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ה באדר ב‘ ,תשה״ט
לכבוד שר האוצר,
מר משה כחלון,
א.נ.מ

לאור פגישתנו האחרונה ,להן הנקודות הרלוונטיות להמשך:

 .1פסיקת הטיפים:
א .הצהרה של רשות המיסים לא יחול מע"מ על הטיפים בשום אופן
וצורה עד אשר יסתיימו כל הליכי ההסדרה והחקיקה בנושא מעמד
הטיפים בישראל.
ב .את חקיקת מעמד הטיפים בישראל יוביל משרד האוצר ביחד עם
מח״ב .הובלה משותפת של החקיקה.
ג.

קידום משותף ובהסכמה של מהלכי חקיקה שיקבעו בין היתר כי
ניתן לכלול חיוב עבור שרות בחשבון ועבורו לא יגבה מע“מ.
הבהרת תחומים שנשארו פתוחים עקב פסק הדין  -דיני עבודה.
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ד .הטיפול בנושא יסתיים עד סוף שנת 2020
ה.

 .2תיקון חוק היטל עובדים זרים:
א .הפחתה של ההיטל בשני שלבים.
 .aשלב א' – החל מיום 10% – 1.7.19
 .bשלב ב' – החל מיום 0% – 1.1.2020
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ב .לעניים ההיטל הרטרואקטיבי הקפאת תשלומים עבור ההטיל
לעסקים שעוד לא קיבלו שומה.
ג.

לחלופין לעסקים שקיבלו שומה על ההיטל יש לפרוס ל 72
תשלומים.

ד .פריסת התשלומים תהיה ללא ריבית או הצמדה.
ה .בהמשך הסדרת חקיקה לביטול ההיטל הרטרואקטיבי בחקיקה
והשבת כספים שנגבו למסעדנים.
כחלק מהדרך המיידית לעזור למסעדנים להתמודד עם ההוצאה הקשה נקבל
אישור מרשות המיסים ל:
ו.

פחת מואץ  -הכרה מידית בהוצאה על ההיטל.

ז.

הכרה של שווי ארוחות ע״פ עלות שווי הגלם.

 .3חוק פיקדון עובדים זרים:
א .ביטול ההפרשות לפנסיה לעובדים זרים ,קרי ביטול חובת הפרשה
של ה  16%על המעסיק.
ב .אי חיוב תשלום של של  20%משכר מבקשי מקלט.
ג.

ככלל החרגת תעשיית המסעדנות מחוק הפקדון.

 .4עבודה מתומרצת:
א .לקבוע כי האוכלוסיות הבאות הינן אוכלוסיות "מתומרצות" לעבודה
בענף המסעדות :
ב .אוכלוסיות המיעוטים ) כהגדרתן בהחלטות הממשלה כדוגמת
החלטה  , ( 2209חיילים משוחררים ) כהגדרתם מחוק לעניין
"עבודה מועדפת"( ותושבי אזורי עדיפות לאומית ) כהגדרתם בחוק (.

!

ג.

מי מקרב אוכלוסיות אלה שייקלט בעבודה בענף המסעדות  ,יהיה
זכאי לתמרוץ כספי מצטבר בגובה השכר הממוצע במשק  ,בעבור
תקופת עבודה מצטברת של  12חודש .

ד .תשלום התמרוץ יהיה בשני חלקים שווים ,לאחר  6חודשי עבודה
ואחר השלמת  12חודשי עבודה
ה .המעסיק ייהנה מתמריץ נוסף בגובה  50%מהשכר הממוצע במשק
בעבור כל עובד שכזה שייקלט המקום מבקש מקלט החייב בפקדון.
ו.

במהלך שנת  2019יתקיים פיילוט של עד  5,000עובדים במסלול זה.

 .5הקצאת עובדים לענף:
א .במטרה לסיים את העסקת מבקשי המקלט בענף  ,תקצה הממשלה
בשנים  2020עד  , 2025עד  10,000היתרי העסקה לעובדים זרים.
ב .תקבע הקצאה לעובדים זרים שתעמוד על עד  5,000עובדים ותהיה
באותו אופן שנקבע בהחלטה  4101מיום ) 5.8.18קידום והבאת
עובדים זרים לתחום המלונאות (

 .6הכשרה מקצועית לישראלים:
א .במקביל להפעלת תוכניות תמרוץ לישראלים ולתגבור הענף בעובדים
זרים  ,תקצה הממשלה אמצעים להכשרת  3,000עובדים ישראלים
בשנה לתפקידי טבחות וקונדיטוריה בישראל
ב .תוכנית ההכשרה המיוחדת לשם כך  ,תפעל בשנים 2025 – 2020
ותופעל בשני ערוצים :
.1

הכשרה והסמכה דרך בתי ספר מקצועיים
 .2הכשרה והסמכה דרך המעסיקים
ד .צוות עבודה בראשות משרד העבודה ובהשתתפות המעסיקים יגיש
הלצותיו ליישום התוכנית עד ליום .31.10.2019
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 .7פתרון בעיית תן ביס וסיבוס:
א .הכרזה מיידית על החברות הנ״ל כדואופול והחלת כל החבויות
הנדרשות בחוק.
ב .הכרזה מיידית על החברות הנ״ל כחברות אשראי והחלת כל
החבויות הנדרשות בחוק.
ג.

הצהרה של השר  +שליחת מכתבים רשמיים למשרדים של הממונה
על ההגבלים העסקיים ובנק ישראל.

 .8תמרוץ עסקים בתעשייה מהפריפריה:
א .הכרזה על תוכנית תמרוץ מיידית לעסקים מהתעשייה הפועלים
בפריפריה מהנגב והגליל.
ב .הקלות ותמריצים לעסקים מהתעשייה באזורים המוגדרים אזורי
פריפריה לפיתוח תרבות פנאי .כלכלי וחברתי.

 .9בניית אגף תעשיית כלכלת הפנאי:
א .סינוף למשרד התיירות.
ב.

בהמשך להחלטת הממשלה  2209מיום  22.12.2016שעניינה :
הפחתת הנטל הרגולטורי במשרד התיירות  -הסרת חסמים וקידום
ענף המלונאות לשם הוזלת מחירי הנופש בישראל יפעל משרד
האוצר לקדם רפורמה דומה בענף המסעדות כדלקמן :

ג.

חקיקה של "חוק האירוח הקולינרי בישראל ”/״חוק המסעדות״
בהובלת מח״ב ובמסגרתו הקמת אגף ייעודי לשם כך במשרד
התיירות.

ד.

קמפיין לעידוד תעשיית המסעדנות ,לשיפור התדמית ושחיבור
לעולם התיירות.

!

הצהרה רשמית שמח״ב הינה הגוף היציד שממשלת ישראל מכירה בו לעניין
ייצוג המסעדנים ,בתי הקפה והברים בישראל.
אנו מודים על הנכונות לעזור לתעשייה בזמנים קשים אלו.

בברכה,
תומר מור
"מסעדנים חזקים ביחד"

