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הענפיתתמונת המצב 

בישראל ובעולםהובלה בינלאומית
28.04: תאריך עדכון

והתעשייה  משרד הכלכלה, סחר חוץמינהל
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שורה תחתונה  -כללי 

ישראל–מרכזיותתובנות
מרץמחודשהחל,אפרילחודששלראשונהולמחציתהראשוןלרבעוןת"רשנתונילפי–קודמתלשנהבהשוואהנמוךהמטעניםהיקף•

זמינותעלשהשפיעוהנוסעיםטיסותצמצוםבעקבותזאת,קודמתבשנהמקבילהלתקופהבהשוואההמטעניםבתנועתירידהניכרת

.וביצואביבואמטעניםהובלתשירותי

היבואכאשר,ביצואהמטעניםלתנועתבעיקרנוגעתאפרילשלהראשונהובמחציתמרץבחודשהירידה–ביצואיותרגבוהותירידות•

.מקבילותלתקופותדומיםבהיקפיםנשמר

הגבוהיםהביקושיםשלמיצויעקבזאת,לישראלסיןביןבקויםהאוויריתההובלהבמחירי30%שללירידהאינדיקציהיש–הובלהמחירי•

.לרגילביחס50-60%-בכגבוהיםשנותרו,ב"וארהלאירופההאוויריתההובלהמחיריעלייתבמגמתהתייצבותישכןכמו.רפואילציוד

ו'גואנגז,שנחאיכמובסיןשוניםליעדיםשנפתחוהמטעניםהובלתקווי,על-אללפי–לישראלסיןביןמטעניםהובלתעלמגבלות•

עקבזאת,לסיןביצואסחורותשלהובלהמאפשרותולאלישראלסיןביןבנתיבחיונירפואיציודורקאךלהוביללחברהמאפשריםן'ושנז

סדירהבצורהמטעניםשלהובלהמאפשריםקונגוהונגינג'לבייגהקיימיםהקוויםכךבתוך.חדשיםקוויםפתיחתעלהרשויותשלמגבלות

.וביצואביבואגם

שוניםליעדיםנוסעיםטיסותחידושמועדיעללעדכןממשיכותשונותתעופהחברות–יוני-מאיבחודשיםהנוסעיםטיסותחידוש•

חברותי"ענוסעיםטיסותלחידושודאימועדעדייןאין,במאי16-לעל-אלשלנוספתדחיהלאחר,כךבתוך.בינתייםב"וארהבאירופה

.הישראליותהתעופה
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שורה תחתונה  -כללי 

בעולם–מרכזיותתובנות
מתגייסותתעופהחברותבההמגמהממשיכה,קודמיםלדיווחיםבהמשך–מטעניםלהובלתהתעופהחברותהתגייסותממשיכה•

.מטעןלמטוסינוסעיםמטוסישלהסבהי"עאונוסעיםמטוסיגביעלמטעניםלהובלת

לאחרהתעופהעולםעלשישפיעותקנותלגיבושפועליםהאירופיבאיחוד–נוסעיםטיסותשלאפשריחידושלקראתתקנותגיבוש•

.תעופהושדותמטוסיםשלחיטוינהליוכןמסכהחבישתחובתעלמדוברהיתרבין.המשברשלאחריובתקופההקורונהמשברשיא

משמעותייםהפסדיםוצופה2020שלהראשוןברבעוןמשמעותיהפסדעלמדווחתדלתאחברת–התעופהלענקיותקשיםהפסדים•

.השנהשלהשניברבעוןיותר

הגדוליםוההפסדיםהחמורההפגיעה,באפריל24-מהIATAארגוןשלוהערכותפרסוםלפי–פסיפיקאסיהבאזורמשמעותיתפגיעה•

50%שלוצניחהדולרמיליארד113שלהפסדעלמדוברכאשרפסיפיקאסיהבאזורתהיה,המשברבעקבותתעופהחברותשלביותר

