
 
 

 
 י"ז אייר תש"ףאביב, -תל        
 2020מאי  11            

  א 100/  97 -לנ    
 לכבוד

 ח"כ בנימין נתניהו 
 ראש הממשלה 

 ירושלים  
 

 מכובדי ראש הממשלה,
 

  סכנה ממשית למשק -העדר תוכנית פיצויים מרכזית בישראלהנדון: 
 

הממשלה ובצל משבר הקורונה, נכנס המשק הישראלי לאחד המשברים בחודשיים האחרונים, בשל החלטות  
  המשמעותיים בתולדותיו. 

 
מאז פרוץ המשבר, שבים ומדגישים החתומים מטה כי יש צורך בתוכנית פיצויים ושימור עובדים מרכזית 

  אשר נפגע מהמשבר. -לכל עסק, בכל ענף, ובכל גודל  -לכל המגזר הפרטי 
 

 להאיץ את הטיפול במשבר הכלכלי  עתה ווכעת ז ,יבה להתמודד עם המשבר הבריאותיהיט ממשלת ישראל
  .והתעסוקה האצת המשקו נקיטת צעדים לחיזוק מגזר העסקי לצדל כולל ומשמעותי  ולספק מענה

 
מהמועסקים במגזרי השירותים, ההייטק,  85%אשר מייצגים חברות אשר מעסיקות ארגוני המעסיקים, 

סבורים כי יש להתייחס לכל התוכניות שהושקו עד כה כאל המסחר, השירותים, הלוגיסטיקה והחקלאות, 
תוכניות אלו אינן תחליף לתוכנית פיצויים מרכזית ושימור עובדים   תוכניות "עזרה ראשונה" שכן

  משמעותית.
 

בהמשך לפגישות   ם לפיצויים ושימור המועסקים. תוכנית זו נבנתהמצורף למכתבנו זה תוכנית המעסיקי
על סמך תוכניות מוכרות בישראל ו ודיונים רבים עם גורמי המקצוע במשרדי הממשלה ובמגזר הפרטי

 (. ILOובעולם, ובהם המודל הגרמני, אשר זוכה לתמיכת ארגון העבודה הבינלאומי )
 

תוכנית זו במלואה תוך   ליישום  בכל הכלים העומדים לרשותך  אנו קוראים לך לפעול  ראש הממשלה, אדוני  
למגזר  רק תוכנית סיוע מרכזית תסייע , בדומה לנעשה בעולם. בהתאם משמעותיים הקצאת תקציבים

  הפרטי לחזור ולהניע את מנועי הכלכלה והתעסוקה בישראל. 
  

 ב ב ר כ ה,

                        

          __________________    ________________               _________________ 

 אבשלום )אבו( וילן                אוריאל ליןעו"ד                   ד"ר רון תומר       
 אלישר מזכ"ל התאחדות חקלאי        נשיא איגוד לשכות המסחר    נשיא התאחדות התעשיינים בישראל   

 
 העתקים: 

 משה כחלון, שר האוצר, משרד האוצר, ירושלים  ח"כ 
 , ירושלים  והתעשייה , משרד הכלכלהוהתעשייה ח"כ אלי כהן, שר הכלכלה

 , משרד החוץ, ירושלים ישראל כץ ,  שר החוץח"כ 
 ח"כ עמיר פרץ, יו"ר מפלגת העבודה

 , ירושלים הממשלהה, משרד ראש לראש המועצה הלאומית לכלכאבי שמחון,  פרופ'
 , ירושלים רמשרד האוצ מר שי באב"ד, מנכ"ל

 , ירושלים תקציבים, משרד האוצר מר שאול מרידור, ראש אגף
 , משרד האוצרמר ערן יעקב, מנהל רשות המיסים

 



 
 

 
 

  
 
 
 
 

  המעסיקים במגזר הפרטיוכנית ת
 להחזרת עובדים לעבודה ולהאצת המשק הישראלי מנגנון תמרוץ

