
השוק

אי–השוויון בהכנסות גדל בקצב מפחיד

הפער בין העשירון העליון לתחתון 
הוא הגבוה במערב )אדריאן פילוט, עמ' 6(

אלשטיין 
מבשל עוד 

עסקת 
בעלי עניין

נכסים ובנין 
שבשליטתו בדרך 

לרכוש את 
חלקה של 

אי.די.בי פתוח 
בפעילות 

 הנדל"ן
בלאס וגאס

גולן חזני, 
עמ' 29

מיליארד 
שקל בחודש 

מהמתחרים
חברת הגמל של 
אלטשולר שחם 
צמחה ב־31% 
השנה, לעומת 

13% בענף 
כולו

 רחלי בינדמן,
עמ' 23

מי יבטל את המבטלים?

קל לחסום בפייסבוק מי שלא מסכים איתכם. 
אבל המחיר עלול להיות גבוה )ויקי אוסלנדר, עמ' 35(

בכירי המגזר העסקי נגד נתניהו:

"אין לקבל ניסיונות 
להחרבת המערכת 

המשפטית כולה"

CYBER2020עידן המלחמות הבלתי נראות
WHAT'S NEXT?

calcalist.co.il/cyber :לפרטים ולהרשמה

יום ב׳, 16.12.19 | 9:00 - 12:30 
LABS EVENTS SPACE

מגדל עזריאלי שרונה, תל־אביב
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במכתב חריף קוראים 75 אנשי עסקים בכירים ל"שלטון נקי 
משחיתות, המכבד ערכים דמוקרטיים" • "מדינת ישראל

נמצאת בצומת מסוכן וזה הזמן להתעשת. אנו קוראים לחברי 
הכנסת להגן על עצמאות מערכת המשפט" • בין החותמים

על המכתב: חיים כצמן, גיל אגמון, דב מורן, צבי סטפק, שלום 
זיידלר, גדעון תדמור ויהודית ברוניצקי )צבי זרחיה, עמ' 8(

מה שרשות המסים נתנה, 
קובי מימון לקח

קובי מימון שעזב את ישראל לפני עשור ולאחר שרשות המסים פתחה בחקירה נגדו, רוכש 
עד 40% מקבוצת אקויטל המחזיקה בישראמקו ואיירפורט סיטי • אם יחזור לארץ, מימון

צפוי לנצל את "חוק מילצ'ן" המאפשר לתושבים חוזרים ליהנות מפטור ממס ומדיווח 
למשך 10 שנים )גולן חזני, עמ' 3-2(

ניתוח
544כלכליסט

מיליון שקל
הסכום שישלם 
מימון כדי להגיע 
ל־40% מקבוצת 

אקויטל

אדריאן פילוט

הפרצה 
שלא 
נסגרה

עמ' 3-2

 כלת פרס ישראל
יהודית ברוניצקי: 

אסור לפגוע במערכת המשפט 
כי זו התאבדות כלכלית. אפשר 
למתוח עליה ביקורת ולהכניס 

תיקונים, אבל לא בעליהום"

חיים כצמןגיל אגמון

אדוארדו 
אלשטיין

גילעד 
אלטשולר

8.4  
הפער בישראל

פי

27יאיר המבורגר ה ל כ ל כ ל ת  ר ב ח ת מ ל  א ר ש י

המחיר: 5 שקלים כולל מע"מ

c a l c a l i s t . c o . i l

יום רביעי, 27 בנובמבר 2019



צבי זרחיה

מעלה מ־70 אנשי עסקים שיגרו ל
הכנסת  חברי  אל  מכתב  אתמול 
בקריאה למנוע מערכת בחירות 
שלישית, לעצור את ההסתה כלפי גופי 
נגועה  שאינה  ממשלה  ולהקים  ממשל 

בשחיתות שלטונית.
העסקים:  אנשי  אומרים  במכתבם 

־"לצמיחה ולרווחה כלכלית דרושה דמו
־קרטיה חזקה ויציבה. לשם כך נדרש של

טון נקי משחיתות, המכבד את הערכים 
־הדמוקרטיים ובהם עצמאות מערכת המ

שפט ועיתונות חופשית.
"אנו קוראים לחברי הכנסת הנוכחית 
אינה  אשר  ולהקים ממשלה  להתעשת 

־נגועה בשחיתות שלטונית, ממשלה שת
רפא את הפצעים בחברה הישראלית".

