
 

 

 התכניות הכלכליות של המפלגות העיקריותסקירת  -   2021בחירות  

 : מרכזיות  סוגיות שלוש   עולות   של המפלגות יםכלכליה  ים מצעוהת ותכניהמבדיקת  .1

תמונה המשקפת   ג אף אחד מהמנהיגים העומדים לבחירה לא מצי – כלכלי  יל'רצ'צ  פה אין   .1.1

שלא יחזרו לפעול מהר,  ענפים עצום, הגרעון הוהקשיים האובייקטיבים )המצב את אמת ב

  – ירידה צפויה בגביית המסים וכלכלה שחורה מתפתחת לממדים מפלצתיים(האבטלה הגואה, ה

 . אין אף גזירה אמיתית . כולם זורקים סיסמאות ואף אחד לא אומר "דם יזע ודמעות"

המשבר הזה מתאפיין בבעיה קרדינלית של חוסר ודאות ואף אחד לא   –במהות  : חסר – העיקר .1.2

במשבר של  לפרוש רשתות בטחון ולהניע מנועי צמיחה ותעסוקה מתייחס לתפקיד הממשלה 

 ואקום.  . חוץ מלתת מענקים הרבה מה להגיד ועוד יותר מה לעשות  לממשלה ישחוסר ודאות.  

מפלגות רבות זורקות סיסמאות אבל לא   : לא ממש  המפלגות  אבל –  בפרטים נמצא  אלוהים .1.3

אסתר דופלו,  נוצר מצב של "זבנג וגמרנו" בלי ריאליה. להגיע ליעדים. בדעתם איך כלל מפרטות 

קדים  מתמ"שפעמים רבות אנשים  2011נת אחת מזוכי הפרס, הסבירה בראיון לכלכליסט בש

ים מטה קסמים שאפשר  בשאלות כמו 'איך אנחנו יכולים לגרום לבעיה הזאת להיעלם?', ומחפש

לבעיות  שמכירים בעובדה שאין תשובה אחת ולפתור את הבעיה. רק ברגע יהיה לנופף בו 

. זה נכון  ", אפשר להתחיל להתמקד בדברים קונקרטיים שיכולים להביא לשינוי גדולכלכליות

לבעיית העוני בה הם טפלו ונכון שבעתיים לתוכנית כלכלית הבאה להזניק את כלכלת ישראל  

 לאחר אחד המשברים הקשים בתולדותיה. 

 : בסיס לכל תוכנית  .2

i.  עשירים כפליים"(   פרטני זה או אחר יעדסיסמא: ולא הצהרה על מערכתית  תוכנית"( 

ii. )החשבונאות הלאומית   –  מה עלות כל חלק בתוכנית ומה המקורות )כימות כספי 

iii.  התכנית מתייחסת לקשיים הקיימים במצב הנוכחי והאם היא מתייחסת לעיקר כיצד 

iv.  תכנית אינה הצהרה כללית אלא פירוט תהליכים דרושים + לו"ז לביצוע ויעדים כמותיים 

 כל אלה חסרים במצעים ובתוכניות הכלכליות של המפלגות.  

   מה יש בתכניות:  .3

"שר אוצר מקצועי"   , גרוע מזה , או ויר כמו "תהיו עשירים כפליים"והצהרות בא  – "מתנות  של   רהיניובונב"

 אין פירוט, אין שונות, אין יעד כמותי בכלום.   – : "תכנית לאומית". דיבורים מאד כוללניים ועמומים הכנתו

כשבודקים לעומק סיסמאות לרוב אין מאחריהן כלום או שמה שיש הוצא   – ריקות  הבטחות של תחרות 

 . מאצלנו( 2מהקשרו )תכנית רייגן שאז המסים היו גבוהים פי 

 .אין שום גזירה – לי שום "מחירים" מנגנים על יעדים נכונים ב 

 : השונות   בתוכניות מזהים שאנחנו הגדולות   הבעיות 

ברוב המכריע של המפלגות "אין בשורה": אין שום מצע שגורס שינוי כיוון; אין שום מצע שמטיל   .3.1

 גזירה )למרות הגירעון העצום( אין שום מצע שיש בו התייחסות לבעיות התשתית של המשק. 