 לאור משבר התפשטות נגיף הקורונה
 

I.  לשימור והחזרת עובדים למעגל התעסוקהמיידי מנגנון  

החזרת עובדים , תעסוקה המבוסס על היקף הפגיעה בעסק ץמרומנגנון חכם לתמוצע לאמץ 

  ניכוי ההוצאות הנחסכות למעסיק.או שימור עובדים תוך ל"ת מח

 המודל עקרונות

 ₪ לעובד בהתאם לשכר העובד. 7000עד  – מענק לפי מספר מועסקים ▪

 הנוסחה תתחשב במספר העובדים החוזרים למעגל התעסוקה –החזרת עובדים מחל"ת  ▪

  –שימור עובדים  ▪

o  ואחרי המשבר, על בחינת סך התחשבות בנוסחה בהיקף התעסוקה בעסק לפני

 עלויות השכר בעסק לפני המשבר בהשוואה לחודשים שאחרי.

o .התחשבות בירידה במחזור העסק 

הנוסחה תתחשב בהוצאות שנחסכו למעסיק, בשל תשלומי חל"ת  –ת נחסכות והוצא ▪

 ביטוח לאומי.מ

 הנוסחה מתחשבת בפריון המיוצג ע"י השכר לעובד. – עידוד פריון ▪

 לתיאור המוד 

 פרמטרים הקובעים את גובה הפיצוי בעבור כל עובד: מארבעהנוסחה המורכבת 

במטרה  2020סך הוצאות השכר בגין העובדים המועסקים בחודש יוני  -מקדם השכר  ▪

החזרת עובדים מחל"ת   לעודד מעסיקים להחזיר או לשמר כמה שיותר עובדים מועסקים.

 .הנוסחה תתחשב במספר העובדים החוזרים למעגל התעסוקה –

יחס בין הוצאות המעסיק על שכר עובדים לאחר המשבר לבין  -מקדם הפרשי שכר  ▪

 ות השכר לפני המשבר.הוצא

  מאי –חישוב הוצאות השכר שנחסכו למעסיק בחודשים מרץ  –מקדם הוצאה נחסכת  ▪

או  25%התאמה בין גובה הפגיעה למענק,  לעסקים שנפגעו ב  –המשכיות עסקים מקדם  ▪

 .יותר

 שקלול המקדמים על בסיס השכר ההתחלתי  ▪

 מודל מפורט יצורף כנספח לתוכנית זו.

 



 
 

 

 

 

 

II. ידוד החזרת עובדים מחל"ת ע"י סבסוד תעסוקה חלקיתע 

מוצע לאמץ , תעסוקהשימור והחזרת עובדים לתמרוץ נוסף על הצעדים המיידיים הנדרשים ל

מנגנון המבוסס על שילוב בין הסדרת זכות אישית לעובדים, לבין הבטחת שיפוי למעסיק בגין 

סבסוד ממשלתי של שכר העובדים אשר חווים העלות של זכות זאת. מנגנון זה מבוסס על 

הפחתה זמנית בשעות העבודה )וכפועל יוצא גם בשכרם(, כחלופה לפיטורים המזכים בתשלום 

 דמי אבטלה.

פיצוי זה ייגזר מהזכאות של כל עובד לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח הלאומי, וכך תתאפשר 

גנון החל"ת. המנגנון המוצע שואב העסקה בהיקף מופחת, כחלופה לבינאריות המאפיינת את מנ

 השראה מהמודל הגרמני, אך הוא מותאם לנסיבות המקומיות בישראל. 

וזכה לשבחים על תרומתו  1918מופעל בהצלחה בגרמניה מאז  Kurzarbeit-מנגנון ה

. מנגנון זה 2008-9להתאוששות המהירה של התעסוקה לאחר המשבר הפיננסי העולמי בשנים 

ממשלתי של שכר עובדים אשר חווים הפחתה זמנית בשעות עבודה כחלופה מבוסס על סבסוד 

מדינות  35מתוך  25-לפיטורים המזכים בתשלום דמי אבטלה. מנגנונים ברוח דומה קיימים ב

 . OECD -ה

המנגנון המוצע, אם יאומץ בישראל, צפוי לסייע לתמרץ מעסיקים להחזיר עובדים מחל"ת, 

ובדים נוספים לחל"ת. לצד הכלים הקיימים של דמי אבטלה ולצמצם את ההיקף של הוצאת ע

בפיטורים ובחל"ת, מנגנון מעין זה ישפר את מצבם של עובדים ויגביר את יכולתם של מעסיקים, 

ושל המשק, לארגן את פעילותם באופן יעיל וגמיש, תוך התאמה לנסיבות המשתנות של משבר 

 הקורונה.

