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 שלום רב,
 
 

 המדיניות הכלכלית" חוק "ב 'גולציההרלהפחתת רשות ה'אישורה של דרישה ל הנדון:
 ( )חוק ההסדרים

 
 

ממעל   .1 עצמאיםיחצי  עם  מתמודדים    ליון  יום  הנובעיםיום  וקשיים  מבירוקרטיה    חסמים 

מסורבלת  ,  מיותרת העסקירגולציה  המרחב  אלווצמצום  בצמיחת    .  פיתוח  פוגעים  המשק, 

   בהובלת המדינה. -המגזר העסקי והורדת יוקר המחיה 

 

ו   כי  ,לא פעם  ,הצביעומחקרי מדיניות רבים   .2 עומק,  ללא    תקנות רבות תוקנורגולציות  תכנון 

או   לעולם  משווה  מערך  קיום  עלויות,  פשוטה  סק  אפילובדיקת  הדרישות    אודותירה 

משרדים   מצד  בלית    עצמאיםכיום,  אחרים.    םממשלתייהרגולטוריות  עצמם  מוצאים  רבים 

כו  -ברירה   בעל  סותרותעבריינים  בתקנות  עמידה  אי  בעקבות  גופים    רכם  ידי  על  הנדרשות 

 שונים.  

 

כל תקנה    ת בחינו  ות ומיושנות סותר,  מיותרות  –  רגולציות קיימותצמצום    :ידינדרש באופן מ  .3

לתוקף כניסתה  בטרם  משמעותע   השלכה,  –  רגולטורית  לתקנה  לות,  בסתירה  עומדת  האם   ,

 וצורך משווה מהעולם. אחרת,

 

עונה בדיוק על צורך   (המדיניות הכלכלית" )חוק ההסדריםחוק  "המוצעת ב  'גולציהרשות הר' .4

זה. ומהותי  ק  הרשות   חיוני  פגיעה  ותצמצם  עתידית  פגיעה    ראליםהיש  בעסקים  ת מיי תמנע 

 בישראל. ביוקר המחיה

 
פי שקלים בקבלת  ל משקיע בין עשרות אלפי שקלים למאות אל כל עסק בישרא  ,נדגיש, בכל שנה .5

עסק    וןשיי רעסקים רבים מנסים משך חודשים ושנים לקבל  בנוסף,  אישורים רגולטורים שונים.  

ורבי שוני  מסוגים  סותרות  רגולציות  בעקבות  הצלחה  אלו    אסטרונומיותעלויות  ם.  ללא 

 .סתו של העסק קרילכדי   ו/או  לפתחו של הצרכןמתגלגלות 

 

של  מניעת .6 רגולציה'  הקמתה  להפחתת  ב  'רשות  עצמאי  היא  כל  של  בפרצופו  יריקה  בחינת 

ההתעמרות של  האטימות, תחת מנגנוני הבירוקרטיה,   תניש ונ. דריסה חוזרת במשק הישראלי

 ין.  א ד ללא דין ו לל  בעצמאים ובעלי העסקים משרדי הממשלה השונים
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ביותר למשק הישראלי,   .7 הוא מהחיוניים  זה חווה טלמגזר העצמאים  ביותר  מגזר  טלה קשה 

התאוששובמשב טרם  רבים  ממנו  הקורונה,  אנו  ר  ברשות  .  רבות  תקוות  ורואיתולים  ם זו 

העומדים לרשותנו על מנת  םהדמוקרטינשתמש בכל העצמאים אנו  .מוסריתחובה  קמתהבה

 .תטורפדלדאוג כי לא 

 

לת רשות הרגולציה בתוכנית הכלכלית לשנתיים הקרובות עומדת בקנה אחד עם  הכל נזכיר,   .8

לממשלה המשפטי  היועץ  של  משרדי    כיו  ;דעתו  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  תתבצע  פעילותה 

 הממשלה ושריהם השונים, מתוך הכרה בצורך בתקנות רגולטוריות שונות. 

 

 עצמאים ממתינים לבשורה! 600,000

 
 

 בברכת בריאות טובה 
 לי גרייבר -נטע

מנכ"לית חל"צ הקרן למען העצמאים  
 )אני שולמן( 

 
 

המונה   שולמן  אני  ומייצגת  חברים  210,000קבוצת  מול    מסייעת  העצמאים  ציבור  ממשלת  את 

 יבוריות והתקשורת. ישראל, רשויות המדינה, חברות צ

 