 

 

"כל אחד יהיה  למשל,  – הטעייהגדול, כמעט יש עיוות  –במפלגה אחת שכן מביאה שינוי כיוון  .3.2

נקודות האחוז רלבנטית רק לשני   15ב הכנסה בפועל הפחתת מס , כאשר עשיר כפליים" 

של  בעלות  – מיטיבה רק עם העשירים ומגדילה פערים  -העשירונים העליונים ולכן באופן ישיר 

 1. מיליארד ₪  40מעל 

לכשלים   לשיטה הקיימת במקום להתייחס )פלסטרים( המפלגות מציעות תיקונים נקודתיים  .3.3

, על  שוק העבודה  טית עלסלי, במקום הסתכלות הו הקלות לעצמאיים הבטחות ל(  1)  המערכתיים:

מונופוליסטיים ועל    על כוחם של ועדי עובדים   גזר הציבורי לפרטי, ין עובדים במהפערים הקיימים ב

( הבטחות להפחתת מסים, במקום טיפול במגפת  2יצירת טיפול מס זהה לשכירים ועצמאיים; )

אמון ואי הוודאות במערכת  ה חוסר  ועבודה בשחור(,  המשתלטת על הכלכלה )חל"ת  הון שחור"  "ה

  קום בחינת מ ב ץ ברגולציה""קיצו ( הצהרות על3) הצורך ביצירת מערכת מס מודרניתהכלכלית ו

ועל הממשל המרכזי שבניהול מיושן וריכוזי סירב להעביר סמכויות  ים ממשלתיים גופריכוזיות 

של מנועי  אין זיהוי ( 4) ; לות מצויינות במשבר הקורונהלרשויות המקומיות שדווקא הוכיחו את יכו 

להתמקד בהגדלת ההוצאה  במקום  .החיוניים לשלב של אחרי המשבר  –צמיחה ותעסוקה 

בואו נסתכל על השקעה בתשתיות כמנועי הצמיחה והתעסוקה האמיתיים של המשק  , הציבורית

ערים   2ונבחן אילו השקעות יובילו למקומות תעסוקה חדשים ויצמיחו את המשק בשנים הבאות: 

 ועוד.   נוספות, בתי ספר, מחלקות חדשות בבתי חולים 

טיפול בטווח קצר מול טווח ארוך )חלק גדול מההצעות יתגבש רק לאחר זמן וחלק לא רלוונטי   .3.4

 . ( לתקופה שמיד אחרי המשבר

לצורכי רווחה,   – המפלגות מציעות הגדלה של ההוצאה הציבורית רוב  : עדיפויות סדרי  העדר  .3.5

השירות לאזרח והתשתיות, אך אינן דנות בשאלה כיצד לממן הוצאה זו בתקופה של גרעון מאמיר,  

בהנחה שלא יהיו מקורות לכל   –קושי כלכלי והצטמקות תקבולי המס של הממשלה ומעל הכל 

     .על מה לוותר ואיפה לקצץ   –ובמיוחד   עדיפויות בתקציבה סדרי   היעדים, מה יהיו

 2 להלן הצעותינו:  מה הן בעיות היסוד בכלכלה הישראלית? אז  

 : חינוך, תקשורת, בריאות  -  תשתיות לוקות  .1

אמנם מבחינת תקציב הבריאות )אבסולוטית ולנפש(, ניתן לראות מגמת עלייה בעשור   -  בריאות  .1.1

 : אך הגידול הזה רחוק מלספק  3האחרון, 

i.  :(, כאשר  2018נפשות )נתוני  1,000אחיות פר  5בישראל יש כיום  מחסור כרוני באחיות

נפש ובצרפת   1000-אחיות ל  18: בנורבגיה 3או  2ברוב מדינות המתקדמות היחס הוא פי 

רונה . יחס כה נמוך של אחיות לנפש רווח במדינות כאיטליה וספרד, שנפגעו קשות בקו10.8

 
 ראו ניתוח שערכנו להצעה זו בסוף המסמך.  1
המכון משתמש   בדרכה של כלכלת ישראל בהפיכתה למשק חופשי, תחרותי ופתוחהבעיות המבניות הניצבות  על מנת לזהות את   2

ומנתח באמצעותו את יתרונותיה המרכזיים של הכלכלה הישראלית, כמו גם את נקודות התורפה בין היתר במדד התחרותיות 
 .קישור למדד. ה הישראלית,כולל משתנים כמותיים בלבד, ומקיף את כל תחומי הכלכל ,מדד פותח עצמאית על ידי המכוןה .שלה