־בין אנשי העסקים שחתמו על המכ
וולדמן, נשיא ומנכ"ל  תב לח"כים: איל 
ברוניצקי,  ויהודה  יהודית  מלאנוקס; 
חתני פרס ישראל ומייסדי אורמת; אורי 
אפי  לשעבר;  פרוטרום  מנכ"ל  יהודאי, 
רים  שופרסל;  ומנכ"ל  נשיא  רוזנהויז, 

קבו יו"ר  אומגה;  אלפא  מייסדת  ־יונס, 
יו"ר  קרסו,  יואל  ביגר;  אברהם  פז  צת 
קרסו מוטורוס; גיל אגמון, בעל השליטה 

ומנכ"ל "דלק רכב"; נילי צור, מנכ"לית 
קבוצת ויסוצקי; שלום זידלר, יו"ר קבוצת 
ויסוצקי; חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית 

דירק יו"ר  אלקלעי,  אלה  בע"מ;  ־גלוב 
מייסד שותף  לימון,  צביקה   ;IBI טוריון
בקרן ההשקעות מגנום; עמי אראל, יו"ר 
דירקטוריון סלקום; יוסי בן שלום מחברת 
ההשקעות הפרטית DBSI; היזם החברתי 
סטפק;  צבי  העסקים  איש  ענבר;  גיורא 
אילן שילוח, יו"ר מקאן אריסון; גיל וייזר 
תד־ גדעון   ;BGN Technologies  יו"ר

ומייסד  קידוחים  דלק  יו"ר  מור לשעבר 
מנכ"לית  רדו,  חנה  פטרוליום;  נאוויטס 
בפריפריה;  חברתיים  עסקיים  מיזמים 
תעשיות  רושדי  מנכ"ל  באשיר,  עארף 
 ;CERAC מזון; רון וייסברג, נשיא קבוצת
אלמן  דני  וילאר;  מנכ"ל  טיסר,  שלמה 

התע בהתאחדות  הכספים  ועדת  ־יו"ר 
גיורא  החברתי  היזם  מורן;  דב  שיינים, 
ענבר; דני שמעוני מנכ"ל קשר רנט א־
קאר "הרץ"; יריב פילוסוף, שותף מנהל 
מנכ"לית  בירו  תלמה  אבן;  זינגר  גיזה 

איגוד שיווק הישראלי.
אמרה  ברוניצקי  )דיתה(  יהודית 
הכנסת  פונים לחברי  "אנו  ל"כלכליסט": 
כדי שלא תהיינה בחירות שלישיות, וכדי 
שלא נאבד לחלוטין את האמון במערכת 
המשפט. זו התאבדות כלכלית: קיומה של 
הוא אחד הדברים  מערכת משפט תקינה 
הראשונים שתעשיין בודק לקראת השקעה 

במדינה אחרת".
את  שמארגן  אברהם,  רונן  פרופ' 
אמר  והמנהלות,  המנהלים  נבחרת 

־ל"כלכליסט" כי "אנשי העסקים לא רו
־צים שתנהיג אותנו ממשלה שתהיה נגו

עה בשחיתות שלטונית. מי שהוגש נגדו 
כתב אישום בשחיתות שלטונית חמורה 

לא צריך להיות בממשלה הבאה".
הקול קורא מתפרסם במסגרת 'נבחרת 
המנהלים והמנהלות לאחריות חברתית', 
פורום שמטרתו לחזק את מעורבותו של 

המגזר העסקי בסוגיות חברתיות.
השלטוני  המשבר  לקריאה הוא  הרקע 
החמור בו נמצאת מדינת ישראל. "שחיקה 

שהגיעה לשיאה בשבוע האחרון, כשראש 
־ממשלה מכהן הפך לנאשם בעבירות חמו

רות של שחיתות שלטונית החותרות, בין 
היתר, תחת חופש העיתונות".

עוד מוסיפים כי "ביקורת עניינית על 
רשויות החוק הינה דבר לגיטימי. אך אין 
מקום להאשמת היועץ המשפטי לממשלה 
תפקידם  את  שמילאו  המדינה,  ופרקליט 

לפי מיטב מצפונם המקצועי".
־אנשי העסקים מזהירים מפני סבב בחי

רות נוסף "שסביר שיוביל לתוצאה פוליטית 
זה מסוכן לביטחון, הרסני לכלכלה  דומה. 

ופוגע ברווחת אזרחי ישראל".

