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כ״ח באדר א‘, תשה״ט

לכבוד שר האוצר,

 מר משה כחלון,

א.נ.מ

״מסעדנים חזקים ביחד״ מבקשים להודות לך מראש על נכונותך לעזור 
לתעשיית המסעדות, בתי הקפה והברים של ישראל.

להלן תימצות הצרכים הדחופים של התעשייה אשר ימנעו קריסה מיידית:

פסיקת הטיפים:1.

אי החלת מע״מ על הטיפים עד 2020 א.

הסדרה בחקיקה של הטיפים בישראל עד שנת 2020ב.

תיקון חוק היטל עובדים זרים:2.

הורדת ההיטל ל 0%, השוואת ההיטל לזה של החקלאות.א.

הקפאת תשלומים עבור ההטילב.

 לחלופין לסעיף מעל פריסה ל 72 תשלומים עבור כל היטל הרטרו ג.
אקטיבי.

פריסת התשלומים תהיה ללא ריבית או הצמדה.ד.

בהמשך הסדרת חקיקה לביטול ההיטל הרטרואקטיבי בחקיקה ה.
והשבת כספים שנגבו למסעדנים.

פחת מואץ  - הכרה מידית בהוצאה על ההיטל.ו.

הכרה של שווי ארוחות ע״פ עלות שווי הגלם.ז.
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חוק פיקדון עובדים זרים:3.

ביטול ההפרשות לפנסיה לעובדים זרים, קרי ביטול חובת הפרשה א.
של ה 16% על המעסיק.

אי חיוב תשלום של  של 20% משכר מבקשי מקלט.ב.

ככלל החרגת תעשיית המסעדנות מחוק הפקדון.ג.

עבודה מתומרצת:4.

הכרה בעבודה מתומרצת לבוגרי צבא במסעדות בכל התפקידים. א.

להשוואת  לתעשייה שלנו את ההטבות וההקלות בתחומים כמו ב.
ארנונה, עבודה מועדפת, מכסות עובדים ועוד לענף המלונאות.

הקצאת עובדים לענף:5.

אישור מכסה של 10,000 עובדים זרים בתנאים זהים לענף א.
המלונאות.

הגדלת המכסה ממכסה קיימת והבאתם ישירות לתעשיית ב.
המסעדות.

הכשרה מקצועית לישראלים:  6.

אישור תשלום לבעל העסק עבור הכשרת צוותים מקצועיים בטבחות א.
ובניקיון.

הכשרה בבית העסק.ב.

פתרון בעיית תן ביס וסיבוס:7.

הכרזה מיידית על החברות הנ״ל כדואופול והחלת כל החבויות א.
הנדרשות בחוק.

הכרזה מיידית על החברות הנ״ל כחברות אשראי והחלת כל ב.
החבויות הנדרשות בחוק.
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תמרוץ עסקים בתעשייה מהפריפריה:8.

הכרזה על תוכנית תמרוץ מיידית לעסקים מהתעשייה הפועלים א.
בפריפריה מהנגב והגליל.

הקלות ותמריצים לעסקים מהתעשייה באזורים המוגדרים אזורי ב.
פריפריה לפיתוח תרבות פנאי. כלכלי וחברתי.

בניית אגף תעשיית כלכלת הפנאי:9.

פיתוח התמורה למשק ע״י יצירת מנגנון לקידום תעשיית א.
המסעדנות בישראל.

סינוף למשרד התיירות או באוצר.ב.

נודה לשיתוף פעולה פורה עם כבוד השר ומשרדו.

אנוכי זמין לכל שאלה והרחבה בכל נקודה.

בברכה,

תומר מור

"מסעדנים חזקים ביחד"