3https://bit.ly/3odz1Ag  

https://www.iep.org.il/publications/1mdd-htkhrvtyvt-shl-yshrl
https://bit.ly/3odz1Ag


 

 

יש מקום לקבוע יעד סצפיפי שיהיה לפחות ברמה של המדינה   4בהתאמה(.  5.9-ו 6.7)

 . OECDהעשירית ב

ii. לכל   3על  2017: מספר המיטות בבתי החולים בארץ עמד בשנת מחסור עצום במיטות

מדובר בפער של מעל   5. 4.5עומד על   OECD- נפשות, כאשר הממוצע במדינות ה 1,000

ום לקבוע יעד סצפיפי שיהיה לפחות ברמה של המדינה העשירית  גם כאן יש מק  . 30%

 . OECDב

iii.  כל זה בניגוד   – הפערים קשים עוד יותר כשבוחנים את האפליה הקשה בין פריפריה למרכז

   מוחלט לחזון של "ביטוח בריאות ממלכתי".

iv.   שנה   20אחרי    :לא מדביקה את הקצב למרות הגידול בתקציבי הבריאות, מערכת הבריאות

   3.8היו בישראל  2000לא חל כמעט שום שינוי במספר האחיות או מיטות לנפש )בשנת 

גם   כלומר "הלכנו אחורה" המצב היה טוב יותר(.  – נפשות  1,000אחיות פר  5.4-מיטות ו 

עלה ו  וצאה הלאומית על בריאות לא השתנה הרבה, אחוז ההוצאה הציבורית ביחס לה 

  6השנים האחרונות.  20-( ב 64.4%-ל  63.1%-בכאחוז בודד בלבד )מ

מדד התחרותיות    OECD .7- מה  25%- הכיתות בבתי הספר היסודיים בישראל צפופות בכ  -  חינוך .1.2

מנקודות  של המכון מתריע זה שנים על הצפיפות המוגזמת והגבוהה בכיתות בישראל כאחת 

התורפה העיקריות של ישראל )עקבי בכל מדדי החינוך(. כעת, מגיפת הקורונה הציפה את הנושא  

והשפעתו השלילית לא רק על הישגי התלמידים אלא גם על התמודדות עם משבר הקורונה  

  , ישראל ההשקעה בחינוך עלתה בעשור האחרון באופן מהותי . על אף שוהשלכותיו הכלכליות

אין די בהגדלת שיעור ההוצאה הלאומית    .את המקומות הנמוכים בדירוגי החינוך  לתפוס  הממשיכ

  כיתות   בבניית  להשקיע   במקום:   לחינוך, אלא יש לחשוב מחדש על הקצאת משאבי תקציב החינוך

  מורים   בגיוס  ח "ש  מיליארד  2-מ   יותר   השקיע  החינוך  משרד ,  המורים  של   מחודשת   והקצאה  נוספות 

  לגדול  המשיכה האוכלוסייה  הזה הזמן כשבכל . אקדמי תואר  ללא לעתיםו , וניסיון הכשרה  ללא

 .  החדשות  הכיתות בניית מקצב  גבוה בקצב 

כבר שנים הממשלה מדשדשת ואינה גורמת לעדכון תשתיות האינטרנט של ישראל.   –תקשורת  .1.3

 כתוצאה מכך, אנו בפיגור אחרי העולם בנושא זה. 

  2019נכון לשנת  :ובעשרות אחוזים  OECD-חנו רק מתרחקים ממדינות ה נ א – וקר מחיה עצוםי  .2

, עמד פער יוקר המחיה בין ישראל לבין ממוצע  2020כולה, כפי שעולה מנתונים שפורסמו באביב 

הדבר מלמד כי פער יוקר המחיה בין ישראל לבין קבוצת ההשוואה   8)!(.  22%על  OECD- מדינות ה

, עמד פער יוקר המחיה  2017הרצויה לה לא רק שהוא גבוה מאוד, אלא גם נמצא במגמת עלייה: בשנת  

 
4chart-/data.oecd.org/healthres/nurses.htm#indicatorhttps:/  
5-2019_4dd50c09-glance-a-at-health/health-migration-issues-ilibrary.org/social-https://www.oecd 