המגזר העסקי עונה לנתניהו

"אנשי העסקים 
לא רוצים ממשלה 

נגועה בשחיתות"
75 מנהלים מובילים שלחו לח"כים מכתב וקראו להקמת ממשלה: "סבב 

בחירות נוסף יוביל לתוצאה פוליטית דומה ויהיה הרסני לכלכלה ולביטחון". 
עוד אמרו: "אין מקום להאשמת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה"

PERFECTING THE JOURNEY

ת"א, קניו� רמת-אביב, קומה שנייה | 03-7362811  חיפה, גרנד-קניו� | 04-8880924
ייבוא ושיווק בלעדי:  רולטיי� בע"מ | 03-9297000 | אימבר 7, פ"ת
מחלקה ע�קית ייחודית לחברות וארגוני� להזמנות: 03-9297031

E V E N T
B L A C K  F R I D A Y

25.11-2.12.19
* על המוצר השני    הזול מביניה�    כפו� לתקנו� הנחה*50%

 
מושחתים, נמאסתם

כמה מאנשי ונשות העסקים שחתמו על המכתב

יהודה ברוניצקי: חתן פרס 
ישראל וממייסדי אורמת

אורי יהודאי: לשעבר מנכ"ל 
פרוטרום

רים יונס: מייסדת ובעלים של 
חברת הטכנולוגיה הרפואית 

אלפא אומגה

אברהם ביגר: יו"ר 
דירקטוריון קבוצת פז

יואל קרסו: יו"ר דירקטוריון 
קבוצת קרסו מוטורס

אלה אלקלעי: יו"ר 
IBI דירקטוריון בית ההשקעות

גיל אגמון: בעל השליטה 
ומנכ"ל חברת "דלק רכב"

חיים כצמן: מייסד, מנכ"ל 
ובעל השליטה בקבוצת 

הנדל"ן גזית גלוב

נילי צור: מנכ"לית קבוצת 
ויסוצקי

גדעון תדמור: מייסד 
נאוויטס פטרוליום ולשעבר 

יו"ר דלק קידוחים

מימין: כלת פרס ישראל וממייסדי אורמת יהודית ברוניצקי ומנכ"ל מלאנוקס אייל ולדמן

ת המנהלים והמנהלות לאחריות חברתית
חר

נב

קוראים לכל חברי הכנסת ה-22 לגלות אחריות ולהוציא את ישראל מהמשבר המשטרי החמור בו אנו נמצאים.אנו, חברי נבחרת המנהלים והמנהלות לאחריות חברתית שליד הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, קול קורא לשמירה על הדמוקרטיה 

נקי משחיתות, המכבד את הערכים הדמוקרטיים ובהם עצמאות מערכת המשפט ועיתונות חופשית.ולרווחה כלכלית המשרתות את הציבור על כלל מגזריו, דרושה דמוקרטיה חזקה ויציבה. לשם כך נדרש שלטון מובילים במשק הנושאים על גבנו שנים ארוכות של ניסיון עסקי בארץ ובעולם יודעים מנסיונינו העסקי שלצמיחה דמוקרטיה חזקה ויציבה חשובה לשגשוג כלכלי, לרווחה לפרט ולקדמה טכנולוגית. אנו עשרות אנשי עסקים 

מכהן הפך לנאשם בעבירות חמורות של שחיתות שלטונית החותרות, בין היתר, תחת חופש העיתונות. בתקופה האחרונה חלה שחיקה קשה בעקרונות יסוד אלה. היא הגיעה לשיאה בשבוע האחרון, כשראש ממשלה 

מניסיון להפיכה שלטונית. ובוודאי שאין לקבל נסיונות להחרבת המערכת המשפטית כולה, בבחינת "תמות נפשי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה - שמילאו את תפקידם לפי מיטב מצפונם המקצועי - בלא פחות החוק, אף אם חריפה ונוקבת, הינה דבר לגיטימי ואף ראוי במשטר הדמוקרטי בישראל. אך אין מקום להאשמת מהדברים החמורים הללו ולהגן על המבנה הדמוקרטי ועל עצמאות מערכת המשפט. ביקורת עניינית על רשויות מדינת ישראל נמצאת בצומת מסוכן וזה הזמן להתעשת. אנו קוראים לכל חברי הכנסת, מימין ומשמאל, להתנער 
עם פלישתים".

לתוצאה פוליטית דומה. זה מסוכן לביטחון, זה הרסני לכלכלה וזה פוגע ברווחת אזרחי ישראל.עם האתגרים הביטחוניים והכלכליים האדירים שניצבים בפנינו. אסור לנו להגיע לעוד סבב בחירות שסביר שיוביל לשמור על ערכי הדמוקרטיה, ממשלה אשר תרפא את הפצעים בחברה הישראלית על כלל מגזריה ותתמודד לבסוף, אנו קוראים להקמה מיידית של ממשלה אשר אינה נגועה בשחיתות שלטונית ואשר תקבל על עצמה 

לאתר הנבחרת <<

26.11.2019

קטע מן המכתב 
ששלחו אנשי 
העסקים

צילומים: ענר גרין, אבי מועלם, תומי הרפז, 
אוראל כהן, איציק בירן, אילן בשור, רונן 
Agaton Strom ,טופלברג, שאול גולן

מכל מקום. בכל זמן.
calcalist.co.ilת ו ש ד ח

יום רביעי, כ"ט בחשוון תש"פ, 27.11.2019    כלכליסט
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