
10:00שעה , 13.05.20, מעודכן ליום רביעי

משבר הקורונה 

משרד הכלכלה והתעשייה
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פעילות המשרד

משרד הכלכלה והתעשייה מפעיל מוקד טלפוני ייעודי  
לבעלי עסקים שפעילותם הושפעה כתוצאה ממשבר הקורונה  

6680*

,יצואנים,יבואנים,תעשייניםעםשוטפותשיחותיוםמדימקייםהמשרד•
בעיותופתרוןמצבתמונתלגבשמנתעלמזוןורשתותקמעונאים

מייצגיםארגוניםעםשוטףבקשרנמצאהמשרד•

להלוואותבהכוונהלעסקיםלסיועבחירוםפועליםמעוףמערךסניפי44•
כלליוסיוע

הסגולהתואתרוניהולהקמת•
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עיקרי העשייה המשרדית

וכןלעסקיםמידעישנובאתר.הסגוללתובנוגעלעסקיםהנדרשותוההנחיותהמידעלהנגשתאתרהעלהוהתעשייההכלכלהמשרד–הסגולהתואתרהקמת•

/https://govextra.gov.il/economy-tavsagol-עובדיםלהעסקתוטופסומסחרלתעשייההסגולתושלהצהרהטפסי

טיסותהמפעילותהתעופהחברותידיעלהמטעןטיסותלהגברתוהתעשייההכלכלהמשרדשפרסםהמכרזבמסגרתזוכותנבחרו-מטעןלטיסותבטחוןרשת•

.הישראליבשוקמטען

.ופארמהאלקטרוניקהתעשיות,יסודתעשיות,מזון-בתעשייהסקטוריםתתיעםעגוליםשולחנות•

הענייניםתוכן:

o (4-10עמודים )מצב עסקים קטנים ובינוניים תמונת

o (11-15עמודים )המזון זרקור על תעשיית –תמונת מצב תעשייה

o (16-20)זרקור על יצוא מכשור רפואי –תמונת מצב יצואנים

o (21-40עמודים )ניתוח השוואתי בין מדינות

https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/


מצבתמונת 

עסקים קטנים ובינוניים
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עסקים קטנים ובינוניים-מצב תמונת

"עסקים החוזרים לשגרה"–ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים 

תקופתלאורךהעסקיםהתנהגותאתמציגהזוסקירה

תקופת(1:זמןתקופותלשתיהתייחסותתוך,הסגר

.ההקלותתקופת(2.הסגר

שיא,הסגרתחילת:משנהלתקופותחולקואלותקופות

.ההקלותוהמשךההקלותתחילת,הסגר

הקטניםהעסקיםשלהפדיוןרמתכילראותניתן•

.קשהעדייןרביםשלהמצבאךהשתפרהוהזעירים

מהפדיון40%מעלשלהםשהפדיוןהעסקיםשיעור•

הסגרמתקופתהאחוזנקודות14-בעלההרגיל

.הראשוני

נקודות האחוז  5-שיעור העסקים שדיווחו על פדיון רגיל או קרוב לכך עלה בכ•

.מתחילת ההקלות להמשך ההקלות

.מהעסקים עדיין מדווחים על פדיון קרוב לאפסי לעומת הפדיון הרגיל54%•

55%
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9%
4% 4% 3%
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7%
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54%

12% 14%
8%
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הפדיון עומד כיום על  
אחוז מהרגיל0-20

הפדיון עומד כיום על  
אחוז מהרגיל20-40

הפדיון עומד כיום על  
אחוז  40-60

מהמרגיל

הפדיון עומד כיום על  
אחוז מהרגיל60-80

הפדיון עומד כיום על  
אחוז  80-100

מהמרגיל

הפדיון גבוה מהרגיל

מידת הפגיעה בפדיון של העסק

סגר ראשוני-1תקופה  סגר עמוק-1תקופה  תחילת ההקלות-2תקופה  המשך ההקלות-2תקופה 
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עסקים קטנים ובינוניים-מצב תמונת

עסקים החוזרים לשגרה–ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים 

.העסקשלהפעילותברמתעליהחוומהעסקים23%•

שלהפעילותאתשסגרואוירידהחוומהעסקים7%•

7%.הנוכחיתבתקופההעסק

23%

70%

מה השינוי ברמת פעילות של העסק השבוע לעומת השבוע  
?שעבר

חלה ירידה ברמת הפעילות של העסק

חלה עליה ברמת הפעילות של העסק

ללא שינוי ברמת הפעילות
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עסקים קטנים ובינוניים-מצב תמונת

עסקים החוזרים לשגרה–ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים 

קושיישכישענוהעסקיםשיעורכילראותניתן•

.האחוזנקודות5-בעלההסגולהתוביישום

נוספיםעסקיםשסוגיהעובדהבשלהגיוניזהשינוי•

,ההקלותהמשךעםהעסקאתלפתוחהורשו

.ליישוםיותרקשהאלולעסקיםהסגולשהתוונראה
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לא רלוונטי/לא כן

?האם ישנם קשיים ביישום התו הסגול

תחילת ההקלות המשך ההקלות
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עסקים קטנים ובינוניים-מצב תמונת

עסקים החוזרים לשגרה–ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים 

לביןיסגרשהעסקהחששביןהתאמהלראותניתן•

.במשקוההקלותהסגרחומרת

לסגורשיאלצוחששועסקיםיותר,בסגרההחמרהעם•

עסקיםפחות,ההקלותהמשךעם.לתמידהעסקאת

.לתמידהעסקמסגירתחששו

שהםמהעסקים26%חששושעברבשבוע,עדיין•

.העסקאתלסגורעלולים

48%
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לא כן

?  האם קיים חשש שהעסק יסגר

סגר ראשוני-1תקופה  סגר עמוק-1תקופה  תחילת ההקלות-2תקופה  המשך ההקלות-2תקופה 
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עסקים קטנים ובינוניים-מצב תמונת

עסקים החוזרים לשגרה–ממצאי פאנל עסקים קטנים וזעירים 

שלבאופטימיותשיפורלראותניתןכאןגם•

.במשקההקלותעםיחדהעסקים

תוךהלוואהיצטרכוכישענוהעסקיםשיעור•

נקודות39-בכירדחודשיםשלושהעדחודש

.האחוז

הלוואהיצטרכולאכישענוהעסקיםשיעור•

.האחוזנקודות32-בכעלה

27%
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0% 0%
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חודש שלושה-חודשיים חצי  -שלושה חודשים
שנה

שנה-חצי שנה  יותר משנה העסק אינו זקוק כרגע  
למימון חיצוני

?מהו הזמן המקסימלי שהעסק יכול להתקיים ללא מקור מימון חיצוני

סגר ראשוני-1תקופה  סגר עמוק-1תקופה  תחילת ההקלות-2תקופה  המשך ההקלות-2תקופה 
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עסקים קטנים ובינוניים-מצב תמונת

פעילות בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

פעילות שנעשתה היום בסוכנות  

טיפול בהיבטים טכניים של הצהרות התו •

הסגול

מענה לשאלות מהמוקדים בקשר לתקנות•

:ובאשראי לעסקיםפעילות במעוף

(:  במאי10נכון ליום )בקרן להלוואות בערבות מדינה פעילות •



תמונת מצב התעשייה 

זרקור על תעשיית המזון



תמונת מצב התעשייה

ביקושים עולמייםביקושים מקומייםתפקוד כללי

תובלה ימיתתובלה אוויריתזמינות עובדים
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להם נדרש לתת תשומת לבנושאיםמרכזיות  תובנות

