון השקעות לעידוד לחוק 51 בסעיף כהגדרתו מועדף מפעל (1)

 

 


