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מפגש שרת הפנים עם ראשי החברות
ראשית ,הרשי לי להודות לך על המפגש המקצועי והחשוב שקיימת עם פורום ראשי החברות ,ביום א'
ה .08.08.21-במפגש השתתפו כ 80-מראשי המשק הישראלי :בעלים ,יו"רים ,מנכ"לים ,ו CFOs-של
החברות המובילות במשק הישראלי.
שמחנו לפתוח את סדרת הפגישות עם שרים בממשלה החדשה ,איתך דווקא ,ונקווה להמשך שת"פ
עימך ועם משרדך.
להלן כמה מהנושאים שעלו .חלק מהנושאים נוגעים ישירות למשרדך ,ויתרתם נוגעים לתפקידך כשרה
בכירה בממשלה .נרצה לסיועך בקידומם:

 .1מחסור קריטי בעובדים בכל ענפי המשק ,תעשיה ,היי-טק ,פיננסים ושירותים.
לפי עדות המנהלים הבכירים במשק ,שהשתתפו במפגש ,המחסור בכ"א מכביד על כל ענפי המשק.
הפתרונות המוצעים של הבאת עובדי היי-טק הודים לתעסוקה בארץ ,הגדלת מכסות הפלסטינאים
והגדלת התעסוקה של המגזר החרדי והערבי – חשובים וקריטיים להתפתחות המשק.
עוד עלה בנושא זה כי קיים צורך בצמצום המגזר הציבורי ,וע"כ רצינו להציע גיבוש תוכנית
מעבר מוסכם של עובדים מהמגזר הציבורי לפרטי .התוכנית תלווה בסיוע המדינה לחברות
ולעובדים הנקלטים בהם .דומה שתוכנית חדשנית מעין זו – טרם הוצעה ונשמח לכן לשבת
עמכם לגיבושה.
מצד שני ,קיימים מקצועות נדרשים במגזר הציבורי ,כמו מהנדסים אזרחיים ,שאינם יכולים
לעמוד בתחרות על גובה שכ"ע המוצע במגזר הפרטי .יש לטפל באזורים אלו בכלים ייעודיים.

 .2הרשויות המקומיות מול השלטון המרכזי
המשתתפים העלו בקשה להחזיר את תאגידי המים לרשויות המקומיות ,כמו גם להעביר
סמכויות לוועדות הבניה המקומיות ,ולשחרר כך את הלחץ על ועדת הבניה המחוזיות.

 .3הקטנת הבירוקרטיה ומיקוד הרגולציה
הפורום מתכנן קיום ועידה במעמד ראש הממשלה ,והשרים הנוגעים בדבר ,בינואר הקרוב.
נשמח להמשך עבודה על הנושא עם יו"ר הרשות בהקמה בכל הנוגע לרגולציה כללית ,ועם
הועדה המיוחדת לרגולטורים פיננסיים.

פורום ראשי החברות
בר כוכבא  ,23בני ברקwww.iel-forum.org 03-5104555 .

 .4הקטנת העומס בכבישים ע"י יום אחד בשבוע של הימנעות רכב מנסיעה
בעת אמברגו הנפט על ישראל ,בסיומה של מלחמת ששת הימים ,הודבק על כל מכונית תווית עם
יום אסור בנסיעתה של מכונית זו בכבישי ישראל .בניית תוכנית דומה ,עד להשלמת התחבורה
הציבורית ,ובמיוחד לאור העבודה ההיברידית מהבית ומהמשרד של תקופת הקורונה,
ולאחריה ,יכולים להוות כלי להקטנת העומס בכבישים.

 .5הורדת מס דיבידנד להגדלת הכנסות המדינה ממסים על רווחים כלואים
הצורך בהגדלת הכנסות המדינה ממסים בעקבות שנות הקורונה ,מעלה את האפשרות ,שכבר
ננקטה בעבר ,להורדת מס דיבידנד על רווחים כלואים.

 .6המשך החל"תים והתמיכה לחברות בענף תיירות החוץ
ענף תיירות החוץ ,כמו גם ענפים מסוימים אחרים ,אינם מתאוששים מהקורונה .אין ספק כי בסוף
הקורונה ישובו ענפים אלו לשגשג ,להעסיק אלפי עובדים ולהביא ערך לכלכלה .בשלב הנוכחי,
מחויבים עסקים אלו לשרוד ,ולכך נדרש סיוע ספציפי של המדינה ,הן בהמשך החל"תים והן
בהענקת תמיכה והקלות.

בברכה,
נגה קינן ,יו"ר
פורום ראשי החברות
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