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 לכבוד:

 ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו 

 שר החוץ ושר הכלכלה לשעבר, מר אלי כהן 

 שר הכלכלה, מר ניר ברקת 

אנו החתומים מטה שירתנו בעשורים האחרונים כנציגים כלכליים של מדינת ישראל במרכזי העסקים, הסחר וההשקעות  
 ר חוץ וביחידות שונות של משרד הכלכלה והתעשייה. ברחבי העולם וכן בתפקידים בכירים שונים במינהל סח

במסגרת תפקידנו, פעלנו לילות כימים ביחד עם שותפינו בשגרירויות ממשרדי החוץ, התיירות, הביטחון ועוד לקדם את  
כלכלת ישראל, להגדיל את היצוא הישראלי, למשוך השקעות זרות להייטק ולתעשיה המסורתית, לקדם הסכמי סחר בינ"ל,  

 יר חסמים ולסייע לחברות ישראליות לגשת למימון עבור פרוייקטים בחו"ל. להס

את כל זאת עשינו מתוך תחושת שליחות עמוקה. בעבודתנו הדיפלומטית יצרנו קשרים חזקים עם מנהיגי מדינות, פקידים  
וכלכלתנו ותמיד הרגשנו כי  בכירים ומובילים עסקיים בעולם. תמיד חשנו גאווה וביטחון לדבר על ישראל, לייצג את מדינתנו  

לחדש, לצמוח ולפתור את הבעיות    –אנו מייצגים ממשלה ותעשיה השואפות להיות חלק מהמערכת הכלכלית הגלובלית  
הגדולות בפניהן ניצבת האנושות. הקשרים שפיתחנו לאורך השנים סייעו, בין היתר, לצמיחה המדהימה ביצוא הישראלי  

רף   את  שעברה  בשנה  חצה  הכלכלות    160אשר  למועדון  ישראל  להצטרפות  בהייטק,  השקעות  לשיא  דולר,  מיליארד 
 וליצירת מערך נרחב של הסכמי סחר.   OECD -המפותחות, ה

את   ומובילים  מכינים  אותנו  ראיתם  יחד,  עבדנו  האחרונות  בשנים  והתעשיה:  הכלכלה  ושר  החוץ  שר  הממשלה,  ראש 
ארה"ב, סין, הודו, יפן, גרמניה, בריטניה ועוד רבות אחרות. כולכם    -ביקוריכם החשובים במעצמות הכלכליות של העולם  

ראיתם וידעתם להוקיר בזמן אמת את הדלתות שנפתחו לממשלת ישראל ולתעשייה הישראלית בזכות עבודתנו בשטח  
 ואת סיפורי ההצלחה שהגיעו בעקבות כך. 

ה  עמוקה על הרפורמה במערכת המשפט שמובילה  אנו מביטים בדאגה  יוזמות  היום  על  ממשלה, מביטים בחשש 
. אנו יודעים, לאחר ניסיון של עשרות שנים  לחוקים נוספים, המעמידים בספק את היותה של ישראל מדינה דמוקרטית

מערכת    -במרכזי הסחר הגלובליים, כי מערכת משפט עצמאית היא קריטית לקיומה של כלכלה בריאה ומשגשגת. זאת ועוד  
ודאות לחברות עסקיות ולמשקיעים והיא מיסודות הסכמי הסחר עליהם חתומה ישראל ביחד  משפט יציבה וחזקה מספקת 

איזון בין הרשויות הוא מרכיב קריטי בהמשך שילובה ופריחתה של ישראל בעולם ולצמיחה  עם שאר מדינות העולם.  
 כלכלית בת קיימא וארוכת טווח שכל כך חשובה לישראל. 

נציגים כלכליים של ישראל במדינות לא דמוקרטיות או דמוקרטיות למראית עין. ראינו  רבים מאיתנו שירתו שנים ארוכות כ
כיצד מתנהלת מערכת עסקית ללא ההגנה של בתי המשפט. ראינו את השחיתות, את הפגיעה בסביבה ובקהילות חלשות  

אות חדשנות ומעודדות  במקומות בהם לממשלה אין מעצורים מובנים. ראינו כיצד מערכות שלטוניות לא דמוקרטיות מדכ 
 "חשיבת עדר". 

