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 לכבוד
 ,בעלי עסקים ומנהלים יקרים

 

ניהול עסקים בישראל הפך כי , ובצדק, אצל רבים מאיתנו גוברת התחושה   .1
ההכבדות הבלתי פוסקות המועמסות על המגזר  .למשימה בלתי אפשרית

האווירה , חקיקת העבודה, יוקר עשיית העסקים, הרגולציהכובד , העסקי
חוסר תמיכה אמיתית בעסקים , העדר עובדים מיומנים, הציבורית השלילית

הפכו את ישראל לאחת מסביבות העסקים הקשות , קטנים ובינוניים ועוד
במדד קלות עשיית )!( בעולם  55-בעולם והביאה את המשק הישראלי למקום ה

 .העסקים
  

אלא על , הסביבה העסקית שלנו אינה משפיעה רק על יכולתנו לנהל עסקים     .2
. ובהם עובדינו ומשפחותיהם, רמת החיים הנמוכה של כלל אזרחי ישראל

לצד , מהממוצע במדינות המפותחות 65%-אשר נמוכה ב, רמת הפריון בישראל
רוף מביאים לצי, הרגולציה הממשלתית הכבדה ויוקר עשיית העסקים בישראל

בלתי אפשרי של הכנסה פנויה נמוכה ויוקר מחיה גבוה ואינם מאפשרים קיום 
 . בכבוד לחלק גדול מתושבי המדינה

  

רבים מאיתנו  .מציאות זו מהווה סכנה ממשית לעתיד המשק הישראלי   .3
ועסקים , במקום בישראל, מחפשים את הזדמנויות ההשקעה מעבר לים

, בנוסף. חה ולתעסוקה של מדינות זרותישראלים רבים תורמים כיום לצמי
במטרה לשפר , אוכלוסיות חזקות בוחרות להעתיק את מגוריהם אל מעבר לים

 אנו רואים סכנה ממשית לעתידה הכלכלי, במציאות זו. את איכות חייהם
 . של ישראל והחברתי

  

העדר מדיניות הסיבה העיקרית להמשך התדרדרותו של המשק הישראלי הנה      .4
האצת הצמיחה והגדלת רמת , כלכלית שמטרתה שיפור הפעילות העסקית

  .החיים בישראל
 

  
הארגונים העסקיים בישראל לצאת למערכה  כלהחליטו , בחודשים האחרונים  .5

לפני מספר שבועות פנינו לראש הממשלה . על עתידו של המשק הישראלי
סכנה לעתידה הכלכלי : העדר ניהול מדיניות כלכלית -במכתב שכותרתו

עד  במערכה בה נמשיך הצעד הראשוןפניה זו הנה . והחברתי של מדינת ישראל
האצת הצמיחה והגדלת , שיפור ניכר בסביבה העסקית: שנשיג את מטרותינו

 . רמת החיים של תושבי המדינה
  

נושאים אשר , מיליון מועסקים 5.2-המגזר העסקי בישראל מעסיק למעלה מ     .6
. רווחתם הכלכלית תלויה בהצלחתנוואשר , על גבם את כל צמיחת המשק

אשר הצטרפותו למאבק עשויה להביא לשינוי בניהול , מדובר בכוח משמעותי
 .המדיניות הכלכלית בישראל

  

 -לתמיכתך במאבק המגזר העסקי לגיבוש מדיניות כלכלית מוטת צמיחה    .7
  .כאןהקש 

 
 ,בברכה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqCgrzjetNIqPR1UrnpIuEdlpUuS-jNoqC7o3ruCP5FOPcBw/viewform


 


