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והמתגלגל של  חמורהמשבר דחופה להתערבות מיידית של כנסת ישראל ב רוםיזוהי קריאת ח
  לבן.-ה כחולי, משבר חמור בתעשיבישראל טק-הייבתעשיית ה השבועות האחרונים

    .ובמניעתו המשבר בעצירת הדחופה , קוראים לעזרתךECI Telecomאנחנו, עובדי 

כעת נמצאת  ,"טק-יההי "אומתבעבר ספינת הדגל של שהייתה  בה אנו עובדים, החברה החברה

   !במצב חרום לאומי

 הנהלת, "טמשהב מול שנים וארוך ענק בחוזה זכיהלאחר  מידכספי המדען הראשי ו קבלתלאחר  רגע 

, בארץ עובדיה 800-עובדים מתוך כ 100של  מידיים פיטורים לע ,ובציניות רוח בגסות ודיעהההחברה 

  !איום תחת נמצא לא, ובסין בהודו החברה עובדי 800 יתר של התעסוקתי ביטחונם. בארץ ורק

 ,לתהום חסרת תקדיםבעשור האחרון זו כבר עובדה ברורה ומוגמרת שמצבת העובדים בארץ, דוללה 

זה לא מפריע לחברה ליהנות מכספי המדינה, החברה בעולם. עובדי פחות ממחצית מהווים וכעת אנו 

הפיטורים לא ממש על , כאמור. שם ולהעביר בהדרגה ובהתמדה פעילות לסניפי החברה בהודו וסין

  !הפרק

, כמו גם למען המדינה בכל במשך שנים כולנו עובדים אשר נותנים את הנשמה שלנו למען החברה

   ובחינוך ילדנו לאהבת הארץ.מערכה אפשרית, במילואים, בקהילה 

   לא נסכים לכך! .הדרך לא סוףההנהלה נתנה לנו להבין שזו 

  .איתנו אתכם וצריכים, למאבק יוצאים אנחנו, וחצי כשנה לפני שהוקמה אחראית עובדים כנציגות

מודה אף החברה  עליה ברורה בהכנסות. שנה מוצלחת לחברה עם הייתה 2017שנת חשוב שתדעו ש

  .בתקשורתבכך 

   !טק"-אנו נלחמים לא רק על עתיד החברה, אנו נלחמים על עתיד "אומת ההיי

עוד ועוד חברות לוקחות כספים  סין.- פעילות להודועוד ועוד חברות מפטרות עובדים ומעבירות 

  מהמדינה ומנצלות אותם לפיתוח בחו"ל.

טכנולוגים, לא תהיה להם אפשרות לילדנו לא תהיה סיבה ללמוד מקצועות המצב הזה יביא לכך ש

  .אל מחוץ למדינהחסרת תקדים בהגירה  נולבנות את עתידם בארץ וסופ

נהלת ה את המשבר לפני שנאבד לחלוטין את דרכנו! כדי לפתורהתערב  - אנו פונים אליך בבקשה
לפגיעה במאות עובדים ישראלים בה בעת שהיא נהנית מהטבות מדינת למעשה חברה אחראית ה

  על מוסדות המדינה.צינית קריאת תיגר מש ל. אנו רואים בכך מישרא

 הגולל ייסתם לא כי תקווה אנוו ,חלופותמספר נהלה הלכי ניתן למצוא פתרון, ואף הצענו  יודעיםאנו 
  .אנא עזרו לנו. ואנו נכונים לעשות כל שיידרש לשם כך. הישראלי ההייטק אומת חזון מעל

  לבנות ולהבנות. כמו אז, גם היום.כמאמר המשורר: אנו באנו לארצה 

  

  ישראל בשם עובדי החברה ECIועד עובדי 