הרוב המכריע של מפעלי התעשייה בישראל פועלים תפעולית באופן  •

הנובעים  ,ואולם מתרבים הדיווחים על קשיים עסקייםתקין 

.בביקושיםמצמצום 

שיפור בהערכות התעשייה לעבודה תחת המגבלות  התקדמות ו•

יישום הדרישות מביא לגידול לא מבוטל בעלויות . הנדרשות

ירידה בפריון התפעולי וגידול  נגרמת , מכך, כתוצאהוהתפעוליות

בעלות ליחידת תוצר

טרם הביאה  ,הירידה העולמית והמקומית במחירי הנפט•

על מרכיב האנרגיה במפעלי תעשייהלהשפעה משמעותית

הוצאו לחופשה ללא  , מיעוט מקרב עובדי התעשייה-העסקה •

הנוגעות  מורכבויותיוצרים , השינויים בדרכי ההעסקה. תשלום

. להסכמים קיבוציים

אין מחסור משמעותי בחומרי גלם או תשומות ייצור, נקודתייםלמרות קשיים

מהותיות לתעשייה בישראל

בחומרי גלם ותשומות ייצור נובעים מעיקר הקשיים הקשורים•

oעיכובים בתובלה הימית והאווירית

oמרגילעיכובים באספקה של מפעלים שעובדים בתפוקה נמוכה

אינדיקציות מתגברות לירידה משמעותית בכניסת הזמנות חדשות מהלקוחות  

צפי להשפעה על ההכנסות בטווח בינוני ארוך לתעשייה המייצאת. בעולם

צריכהמוצרי•

תעשיית הרכבות האלקטרוניקה  •

דוגמת הדפסה  )האטה בתתי סקטור מכוון צרכנות -מכונות תעשייתיות •

(מוצרי אסתטיקה, דיגיטלית

הכימיהחלק מענפי•

תעשייה כללי



זרקור על תעשיית המזון

עם חברות מזון בגודל בינוני' שולחן עגול'עיקרי תובנות מדיון 

התלות בשוק המוסדי :

.ולעיתים הרוב המכריע של הפעילות, מהפעילות של מפעלי המזון50%-25%לרוב  בין , תעשיית המזון תלויה בשוק המוסדי•

.  90%לעיתים עד כדי , הפעילות עבור השוק המוסדי צומצמה משמעותית•

.במקרים מסוימים ניתן להסית חלק מהפעילות עבור השוק המוסדי•

oהקמעונאייכלה להקל על המפעלים ולהקטין אובדן מזון שניתן היה לשימוש בשוק התגמשות רגולטורית

o (.או אריזות בסימון ישן ללא תהליך ארוך ומייגע שהופעל על הקמח)אישור למכור באריזות מוסדיות בשוק הקמעונאי

oהארכת תוקף המוצרים יכולה לאפשר מכירה מאוחרת יותר, במקרים מסוימים  .

.  הלקוחות המוסדיים שהיו סגורים לא שילמו בגין הסחורה שסופקה מתחילת השנה•

תפעול במהלך המשבר  :

–עלויות תפעול גבוהות•

oאולם התעשייה הצליחה  , הקשו על מתן מענה לגידול בהיקפי הביקוש, דרישות ההמשכיות העסקית היו כרוכות בעלויות גבוהות למפעלים

.  להתמודד עם כך

oגידול בעלויות בשל הצורך באריזת מוצרים טריים

הקושי בקבלת הנחיות ברורות לגבי נהלי העבודה מגורמי הממשל הקשתה על ההערכות של הפעילות  (: ברמה הלאומית)חוסר בהירות לגבי ההנחיות•

.  'וכווהן לגבי התנהלות מול עובדים בסיכון , נכון הן לגבי דרכי הפעלת העסקים. והוודאות העסקית



זרקור על תעשיית המזון

.  חשד למחלה בקרב אחד העובדים/ יש לקיים בדיקות קורונה במפעלים על מנת לאפשר את המשך הייצור במקרה של מחלה : בדיקות קורונה•

נדרש להסדיר איך מאפיות ומסעדות צריכות לארוז את המוצרים שלהם ואיך חוקי האריזות החדשים (:  כגון לחם ומאפים)אריזת מוצרים•

.לתקופה של שנהלהחריגאולי –יצרן רשיוןמתיישבים עם רגולציות קיימות כמו שטח מינימלי של מטבח עבור 

: הסתמכות על חומרי גלם מייבוא•

o קשיים בנמלי הים, קשיים בייבוא מסין וטורקיה למשל–אתגרים בייבוא חומרי גלם  .

o ( .שמרים, לדוגמא)הגדרת חומרי גלם בהם יש לקדם ייצור מקומי

: עובדים

o חלק ממדינות אירופה מסבסדות תמיכה כספית או פיזית בילדי עובדי , לדוגמא–הגברת וודאות וזמינות –הגעת עובדים לתעשייה החיונית

.  תעשיית המזון כדי שאלו יהיו פנויים להגיע למפעלים

oאו שילוב כוחות צבא ומשמר אזרחי  ( ייבאו פועלים רומנים לבריטניה)ל "ייבוא עובדים מחו: דוגמאות מהעולם. מתן מענה למחסור בעובדים

.ב"כפי שנעשה בארה

o (.  כמקומות עבודה חיוניים)הקשתה על הגעת עובדים לעבודה גם למפעלים ולחקלאות התחבורה הציבוריתהפסקת



תמונת מצב יצואנים

זרקור על תעשיית המכשור הרפואי



משברבזמןהישראליהייצואשלמצבתמונתלגבשמנתעליצואניםעםשיחותמבצע,והתעשייההכלכלהבמשרדחוץסחרמינהל•

.הקורונה

.הרפואימכשורהבתחוםיצואניותחברותעםשיחותבוצעוזהדוחהכנתלצורך•

*.דולרמיליארד2-למעלעם,2019בשנתהישראלימהייצוא4.4%-כעלאחראיהיהזהענף•

לפתחשהחלהחברהוכןבינלאומייםייעוץשירותי,הגוףלניטורסנסורים,רפואימכשורהמייצאותחברותנכללותדיברנועמןהחברותבין•

.הקורונהנוכחמתקדמותמסכות

.היצואניותהחברותעםמדגמיותשיחותעלמבוססותזהח"בדוהתובנות•

יהלומיםללא,ברוטו*

כללי



מכשור רפואי  
($מיליוני )ייצוא לפי יבשות –ניתוח גיאוגרפי 
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853.6, צפון אמריקה

593.3, אסיה

473.5, מערב אירופה

,  מרכז ודרום אמריקה
84.4

,  מרכז ומזרח אירופה
33.1 23.2, אחר

יהלומיםללא,2019נתוני*



מכשור רפואי
יעדי הייצוא המובילים–ניתוח גיאוגרפי 
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יהלומיםללא,2019נתוני*



הגלובלייםבביקושיםשבחלקו חווה אף עלייה , בתחוםממשיכות לפעול חברות רבות •

ובכך להביא  , הקורונה היוותה הזדמנות לחברות מהתחום הרפואי להתאים את המוצר לצרכי המשבר ולשנות את המיקוד השיווקי שלהן–שיווק ומכירות•

.הקושי בתנועה הבינלאומית יוצר קשיים במאמצי שיווק ובפתיחת שווקים חדשים, עם זאת. לעלייה במכירותיהן

חלק מהחברות הגדילו את המלאי שלהם עם תחילת המשבר וחלקן אף מחזיקות באופן קבוע מלאי גדול מהנדרש על מנת להיות מוכנות  –מלאי וחומר גלם•

.  ובשרשראות האספקה הגלובליותבביקושיםלשינויים 

.כיום המצב כמעט חזר לשגרה. ב"באירופה ובארה, הושפעה מהשינויים באסיה–שרשרת האספקה•

.מגבלות במסגרות לילדים–עובדים בקבוצות סיכון ובעיקר , צמצום התחבורה הציבורית, ישנם קשיים בייצור בארץ עקב הנחיות משרד הבריאות–ייצור•

.חברות מחפשות אלטרנטיבות דרך הים ועל ידי הגדלת מלאי. מחירי השילוח האווירי עדיין גבוהים מאוד–שילוח•

