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הדורטכנולוגייתאתשתאמץ

החמישי.
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החברות.במסההטבות

שלבאפשרותתומךבןבסט
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בחדשנותלתמיכהשייחסךבכסף
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הקייםהמסלולאתלהרחיבאפשר
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שלהלוביעםמתמודדהייתואיך
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בכלתפגעלאהוןהשקעותדוד

צדקתעשההיאהתעשיינים.
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יהיהולאיותרטובמשקלשיווי

השקל".אתלהחלישצורךעוד

אתלשכוחלא
התשתיות

העבודהפריוןשלהעלאה

הרכיביםבשניטיפולתדרוש
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