 תיאור המודל

ם קיבוצי כללי, אשר יחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק : הסכזכות אישית לעובד ▪

היבטיח "תוספת הפחתת משרה" לעובדים שמעסיקיהם הפחיתו את   ,באמצעות צו הרחבה

 .היקף משרתם עקב משבר הקורונה

: תקנות )בהוראת שעה( יבטיחו למעסיקים הזכאים, שיפוי בגין העלות של שיפוי למעסיק ▪

זכאים. בחישוב השיפוי יילקחו בחשבון גם עלויות מעביד  תוספת הפחתת משרה לעובדים

נלוות בגין תשלום התוספת, והשיפוי ישולם באמצעות המוסד לביטוח הלאומי. לצורך 

הקלה תזרימית, המנגנון יאפשר גם הליך פשוט ומהיר לקבלת מקדמות חלקיות על חשבון 

 .השיפוי העתידי

אכיפה לבין מנגנון שיפוי למעסיקיהם   -לעובדים זכות פרט בת  שילוב זה, בין צו הרחבה המייצר  

בגין העלות של זכות זו, קיים בישראל מאז מלחמת לבנון השנייה, ונעשה בו שימוש בהצלחה 

מספר רב של פעמים מאז, על בסיס הסכמים ותקנות אד הוק שנחתמו על רקע סבבי לחימה 

 .שונים בדרום

 

 



 
 

 

 

 

ה כי לעובד זכאי המועסק אצל מעסיק זכאי, יבוצעו לגביו הפרשות מודל זה יופעל ע"י צו הרחב

וניכויים בגין זכויות סוציאליות. רכיבי תוספת הפחתת המשרה יחושב כאחוז מדמי האבטלה 

 להם היה זכאי העובד. 

 

 אופן הפעלת המודל

ניתן חישוב שיעור הפחתת משרה: בהינתן שיעור משרה קובע )השיעור המקורי( של העובד,   .1

 לחשב מידי חודש את שיעור ההפחתה היחסי בהיקף משרתו.

חישוב תוספת הפחתת המשרה לעובד: התוספת שהעובד זכאי לה מחושבת באופן  .2

 פרופורציונאלי לדמי האבטלה, כמכפלת שיעור הפחתת המשרה בסכום דמי האבטלה.

ת הפחתת חישוב השיפוי למעסיק: כל מעסיק זכאי ישופה בגין העלות של תשלום תוספ .3

המשרה. השיפוי יחושב כמכפלה של סכום תוספת הפחתת המשרה ב"מקדם עלות מעביד" 

משכר הברוטו שישולם. מקדם זה נועד לתת ביטוי להפרשות לביטוח  125%בשיעור של 

 לאומי, פנסיה, זכויות סוציאליות אחרות ותנאים נלווים.

שוואה לחלופה של חל"ת או יישום מודל זה יביא לצמצום הפגיעה בעובדים ובעסקים בה

אבטלה. יחד עם זאת, צפוי ייעול בהקצאת כספי המדינה מכיוון שככל שהיקפי המשרה של 

העובדים יוגדלו יצומצם הסבסוד הממשלתי, דבר שיוביל לעלויות מופחתות ביחס לחלופה של 

תשלום דמי אבטלה. לפיכך, בוצע תחשיב הבוחן את הפחתת העלויות הממשלתיות לצד 

פת השכר שצפוי המועסק לקבל בעת יישום מנגנון זה. בהנחה כי מתווה זה יביא תוס

)לעומת   50%  -אלף עובדים מחל"ת להעסקה ישירה בהיקף משרה של כ  500  -להחזרתם של כ

מיליון ₪ בהוצאות הביטוח  910 -( צפוי חיסכון חודשי של כ100%שיעור משרה קבוע של 

₪ יותר  2,965 -משרה, ישתכר מידי חודש בכ 50% -הלאומי. במקביל, עובד זה, המועסק ב

 בהשוואה לחלופה של דמי אבטלה.

 

III. פיצוי בגין הפסד הכנסות 

יש להפעיל מיד לצד הצעדים שכבר נעשו להקלת הנזילות במשק, וצעדים נוספים שניתן לאמץ,  

הפרטי ולכל מנגנון פיצויים מרכזי בגין אובדן מחזור בשל מגפת הקורונה לכל ענפי המגזר 

. רק קביעת מנגנון שקוף ואחיד לכל המגזר הפרטי בישראל יאפשר העסקים בכל היקף פעילות

 פעילות מחודשת של המשק תוך צמצום ניכר במספר המפוטרים.