התחום נפגע נוכח המשבר והוא צפוי להתאושש בשלב מאוחר יותר מכיוון שנתפס  . תחום טכנולוגי בו פועלות עשרות יצואניות ישראליות–אסתטיקה רפואית•

.כמותרות

.מגבלות במסגרות לילדים–עובדים בקבוצות סיכון ובעיקר , צמצום התחבורה הציבורית, ישנם קשיים בייצור בארץ עקב הנחיות משרד הבריאות–ייצור•

.חברות מחפשות אלטרנטיבות דרך הים ועל ידי הגדלת מלאי. מחירי השילוח האווירי עדיין גבוהים מאוד–שילוח•

התחום נפגע נוכח המשבר והוא צפוי להתאושש בשלב מאוחר יותר מכיוון שנתפס  . תחום טכנולוגי בו פועלות עשרות יצואניות ישראליות–אסתטיקה רפואית•

.כמותרות

ענף המכשור הרפואי–נושאים מרכזיים 



ניתוח השוואתי בין מדינות



תקציר מנהלים

יום עד סוף יוני15היא מתעתדת לעשות זאת כל . יום15להעביר בקונגרס את מצב החירום לעוד 6/5-הממשלה הצליחה בבספרד.

עסקים בסכנת פשיטת רגל אם לא יפתחו באופן מידי לפי נתוני התאחדות הסוחרים270,000באיטליה  .

הם צופים שיעסיקו  . האיטלקי במילאנוהפוליטקניקומיליארד במרכז מידע ביחד עם 1.5ולמרות המשבר השקיעה מיקרוסופט איטליהשל הדיגיטליזציהלקראת , בנוסף

.  אנשים10,000

טיסות ההמשך דרך קייב עד להודעה חדשהבוטלו כל, באוקראינה.

הכריזה על תכנית היציאה ההדרגתית שלה מהמשבר והציגה מספר הקלות  בריטניה

 להיפתח בהדרגה ובאיטיות לפי התוכנית הממשלתית( 11/5)החל אמש בצרפתהסגר  .

13/5מקומות עבודה רבים אמורים לשוב לפעילות מחר ברוסיה.

 מיליארד  21-כ)מיליארד יואן 43מיליון תיירים סינים במהלכו וייצרו רווח של 104-כולל תנועה של כ, חלה עלייה משמעותית בתיירות הפנים בסין" במאי1"במהלך החג בסין

.  לענף התיירות( ח"ש

 הנהגת העיר הורתה על בדיקת כל תושבי  , בשל המקרים החדשים. מדווחים על מקרי הדבקות חדשים לאחר כמה ימים רצופים ללא דיווח על נדבקים חדשיםבווהאן, בסיןעוד

(.מיליון11)העיר 

 האדםבכח17%גם ליפט הודיעה על קיצוץ של (. מהמועסקים14%כ )נהגים 3,700מדווחות על הפסדים וקיצוצים לדוגמא אובר הודיעה על פיטורי ב"בארהחברות רבות  ,

בכחציהחברה הורידה את תחזית המכירות שלה . איש1,900כ , האדם שלהמכחהודיעה על חיתוך של כרבע , אירביאנבי. לשירותיהבביקושים75%לאחר ירידה של כ 

.  במחזור עסקי החברה91%חברת דיסני דיווחה על צניחה של . לעומת השנה הקודמת

 בליינים100הודיעה על סגירת כל מקומות הבילוי לאחר התפרצות המחלה בקרב כבדרום קוריאה סיאולעיריית  .

ללא נדבקים מקומיים ומקרים מאומתים בודדים מיובאים בלבד( ימים29)מציינת חודש טאיוואן .

 2020במהלך 10%-צפויה להצטמק במעל, בדרך לקריסהמקסיקוהערכות שמרניות מדברות על כך שכלכלת  .

 2020בשנת 7%-5%-העריך כי כלכלת קולומביה תצטמק בקולומביהנגיד הבנק המרכזי של  .

הציגה תכנית אסטרטגית ליציאה ממשבר הקורונה וחזרה איטית ומדורגת לשגרה ולעבודהאוסטרליה.



האתר בתלות בייצור במדינות אחרות-סטטוס ייצור מקומי

ב  "ארה

לבחינה מחודשת של התלות בייצור חיצוני  וגורם ההחלטות רואים את השיבושים הרבים בשרשראות האספקה בתקופת המגיפה והדבר מקבלי •

.אסיהובפרט במדינות 

.ב"למחצה בארהיצור למוליכים לבניית אתרי  TSMCבבית הלבן כבר החלו בשיחות עם נציגי אינטל ופקידים •

"Economic Prosperity Network“להקמת הבית הלבן מרכז מאמצים להסיט ייצור מסין ונמצא במגעים עם מדינות אחרות , בנוסף•

 הודו

.  ל והציע תמריצים ליצרנים המבקשים לעבור מסין"בחוהנספחויותב באמצעות "חברות בארה1,000פנה ליותר מהממשל •

.יצרניות עור וחלקי רכב, טקסטיל, יחידות עיבוד מזון, נותנת עדיפות ופוקוס ליצרני ציוד רפואיהודו •



עדכונים מהעולם-סטטוס ייצור מקומי

הוועדיםתרבותבשלאולם,בהדרגהלהיפתחעתידיםהייצורמפעלימרביתצרפת

בקשייםלהתקלעלולהדברהחזקה

פתיחתעלבהחלטהתומכיםבממשלנוספיםורפובליקניםהאוצרשרוושינגטון

קליפורניהבמדינתהמחוזשלהאיסוראףעלTESLAמפעל

לעסקיםמאשרתהממשלה,עצמאיתבהחלטהלשגרהחוזרותרבותחברותטיוואן

.שאפשרלמימהביתעבודהימיולאפשרוהמנוחההעבודהשעותמחוקלחרוג

12-מליותרבמפעליםהעבודהמשמרותאתלהאריךהממשלהאישרהבמקביל

חפיפהללאמהצוות50%שלבמשמרותלעבודהעברוהייצורחברותמרבית.שעות

.הדבקהשלבמקרהייצורשלרציפותלאפשרמנתעלהצוותיםבין

שלעבודההקרוביםבשבועייםתותרמהסגרהיציאהמתהליךכחלקקולומביה

.ייעודייםבסקטוריםהמועסקיםהאדםמכוח23.3%

גלםבחומריהתלותבעקבותלשגרהלחזורמתקשההייצור-יורקניו

התלותובעקבותהסגרתחתשנמצאתממקסיקוהמגיעיםורכיבים

אשרההחלטותמקבליאתמאודמטרידזהדבר.אסיהברחביבייצור

ייצוראתרילפתוחבמטרהTSMCואינטלכגוןחברותעםקשריוצרים

.ב"ארהברחבי

משמעותילמחסורמובילהפגיעה,בשרבייצור35%-כשלירידהקיימת

החזיר,הבקרבשרכמותאתמגבילהקוסטקו:לדוגמה.המזוןברשתות

.והעוף

שעברהלשנהבהשוואהבהכנסות86%שלירידהעלדיווחטויטה-יפן

פעולות חזרה לשגרת ייצור ירידה בהיקפי היצור



רשימת המדינות שאוסרות ייצוא ציוד רפואי ומיגון מונה מדינות רבות כשהאיסור משתנה בין מדינה למדינה אולם תכליתו דומה במרבית •

.  מפני הנגיף, ובכללה על הצוות הרפואי, המקומות והיא להגן על האוכלוסייה המקומית

 וכעת מגבילה רק עודכנה , על פיה ייצוא מגן למדינות שלישיות מחייב רישיון מיוחד, למרץ20-ההוראה של האיחוד האירופאי שיצאה ב

.  protective spectacles and visors mouth-nose protection equipment protective garments:שלושה מוצרים 