134-5-240-10-7rjQApneZ.ip-en;jsessionid=rLwuhWzXrrjHRj 
6spending.htm-https://data.oecd.org/healthres/health  
7glance-a-at-https://www.oecd.org/education/education   
8  https://www.themarker.com/news/macro/1.8659479 

https://data.oecd.org/healthres/nurses.htm#indicator-chart
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en;jsessionid=rLwuhWzXrrjHRj-7rjQApneZ.ip-10-240-5-134
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2019_4dd50c09-en;jsessionid=rLwuhWzXrrjHRj-7rjQApneZ.ip-10-240-5-134
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance


 

 

  פח ת, כלומר, בתוך שנתיים, ובהיעדר התייחסות ממשלתית שיטתית לבעיית יוקר המחיה,  20%-על כ

  – ביחס להיקפו התחילי. פער זה, ושיעורי השינוי בו, אינם עניין של מה בכך    10%-פער יוקר המחיה ב

 בית בישראל. - והשפעתם מורגשת כמעט בכל משק

השנה האחרונה פגעה אנושות בפרנסתם של מאות אלפי  ושוק העבודה:  שחורההון טיפול ב  .3

מקבלים דמי אבטלה כדין, יש כאלו שממשיכים  ישראלים, אך מבין השכירים שהוצאו לחל"ת או פוטרו ו

ליהנות מדמי אבטלה ובמקביל, משלימים הכנסה "בשחור". תופעה זו "יושבת" על מחלה מוכרת אחרת  

אל מול מגמה זו, שמשמעותה הפסדים של מיליארדים לקופת המדינה,   חוסר אכיפה כמעט מוחלט.  –

במקביל, המדינה משלמת הון עתק על דמי אבטלה וחל"ת.   9. רשות המיסים ניצבת חסרת אונים

  בחודש מיליארד ₪  1.7תשלום דמי אבטלה וחל"ת קפצו בתקופת הקורונה בעוד הוצאות המדינה על 

סבסוד תעסוקה  ו  חזרה לשוק העבודהבכסף זה יש לתמרץ    10מיליון ₪ טרום המשבר(.   300)לעומת  

יש דרכים    י שימשיך להעסיק ולשלם משכורות לעובדיו.שמעביר כספים למעסיק כד   לפי המודל הגרמני

נוספות למנוע שימוש לרעה במערכות התמיכה הסוציאלית ולמיגור הכלכלה השחורה, כגון הרחבת  

חובות הדיווח ושיפור התשתיות הטכנולוגיות של רשות המסים, שיאפשרו לייעל את האכיפה ולחסוך  

קונסטרוקטיבי של מערכת המס הנדרש זה שנים, החזרת    בכוח אדם. כל אלה צריכים להישען על תיקון

  11אמון הציבור במערכת הכלכלית ותמרוץ חזרה למעגל העבודה. 

  :מרכז לפריפריה ובין עשירונים -   הי עצומים באוכלוסיפערים  .4

i. נתוני מדד התחרותיות של   ובמגזר החרדי.  ער עצום בחינוך לרעת העשירונים הנמוכיםפ

, ואף נמצא  OECD- השוויון בחינוך בישראל גבוה בהשוואה למדינות ה-אי המכון מראים כי 

במגמת עלייה. להלן נתונים בנוגע לפער בין המגזרים החרדי והערבי לבין כלל המשק,  

 : 2018עדכניים לשנת 

 

ii.   הנתונים ממחישים את הפער העצום בזכאות לבגרות מקרב תלמידי י"ב בין המגזר

הגדול, אך המצומצם יותר, בין המגזר הכללי לבין תלמידי    הכללי לבין החרדי, ואת הפער

 המגזר הערבי. 

 
כלים להתמודד עם התופעה. בראיון אף הודה מנהל רשות המיסים, ערן יעקב, שהרשות מודעת לכך אך אין לה , ynet-לבראיון   9

  -  התריע יעקב שהיעדר בכוח אדם לאכיפה וחוסר האמון של הציבור מובילים להיקפים חסרי תקדים של העלמות מס
https://bit.ly/2MNWyur. 