.מרץמסוףהארגוןשלהקודמתלתחזיתהחמרהעלמדובר.2020בשנתהנוסעיםבתנועת

בתדירותפניםתעופתקווילהשאירכדיהתעופהבחברותכספיתתתמוךהממשלהבאוסטרליה–תעופהחברותממשלתיותתמיכות•

.קריסתהאתלמנועכדימלאבאופןאיטליה-אלחברתאתביוניתלאיםהממשלהבאיטליה.מינימלית
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ישראל  –הובלה אווירית 

2020סיכום רבעון ראשון של 
בתנועת המטענים ביבוא וביצוא בהובלה  2%קלה בלבד של כ ירידה 2020נרשמה ברבעון הראשון של , לפי נתוני רשות שדות התעופה•

.  עלייהכאשר הירידה הינה בעיקר ביצוא בעוד ביבוא דווקא נרשמה , אווירית

בהתחלה באופן חלקי לאירופה ובהמשך  , שפעות משבר הקורונה על תנועת המטענים ניכרת בחודש מרץ עם ביטול טיסות הנוסעיםה•

.  באופן כמעט מלא

47,17048,105

37,47434,819

12020רבעון 12019רבעון 

2020יבוא ויצוא בהובלה אווירית ברבעון הראשון של 
(טון)

יבוא   יצוא
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ישראל  –הובלה אווירית

15,29116,40614,27715,88717,60215,812

12,08811,894
11,684

12,097
13,702

10,828

20-מרץ19-מרץ20-פבר19-פבר20-ינו19-ינו

מבט  –יבוא ויצוא בהובלה אווירית ברבעון הראשון 
השוואתי לפי חלוקה לחודשים

(טון)

יבוא   יצוא

חודשלפי-2020ראשוןרבעוןסיכום
כוללמהיקףאשתקדמקבילהתקופהלעומתוביצואביבואהמטעניםבתנועת15%-כשלבירידההסתכםמרץחודשכילראותניתן•

.26,640שלכולללהיקף31,304

ביבואבעוד,טון10,828שללהיקףטון13,702שלמהיקף(21%שלירידה)היצואהיאהירידהשעיקרלראותניתן,ויבואליצואבחלוקה•

.טון15,812לטון17,602שלמהיקף(10%)יותרמתונהירידהיש
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ישראל  –הובלה אווירית 

סיכום מחצית ראשונה חודש אפריל 
הסיבה  . בהיקף הובלת המטענים במחצית הראשונה של אפריל9%-ניתן לראות ירידה של כ, 2020בהשוואה למחצית שניה של חודש מרץ •

.  לכך היא המשך ההשפעה של צמצום טיסות הנוסעים והמטען המשונע עליהם

–זאת בעקבות עליה בקצב ההובלה האווירית מסין לישראל , בעוד שביבוא הנתונים נשמרו דומים, (פחות22%)עיקר הירידה היא ביצוא •

.  בעיקר של ציוד חיוני למאבק בקורונה

6,7526,704

3,630
4,748

2020מחצית שניה מרץ 20מחצית ראשונה אפריל 

2020יבוא ויצוא בהובלה אווירית ברבעון הראשון של 
(טון)

יבוא   יצוא
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ישראל  –הובלה אווירית 