,  סינגפור, סין : להלן מספר דוגמאות(. תחת מגבלות כמות ובאישור השלטונות), קיים מספר מדינות מצומצם אשר מאפשרות ייצוא ציוד רפואי •

.וגאנהתאילנד 

.בוטל האיסור הזמני על ייצור תרופות לטיפול בתסמיני המגפה וכעת אין כלל מגבלות במדינהבויאטנם•

בנוסף להצהרה  CEהמוצרים שיאפשרו לייצא יהיו חייבים להיות בעלי . הממשל הוציאה תקנות מפורטות ומדריך לייצוא לאיחוד האירופיבסין•

.האירופאיתשעומדים בתקינה 

.לפחותבדים לא ארוגים ומכונות ייצור אשר יישאר בתוקף עד סוף חודש יוני , קיים איסור על יצוא מסיכותבטיוואן•

.מסיכותיש סימנים המעידים על כך שבקרוב יינתן היתר ליצוא . הותר יצוא מחטאי ידיים למעט מחטאי ידיים מבוססי אלכוהולבהודו •

ציוד מיגון ומזון, מדיניות בנושא ייצוא ואיסור ייצוא ציוד רפואי



מדיניות בידוד

מדיניות בידוד  

מדינות נגועות"ובפרט עבור המגיעים מ, ממשיכות להרחיב את החלת חובת הבידוד של שבועיים, ובכללן סין, רוב מדינות העולם  "

עדיין אין אישור לכניסת זרים למדינה. יתאפשר מעבר מעיר לעיר ללא חובת בידודבסין •

,  למלא שאלון רפואי טרם הטיסה, ל יידרשו להירשם מבעוד מועד בנציגויות של הודו בעולם"השבים מחו. החלה בתהליך החזרה מואץ של אזרחים הודים מרחבי העולםהודו•

יום בידוד ביתי14ולאחר מכן לעוד ( יום14)להיכנס לבידוד ממוסד בבית חולים או מתקן בידוד ממשלתי , לעבור בדיקת תסמינים

מדיניות ניהול הבידוד  

,  במקומות אחרים הוקמו מרכזי בידוד שונים, "וולנטרית"כנתפסת וההנחיה ישנם מקומות בהם אין אכיפה לבידוד . ננקטת מדיניות שונה ואמצעים שונים לאכיפת הבידוד•

.  כשמדובר בזרים, עונשים ואף לגירוש, ובמדינות שונות אף מעבירים מפרי בידוד לסגר בהשגחה והמפרים אף חשופים לאישומים פליליים

מתן  , שימוש במצלמות אבטחה ותוכנות לזיהוי פנים, בין הדרכים לאכוף את הבידוד ניתן לראות שימוש באמצעים טכנולוגיים בדמות שיחות וידאו לאדם שאמור להימצא בבידוד•

.וכן באמצעות הצבא, איכון מכשירים ניידים וביקורי פתע, קוד שמסונכרנים לפלאפונים QRצמידי 

–מבוגרת לאוכלוסייה מדיניות הבידוד ביחד 

או  /ו" ריחוק חברתי"וכן הומלץ לנקוט מדיניות של , ברוב המדינות ניתנו המלצות והנחיות להימנע ממפגש עם האוכלוסייה המבוגרת יחד עם אוכלוסיות נוספות המוגדרות בסיכון•

.  איסור על ביקור בבתי אבות ובתי חולים שיקומיים

במספר מדינות חל איסור על ביקור בבתי אבות כגון  . וזאת על מנת להגן עליה ולעודד אותה להישאר בבתים, מספר מדינות בוחרות לתת תמריצים והטבות לאוכלוסייה המבוגרת•

.  הולנד וטאיוואן, סינגפור

.שוויץ , ב"ארה: ובהן, כשבחלקן הוא אף וולונטרי, עדיין ישנן מדינות בהן אין כלל מדיניות או אכיפה של הבידוד•



מגבלות-תמונת מצב גלובלית

איסור מדינה

ייצוא  

ציוד  

רפואי  

הגבלת  

כניסת זרים

יום 14חובת בידוד 

למגיעים ממדינות  

נגועות 

XXXאוסטרליה

דרום  

קוריאה

X

XXוייטנאם

XXXטאיוואן  

XXXיפן

XXסינגפור

XXXתאילנד

XXגאנה

XXXפ"דרא

XXXקניה

Xהודו

XXXברזיל

Xמקסיקו

XXילה'צ

XXXקולומביה

XXפרו

איסור מדינה

ייצוא  

ציוד  

רפואי  

הגבלת  

כניסת זרים

יום 14חובת בידוד 

למגיעים ממדינות  

נגועות 

XXאיטליה

XXXאוקראינה

XXבלגיה

XXבריטניה

XXגרמניה

XXהולנד  

XXספרד

XXXפולין

XXצרפת

XXרומניה

XXXרוסיה

Xשוויץ

Xוושינגטון

Xיוסטון 

Xניו יורק

Xקליפורניה

XXסין

XXהונג קונג

אירופה  

ב"ארה

סין

פסיפיקאסיה 

שווקים מתעוררים

אמריקה הלטינית 



מדיניות הסגר

תנועהומגבלותהסגר

למגרופועלותהדבקהשלאירועכללעומקבוחנותהמדינות,ומנגד.התחלואהבהיקפימגמתיתירידהעקב,הסגרבהיקפיהדרגתיותהקלותלראותניתןבעולםרבותבמדינות•

כחלקמהמדינותבחלק.אדםבני100-כנדבקושבואירועלאחרהבילוימקומותכלאתשובלסגורהחליטה,לדוגמהקוריאהדרום.ההיתריםשינויידיעלנוספיםאירועים

.ביניהםחברתיריחוקעםצופים1,000עדשלכניסהוהותרלפעילותחזרווהבייסבולהכדורגלליגתטיוואןב,ספורטלאירועיחזרהישמההקלות

.הסגרתנאיאתמחמירותהממשלות,ילה'וצברזילכגוןבעלייהנמצאעדייןהתחלואהאחוזבהןבמדינות•

ציבוריתתחבורהעלמגבלות

אםבין)שנקבעובמגבלות,להתניידלהמשיךלהשנזקקתלאוכלוסייהלאפשרמנתעלכלילנאסרהלאואולםהציבוריתבתחבורההפעילותצומצמה,העולםמדינותברוב•

עליהניכרתבגרמניה.(ועודבריאותיותדרישות/הנהגעלהגנה/הנוסעיםביןמרחקעללשמירההנחיות/הקוויםתדירות/חיוניותלנסיעותהגבלה/הפעילותשעותבהגבלת

החזרתאתשוקלתהממשלהבנוסף.בלבדמקווןבאופןתתבצעכרטיסיםורכישתלמסילהבהדרגתיותיחזרוהנוסעיםרכבותבהודו.העריםבתוךהציבוריתבתחבורהבשימוש

.התעופהלחברותלסייעבניסיוןוזאתהבאבשבועכברהפניםטיסות



והשרהמהביתעובדיםהציבורעובדיאיטליהבלדוגמא.מתאפשרשהדברככל,הציבוריבמגזרוהןהפרטיבמגזרהן,"מהביתעבודה"לפורמטעברוהמקומותמרבית•

סוףעדולפחובמאי1-במהסגרהיציאהתחילתלאחרגםמהביתלעבודלהידרשימשיךהפרטיכמוהציבוריהמגזרבצרפת.מרחוקיעבדו30%קבועשבאופןמבקשת

.אפשריאינוהדבראםאלא,מאי

.השוניםהממשלהממשרדיועובדיםלפעילותחוזריםהמדינהעובדי,קונגבהונגלדוגמא,לסדרההממשלתייםהמשרדיםפעילותאתהחזירואשרבודדיםמקומותישנם•

במקומותאדםכוחצמצוםעלהקפדהוחובתפרטיומגזרציבורימגזרפעילותעלהגבלהישנה(האדום)ביותרהנגועבאזור,בינייםשביללמצואניסיוןמתקיים,בהודו