10https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/Documents/Dashboard_Tikshoret.pdf . 
להצעות המכון הישראלי לתכנון כלכלי לשיפור מדיניות המס של ישראל, ראו בפרסומנו:   11

byshrl-hms-https://www.iep.org.il/publications/mdynyvt  

https://bit.ly/2MNWyur
https://www.btl.gov.il/Mediniyut/Situation/Documents/Dashboard_Tikshoret.pdf
https://www.iep.org.il/publications/mdynyvt-hms-byshrl


 

 

iii. .נגישות לרופאים  פערים בנגישות לרופאים, אחיות ומיטות אשפוז בין הפריפריה למרכז–  

  31%, פער של 2.7ובפריפריה הוא  3.9איש במטרופולין הוא  1,000-למספר הרופאים 

 . לרעת הפריפריה

iv.  3.1יש בישראל בכלל )ממוצע( הוא א  1,000-מספר הרופאים ל . 

v.  3.9ובפריפריה הוא  5.3איש במטרופולין הוא  1,000מספר האחיות ל־ –נגישות לאחיות 

 (. לרעת הפריפריה %27הפער הוא )

vi.  2.1איש במטרופולין הוא  1,000מספר מיטות האשפוז ל־ –נגישות למיטות אשפוז  

 הפריפריה(. לרעת  35%)פער של   1.4ובפריפריה הוא 

vii.  2018הנתונים עדכניים גם כן לשנת . 

 ? לעשות  כן ניתן  מה

  מיטות,  רפואי,  צוות  אנשי  לתקני  )הכוונה OECD- ה לתקני הישראלית הבריאות  מערכת הצמדת  .1

  גם   להכיל  שאמור כמדד  60 גיל  מעל  לנפש  במונחים  או  לנפש,  במונחים  –  ומכשור  נמרץ,  טיפול  מיטות 

 מחוייבת.  זה בסקטור  מזורזת בניה  (.OECD-ה  ממוצע-מ צעירה  הישראלית האוכלוסייה היות את

  תופעת   לצמצום  כאמצעי והענישה,   האכיפה   והגברת   המסים   רשות  של   הטכנולוגית   התשתית   שיפור .2

  משבר  במהלך, יותר ועוד לפני, – בשנה מיליארדים בעשרות שנאמדת השחורים, והעבודה ההון

 ייזום פרוייקטים בתחום זה יגביר תעסוקה וצמיחה. הקורונה.

  לאלו  רק לעזור  שתכליתם מיסויים  כלים  באמצעות הקורונה תקופת  במהלך שנפגעו  העסקים פיצוי .3

  הפסדי  את  לקזז המאפשרת  שעה הוראת  לכך:  דוגמאות . כלכלי  אופק  להם  ושיש  מהקורונה שנפגעו 

  " Back Carrying”  ומכונה  העולם  מדינות  ברוב  בשגרה  מקובלת  כזו  הוראה  .2019  הכנסות  כנגד  2020

  ספגו  2019 רווחי  על כמס רב  הון  ששילמו (טובים ) עסקים  כאשר  , הזו בשעה  מיוחד צדק בה  ויש 

  למצב  בדומה קטנים  לעסקים מדורג  חברות  מס  ביעת ק או  ; הקורונה אירועי  עקב 2020ב הפסדים 

   אחרות. רבות  וארצות  הולנד אנגליה,  בארה"ב, 

  שלהם  ההעסקה  היקף  את  שמגדילים  למעסיקים מענק  הקורונה:  בתקופת שנפגעו  העסקים  פיצוי .4

  החל"ת   תקופת  סיום  תוך –  מחל"ת   הנקלטים/החוזרים  לעובדים  יגיע  שחלקו  אוגוסט,- מרץ  בחודשים

  באמצעות  לעסקים   המענקים   ומימון   העבודה,   למעגל   העובדים   החזרת  גם  )וכך   המדינה  כרגע  שמממנת

 שייחסכו(.   הסכומים

  ישיבות  תלמידי  ושכר  לאברכים הכנסה  השלמות כספי  רת המ העבודה:  בשוק  החרדי  המגזר  שילוב  .5

 מקצוע.  בעבודה/לימודי השתלבות  בגין  להכנסה תוספת כלומר  שלילי, הכנסה במס

  x-מ נמוך  בקורונה היומי החולים מספר עוד שכל ולמסחר  לעסקים  הממשלה  מטעם  התחייבות .6

  הקמעונאות  של  סגירה  עוד תהיה לא , y-מ  נמוך קשה  החולים ומספר  נדבקים,  אלפי 

  אנו  ועובדים. יזמים מעסיקים, עבור  המשקית, הוודאות  למידת משמעותית  יתרום הדבר  והמסחר. 