הטכניקה להפעלת מנגנון הפיצויים המרכזי מוכרת והופעלה בעבר בהצלחה רבה ועל פיה תקבע 

נפגעו ממשבר הקורונה יוכרו כזכאים לפיצויים במסגרת הוראת שעה, כך שיוגדר כי עסקים ש

נזק מלחמה ונזק עקיף( שיורחב לנפגעי  -תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים 

 המגיפה.

 

 



 
 

 

 

 

 מסלול מחזורים –מנגנון מוצע לפיצוי בגין נזקים 

לווה בירידה המסלול מבוסס על התפיסה כי הנזק בא לידי ביטוי בירידה במחזורים, המ

בהוצאות התפעול המשתנות. חישוב הנזק מבוצע באמצעות השוואת מחזורי העסקאות 

, בניכוי ההוצאות שנחסכו 2019לעומת התקופה המקבילה בשנת    2020אפריל    –בחודשים מרץ  

 מיליון ₪. 4בתקופה בה העסק לא פעל או פעל במתכונת חלקית, כאשר תקרת הפיצוי הינה 

 

 ויאופן חישוב הפיצ

 –חישוב הירידה במחזור העסקאות: הפער בין מחזור עסקאות בתקופת הבסיס )מרץ  .1

לבין מחזור העסקאות בתקופת הפיצוי )מרץ  1.05( מוכפל במקדם צמיחה של 2019אפריל 

 ( , בהתאם לדיווח לצורכי מע"מ.2020אפריל  –

ההוצאה הנחסכת מבטא את שיעור הירידה בהוצאות השוטפות בעת ירידה  משלים .2

בפעילות. החישוב מבוצע ע"י הפחתת היחס בין התשומות השוטפות  לבין מחזור 

𝟏העסקאות, לפי הנוסחה:  −
התשומות השוטפות בשנת 𝟐𝟎𝟏𝟗

מחזור העסקאות בשנת 𝟐𝟎𝟏𝟗
. 

החודשי בשלושת החודשים שקדמו עבור חישוב הוצאות השכר הנחסכות: ממוצע השכר  .3

שלא  2020אפריל  –עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו כפול החלק היחסי בחודשים מרץ 

 הועסקו.

 לפיכך גובה הפיצוי מחושב לפי הנוסחה הבאה: .4

.𝒙𝟏 מחזור עסקאות בתקופת הבסיס) 𝟎𝟓

− (משלים ההוצאה הנחסכת)𝒙(מחזור עסקאות בתקופת הפיצוי

−   הוצאות השכר הנחסכות

 מגובה הפיצוי הצפוי לעסקים. 50%בנוסף, נדרש כי באופן מידי תינתן מקדמה  בשיעור של 

    

IV. שיפור נזילות 

 תשלומי מע"מ על בסיס מזומן 

נדרש כי תשלומי המע"מ יבוצעו על בסיס מזומן עבור כלל המשק, זאת מכיוון שאין הצדקה 

ומנגד כי ספק שלא גבה מע"מ מלקוח  ;שלקוח שלא העביר מע"מ לספק יקבל החזרי מע"מ

ובניכוי   17%ישאב ממקורותיו את תשלומי המע"מ עבור אוצר המדינה.  שיעור המע"מ עומד על   

 .תשומות מהווה סכום משמעותי עבור העסקים

 תשלום מע"מ ביבוא 

יש לקבוע שיבואנים יוכלו לשחרר סחורה בשלב ראשון ותשלום המע"מ ייעשה במועד המכירה 

  במועד השחרור.ולא 

 

 



 
 

 

 

 

  2019מול רווחי  2020קיזוז הפסדי 

בשל המצב הייחודי שיצר משבר הקורונה, נדרשים כלים יצירתיים לסיוע לעסקים להכיל את 

. הקיזוז יבוצע על 2019מול רווחי  2020הפגיעה בפעילותם. לפיכך, מוצע לאפשר קיזוז הפסדי 

. בשגרה הפסד מקוזז מול רווחי השנה הבאה, 2020בסיס דו"חות רבעוניים לא מבוקרים בשנת  

אולם במצב ייחודי זה נדרש לסטות מהעיקרון בכיוון ההפוך כך שהפסדים יקוזזו מול רווחי 

 שנה קודמת.