.בלבד33%עדשלוהעסקההעבודה

–מתאפשרלאוכשזהמהביתלעבודהעובדיםאתשמנחיםמקומותישנם;"חיוניתעבודה"במדוברכאשרלמעט"מהביתעבודה"שמחייביםמקומותישנם,הפרטיבמגזר•

.הציבוריבמגזרוהןהפרטיבמגזרהן,חיונייםעבודהבמקומותרקהעבודהמותרתשבהםמקומותוישנם;כפויהחופשהלקחתהינהההנחיה

אין הגבלות  הולנד . החלה פתיחה של קניונים גנים ופעוטוניםבפולין . ובהתאם ישנה ציפייה לחזרה לעבודה, ישנן מדינות אשר מתחילות לפתוח את הפעילות במשק, במקביל

.שעריהםלמעט אותם עסקים אשר הוגדרו כעסקים אשר חייבים לנעול את, על עבודה במגזר הפרטי

מדיניות עבודה במגזר הפרטי וציבורי-מדיניות הסגרמדיניות 



.שגרהשלמסויםלסוגחזרומדינות24ב"ארה

לינהומקומותairbnbגם;מסכותולבישתחברתילריחוקבנוגעלהגבלותבכפוףהכל-נופשואתרימלונות,בנייןוחנויותקניוניםפתיחתהותרה4.5-מההחלבפולין

.סדורהיציאהתכניתפיעלתהיההמשקפתיחתהמשך.ושיקוםפיזיותרפיהמקומותוכן;אומנותגלריות,ספריות,מוזיאוניםכמו:תרבותייםמוסדות;אחרים

למספרבנוסףגדוליםבניהפרוייקטי180לעבודההוחזרוימיםמספרלפני.לפעילותלשובאמוריםרביםעבודהמקומותובהתאםמחריסתיים"עבודה-אי"מצברוסיה

.מפעלים

ביןמטר2מרחקעלשמירהתוךאךמלאהלשגרהחזרה,כלומר.רגיליםבחייםמרחקלשמירתחדשקמפייןיחללמאי6מההחלכיפרסמההממשלהקוריאהדרום

.חולהמרגיששאדםבמקרהמהביתלצאתלאוהקפדההגיינהעלהקפדה,אנשים

בתחבורהעומסבשעותמנסיעההימנעות,ימיםלארבעההעבודהשבועהפחתידיעלבוירוסהדבקותלמניעתחדשותהנחיותהוציאוהיפניתהתעשייניםהתאחדותיפן

.מרחוקעבודהועידודציבורית

ועסקים,סיניתרפואהמרכזי,מספרות:הםשבהםהעיקריים,לשגרהלחזוריוכלושירותיםכמהלמאי12-מההחל-בסגרמסוימתהקלהעלהודיעההממשלהסינגפור

.מזוןמכירתשלביתיים

.והסיעודייםהרפואייםהמוסדותכלאתמלאהלפעילותולהחזירהרפואהבתחוםמקצועאנשישלתנועהלהתירהמדינותמכלביקשהפניםמשרדהודו

.מסעדותשלחלקיתופתיחהיסודייםספרבתי,נוספותחנויותנפתחומכךוכתוצאההיציאהתכניתשלהשניהשלבאתהתחילושוויץ

.והחיטויהניקויאתולהגבירסידורלבצעהנחיהתוך(למדינההשייכים)הציבורייםהספורטבמתחמיוהמקלחותהמלתחותמתחמייפתחוקונגהונג

הציבוריתהשחייהמבריכותחלקוכןברביקיומתחמי,משותפיםריקודחדרי,ימיספורטמתחמי,סגורותשנותרוהספריותשאר,תרבותמרכזייתפתחו21.5-מההחל

.(מסודריםקריטריוניםלפיייבחרו)

.אנשים8-ליוגבלתכנית/קורסבכלהמשתתפיםמספרכאשר.השמייםכיפתתחתוהןסגוריםבמקומותהן,מאורגנותספורטתוכניותלפעילותיחזרו1.6-מההחל

הסגר ומגבלות תנועה



הגבלה על קמעונאות-מדיניות הסגר

הענףעלמגבלותחלותלאבהןבמדינותגםבביקושיםירידות.סגוריםקניותבשטחיבעיקר,הכרחיתשאינההתקהלותצמצוםהיאהבולטתהמרכזיתהמגמה.

ולכןכחיוניותהוגדרווהפארמההמזוןרשתות.סגורבשטחהנמצאיםעסקיםמפתיחתנמנעותהמדינותרובכיניכר,המשקשלמחודשתלפתיחהמדודיםצעדיםלמרות•

,וספריםDIYחנויות,וקוסמטיקהיופימכוני,מספרותהםלפעילותחזרהאישורקיבלואשרהראשוניםוהעסקיםהקמעונאותענפי.המדינותברובהסגרבזמןפועלות

.וחיטויבמסכותשימוש,הכניסהמורשיהאנשיםכמותעלשונותמגבלותהטילוהמשקפתיחתבצעדיהחלואשרהמדינותכל.במשלוחיםהסעדהושירותיפתוחיםפארקים

מהעולםעדכונים

.למאי11בתאריךנפתחווכדומהיופימכוני,מספרותבהולנד

.אורחים100עדכניסהיתאפשריולימתחילתוהחלבהמשך.בלבדאורחים30-לכניסהויאפשרויוניבתחילתייפתחוקפהובתימסעדות

.הסגרבזמןגםלפעולהמשיכוהחיונייםהשירותים.נפתחותרבותואתרימלונות,בעצמךזאתעשהחנויות,קניוניםפולין

.השבועסוףבמהלךסגוריםיהיואלומקומות,ידייםוחיטויבמסיכותשימושעלשמירהתוךמזוןהמוכרותהקומותאתרקמחדשפתחוהגדולותהכולבומחנויותחלקיפן

\חברתיריחוק\התקהלותצמצום:כגוןהודוכלעלהחליםהאיסוריםמלבדמותרתהמסחריתהפעילותכלנמוךהתחלואהאחוזבהם"ירוקים"המוגדריםבאזוריםהודו

פתוחיםהתעשייתיהייצורמפעלי"אדומים"הבאזורים.הציבוריתהתחבורהעלמגבלותישבהם"כתומים"הבאזוריםגםכך.עבודהמקומותחיטוי\חוםבדיקת\פניםמסיכות

מגוריםבאזוריבודדותחנויותגםוכך

.מלאהכמעטלעבודהמפעליםשלחזרה,בעירמהמסעדות15%-כשלחזרהעלמדווח,להפתחממשיכהWuhan-בהמסחריתהפעילותסין

רגילהפתיחהלא.לאיסוףמוצריםלמכוריוכלומסחרבתי-נמוךסיכוןבעליבמרחבים,יורקבניוהמושלתוכניתבמסגרתיורקניו

.הבריאותמשרדשהתווהבכלליםלעמידהבכפוףמחדשייפתחוומנעוליםבנייהחומרי,מחמדלחיותלציודחנויות-מחדשייפתחהקמעונאימהסקטורקטןחלקקולומביה



הגבלה על מוסדות חינוך

.  רוב מדינות העולם נקטו צעדים מחמירים במטרה לעצור את התפשטות המגפה ובהן סגירה של מוסדות חינוך או קיום לימודים אונליין, כחלק מצעדי המנע להתפשטות הנגיף

כעת רואים יותר ויותר מדינות אשר מכריזות על פתיחה הדרגתית של מוסדות  . ולאחריהם גם מוסדות החינוך הפרטיים, מוסדות החינוך הציבוריים נסגרו רובם ככולם 

.הלימודים

 שמרנית  מדיניות

רוב בתי  . כגון אוקראינה שבה בתי הספר יישארו סגורים עד לתום שנת הלימודים, גם מדינות אשר החלו צעדים לפתיחת המשק טרם החזירו את מערכת החינוך לפעילות

