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 לכבוד
 מר בנימין נתניהו

 ראש הממשלה
 
 

 כבוד ראש הממשלה,

 
 
 
 
 
 

 לכבוד
 מר משה כחלון

 שר האוצר
 
 

 כבוד השר,

 
 
 
 
 
 

 לכבוד
 ח"כ הרב יעקב ליצמן 

 שר הבריאות
 
 

 כבוד השר,
 
 
 

 לסגור את הבור; לצאת מהסגר

(  covid19זה כחודשיים מצויה מדינת ישראל בהתמודדות עם אויב שטרם ידעה כמותו. נגיף הקורונה )
 הנגיף. התפשטות המתפשט בעולם כולו, לא פסח על מדינתנו ואנו בעיצומו של קרב בלימה כנגד 

על יכולתה של מערכת הבריאות להתמודד ו על בריאות הציבור אמנם נושא אופי בריאותי המאיים 'אויב'ה
ה, אולם האיום האמיתי והמשמעותי הינו זה הכלכלי. הנגיף  העימו בשל התפשטות מהירה ותחלואה גבו

משבר ערער באופן קשה את שרשרת הערך בעולם ופגע פגיעה אנושה בכלכלות רבות המעמידה אותנו בפני 
כלכלי עולמי. משבר זה מחייב אותנו לבחון את יכולתנו לשמר כלכלה חזקה ואיתנה תוך אספקת כל צורכי  

נאמר כבר כעת, למשבר הכלכלי פוטנציאל לאובדן המשק והמשך האצת והתרחבות הכלכלה הישראלית. 
 חיי אדם שאינו קטן מזה של הסיכון הבריאותי של הנגיף. 

מדינת ישראל נקטה עד כה בצעדי מנע ובלימה אשר הביאו לכך שאנו עדים להתמתנות בשיעורי ההתפשטות 
ובסיבוכים הנגרמים בעקבות הנגיף. עם זאת, צעדים אלו אלצו אותנו לצמצם באופן קיצוני את הפעילות 

ני האבטלה ונתו מצומצמתהכלכלית במשק, עד לכדי עצירה כמעט מוחלטת. כיום פועל המשק בתפוקה 
 שוברים שיאים שלא ראינו כמותם שנים רבות. 

אולם המחיר , לעיכוב בהתפשטות המחלהמדיניות הממשלה להתמודדות עם נגיף הקורונה אמנם מביאה 
ה, להעמיד אותנו בפני המשבר הכלכלי הגדול בתולדות ההכלכלי לצד מדיניות זו עלול, בסבירות גבו 

 ישראל בעולם לשנים רבות. משבר אשר יבלום את תנופת המדינה. 

נשיאות המעסיקים והעסקים אנו,  משק הישראליול , לתעסוקהמתוך דאגה עמוקה למדינת ישראל
להעמיד בפני הממשלה חלופות   אנשי מדע, רפואה וכלכלה, חשים מחוייבותרבה של  ה  תמיכתםוב  בישראל

 להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. 

בפרט, ועל דרכי  covid19בהתבסס על הידע המדעי שנצבר בעולם בנושא מחלות אפידמיות בכלל, ונגיף 
אנו סבורים כי ישנן דרכי התמודדות חלופיות המאפשרות ההתמודדות ונתוני התחלואה במדינות שונות; 

 נימלית בפעילות הכלכלית במשק. יטובים יותר, תוך פגיעה מ ואףומים, נתוני תחלואה ד
       

 
)לרמה  אנו סבורים כי יש להסיר באופן מידי את צוואר הבקבוק המונע הרחבה ניכרת של מערך הבדיקות

, כפי שמתחייב מהחלטת הממשלה בנושא, ולעשות מאמץ מהיר להספקת אלף בדיקות ביום( 20-30של 
עשייה המקומית תירתם ת. אין לנו ספק כי המקומיריאגנטים וכדומה, גם מייצור ערכות בדיקה, מטושים, 

 .ותספק את הצורךלמאמץ 
הסכנה ם הקשים, עדיין לא עברנו את מספר החולים בכלל והחוליקצב הגידול של למרות מגמת הבלימה ב

להתגייס לסגירת נרתמה למהלך ושמחה של מחסור אפשרי במכונות הנשמה. שוב, התעשייה הישראלית 
 הפער. 

, מאפשרים להקל את הפגיעה במשק באופן הנתונים כיום, המראים על האטה ניכרת בקצב התחלואה
 והוא ממשיך לרדת.יום  14ימים להכפלתם כל  3קצב הגידול ירד מהכפלת מספר החולים כל  הדרגתי.

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

מגמת הירידה בקצב ההדבקה היא מגמה כלל עולמית. הנתונים מראים  שבכל אירופה המערבית קיימת 
 1ירידה כזו והיא תגיע בימים הקרובים לרמה בה קצב ההכפלה של הנדבקים יהיה למעלה משבועיים. 

להערכתנו כאשר המנהיגים באירופה ייווכחו לדעת שזה המצב הם יחזירו את המשקים שלהם לפעילות,  
 וחבל שאנו נפגר אחריהם. 