 תשלומי ארנונה 

יש להקפיא את העלאת תעריפי הארנונה לעסקים באמצעות מנגנון העדכון האוטומטי. כמו כן, 

לא יעלו תעריפי הארנונה ולא יינתנו אישורים  2021החלטה כי בשנת על משרד הפנים לקבל 

 חריגים להעלאת ארנונה. בנוסף נדרש להחזיר את מקדם ההתייעלות לנוסחת העלאת הארנונה.

 

V.  מיסוי 

על מנת לעודד צמיחה לצד הגדלת הכנסות המדינה מוצע להפחית את מס החברות לכלל המשק 

)זאת כדי להגדיל את   25% -דיבידנד לבעל מניות מהותי ל, ואת מס על משיכת 20%לרמה של 

 הכנסות המדינה(.

VI. הפחתת הבירוקרטיה והרגולציה 

על פי כל אחד ממשרדי הממשלה מחויב   2118תבוצע במלואה החלטת הממשלה   2020עד סוף  

 .25%בהפחתת נטל הרגולציה ב 

ישה חסמי רגולציה על כל משרד ממשלתי ורגולטור להציג תוכנית לביטול מיידי של חמ

משמעותיים, שאינם תקציביים, לדוגמא: הגנ"ס, הקלות בהיתרי בנייה, מפרטים אחידים 

     לפי סטנדרט בינ"ל, רישום תרופות, תמרוקים.

משרדי בהשתתפות נציגי -לצורך גיבוש התוכנית, מומלץ להורות על הקמת צוות בינ

 שבועות. 8מסקנותיו בתוך המעסיקים והמגזר הפרטי אשר יידרש להציג את 

כל צעד ייחשב כהקלה בכפוף להסכמה בין אגף ממשל וחברה במשרד רוה"מ, משרדי האוצר 

  והכלכלה ותעשיה והמעסיקים.

עד להגשת מסקנות אלו תוקפא כל רגולציה קיימת, לא תוצע שום רגולציה חדשה, להוציא 

  ובריאותם.  רגולציה הנחוצה לטיפול במשבר הקורונה שמירה על חיי אדם

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 פתרונות לשיפור הליך רישוי העסקים:  –לדוגמא 

אחד. על המשרד   יש לפעול לריכוז נושא הרישוי במשרד מתכלל  –  One stop shop  ריכוז הנושא

להיות בעל סמכויות עצמאיות לפעול בכלל תחומי הרישוי תוך קיום התייעצות קבועה עם 

משרד הפנים אינו הגורם הנכון לריכוז הגורמים המקצועיים במשרדים ועם המגזר הפרטי. 

. המשרד מיישם כל דרישה של הרגולטורים ללא הפעלת שיקול דעת או נושא רישוי עסקים

 קצועית עם המגזר העסקי.התייעצות מ

יש לפעול לאימוץ נורמות בינ"ל ברף הדרישות הרגולטוריות  – דרישות רגולטוריות .1

לעסקים תוך ביצוע התאמות נדרשות לישראל. כמו כן, על הרגולטורים השונים לבצע 

ולהציג בחינה של ההשפעות הכלכלית של דרישות רגולטוריות חדשות וכן באופן שוטף 

 ובהתאם למגמות בעולם.

שה לפרסום מפרטים אחידים לרישוי עסקים, על אף הדרי – פרסום מפרטים אחידים  .2

משרדים ממשלתיים רבים בחרו להחריג עצמם מפרסום מפרט אחיד עבור ענפים מרכזיים. 

 יום. כמו כן,  120יש לקבוע חובה לפרסום מפרטים אחידים בכלל תחומי הרישוי בתוך 

בתחומים שאינם בטיחותיים, יש לאפשר רישוי על בסיס הצהרת העסק על עמידה 

 דרישות.ב

טיפול מיוחד בכל העובדים שהסתיימה להם תקופת החלת יש   -  טיפול בעובדים שהוצאו לחלת

למצוא איזון נכון בין שמירה מלאה על זכויות העובדים, ימי מחלה, עלויות פנסיוניות, לבין אי 

יכולת המעסיקים לקלוט מחדש חלק מהעובדים מחמת העדר פעילות עבור אותו עובד )גם על 

  סבסוד עבודה חלקית(. -1עיף פי ס

 