-נקודת ההחלטה הבאה המשמעותית תתקבל ב. הספר בצרפת ממשיכים להישאר סגורים בשלב זה ובשלושת השבועות הבאים יפתחו חלק קטן משכבות הביניים בבתי הספר

זאת נוכח ההתפרצות  , בדרום קוריאה שונתה ההחלטה המורה על פתיחת בתי הספר והוחלט לפתוח רק תיכונים ולהשאיר בבית את יתר הילדים לשבוע נוסף. ביוני2

.המחודשת במקומות הבילוי

 חזרה לשגרה

באיטליה התכנון כרגע הוא לפתוח את בתי הספר היסודיים ושהתיכונים ימשיכו ללמוד מהבית עד . ישנו מספר מדינות גובר אשר החלו בתהליך חזרה ללימודים באופן הדרגתי

.הונג קונג ומקסיקו, סין, יפן, וייטנאם, ספרד, הולנד: מדינות רבות הודיעו על חזרה הדרגתית לפי שכבות גיל של מוסדות הלימוד כגון. ספטמבר

מוסדות חינוך-מדיניות הסגר



ב  "אירופה וארה-השפעות על הכלכלה

אי עמידה  , (הגריבניה)עם ירידה משמעותית וחדה בערך המטבע המקומי : שרי הממשל מכנים את המשבר כמשבר הכלכלי הגדול בהיסטוריה של המדינהבאוקראינה

.  מיליון דולר למאבק בקורונה של אוקראינה135הבנק העולמי יעביר , בעקבות זאת(. רק בשוק האנרגיה והחשמלגריבניהמיליארד 4.7חוב מצטבר של )בתשלומים 

10-אבל ברור גם שבהתאם להתפתחויות היא עשויה די בקלות לחצות את רף ה, אחוזים8ההערכה לגבי שיעור הנפילה בתוצר במונחים שנתיים עומדת כרגע על בצרפת 

.תלוי באורך הסגר ובמידת ההדרגתיות שתיושם ביציאה ממנו, עד מינוס שמונה אחוזים6אחוזים הערכות עדכניות מדברות על שיעור צמיחה שנתי של מינוס 

.  1999לא נרשמה ירידה כזו מאז . 13%-יצוא מאיטליה מחוץ לגבולות האיחוד האירופי ירד ב. עם צפי שליליBBBדרוג האשראי נשאר באיטליה 

היצור  . 9.5%ההערכות על הירידה בתוצר עומדות על . אלף עסקים בסכנת פשיטת רגל270פ נתוני התאחדות הסוחרים "וע, מיליון איש8האבטלה נכון להיום היא של כ 

.  לעומת שנה שעברה97.5%רישום מכוניות באיטליה ירד ב . כאשר הירידות הבולטות בתחום הרכב והאופנה2019לעומת מרץ 2020במרץ 28.4%-התעשייתי ירד ב

.  שהינם יותר מכל המשרות שהתווספו לכלכלה בעשור מאז המשבר הפיננסי, אחוזי אבטלה14.7%המייצגים , מיליון מובטלים חדשים מחודש אפריל20.5מעל ב "ארה

השווקים  , בעקבות הצעדים הנרחבים שנקט הממשל הפדרלי, לצד זאת. 22.5%-העבודה שיעור הבלתי מועסקים מגיע למחפשיבחישוב כל אלו שיצאו לגמרי ממעגל 

.הפיננסיים אופטימיים והירידות של ראשית המשבר התמתנו

מדד אחר . לתחומים הלא יצרניים מראה על התכווצות INSTITUTE FOR SUPPLY MANAGMENT-מדד ה. ב חווה ירידת מחזור גדולה"מגזר השירותים הפיננסיים בארה

ההערכה היא  . במרץ39.8נקודות באפריל לעומת 26.7משקף ירידה לרמה של -מלונות ותחבורה , המשקף פעילות בתחומי פיננסים ,IHS MARKETשל חברת המחקר 

.שהשיקום של הפעילות בענפי השירותים תהיה איטית וארוכה יותר מאשר בתעשייה

.  משקף היטב את גודל המשבר של ענפים אלו91%-צלילתו של המחזור העסקי של דיסני ב



פסיפיקסין ואסיה -השפעות על הכלכלה

ברבעוןמהשקעותדולרק"המיליארד86.1הפסידה,ערךלירידתחיצוניותמתקיפותהמקומיהמטבעהגנתעלהאמונה,ק"השלהבורסהקרןקונגבהונג

הקרן.רבעונייםביצועיםעלמדווחתהיאבהןהאחרונותשנים16בספגהשהקרןחודשיםבשלושהביותרהגדולבהפסדמדובר.המניותנפילתבשל,הראשון

,כןכמו.2019בשנתהמקבילהבתקופהדולרהקמיליארד20.8שלרווחלעומת,הראשוןברבעוןהמניותבהשקעותדולרק"המיליארד28.4שלהפסדרשמה

.2019בהמקבילברבעוןדולרק"המיליארד49.9שלתשואהלעומתזאת,בחולמניותשלמהשקעותדולרמיליארד83.1הפסידה

בקורונהלמאבקהרפואיציודיצוא,באפריל25ועדבמרץ1שביןשבתקופהעדכנובסיןהמכסרשויות-ואפרילמרץחודשיםבמהלךרפואיציודביצואעליהסין

.חוםמדימיליון9-וכ,מוניטוריםאלף110,מגןחלוקימיליון109,מסכותמיליארד21.1היתרביןכללהיצוא.דולרמיליארד7.7שלהיקףעלעמדלעולםמסין

2020.11.5שלהשניברבעון22%שלשליליתלצמיחהצפיביפן

פעולותבעלותהיושלההרשומותהחברות3,800-כמתוך518כישזיהתהלאחר,יותרנוקשיםזרהבעלותלכלליבכפוףשלהחברותרשימתעלהודיעהיפן

.מחמירותלתקנותליעדיםאותןשהופךמה,לאומילביטחוןבסיסיות

,תעופה,גרעיניכוח,חלל,נשק,שירותים,ברזלמסילות,נפטכמו,לאומילביטחוןהחשוביםסקטוריםבתריסרזרותהשקעותהמכסיםיותרההדוקיםהחוקים

.שישימיוםלתוקףנכנסים,סייברואבטחתטלקום

בצורהנפגעהטאיוואןכלכלת.בעולםביותרהטוביםמביןהם2020שלהראשוןברבעוןטאיוואןשלהצמיחהנתוניכיהכריזהמקומיהכלכלהמשרדטאיוואן

המשקכלל,זאתעםיחד.אשתקדמהנתוניםיותרטוביםעדייןהאבטלהואחוזיהמקומיהייצורנפח,הייבוא,הייצואעבורהמספרים.מהמשברמינורית

.הקרוביםברבעוניםמשמעותיתלהאטהצפויוהואלמוצריוהעולמייםמהביקושיםמושפעהטאיוואני



שווקים מתעוררים-השפעות על הכלכלה

הכלכלהלפתיחתוקוראיםבאפרילג"בתמ40%שלמאסיביתמנפילהחוששיםמומחיםהודו

.27.1%שלחדשהיסטורילשיאהגיעוהרשמייםהאבטלהנתוני

ההערכות.2%-1.9%עלכעתעומדבהודוג"התמצמיחתקצבהערכותיהםפיעל.הודושלהאשראידירוגאתשעברבשבועהורידהS&Pהאשראידירוגסוכנות(א)

עםלהתמודדותדולרמיליארד6.5שלבהיקףמוניטריתהרחבהעלשעברבשבועהכריזהודושלהמרכזיהבנק(ב).העולמיוהבנקהמטבעקרןנתוניעםאחדבקנהעולות