 
מהתוצר( והפניית   8%- בקצב ההדבקה הנוכחי, הנזק הכלכלי הנגרם כתוצאה מהסגר )לפי הערכתנו כ

יותר יום באובדן עלות לנו בסופו של המאמצים לטיפול בקורונה, על חשבון חולים במחלות אחרות, עלול ל
 .הסרת המגבלות מן המשק והציבורמאשר חיי אדם 

 :אי לכך אנו ממליצים כי

תורחב  שבועמידי ו 50% -לפחותל העבודה במעגל ההשתתפות מכסת תגדל  הפסח למחרת מייד •
 , היטב  מאותרים  מחלה מוקדיב  בהתאם למגמת השיפור בהתפשטות הנגיף עד לכדי הפעלה מלאה.

 ההדבקה   קצב  בו  למצב  בהגעה  היא  גם  תותנה  במוקדים אלה  והסרת המגבלות  ההדבקה  קצב  ייבחן
היגיינה אישית, על כל זאת כמובן עם המשך על הקפדה  .ליום אחוז חמישה של לרמה מתחת ירד

 חבישת מסכות וכדומה.

 חום  מדידת)כמו    אבחון  אמצעי  להוסיף,  הבדיקות  מערך  את  עוד  להרחיב  יש  הסגר  להסרת  במקביל •
( ולהעביר את כל האוכלוסיות הנמצאות בסיכון, או שאותרו כבעלי  'וכו אולם, לחנות כניסה בכל

 . רפואי לטיפול או לבידוד ישלחו , כמובן הנשאים. קורונהה  נגיף לגילויתסמינים בדיקות 
 

לעיל תבטיח את יציבותו והתאוששותו המהירה של המשק הישראלי  אסטרטגיהבנקיטה אנו משוכנעים כי 
המדיניות  . זאת, שעה שהמשךמתן בטחון כלכלי ותעסוקתי לאזרחיםתוך הימנעות מאסון כלכלי ותוך 

 ולבכייה לדורות.  כלכלית הלקריס בסבירות גבוהההקיימת יביא 
פעילות מקסימלית חזרה מהירה למאפשרת  מדיניות התמודדות אשר    מידיאנו קוראים לאמץ באופן  לפיכך,  

   של המשק הישראלי. 
 

גדולה. המשק   משבר הקורונה מעמיד בפנינו סכנה כלכלית מוחשית אולם לצדה עומדת גם הזדמנות
 וחקלאות  יהיבהון אנושי מהטובים בעולם, בכושר יזמות וחדשנות יוצא דופן, בתעש הישראלי התברך
לנו לצלוח את ההאטה  יאפשרוו, לצד נתונים כלכליים חיוביים, מאפיינים אלגמיש.  יצרנימפוארת ובמגזר 

  העולמית מחוזקים דווקא. כל שנדרש הוא לאפשר פעילות כלכלית מלאה תוך מתן תמיכה להאצת הפעילות 
 הכלכלית, חברתית וכן גם בריאותית חייבת להכריע את הכף למהלך כזה. תהתועל וההשקעות במשק.

 
 נשמח לעמוד לרשותכם ככל שיידרש ולהציג נתונים וממצאים מדעיים בנושא.

 
 בכבוד רב,

 
 

 ד"ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים 
 עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר בישראל
 אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 עו"ד איילת נחמיאס ורבין, ח"כ לשעבר, סגנית נשיא התאחדות התעשיינים 
 אבי בן אסייג, מנכ"ל אוסם

 אבי בן חמו, מנכ"ל מ.ש. אלומניום
 מנכ"ל חברת עינת מדיקל -אבי שפי 

 Highseclabאביב סופר, מנכ"ל  
 דירקטוריון קבוצת פזאברהם ביגר, יו"ר 

 אדיב ברוך, יו"ר מכון היצוא
 אודי בן אורי, יו"ר איגוד תעשיות בניה וצריכה

 ITLאופיר גמליאל, מנכ"ל  
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 KLA Tencorאורי תדמור, מנכ"ל 
 אייל דרור, מנכ"ל שטראוס

 אייל זסלבסקי, מנכ"ל בינת מערכות תוכנה בע"מ
 אייל מליס, מנכ"ל תנובה

 אילן פלטו, מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות 
 אלדד תמיר, תמיר פישמן

 קרנות נאמנות; יו"ר שדולת הנשים  IBIאלה אלקלעי, יו"ר  
 אלון רייגר, מנכ"ל א.מ.ן. מחשבים

 אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר
 אמיר הדס מנכ"ל ת.מ.צ

 מנכ"ל קבוצת עמית עמילות מכס בע"מ -אמיר שני  
 חברת מגה דנט אספקה רפואית מנכ"ל -אמירה לנדאו 

