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מסמך עבודה של פעולות חירום לפני הבחירות
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לכבוד שר האוצר

מר משה כחלון



 

מכובדי,

ראשית אנו מבקשים להודות לך מראש על נכונותך להפגש ולנסות 
לעזור לתעשיית המסעדות, בתי הקפה והברים של ישראל.

כידוע לך התעשייה שלנו במצוקה קשה, קשה מאוד. מטה לקרוס!

התעשייה שמעסיקה 200,000 עובדים

 מייצרת למשק 20 מיליארד שקלים בשנה

עוד כ 800,000 עובדין נהנים מהכלכלה שהתעשייה שלנו מייצרת

המעסיק הפרטי השני בגודלו במשק

כ 12,000 עסקי מזון דורשי רישוי בישראל

כ 50,000 בעלי עסקים של עסקי מזון

 יש חשיבות אדירה בכלכלת המדינה, בתרבות ובתיירות.

הענפים שנעשנים כל התעשייה שלנו הם רבים ומגוונים וקריסה של 
התעשייה תגרור אפקט דומינו שלילי וקשה שישפיע על מליון עובדים 

אזרחי המדינה.

״מסעדנים חזקים ביחד״ (להלן: מח״ב) הינה כיום הגוף היצוגי של 
התעשייה. 

אנחנו פה להישאר ולשנות את התעשייה והשיח של המסעדנים 
לתמיד ולטובתנו.

נכון להיום רשומים ומשלמים מעל 650 עסקים כיום.•

נגיע ל 1000 חברים משלמים עד סוף ינואר.•

נגיע ל 3000 חברים משלמים עד הבחירות.•

כיום הביעו תמיכה מעל 3400 עסקים.•

ערכנו בדיקה מעמיקה ומח״ב יכולים לגייס כ 3 עד 4 מנדטים 
בבחירות הקרובות.

לוקחים את גולנו בידנו ומוייבים לתוצאות מיידיות עבור התעשייה 
שלנו!



 

כבוד השר אנו צריכים את עזרתך המיידית עד סוף החודש בנושאים 
הבאים:

1. חוק היטל מס עובדים זרים
הוראת שעה להורדת שעור ההיטל ל 0% עבור תעשיית המסעדות.  •

2. הקפאת שומות מס הכנסה על היטל עובדים זרים
הקפאת כל השומות הרטרואקטיביות שניתנו למסעדות.•

לחלופין פריסה של 100 תשלומים עבור השומות בועדת חריגים •
מובנית לתעשייה.

3. פסיקת הטיפים
הנחה את מס הכנסה להקפיא את גביית המע״מ על הטיפים •

לתקופה של 24 חודש החל מאפריל 2019.

מח״ב גילתה ומרכזת את הכח האדיר של הענף שלנו שנמצא בכל 
רחוב בישראל, בכל צומת,  ברשתות החברתיות בחשיפה של מליוני 
עוקבים וביכולת ביצוע גבוהה כיזימים ואנשי עסקים שב״ה תביא 

אותנו לעשייה מבורכת שתעזור לענף בקרוב וברחוק.

מח״ב מצליחה להשפיע רבות על דעת הקהל.

לצערנו הזמן דוחק בנו ומצב העסקים בענף מחייב פעולות מהירות 
לכן נודה להחלטות וביצוע מהיר.

אנו סומכים ידנו על כבוד השר.

בברכה ,

תומר מור

מטה המאבק של "מסעדנים חזקים ביחד"


