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סטטוס יצור מקומי  

מחסור  , הגבלת תנועת עובדים, תלות בשרשרת האספקה העולמית: הנובעת ממספר סיבות ובהן, למעט ייצור חיוני של מזון ותרופות, ברוב המדינות ניכרת האטה או השבתה של הייצור•
סגירת הגבולות או סגירת מוסדות חינוך שמקשה על העובדים להגיע לעבודתם ללא סידור הולם לילדיהם ומירידה  , אי יכולת הגעה של עובדים בשל עוצר, פגיעה במעבר הסחורות, בחומרי גלם

.  בביקושים

.ברחבי סין90%-על התאוששות משמעותית עם דיווח על היקף חזרה של ענפי התעשייה העומד על למעלה מסין הינה המדינה היחידה שמדווחת , זהבשלב •

על פגיעה משמעותית  דווח ומויאטנםמיפן גם . במכירת רכבים85%קרייזלר דווחו על ירידה של כי פיאט איטליהדווח מ: הוא אחד התחומים בהם הייתה פגיעה משמעותיתהאוטומוטיבתחום •
.  בביקוש

. איטליה וגאנה, כגון הודו, מדינות בודדות אשר עושות את צעדיהן הראשונים להחזרת התעשיות השונות לשגרהישנן •

. מסכות רפואיות ומכונות הנשמה, בעיקר, הכולליםמדינות רבות מסבות מפעלים קיימים לייצור של ציוד רפואי ומיגון•
נמסר כי יצרניות הרכב מתכננות לחדש ייצור בהדרגה, בנוסף. חברות ציוד רפואי ומזון מגבירות ייצורגרמניהב

.  כל זמן שהנחיות הבטיחות והזהירות נשמרו, על הגעת עובדיםללא מגבלההאחרונהפעלו לכל אורך התקופהמפעלי תעשיהבשוויץ
אירופה  

.שעברהלעומת אותו שבוע בשנה 22%-בכחיות הבקר שנשחטו שעבר ירד מספרבשבוע . הושבתוב "עוף וחזיר בארה, יותר מתריסר מפעלי עיבוד של בקרבניו יורק 
.מימדקיימת עליה בייצור של רכיבים ומוצרי היקף בתחום הבריאות המיוצרים בטכנולוגיות של תלת 

ב"ארה

גבוה מאשר בעסקים  , וכן כי היקף החזרה לעבודה בתאגידים וחברות גדולות, העבודה בתעשייה היצרנית גבוה יותר מאשר בסקטור השירותיםכחהחזרה של היקף ינג'בייג
.בלבד53.6%היקף החזרה לשגרה הוא , ינג'אלף עסקים קטנים בינוניים באזור בייג390כך למשל מתוך . קטנים בינוניים

המפעלים והעסקים  ' גם בהיבט של מס, ממשיכים לדווח על היקפי חזרה לשגרת ייצור ועבודה גבוהים מאוד, שכזכור הייתה מוקד ההתפרצות, Wuhanוהעיר חובייממחוז 
.  ל לגבי פרויקטים הנדסיים"כנ. הפתוחים וגם מבחינת שיעור העובדים שחזרו לעבוד במשרד או במפעל

.  של המכירותוצימצוםמהיצרנים דיווחו על הפרעות בשרשרת האספקה 40%-חברות מצא כי כ1000דווח כי מחקר שאסף מידע של מעל מיפן 
פסיפיקאסיה 

ולהחזיר לפעילות את התעשיות, הנשיא לסיים את הסגרהחליט גאנה בשווקים מתעוררים

עדכונים מהעולם

סין



מדיניות בידוד

"נגועותמדינות "ובפרט עבור המגיעים מ, של שבועייםהבידוד ממשיכות להרחיב את החלת חובת , ובכללן סין, מדינות העולםרוב -מדיניות בידוד •

, "וולנטרית"כנתפסת וההנחיה לבידודמקומות בהם אין אכיפה ישנם . מדיניות שונה ואמצעים שונים לאכיפת הבידודננקטת -ניהול הבידוד מדיניות •
עונשים  , פלילייםלאישומיםלסגר בהשגחה והמפרים אף חשופים מפרי בידוד ובמדינות שונות אף מעבירים , במקומות אחרים הוקמו מרכזי בידוד שונים

שיחות וידאו לאדם שאמור להימצא  בדמות את הבידוד ניתן לראות שימוש באמצעים טכנולוגיים הדרכים לאכוף בין . כשמדובר בזרים, ואף לגירוש
וכן באמצעות , וביקורי פתעמכשירים ניידים איכון , שמסונכרנים לפלאפוניםקוד  QRמתן צמידי , במצלמות אבטחה ותוכנות לזיהוי פניםשימוש , בבידוד
.הצבא