שלהפיסקאליהגירעוןהקורונהמגפתבעקבותכימעריךRBIהמרכזיהבנקנגיד(ג).גבוהבסיכוןקרנותבפרט,הנזילותובעיותהנאמנותקרנותבשוקהגוברתהתנודתיות

.ג"מהתמ3.5%-למעבריורחבהודוממשלת

בשבועותיותרעודנחלש,יציבלאמאודשלאחרונההמטבעשער.הקמעונאותמתחוםבעיקרהמגיעיםמובטליםמיליוניעודהצטרפוכאשרמחמירהאבטלהמצבברזיל

אחריבמיוחדירידהבמגמותממשיכההבורסה.והצריכההכלכלהעלמאודרעבאופןמשפיעזהשינוישגםכמובן.לדולרריאל5.48שלחדשלשיאוהגיע,האחרונים

.והחוליםהמתיםמספרעלייתעלש"בסופפרסומים

.  2020במהלך 10%-על פי הערכות זהירות כלכלת מקסיקו בדרך לקריסה וכלכתה צפויה להצטמק במעלמקסיקו

מלונות  , ביניהם רשת בתי קולנוע גדולה, פשיטות רגל של עסקי התיירות והפנאי, צפויות פשיטות רגל של לפחות חברת תעופה אחת מבין ארבעת הגדולות, בשלב הראשון

. מיליון בני אדם2-המיתון צפוי להיות עמוק ולהוביל לאבטלה של כ, לאור היעדר תכנית סיוע. ומסעדות

12.6%האבטלה בסוף חודש מרץ עמדה על . 2020בשנת 7%-5%-נגיד הבנק המרכזי העריך כי כלכלת קולומביה תצטמק בקולומביה 



אסטרטגיית יציאה מהמשבר

.הדרגתיותהואבעולםלשגרההחזרהאסטרטגיותאתהמאפיינתהמרכזיתהמגמה

הםהחיונייםהתעשייהמפעליכיניכרהנגיףשלמחודשתוהתפשטותהתפרצותמניעתלביןלפעילותהמשקוהחזרתהכלכלהשיקוםביןלאזןהשאיפהבשל

מספרותכמולמיניהםהשירותיםעסקילפעילותמוחזרים,השניבשלב.הפתוחבשטחהנעשותשונותפעילויותמתאפשרותוכן,לפעילותלחזורהראשונים

.והאמנותהבידורמוסדותייפתחו,לבסוף.מסעדותלפתיחתמעורפלצפיקיים,יותרהמאוחריםבשלבים.ברחובהממוקמותוחנויות

.מחמירותומגבלותהנחיותתחתלהיפתחהחלורבותבמדינותהחינוךמוסדות

במדינות אלו השגרה נמשכת תחת הנחיות ריחוק  . דרום קוריאה וטאיוואן,הולנדכמו , ישנן מדינות אשר לא נקטו במדיניות סגר מחמירה גם במהלך המשבר

.   חברתי

.קניה, מקסיקו, קולומביה, ברזיל, אוסטרליהכמו למשל  , או שעדיין מתגבשת, במדינות רבות לא פורסמה אסטרטגיית החזרה לשגרה

חברתיוריחוקשניגלמניעתאסטרטגיות

להסרתתנאיםהכוללתזהירהלשיגרהחזרהיורקוניוביפןמסוימיםמחוזות,קונגהונג,סיןכגוןבעולםשוניםמקומותמכריזיםההסגריםפתיחתלאחר

.ועודבמתיםירידה,באשפוזיםירידה,חוליםבבתימיטותתפוסתמדדיפיעלההגבלות

קורונהבדיקותלקיוםמדוייקותהנחיותומפורסמותלסיכוןהמועדותאוכלוסיותשלחברתיריחוקשלצעדיםננקטים



יעדי פתיחת המשק  -אסטרטגיית יציאה מהמשבר

.בסגרשיהיומסויימיםמקומותויקבעויתכןוכןמחודשתהערכהתערך18.5-בוימשך,5.5בהחלמהסגריציאהשל'בשלבאיטליה

.במשורהניתנותההקלות,זאתפיעלאף.בלבדמיובאיםבודדיםמאומתיםומקריםמקומייםנדבקיםללא(ימים29)חודשמציינתטאיוואן

נערכתאשריוואןאבטנידונהטרםמסודרתיציאהאסטרטגיית.ביוליתערוכותלקיוםנערכיםכברבמדינה,חדשיםהדבקהמקריצפוייםלאכבריונישבחודשבעודכיצופיםבמדינהמומחים

.המתקרבמהסתיווחוששתהשניהגלהשפעותלצמצום

במדינהמפושטהיההוירוסכמהעדלהביןמנתעל,ספרדברחבילהתקייםאמורותשהיו,הוירוסהתפשטותלגביהסטטיסטיותהסקרבדיקותמשמעותיבאיחורהחלושבועלפניבספרד

לפיו,ברצלונהבאזורמשכונה,הסקרשלראשוניותתוצאותשלפרסומןבעקבותכעת.לפתוחניתןמהלהחלטהלסייעהיואמורותזהמחקרתוצאות.חסינותפיתחמהתושביםאחוזואיזה

פרסמההממשלהכזכור.מסקנותלהסיקכרגעניתןשלאואומרהיציאהאסטרטגייתשלבהקשרהסקרשלהחשיבותאתמורידכעתהממשלהנציג,נוגדניםישבהמהאוכלוסיה5%-לרק

.היציאהתכניתאת28/4-ב

שלהדרגהלפי-ירוק,כתום,אדום-מהצבעיםבאחדצרפתשלהמחוזותכלאתמקטלגתהמפה.מהסגרביציאהנוספותהקלותלקבלשיוכלוהאזוריםמפתאתפרסמההממשלהצרפת

פריזאזורכמובןכולל,האדוםבצבעכלוללפריזוממזרחמצפוןשנמצאצרפתשלהרבעכלבגדול.מהסגרהיציאהבמסגרתההקלותשלהמהירותעלישפיעוזה,באזורהחירוםמצב

מהביתמ"ק100עדשלמקסימלילמרחקתנועהשלהגבלהפורסמהמההסגרליציאההתכניתבמסגרת.בעצמו

החוליםבביתיעברו,שהיאסיבהמכל,ח"לבישיגיעו('וכופסיכיאטרייםבמוסדותחולים,אבותבתי,בקהילותהגריםקשישים)סיכוןבקבוצותהנמצאיםאלוכל12.5-מההחלקונגהונג

ייתפתחו21.5-מההחל.מגוריהםלמקוםחזרתםעםרחבהמוסדיתהדבקהלמנועוכן(חיוביתתוצאהשלבמקרה)במצבםמהירההתדרדרותלמנועבכדיזאת,לקורונהSalivaבדיקת

.אנשים8-לאנשים4-מתעלהאנשיםהתקהלותעלהמגבלה.וספריותתרבותמרכזי

.יציאהאסטרטגיותחשפומחוזותשתירקשעהלפיביפן

7%מופחות60%מפחותקשיםחוליםאשפוזמיטותתפיסת,שבועבמשךהדבקתםמקורידועשלאחדשיםמקרים10מפחותהיאמתקניםשלמחודשתלפתיחההתנאים-אוסקהמחוז

.לחודש15בהדרגתיביטוליתחילויתקיימואלוותנאיםבמידה.בבדיקותחיובייםלוים

.ההגבלותאתבהדרגהיפחיתוהבאמשבועהחלהנדבקיםבמספרמספקתירידהתהיהאם,שלבים4בהדרגתיביטול:איבארקימחוז

התנאיתחתההסגרפתיחתנהליפרסמויורקובניוהבירהשבוושינגטוןבעוד,החוליםבבתימוכנותובדיקתבדיקותהגברתתחתההסגרלביטולהנחיותפרסמוומרילנדיניה'בוירגב"ארה

הבדיקותוכמותנמרץטיפולמיטות,החוליםבבתיהמיטותכמות,אשפוזיםשלמופחתתלכמותהיציאהתנאיקריטריוניאתהרחיבואףיורקבניו.בתחלואהירידהשליום14של