VII. הגדלת תקציבים מחוללי צמיחה 

 2020 2021 2022 
סה"כ תוספת 

 תקציב

 מיליוני ₪

מוצע לפתוח  - הכשרה עובדים קיימים

מסלול הכשרות חדש לעובדים בחברות 

המשקיעות בהכשרת עובדים קיימים  

לשימוש באמצעים טכנולוגיים שונים, 

טכנולוגיה על מנת קורסים ולמידה של 

לשפר את הפריון באמצעות הגורם 

 האנושי

250 100 100 450 

מסלול פריון ותמיכה בהשקעות 

הסבת  - 4.0טכנולוגיות בראי תעשייה 

מסלול פריון הקיים למסלול שפתוח  

לכלל אזורי הארץ ולא רק לאזורי 

280 200 120 600 



 
 

עדיפות, תוך צמצום כלל התהליך 

 ושיפור הבירוקרטיה

השמת   -  סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

מחשוב, שיווק, תמיכה בהכשרות הון 

אנושי וייעוץ כלכלי, על מנת לתמוך 

 במעבר לשימוש נרחב בדיגיטציה

67 67 67 200 

מסלול פריון בתחום המסחר 

הקמת מסלול לקידום והשירותים: 

והעלאת הפריון בענפי המסחר 

טכנולוגיות והשירותים הכולל קידום 

 בתחומי הקמעונאות

150 200 250 600 

מסלול חדש   - מסלול יצור מקומי

התומך בחיזוק כושר התחרות של 

התעשייה המקומית וכולל השתתפות 

בשינויים/הקמת מבנים משולבים 

 בהשקעות הון

100 100 100 300 

תיעול הצריכה הפרטית בשוק המקומי 

 751היקף הצריכה הפרטית עמד על  –

. ניתוב כח 2019מיליארד ש"ח בשנת 

הקניה לשוק המקומי ייתן תנופה 

אדירה להשתת עסקים רבים לפעילות 

 מואצת . במסגרת זו יש לבטל כל אפליה 

לרעת המגזר המקומי ולטובת ספקי 

 חוץ. 

   

תוספת 

תקציב ע"י 

 מ גביית מע"

 4,500    הגדלת תקציב הרשות לחדשנות

 150 50 50 50 שירותים וסחורותמסלולי עידוד יצוא 
 
 

 90 30 30 30 הגדלת תקציב שירותי מכון היצוא

( 150%מוגדל להשקעות )מואץ ופחת 

 לכלל המגזר העסקי
   

545 
)אובדן 

 הכנסות ממס(

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VIII. תרומת התוכנית הכלכלית למשק הישראלי 

, לצד 2020 – 2022מיליארד ₪ לשנים  4.3 -תרומת התקציבים מחוללי הצמיחה בהיקף של כ

החלת פחת מוגדל, רידוד הבירוקרטיה והרגולציה והפחתת מיסים ועלויות, יניבו כבר בשנת 

  .0.7% -צמיחה עודפת הנאמדת בכ 2020

נאמדת הצמיחה העודפת שתיגזר   2021השפעה חיובית זו תואץ במהלך השנים הבאות, כך בשנת  

  1.1% -מתקציבים אלו בכ

תגיע הצמיחה  2022פירות ההשקעות במו"פ, בהון, בשיווק ובהכשרות יבשילו. כך, בשנת 

 .1.2% -השנתית הנגזרת לכ

 :וספת המועסקים לאור יישום התוכניתלהלן פירוט הצמיחה העודפת ות

 צמיחה משקית עודפת הודות ליישום התוכנית הכלכלית

 2020 2021 2022 2021-2022 

 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% הכשרות לעובדים קיימים

מסלול פריון ותמיכה בהשקעות 
 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 4.0טכנולוגיות בראי תעשייה 

 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% סיוע לעסקים קטנים ובינוניים 

 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% מסלול יצור מקומי

   0.5% 0.2% 0.2% 0.1% מסלול פריון במסחר ושירותים

 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% תקציב הרשות לחדשנות

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% הקרן לעידוד היצוא

פחת מוגדל ומואץ להשקעות 
(150%) 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 

 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% רידוד רגולציה

 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ארנונה -הוזלת עלויות 

 0.4% 0.2% 0.2% 0.0% הפחתת מס חברות

 3.0% 1.2% 1.1% 0.7% סה"כ

 