  להותיר  וטעם סיבה עוד אין וכאשר, אם הקורונה של  מחודשת להתפשטות ועד זה, בשלב כי סבורים

  העת  וזוהי  מיגור,  בשלבי  נמצאת  המגפה  תפקודו.  רציפות  לעתיד  נוגע ב כבדים  בחששות  המשק  את



 

 

  יש   מלכתחילה   התחלואה.  במצב  בכלל,  אם  ודרמטי,  חד   לשינוי  עד   –   יותר  גבוהה  ודאות   למשק   להעניק

  בעולם  ממדינות שמיעוט  - במחלוקת שנוי מהלך ועודנה הייתה  גורף  באופן המסחר  סגירת  כי  לזכור 

  עומד   ישראל  במדינת   זאת,  אף   זאת   לא   קיצוניים.   קשה  ותחלואה   כללי   סגר   ביבמצ  אלא   , בו  לנקוט  בחרו 

  כללי  יוצרה בעולם ורע  אח לו שאין  נתון להתחסן(, הרשאים )מתוך 90%-כ על  ההתחסנות שיעור

 המשק.  עבור   יותר  ומיטיבים   חדשים  משחק

  מהווה  זה  ערךמ  והסעד.  הסוציאליים  העובדים  הרווחה,   במערך  השכר   תנאי   ושיפור   תקנים  הוספת .7

  הוזנח  זה  מערך  עתידיים.  כלכליים  יתרונות  גם   האיכותי  שלתפקודו  במדינה,  החברתי  השדרה-חוט  את

  של והשכר  העבודה ותנאי  בפריפריה,  כולל   הארצית,  פריסתם התקנים,  היקף  מבחינת  השנים,  ברבות 

   העובדים. 

 : דוגמאות -  הגדל   הגירעון ואת  הנדרשות   ההוצאות  את  לממן   ובכך לקצץ ניתן  היכן

  תוספות  בביטול  שמקורו ישראל  של  הלאומי בחוסנה  פגיעה  ללא  הביטחון בתקציב  קיצוץ  .8

  וקיצוץ  מצה"ל,  הפרישה  גיל  איחור  ומעלה(,  )סא"ל  בכירים לקצינים הפנסיות בקיצוץ  הרמטכ"ל, 

  מיליארד   53-מכ  , 2015  שנת  מאז   50%-בכ  האמיר   הביטחון   תקציב  בלבד.  מטה   לתפקידי  בשכר   מתון

  העדיפויות בסדרי שהתרחשו  משינויים  התעלמות תוך זאת  ויותר.  שקלים מיליארד  80-לכ שקלים 

  האמרת  הקורונה,  מגפת   עם  בהתמודדות   הכרוכות   הרבות   ההוצאות   היתר  בין  –   זו  בתקופה  הלאומיים 

 נוספים.  דוחקים   פנים וצורכי  והרווחה,  הבריאות במערכות  שהתגלו חוסרים  הלאומי,  החוב

  קריטים  שאינם אלו וביטול  שנה מדי הממשלה שמעניקה  ממס הנרחבים הפטורים של  ינהבח .9

  . והעובדים המעסיקים , הממשלה בין  לאומית  מתכנית כחלק  ישראל  לכלכלת



 

 

 : הפחתת מס הכנסה ומס חברותבחינת ההצעה ל

- שיעור מס חברות ב נקודות האחוז והורדת  15-ב הכנסה הורדת שיעור מס  12לפי חישוב גס שערכנו,  .1

 :  מיליארד ש"ח בשנה 40מעל  ממסים שלהפסד הכנסות המדינה נקודות האחוז מסתכמים ב  8

  את בעיקר מהווה זה סכום. מיליארד ש"ח 30-הורדת שיעור מס הכנסה יגרור הפסד של מעל ל •

- כ  ומהווים(, בחודש  ₪ 19,000 מעל  המרוויחים ) הגבוהות ההכנסות לבעלי המס הפחתת עלות

 .  .מהאוכלוסייה  13%

תוביל, בחישוב פשוט, ובהנחה של חוסר   15%-נקודות האחוז ל 8- הורדת שיעור מס החברות ב •

מיליארד ₪ )בהנחה שתקבולי המס עומדים   12-שינוי בהתנהגות, לירידה בהכנסות ממס של כ

מספר זה    ,(. בהנחה של שינוי בהתנהגות2016הנתון האחרון שקיים משנת    - מיליארד ₪  35על  