ב  "אירופה וארה-סיוע לתעשייה

אושר הבונוס לקניית  . מספר הבנק לא היה נכון250,000מתוך המסורבים . סורבומיליון דרישות 1.1. יורו פיצוי600מיליון דרישות לקבלת  4.7התקבלו באיטליה 

יורו אם יוצאים לחופשה באיטליה מיולי עד 500יורו לשנה תינתן הטבת מס של 35,000בנוסף למשפחות עם הכנסות של פחות מ . יורו בערים גדולות500אופניים עד 

.סוף השנה

חובות וקנסות עד סוף מאי, דחיית תשלומי משכנתאבאוקראינה

.לטובת הלוואות( דולרמליארד1.35)רובל מליארד100-כ( י הממשלה"רשימה שנבחרה ע)יעביר לחברות שנפגעו בעקבות המשבר סברבנקבנק ברוסיה 

דמי אבטלה  , במיקוד לסיוע לממשל המקומי, טריליון דולרים נוספים2הדמוקרטים בבית הנבחרים לוחצים להעברת חבילת סיוע נוספת בסך של עד , וושינגטון

הרפובליקנים מצידם תובעים הגנה לעסקים מפני תביעות של עובדים שיחלו אחרי שיחזרו לעבודה ולא  (. סטודנטים, עניים, מבוגרים)ולפרטים החלשים בחברה 

.  במסיםוהנשיא מדבר כבר זמן רב על הקלות . מתלהבים מהוצאה נוספת בשל הגירעון המאמיר

במסגרת חקיקת  ( PPP)המרכזית לסיוע לעסקים הקטנים התכניתפרסם שהרשות לא עשתה מספיק כדי לפרסם את ( SBA)מבקר הרשות לעסקים קטנים , בנוסף

.בקרב עסקים שהיו אמורים להיות הראשונים לקבל את הסיוע( CARES)טריליון הדולרים 2החירום של 



פסיפיקסין ואסיה -סיוע לתעשייה

מתשלום השכירות ויאריך את תקופת הסיוע  75%-המשרד הרלוונטי בקרב משרדי הממשלה הודיע כי יסייע ב; הגדלת והרחבת הוויתורים לתשלומי שכירות, הונג קונג

במסגרת הסיבוב השני אושר סבסוד חד פעמי  , בנוסף. בעלי חניונים2500-קמעונאים וכ2450מהטבה זו ייהנו בין היתר . בעלי רישיונות8300-לכ30.9עד ל1.4-מ

-חודשי הרישיון וההערכה היא כי הוא יסייע ל24סכום הסבסוד שווה לאגרה של ( USD)מיליון 17,417דולר ק"המיליון 135ן בסך כולל של "במזומן לבעלי רישיונות נדל

.מחזיקי רישיון פרטיים40,000

הפחתת או החרגת תשלומי  -מ "הפחתת מע: תחומים מרכזיים8-תמיכות אשר ניתנו ב90-עד כה הסיוע לעסקים ולתעשייה במחוזות השונים בסין כלל למעלה מ, סין

,  תיירות)הגדלת תקופת הזכאות לפיצויים לתעשיות שנפגעו באופן המשמעותי ביותר מהמשבר -הגדלת תקופת הזכאות . ופרילנסריםמ לעסקים קטנים וזעירים "מע

מיליארד  600הפחתת הוצאות ותשלומי ביטוח לאומי למעסיקים בהיקף של -הפחתת נטל הוצאות המעסיקים על ביטוח לעובדים . שנים8-ל5-מ( תחבורה ועוד, הסעדה

140-למעלה מ-פטור מאגרות כבישים מהירים למעסיקים . מיליון מועסקים84כאשר זה הוביל לפי דיווח להחזרתם של , פציעות, אבטלה, בדגש על ביטוח פנסיה-דולר 

הלוואות לעסקים קטנים בינוניים  . מיליארד לתקופה של חצי שנה67הפחתה בהיקף של -הפחתת תשלומי חשמל וגז למעסיקים (. ח"מיליארד ש70)מיליארד יואן 

.  י הגדלת התמיכה וערבויות המדינה למערכת הבנקאית"ע( ח"טריליון ש1.4)טריליון יואן 2.85עד כה סופקו הלוואות בתנאים מועדים בהיקף של -וזעירים 

מיליארד דולר לעסקים בתחום 6.5הוועדה המייעצת לתחום התיירות הוציאה דרישה לממשלה למתן אשראי בגובה וייטנאם 

מגזר התיירות נותר המגזר הכמעט יחיד  . ההצעה טרם אושרה. שווה ערך לרבע מהמחזור השנתי של ענף התיירות, התיירות

.ל נכנסת למדינה"עקב העובדה שאין תיירות בינ, שממשיך לאבד הכנסות

.מושל אוסקה הודיע על חבילת מענקים לעסקים בסך מיליארד ייןיפן 



שווקים מתעוררים-סיוע לתעשייה

ידיעלשיתופעלפורטלידיעליעשהלמענקבקשהמילוי.$מיליוןכמאהשלכוללבסךובינונייםקטניםעסקים200,000לכמענקיםעלהכריזהגאנהממשלת

.הכסףבחלוקתשחיתותלמנועמנתעלקטניםלעסקיםהגנאיתהסוכנות

:ולכלכלהשנפגעולעסקיםלסייעפעולותמספרביצעהמרכזיהבנק,בקניה

באחוזבנקאית-הביןהריביתהורדת.4.25%ל5.15%מבאחוזבבנקיםהנדרשהמזומןרזרבותהקטנת,המסחרייםלבנקיםדולרמיליון350שלאשראיקופתיחת

הרווחהממשרדדולרמיליון100הקצאת.25%-ל30%-מההכנסהמסהפחתת.(240$כ)בחודששילינג24,000-לעדשמרוויחמילעלמסהקלות.7.25%ל

לצורךהרפואיהביטוחמתקציבידולרמיליון100הקצאת.לאפריל1-מההחלאחוז14-ל16-ממ"המעהפחתת.'וכויתומים,קשישים-הפגיעותלאוכלוסייתהקנייתי

.הבריאותבתחוםנוספיםעובדיםגיוס

תשולם,(למועסקח"ש316)בקולומביההמינימוםמשכר40%שלגובהעד,התמיכה.בתעסוקהלתמיכהלחודשדולרמיליון500הקצתהקולומביהממשלת

2019אפריללחודשבהשוואהבמכירותלפחות20%שלמוכחתבירידהמותניתהתמיכה.יולי-מאיבחודשיםעובדיהםאתיפטרושלאובינונייםקטניםלעסקים

.זהבאופןיסובסדומשרותמיליון6-כהינהההערכה.(מבקרח"רובאישורמותנית)
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מוקדי פניות עסקים בעקבות משבר הקורונה

מוקד פיקוד העורףמוקד משרדי

(ומקווןטלפוני)הכלכלהמשרדשלבמוקדיתועדופניות7,349-כ,כהעד•

מעונות,חוגיםהפעלת,הסגולתולהקשורותבשאלותעסקוהפניותעיקר•

ומכללות

החירוםתקנותבנושאוהתשובותהשאלותדףשלשוטףעדכוןמתבצע•

המשרדבאתרלעסקים

עובדי משרד הכלכלה הוצבו כמוקדי ידע למתן מענה לפניות עסקים•

.שמגיעות למוקד פיקוד העורף

בסוגיות התו הסגול והאם מותר לעסק לפעול בעיקרן נגעו השאלות •

הפעלת  , ספורט ימי, שיעורים פרטיים, הפעלת צהרונים,חוגים–כגון )

(.  ב"וכיוטיפולים אלטרנטיביים, צימרים

למוקד פיקוד העורף  פניות 484,532-כ עד כה התקבלו כ"סה•