 מנכ"ל חברת טולדנט בע"מ -אמנון הדרי 
 אסף שמש, מנכ"ל סנמינה

 אריק טל, מנכ"ל נוקיה
 בלה יעקובי, מנכ"ל נובליסט 

 ברוך מאיר, דירקטור רן פלדות
 גד פרופר, יו"ר לוריאל ישראל 

 GBIמנכ"ל  -גיורא בשור 
 גיל אורון, מנכ"ל אורבוטק

 ידס בע"ממנכ"ל מ. ס -גל סידס 
 ד"ר אלי אברמוב, יו"ר איגוד הכימיה והפרמצבטיקה

 General Electric gas Powerד"ר יום טוב סמיה )אלוף במיל'(, מנכ"ל 
 ד"ר צבי מרום, באטמ, יו"ר איגוד ההייטק הישראלי 

 דובי פרומיביץ, מנכ"ל רומולד 
 דודו קוכמן, מזכ"ל תנועת מושבי האיחוד החקלאי

 נת תעשיות מזון; יו"ר איגוד המזון דודי מנביץ, יו"ר עי
 דן אלמן, רשיונל סיסטמס; נשיאות התאחדות התעשיינים

 דן פרופר, יו"ר קבוצת אסם
 דניאל ספיר, מנכ"ל תקשוב

 דרור בין, מנכ"ל רד בינת
 הנרי צימרמן, יו"ר טרלידור

 חיים גבריאלי, יו"ר תנובה
 מנכ"ל עופר אבניר בע"מ  -טל ברנר 

 טל קאופמן, מנכ"ל סימטל ציפויים 
 מנכ"ל גיל  י. מדיקל בע"מ -טלי גיל קמיר 

 יאיר סרוסי
 יאיר רוטלוי

 יואב זייף, מנכ"ל סטאטסיס
 יונתן בשיא, יו"ר איגוד התעשיה הקיבוצית

 יוסי אשכנזי, יו"ר איגוד תעשיות מתכת חשמל ותשתיות
 יו"ר ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ  -יוסי ויליגר 

 EMTניב הדר, מנכ"ל י
 יעקב בכר, יו"ר הארגונים האזוריים של התנועה הקיבוצית

 יצחק בז'רנו, יו"ר רדימיקס 
 יצחק ניסן, מנכ"ל ניסטק

 ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח
 נשיאת קבוצת י.י. שטיר בע"מ -ישראלה שטיר 

 מאיר מרדכי, מנכ"ל מוראל תקשורת
 למאיר צור, יו"ר התאחדות חקלאי ישרא

 נא בע"מ-מנכ"ל שחק -מאיר קלוגהפט 
 מנכ"ל חברת פורבי בע"מ -מדונה חובל 

 מודי כידון
 מוטי גלבמן, מנכ"ל אופיר אופטרוניקה

 מוטי לוין, מנכ"ל חיפה כימיקלים
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באדג'ט -מנכ"ל דומיקאר בע"מ  -מוני בר 
 דרוק, מנכ"לית איגוד התעשיה הקיבוצית  מירים

 לאומיות -מריאן כהן, נשיא קבוצת מר; נשיא ארגון הגג של לשכות המסחר הדו
 מנכ"ל פילו אש בע"מ-נטלי אבן 

 יו"ר אביב ייעוץ עיסקי -ניצן ארליך 
 ניר גלילי, מנכ"ל סונול 

 ניר מאיר, מזכיר התנועה הקיבוצית
 PCBעובד שפירא, מנכ"ל 

 עופר גרינברג, מנכ"ל אפלייד מטריאלס ישראל
 עמוס שפירא, יו"ר אלו"ט; לשעבר נשיא אוניברסיטת חיפה

 יו"ר המניע לינוע בע"מ  -עמיעד ליפשיץ 
 עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים

 פרופ' איציק בן ישראל
 פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל המרכז הרפואי הדסה

 לנשיא הקריה האקדמית אונופרופ' שמואל האוזר, משנה 
 צבי ימיני, תעשיין 

 מנכ"ל חברת אליעזר לינביץ בע"מ  -צביקה לינביץ 
 ציון גינת, יו"ר אינרום תעשיות 

 ראובן אבלגון, יו"ר דירקטוריון רוסאריו קפיטל בע"מ
 מנכ"ל ליימן שליסל בע"מ  -ראובן שליסל 

 קארד-רון פאינרו, מנכ"ל לאומי
 ור חברה למסחר בע"ממנכ"ל רוזד -רועי רוזנק 

 רמי טרבולסי, מנכ"ל נמרוד תעשיות; יו"ר פורום איסו"ל 
 רים יונס, בעלים, אלפא אומגא הנדסה בע"מ

 יו"ר פורום מנכ"לים, התאחדות התעשיינים  –רן טוטנהאור 
 רני גלזר, מנכ"ל תבור אלקטרוניקס

 רפי קמינר, מנכ"ל פנגיה איי.טי   בע"מ
 שי וייל, בעלים קבוצת הרטוב

 שי פרמינגר, מנכ"ל אי.אר.אן סליקת תשלומים
 שלומי בסון, מ"מ מנכ"ל בז"ן

 שלום שמחון, לשעבר שר החקלאות ושר התמ"ת
 שמואל שטרנשוס, מנכ"ל מולטילוק

 שמיר שטיין, מנכ"ל פיברולן 
 שמעון בויקו, מנכ"ל מעבדות סיסטם

 שרגא ברוש, יו"ר קבוצת מפעלי י. ברוש
 
  
 