מאילחודשצפי
472מתוכננותמאיבחודש,התעופהשדותמרשותאלינושהועברמידעלפי•

356מתוכן,תעופהחברות14מפעילותאותן-ונכנסותיוצאותמטעןטיסות

75,(ועודבריסל,וינה,ליפציג',ליאז,לונדון)באירופהשוניםליעדיםישירותטיסות

סיאול,קונגהונג,שוניםיעדים–סין,באקו)למזרחטיסות35,לאיסטנבולטיסות

.(פרנסיסקווסןיורקניו)ב"לארהטיסות6-ו,(ומומבאי

שלהמטעןטיסותבנפחהגדלהשתהיהומסתמןסופיאיננוהטיסותשלוחנדגיש•

.ברשימהלאלומעברנוספותתעופהחברותשלהצטרפותוכןהקיימותהחברות

חודשבמהלךנוסעיםתנועתחידושעלתעופהחברותהודעתבעקבות,כןכמו

.זובתקופההמטעןשירותיבזמינותגידולצופיםאנו,מאי

כאןלחצו–מאילחודשהמלאהטיסותללוח•

https://israel-trade.net/%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%a2%d7%9f-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%9f-%d7%9c%d7%97%d7%95/


על-אלשלהמטעניםחטיבת–נוספיםעדכונים

ביניהם,ואליהםבסיןמיעדיםמטעניםהובלתלצורךנוספיםקוויםואפרילמרץחודשבמהלךפתחועל-באל–וממנהלסיןהאוויריתבהובלהמגבלות•

כפפות,מסכות)לישראלחיונירפואיציודהובלתלצורךרקהיהבסיןהתעופהמרשויותשקיבלוהאישור.ינג'לבייגלקוויםמעברזאת,ו'וגואנגזן'שנז,שנחאי

לסיןביצואאוויריתהובלהשירותיבזמינותפוגעוזה,קונגוהונגינג'לבייגבקוויםמלבד,לסיןסחורותלהובילעל-לאלאפשרותאיןהנוכחיבשלב.('וכו

.המצבאתלפתורהרשויותמולפועליםעל-באל.מישראלריקיםיוצאיםאלוליעדיםשמטוסיםהיאוהמשמעות

אשר,בעיקרא"ת-שנחאישלבנציבהטיסהבמחירי30%שלירידהישמאפרילשהחלמצייניםעל-באל–ישראל-סיןבנתיבההובלהבמחיריירידה•

בפעילותירידהשחלהמצייניםבהתאם.ירדוהביקושנענורפואיבציודוהפעריםשהחוסריםהיאלכךהסיבה.לישראלמסיןחיונירפואיציודלהובלתמשמש

.בשבועטיסותשלבודדמספרעלוכעתביום3עלעמדהמשברבשיאהטיסותמספרכאשרסיןמולהאווירית

-50שלבהיקףההובלהבמחירימשמעותיתקפיצהחלההטיסותסגירתעם,מרץחודשבמהלך-ב"וארהלאירופהבנתיביםההובלהבמחיריהתייצבות•

קווישלפתיחהשיאשרושככלציינועל-באל.קלהירידהעם,הסטטוסבאותויותראופחותנותרווהמחיריםהתייצבותחלהאפרילחודשבתחילת.60%

.המחיריםעללהשפיעויוכלבמאילפעוליחלמטעןטיסותלהסדרתחוץסחרמינהלשמתווהמקוויםאנוהזהבהקשר.ירדוהמחיריםכךחדשיםהובלה

.ואירופהלאיטליהחיונירפואיציודלהובילבמטרהלאיטליהסיןביןחדשתעופהערוץלאחרונהפתחועל-באל,קודםשדיווחנוכפי–חלופייםפתרונות•

מבליזאת,בלבד11%-כמהווהעל-אלשלהמטעניםפעילות,ליצואןהמידעבמרכזי"עפורסםאשר,מאילחודשהמתוכננותהמטעןטיסותלוחשלפילצייןיש*

.החברהשלהפעילותנתחאתלהגדילשצפוי,מאישלהשניהמחציתבמהלךעל-אלשלהצפויהנוסעיםטיסותשלחלקילחידושאפשרותבחשבוןלקחת
8

ישראל  –הובלה אווירית 

https://israel-trade.net/%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%98%d7%a2%d7%9f-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%9f-%d7%9c%d7%97%d7%95/


