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 , אדוני ראש הממשלה

פונים אליך בבקשה להגן על התעשיה שהיא  בשם כלל תעשיית ההי טק ,טק הישראלית -י אנחנו ראשי תעשיית ההי
 המוביל של הכלכלה הישראלית מפני אסון כבד. הקטר 

אנו שייכים לחלק  על מנת לעצור את המגפה. המיטביות אנו מודעים למצב המורכב והחובה להשתמש בדרכים 
 באוכלוסיה שנענה בקפידה עד כה להוראות הממשלה ואף החמיר עם עצמו להשגת תוצאות מיטביות. 

זרים למדינה משאבים רבים והביא למדינת ישראל את  מאת הכלכלה הישראלית  מוביל    קטר ההי טק הישראלי    מאידך, 
 . The startup nationכ ותהילתה שמה 

על אי הכללת חברות הטכנולוגיה במסגרת חברות חיוניות למשק    פעמים במשך מספר שעות  3שהשתנתה  ההחלטה
 עובדים בשטח המפעל משמעותה היא ריסוק ההי טק הישראלי ובכיה לדורות.  30%והגבלתם  ל 

ההחלטות שהתקבלו עומדות בניגוד מוחלט למה שהוחלט אף במדינות שנפגעו קשה לעין ערוך ונשמח לספק את  
 . עבודת מטה ,סטטיסטיקה ומיטב אנשי האקדמיהשמאחוריהם   הנתונים המדויקים

, ליקוי  "  מעידים על חוסר רצינות מבית  תשובות מעין אלו שקיבלנו מגורמי הממשלה  "ההי טקיסטים כבר יסתדרו
 מאורות  בתהליך הההחלטה. 

בעת שכולם  ביחוד    ימצאו ספקים אחרים ש  אין ספק  לא ימתינו עד סוף המשבר ו    לקוחות מאמץ של עשרות שנים יעלם.  
 .  נזקקים למוצרים

 לאחר עידן הקורונה ברורה. וודאי   ,כעת ההשפעה על המשק הישראלי 

 : מבקשים  אנו  בקפידה הנושא  את   שבחנו ולאחר  לפיכך

 מעובדיהם החיונים לצורך המשכיות עסקית.  30%יוכלו להעסיק עד   -עובדים  100חברות הגדולות מ 

 מהעובדים החיוניים לצורך המשך פיתוח וייצור.  50%להעסיק עד עובדים יוכלו   100ל   50חברות בין 

 מהעובדים החיוניים לצורך המשך פיתוח וייצור.  75%עובדים יוכלו להעסיק עד  50חברות הקטנות מ 

 עובדים קריטיים .  10%למנכ"לי החברות יהיה אישור לנייד 

 
ולוגיה העילית בהחרגה בדיוק כפי שעשיתם  לבקשתנו ולהחזיר ולהכליל את חברות הטכנמיידית  תלהיענו  נבקש

,  י האובייקטיבבמצב בהחלטותיכם לפני ששונו באישון לילה וללא שיתופנו ללא שנראה שהיה איזה שהוא שינוי 
    ולהשאירה על כנה לכל תקופת ההשבתה במשק.

 , בכבוד רב 

 טק  -חברי איגוד ההיי

 

, רפי חדד, מנהל הפיתוח  אפלייד מטיריאלס גרינברגר, מנכ"ל , עופר צבי מרום, יו"ר איגוד הייטק ומנכ"ל חברת באטם 

מוטי גלבמן,  כספים פיליפס,  הערן מאייר, סמנכ"ל  דרור בין, מנכ"ל רד תקשורת מחשבים,  העסקי חברת פלקס ישראל,  

סמנכ"ל שיווק סינאל, דב  ארז בוגנים,   , אסף שמש, מנכ"ל סנמינה,קבוצת מר , יו"ר חיים מרמנכ"ל אופיר אופטרוניקה, 

טל קאופמן, מנכ"ל סימטל ציפויים, שמיר שטיין, מנכ"ל   רפסון, מנכ"ל אורם/ראם, רן גלזר, מנכ"ל תבור אלקטרוניקס, 

, מנכ"ל  שי לוי מולהם ג'באלי, סמנכ"ל כפסים אלפא אומגא הנדסה,  , מנכ"ל א.ט.מ אופקים,עמירם שור פיברולן, 

   .בע''מ   יסטקנ, יו"ר יצחק ניסן ,  איי.וי.אקס 