עם אוכלוסיות  יחד ניתנו המלצות והנחיות להימנע ממפגש עם האוכלוסייה המבוגרת ברוב המדינות –מדיניות הבידוד ביחד לאוכלוסייה מבוגרת •
.נוספות המוגדרות בסיכון

לעתים מדינות בוחרות לתת תמריצים  , בנוסף. חולים שיקומייםאו איסור על ביקור בבתי אבות ובתי /ו" ריחוק חברתי"לנקוט מדיניות של הומלץ 
. אותה להישאר בבתיםעליה ולעודד וזאת על מנת להגן , והטבות לאוכלוסייה המבוגרת

.הולנד ויפן, ספרד, שוויץ, ב"ארה: ובהן, וולונטריכשבלקן הוא אף , ישנן מדינות בהן אין כלל מדיניות או אכיפה של הבידודעדיין •



מדיניות בידוד לחוזרים ממדינות נגועות  

הסגר כללי ומעקב על הנכנסיםאיטליהאירופה
.אך קיימים דיווחים סותרים בכלי התקשורת ובהודעות גורמי הממשל השונים, ל "יום לכלל חוזרים מחו14בידוד אוקראינה

ימי בידוד 14בריטניה
ל דרך שדות התעופה"יום לכלל חוזרים מחו14בידוד גרמניה

ימי בידוד למגיעים ממדינות נגועות14הולנד
ל "אין חובת בידוד למגיעים מחוספרד
ל"יום לכלל חוזרים מחו14בידוד פולין

אין מדיניות בידוד למגיעים ממדינות נגועותצרפת
ל"יום לכלל חוזרים מחו14בידוד רומניה
ימי בידוד למגיעים ממדינות נגועות14רוסיה
תסמינים מתבקשים להישאר בבתיםתושבים החוזרים לשוויץ וחשים, אין חובת בידודשוויץ

קטיגוריות אשר לפיהן יוחלט האם עליהם להישלח להמשך בדיקות וטיפול או 4סיווג זרים בכניסה למדינה לפי סיןסין
לחילופין עליהם לשהות בבידוד בפיקוח הרשויות בסין

.  אין כניסה לזרים. ימי בידוד לתושבים14הונג קונג
ימי בידוד למגיעים ממדינות זרות14וושינגטוןב"ארה

. דרום קרוליינה, רוד איילנד, פלורידה: מספר מדינות הטילו הוראות בידוד על המגיעים ממדינת ניו יורק
.יום14יניה הורו לכל מי שמגיע למדינה ממדינה אחרת לשהות בבידוד של 'מרילנד ווירג

יום לתושבים החוזרים למדינה  14בידוד של , גבולות המדינה סגוריםאוסטרליהפסיפיקאסיה 
דרום קוריאה

בזמן אמת  PCRובדיקת לוייטנאםיום לכל הנכנסים 14בידוד במתקן וייטנאם
הנכנסים למדינה שאין להם יכולת לבצע בידוד במיקום מוכח יוכנסו למתקן בידוד ממשלתי על חשבונם. ימי בידוד ביתי14טאיוואן

אין כניסה לזרים. כהמלצהבידודימי 14יפן
בידוד במתקן ממשלתי-ב ובריטניה "לחוזרים מארה. ימי בידוד לתושבים14סינגפור
ימי בידוד 14תאילנד

ימי בידוד 14גאנהשווקים מתעוררים
סגר לאומי פ"דרא
למדינה  להכנסזרים כמעט אינם מורשים , ימי בידוד לתושבים14כללי-הודו 
ימי בידוד ביתי או במתקן ממשלתי עם הופעת תסמינים14קניה

גבולות אוויריים במתכונת מצומצמת , גבולות יבשתיים סגוריםברזילט"אמל
מקסיקו

המדינה סגורה לזרים . ימי בידוד לתושבים14ילה'צ
(כגון טיסת אל על עם הישראלים)מלבד טיסות חירום או מקרים מיוחדים סגר לאומי קולומביה

סגר לאומי פרו



מדיניות הסגר  

.ולאזרחיםלתושביםהגבלותומתןבזמןתחוםעוצר,בזמןתחוםסגר,מלאסגרביןהשונותהמדינותביןמשתנההמצב-תנועהומגבלותהסגר•
.רוסיהלדוגמא,"נוספיםגלים"לחששישבומקוםאותםוהקשיחושבו–התנאיםאתהקלושכברמדינותגםכינראה,בנוסף

זולתקופההכרחייםשאינםמקומות–וככלל,התקהלויותנאסרו,בילוימקומותנסגרוולפיהבישראללמתרחשדומהבמדיניותנוקטותרבותמדינות•
,חיונייםלמקומותלעבודהיציאהמאפשריםוכןח"בבעטיפול,ספורט,ותרופותמזוןלקנייתמהבתיםיציאהמאפשריםזהכשלצד)פועליםאינם–