יותר אך לא אפסי ולא חיובי )כלומר עלייה בתקבולים(, כיוון שכיום המשק נמצא, לפי   יהיה קטן 

-כאשר שיעור המס של לאפר עומד על מעל ל  13מחקרים רבים, בצד "הטוב" של עקומת לאפר, 

תקבל  שיהנוסף . במצב זה, הורדת שיעור המס תקטין את התקבולים ממנו, כיוון שהמס 30%

 המס.  ת ה נמוך משמעותית מההפחתה בתקבולים כתוצאה מהפחתכתוצאה מעידוד המשק יהי

ניתן לראות כי מרבית הכנסות המדינה ממס   14של הכלכלן הראשי,  2017בהתבסס על נתונים לשנת  .2

הכנסה מתקבלות מהעשירונים העליונים שמשלמים את מדרגות המס הגבוהות )שני העשירונים  

   :ש"ח ברוטו(  19,000העליונים, המרוויחים מעל 

 
 של הכלכלן הראשי.   2017בהתבסס על נתונים לשנת  12
תאורטית ישנה נקודה בה . לפי רעיון זה,  מִמסים ההכנסה לבין סך כל   מיסוי שבין שיעורי הקשר לאפר מנסה להצביע על  עקומת 13

כתלות  . מס שהיא יכולה להטיל על האזרחיםהמדינה תקבל את ההכנסה הגבוהה ביותר ממיסים ביחס לאחוז הגבוה ביותר של ה

שכן שיעורי מס נמוכים  ,המס שהממשלה יכולה להגדיל את הכנסותיה מִמסים על ידי קיצוץ שיעוריבמיקום על העקומה, ניתן לטעון  

ההכנסה  והקטנת הכנסות הממשלה את שיעורי המס תגדיל אתכי העל  ומנגד, ניתן לטעון  ולהגדלת הכנסה לעבודה תמריץ מהווים

חברות ומס הכנסה בישראל   של אגף הכלכלן הראשי, שיעורי מס  לפי דוח הכנסות המדינה  תמריץ את הפרטים לעבוד יותר. הפנויה

לא עברו את נקודת השיא של עקומת לאפר, קרי, העלאת שיעורי המס תביא לתוספת גבייה: 

-2016_Report2015-report_2015-revenues-report/he/state-revenues-bFolder/guide/statehttps://www.gov.il/Blo
2016_05.pdf  ;-report_2017-revenues-report/he/state-revenues-r/guide/statehttps://www.gov.il/BlobFolde
2018_08.pdf-2018_Report2017  . 

  המסים מסך 83%-כ שילמו העליונים העשירונים שני, 2017לפי דוח הכנסות המדינה של אגף הכלכלן הראשי, בשנת המס   14

 .הבריאות ומס לאומי הביטוח מדמי 65%-וכ הכנסה מס מסך 92%-כ הישירים:

report?chapterIndex=3-revenues-https://www.gov.il/he/departments/guides/state  

http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_3660.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_2347.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_821.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_2476.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_4240.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_3089.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_866.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_848.asp
http://www.maot.co.il/lex6/glossary/g_848.asp
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/state-revenues-report/he/state-revenues-report_2015-2016_Report2015-2016_05.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/state-revenues-report/he/state-revenues-report_2015-2016_Report2015-2016_05.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/state-revenues-report/he/state-revenues-report_2017-2018_Report2017-2018_08.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/guide/state-revenues-report/he/state-revenues-report_2017-2018_Report2017-2018_08.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/state-revenues-report?chapterIndex=3


 

 

 

 

בעלי  משלמי מס נקודות האחוז בכל מדרגת מס עבור  15-סימולציה של הפחתת מס הכנסה בלהלן  .3

ניתן לראות כי החסכון במס עבור בעלי   15ש"ח:  00060,-ו  00025,, ש"ח 0007,הכנסה )ברוטו( של 

ש"ח מסתכם    7,000, ואילו החסכון לבעלי הכנסה של  ש"ח   9,000-כש"ח מסתכם ב  60,000הכנסה של  

 .  ש"ח   200-פחות מ ב

 

   

 
 נק' זיכוי.  2.25-כולל מס יסף ו  15
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15-הפחתת מס הכנסה ב-סימולציה 
האחוז בחלוקה להכנסות שונות  ' נק

(  כיום)מס הכנסה  מס לאחר הפחתה   סך חסכון ממס 


