
הדבר החכם ביותר , כשהריבית בשפל היסטורי, כרגע"

–לעשות הוא 

"!לפעול בגדול

ח  "מיליארד ש122–ג"מהתל8.6%: אתמולביידןתכנית 

במונחים ישראלים

שרת האוצר המיועדת  , נט ילן'ג

(18.1.21)ב"של ארה
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!להזנקת הכלכלה בגדול



מענק לעסקים להזנקת הכלכלה.1
ומעלה25%פגיעה של 

ח"שמענק ח"שמחזור 

(הפגיעהלפי )15,000–300,0008,000–18,000

(ממוצע)30,000ומעלה300,000

ח"ש8,000יקבלו מענק בשווי 2020-עסקים חדשים שנפתחו ב•



מענק משקי בית להזנקת הכלכלה. 2
7עד עשירון 

לכל בוגרח "ש750•

לכל ילד עד הילד הרביעיח "ש500•

לכל ילד מהחמישי ומעלה  ח "ש300•



5

?מי מקבל•

 לא  , 2020ימים מתחילת הקורונה ועד סוף 80מי שקיבל אבטלה

חודשים4-ויחזור לעבודה ל31.12.20ימים ברצף לפני 80הועסק 

?מה מקבל חוזר לעבודה בנוסף לשכרו•

 מענק בשווי דמי אבטלה–1חודש

 מענק השלמת שכר–2חודש

 מענק השלמת שכר –3חודש

 מענק בשווי דמי אבטלה–4חודש

תימרוץ להחזרת מובטלי קורונה ותיקים לעבודה. 3

מעסיק שיחזיר מובטל ותיק לעבודה יקבל מענק מיוחד•



מענק מיוחד לנכים.4

ח"מיליון ש500תוספת מענק בשווי של •



חודשים6-למ "פריסת מע•

כל בקשה תאושר•

מ להקלה על עסקים קטנים ובינוניים"פריסת מע. 5



בשנה נוספת דחיית התשלום על הקרן •

שנים10-ל5-מהארכת החזר הלוואות •

הגדלת הלוואות לעסקים בסיכון גבוה•

ולהרחבת פעילות עסקיתהלוואות ייעודיות להשקעה•

הקלה בהלוואות לעסקים להזנקת כלכלה. 6



יינתן לכל עצמאי שירצה בכך•

בוועדת העבודה והרווחההשבוע לאישור יובא •

דמי אבטלה לעצמאים. 7



לרישוי עסקים חדשים לשנההארכת פטור •

בלבדבהצהרהרישוי עסקים •

חדשה לשנההקפאת רגולציה •

הפחתת רגולציה עסקית להזנקת הכלכלה  . 8



רפורמות שיזרימו הון עתק להייטק ולתשתיות•

קרנות הפנסיה והביטוח יוכלו להשקיע•

 בהייטקח "מיליארד ש50עד

 בתשתיות  ח"מיליארד ש100עד

דיגיטציה ובטכנולוגיה, השקעה בתשתיות פיזיות•

רפורמות להגדלת השקעות. 9



דירוג אשראי גבוה מאד•

(133%ב "ארה)73%תוצר -יחס חוב•

(-3.7%: בנק ישראל)כיווץ מינימלי של התוצר •

(6.3%: בנק ישראל)צפי לצמיחה גבוהה •

+

ריביות נמוכות מאד•

אנחנו יכולים כי אנחנו חזקים
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!להזנקת הכלכלה בגדול



דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2021תחילת ינואר 

מהעסקים שנסקרו אומרים שאם המצב 22%

.חודשים3-הכלכלי לא ישתפר הם לא ישרדו יותר מ

!חייבים לעזור להם מיד