יוני-מאיבחודשיםנוסעיםטיסותחידוש

שחידושהודיעוהתעופהחברות.יוני-מאיחודשבמהלךאוויריתהובלהשירותיזמינותעללהשפיעצפוי,תעופהחברותמספרהודיעועליהןהנוסעיםתנועותחידוש

,לטוסיכוליםישראליםנוסעיםרקזהבשלב.נוספיםבטיחותואמצעימניעה,חיטוי,מרחקשמירתעלהקפדהותוךהבריאותמשרדלהנחיותבהתאםיעשההטיסות

.לארץההגעהעםבידודחובתישעדייןכאשר

.הנוסעיםטיסותחידושמועדעלרשמיבאופןהודיעוטרם(וארקיעישראייר,על-אל)בישראלהתעופהחברותבינתיים

:שבידינוהתמונהלהלן

באפריל30-בבלבדישראליםלנוסעיםייחודיותטיסותיפעילוזאתעםיחד.במאי16-לעדהנוסעיםטיסותהשהייתהמשךעלעדכנו,קודםלדיווחבניגוד–על-אל•
(על-אל).(יורק-ניו)במאי4-וב(טורונטו)במאי3-ב,(מיאמי,לונדון,פריז)

(Port2Port)במאי1-מההחלולונדוןלוינההקוויםחידוש–אייר-וויז•

להמשךוידחהיתעכבהטיסותשחידושיתכן,בגלובסשפורסםכפיבמאי1-מההחלמלונדוןיומיותטיסותחידושעלהקודמתההודעהאףעל–אירוויזביריטיש•
.מאיחודש

24-מההחללמונטריאולהקוחידושכןכמו.יומיותטיסותביוני23-מהוהחלשבועיותטיסות3שלבמתכונתביוני1-מההחלמטורנטוטיסותחידוש–קנדהאייר•
.שבועיותטיסות2שלבמתכונתביוני

.במאי20-מההחלפרנסיסקווסן(שבועיותטיסות2)יורק-מניוטיסותחידוש–אירליינסיונייטד•

בלטיקאיר,(דלהי)אינדיהאי,(רומא)איטליה-אל,דלתאביניהןנוספותחברות,בגלובספרסוםלפי–יונימאיבמהלךטיסותחידושששוקלותנוספותחברות•
.יוני-מאיחודשיםבמהלךלישראלהקוויםחידוששוקלות(ריגה)
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ישראל  –הובלה אווירית 

https://www.elal.com/he/about-ELAL/About-ELAL/News/Pages/Corona-Feb2020.aspx
https://www.port2port.co.il/article/%D7%94%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%94/%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A7%D7%95-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%94/
https://en.globes.co.il/en/article-foreign-airlines-rush-to-renew-israel-flights-but-will-they-1001326670


גביעלמטעניםלהובלתמתגייסותתעופהחברותבההמגמהממשיכה–חיוניוציודמטעניםלהובילממשיכותבעולםתעופהחברות:כללי

חיונייםמטעניםלהובלתפועלותאסיה-איירכמוקוסט-לואוחברותגם,פרסוםלפי.מטעןלמטוסינוסעיםמטוסישלהסבהי"עאונוסעיםמטוסי

(המלאלפרסום).ואינדונזיהלפיליפיניםסיןביןבקוויםזובתקופה

התעופהעולםעלשישפיעוחדשותתקנותגיבושעלעובדיםהאירופיבאיחוד–נוסעיםטיסותלהפעלתחדשותתקנותגיבוש:האירופיהאיחוד

בחברת.התעופהושדותמטוסיםשלחיטויונהלימסכותחבישתלכלולצפויותהתקנות.מאיחודשבמהלךלהתפרסםצפויותאשר,הנוסעיםוטיסות

(טיימסיורקניו)הכלכליתהכדאיותעלותקשההתעופהלחברותקשיםלהפסדיםתובילזושיוזמהמצייניםאייר-ראייןהגדולהקוסט-הלואו