מנגד, רבים אחרים מאיתנו שירתו במדינות דמוקרטיות מפותחות. חווינו בכל יום עד כמה החיבור הערכי, וההבנה שאנו  
לבניית קשרים   ובין האזרחים, הוא הכרחי  בינה  והיחסים  בסיסית על תפקידיה של המדינה  ובני שיחנו חולקים תפיסה 

ול יציבים  יותר  עסקיים  חשוב  היה  הערכי  החיבור  רבים,  במקרים  העניין.  בעלי  לכלל  ומועילים  הגונים  מסחר  יחסי  קיום 
 מהמפרט הטכני של המוצר או מתנאי התשלום והביא בפועל לסגירת עסקאות. 

בעולם העסקים הבינ"ל     כולכם מכירים לעומק את מקומה הייחודי של ישראל  -ראש הממשלה, שר החוץ ושר הכלכלה  
  המורכבות שלו/ כולכם מבינים את חשיבותה של כלכלה חזקה וחדשנית עבור מדינת ישראל. ואת

לעצור את סבב החקיקה הנוכחי,    - אנו קוראים לכם לפעול מתוך אחריות ומחויבות לכלכלתה של ישראל
לפתוח ברב שיח חוצה מגזרים ולהגיע להבנות נרחבות בין כל חלקי הציבור, על מנת לאפשר את המשך  

 פריחתה של אומת הסטארט אפ והמשך שלטון החוק במדינת ישראל לטובת כל אזרחיה, וכלכלתה. 

 

 

 



 על החתום: 

 

 נספח כלכלי לשעבר , ויאטנם -מר צפריר אסף 

 

נספח כלכלי לשעבר, ארה"ב   -מר יריב בכר 
 ובריטניה

 נספחת כלכלית לשעבר, הודו  -הגב' דנה נהרי 

 

 נספחת כלכלית לשעבר, סין  -הגב' עינת לב 

 

 נספח כלכלי לשעבר, הודו וסין -מר אלעד גוז 

 

 נספח כלכלי לשעבר, דרא"פ  -מר אלעד סתיו 

 

 נספח כלכלי לשעבר, מקסיקו  -מר אוריאל רביב 

 

נספחת כלכלית לשעבר, ארה"ב   -הגב' נעה אשר 
 ויפן 

 

נספחת כלכלית לשעבר, מקסיקו  -הגב' ליאת שחם 
 וספרד

 

 נספח כלכלי לשעבר, הודו -מר יוני בן זקן 

 

נספחת כלכלית לשעבר, תאילנד   -הגב' אתי לוי 
 ואוסטרליה 

 

נספח כלכלי לשעבר, שוויץ וארגון   -מר אסי יוסף 
 הסחר העולמי 

 

לשעבר ראש תחום במינהל סחר חוץ,   -הגב' עדי יפת 
 משרד הכלכלה 

 

 נספחת כלכלית לשעבר, סין -הגב' שירלי קויפמן 

 נספח כלכלי לשעבר, צרפת והולנד  -מר ירון שרטר 

 

 נספחת כלכלית לשעבר, גרמניה  -הגב' חמדת שגיא 

 

 נספח כלכלי לשעבר, יוון -מר עודד דיסטל  נספחת כלכלית לשעבר, סינגפור  -הגב' רון שניר 

 

 נספח כלכלי לשעבר, ברזיל  -מר רועי ניר  נספחת כלכלית לשעבר, גאנה  -הגב' אילת לוין קארפ 

 "ב נספח כלכלי לשעבר, ארה  -מר גילי עובדיה  נספח כלכלי לשעבר, דרום אפריקה  -מר עמית לב 

 נספח כלכלי לשעבר, ברזיל  -מר צחי רייך  נספח כלכלי לשעבר, ארה"ב  -מר רועי מדעי 



נספחת כלכלית לשעבר,   -הגב׳ סיגל אדמוני רביד 
 ארה״ב 

 נספחת כלכלית לשעבר, תאילנד  -הגב' עדן פוזין 

נספח כלכלי לשעבר, קוריאה    -מר יניב גולדברג  נספח כלכלי לשעבר, ברזיל  -מר בועז אלבראנס 
 הדרומית 

 נספח כלכלי לשעבר, דרא"פ  -מר אור פרל

 

 

 