וכברלתקנותממתינותלאדלתאביניהןתעופהחברותמספר–הנוסעיםאמוןלהחזרתתקנותומיישמותמקדימותתעופהחברות:ב"ארה

(טיימסיורקניו)הבורדינגתהליךושינויריקיםהאמצעייםהמושבהשארתכגון,הנוסעיםביטחוןאתלהחזירכדימניעהאמצעימפעילות

האחרוניםהפרסומיםרקעעל,IATAהבינלאומיהתעופהארגוןשלפרסוםלפי-התעופהחברותעלהמשברבהשפעתהחמרה:פסיפיקאסיה

הכיבאופןיפגעופסיפיקאסיהבאזורתעופהחברותכימצייניםבארגון,הקורונהמשבררקעעלהתעופהחברותברווחיצניחהעלהארגוןשל

מאזמחמירהבהערכהמדובר.הנוסעיםבתנועת50%שלוצניחהקודמתלשנהבהשוואה2020בשנתדולרמיליארד113שלהפסדעםמשמעותי

.לנקהוסריקוריאהדרום,פיליפניםתאילנד,אינדונזיה,הודו,מלזיה,יפןהםמצייניםאותםהמדינות.במרץ24בתאריךהארגוןשלהקודמתההערכה

(IATA)
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בעולם  –הובלה אווירית 

מהעולםועדכוניםחדשות

https://www.stattimes.com/news/airasia-maximises-cargo-capacity-in-aircraft-cabins-air-cargo/
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/22/business/22reuters-health-coronavirus-eu-airlines.html?searchResultPosition=16
https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/22/business/22reuters-health-coronavirus-eu-airlines.html?searchResultPosition=16
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-04-24-01/


ניו יורק  )זאת כדי למנוע קריסה של החברה בעקבות משבר הקורונה , החל מחודש יוני הקרובעל חברת אלאיטליה הממשלה תיקח שליטה מלאה : איטליה

(  טיימס

מדובר באחת החברות הראשונות אשר פרסמה  , מיליון דולר534עומדים על 2020ברבעון הראשון של אירליינסההפסדים של חברת דלתא : ב"ארה

וכן חלה צניחה של  17%-עיקר ההשפעה הייתה בחודש מרץ כאשר תנועת הנוסעים ירדה בכ. דיווחים כספיים שמוכיחים את השפעת המשבר על הענף

בהשוואה  90%ומהפסדים של 2020כעת בחברה חוששים מהשפעות חריפות יותר במהלך הרבעון השני של . בצריכת הדלק של צי מטוסי החברה8.5%

(CNN. ) לתקופה זו בשנה שעברה

מיליון דולר לחברות  165-הממשלה תשלם כ, לפי הפרסום–תמיכה כספית של הממשלה בחברות התעופה לצורך המשך הפעלת טיסות פנים :אוסטרליה

זאת בנוסף להתחייבויות קודמות נוספות למגזר התעופה  , תעופת פנים מרכזייםבקוייוני על מנת לשמר את הפעילות -במהלך החודשים מאיוקנטסין'וירג

(  גרדיאן)בסך של כמיליארד דולר 

טיסות בינלאומיות ליעדים נוספים לא יחודשו  . במאי11-הודעה של שר התחבורה על חידוש טיסות פנים בין שני נמלי התעופה הגדולים החל מה: קרואטיה

(  קישור לידיעה. )בשלב זה
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בעולם  –הובלה אווירית 

מהעולםועדכוניםחדשות

https://www.nytimes.com/reuters/2020/04/23/business/23reuters-health-coronavirus-italy-alitalia.html
https://edition.cnn.com/2020/04/22/business/delta-losses/index.html
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/16/australian-government-to-pay-qantas-and-virgin-to-keep-flying
https://simpleflying.com/croatia-airlines-domestic-flights-resumption/


12

הובלה יבשתית

https://israel-trade.net/coronaupdates/
https://israel-trade.net/coronaupdates/