.(לעילשצויןכפי

הגבלותאתוכןמדינהבכלההסגרמדיניותאתבהדרגתיותלצמצםהחברותלמדינותקריאהעל15/04-בהכריזוהאירופיהאיחודבנציבות•
,מדינהכלביןהתנועה

.זוהכרזהשללפועללהוצאהבשטחסימניםנראיםלאאך

לאוכלוסייהלאפשרמנתעלכלילנאסרהלאואולםהציבוריתבתחבורההפעילותצומצמה,העולםמדינותברוב-ציבוריתתחבורהעלהגבלות•
לשמירההנחיות/הקוויםתדירות/חיוניותלנסיעותהגבלה/הפעילותשעותבהגבלתאםבין)שנקבעובמגבלות,להתניידלהמשיךלהשנזקקת

.(ועודבריאותיותדרישות/הנהגעלהגנה/הנוסעיםביןמרחקעל

שהדברככל,הציבוריבמגזרוהןהפרטיבמגזרהן,"מהביתעבודה"לפורמטעברוהמקומותמרבית-והציבוריהפרטיבמגזרעבודהעלהגבלות•
ישנם;"חיוניתעבודה"במדוברכאשרלמעט"מהביתעבודה"שמחייביםמקומותישנם.בנושארשמיתמדיניותהיעדרשלבמקריםגם,מתאפשר

רקהעבודהמותרתשבהםמקומותוישנם;כפויהחופשהלקחתהינהההנחיה–מתאפשרלאוכשזהמהביתלעבודהעובדיםאתשמנחיםמקומות
.הציבוריבמגזרוהןהפרטיבמגזרהן,חיונייםעבודהבמקומות



הסגר ומגבלות תנועה 

.ספריםוחנויותספריותוכןילדיםלבגדיחנויותלפתוחאישורניתןאיטליהב
מזון-חיונייםועסקיםמתעשיותחוץהסגרממשיךהתחומיםבשאר

.ותרופות

ותשונה,פארקיםפתיחתהותרהלאפריל20–מההחלכידווחפוליןב
.בחנויותהאנשיםמספרעלהמגבלה

לחזרהשלביםשלושהבתאסטרטגיהקבעההפדרליתהממשלהשוויץ
ויכלול27.4ביחלביניהםהראשוןכאשרלשגרה

הציבור.הרחבלקהלרחצהחופילכמהלפתוחירוקאורניתןבפלורידה
,דייג,ריצה,הליכה:לצורךורקואךמוגדרותבשעותלחופיםלהגיעיכול

.חייםבבעליוטיפולגלישה,שחייה

לבנותיהיהתפקידואשרמשימהצוותהמושלהקיםבקליפורניה
.קליפורניהכלכלתושיקוםהשוקלפתיחתאסטרטגיה

לשלושהבתוקףשהיההביתיהסגרהסרתעלהכריזהנשיאגאנהב
החברתיהריחוקעלשמירהעםעבודהלשגרתוחזרה,שבועות

להרחבתהואהצפיכאשרמחוזותמספרשלסגרהוחלכידווחמקניה
.המחוזותלכלהסגר

התושביםכרגע)למאי9-העדהסגראתלהאריךמבקשתספרד
לעבודה,רפואילטיפול,ותרופותמזוןרכשלצורךרקלצאתמורשים

יהיהלאפריל27-מההחלכיהכריזההיא,(הכלבעםלטיילאו,מאושרת
.להתאווררילדיםלהוציאאפשר

אתהכולל,האריסמחוזעללמרץ23-בשהחלהסגרהוארךיוסטוןב
.יוסטון

למגיעיםלנוסעיםסגוריםהמדינהגבולותכללהיוםנכוןאוסטרליהב
כניסהחוסמותהפדרציהאתהמרכיבותהמדינות8וכל,וממנהאליה

.אוויריתאויבשתיתוגישה

מההחלהסגרעללהקלהפדרליהממשלשלההצהרהלמרותמהודו
עדלפחותבמצבשינוייהיהלא,בהודורביםבמקריםכינראה,20.4

אפליקצייתאתלהפעילהולכתהממשלהכינמסרבנוסף.מאיתחילת
לאזרחיםהמאפשרת"מעברתעודת"בתורלקורונההממשלתיתהמידע
.באפליקציהלהםהמופיעהחיוויבאמצעותלמקוםממקוםלעבור

פעולות הקלה על הסגרפעולות החמרת הסגר 



מדיניות הסגר  

–קמעונאותעלהגבלות

.סגוריםקניותבשטחיבעיקר,הכרחיתשאינההתקהלותצמצוםהיאהבולטתהמרכזיתהמגמה•

וחניותקניותמרכזיפתיחתעלמגבלותהטילוהמדינותרוב•

מורשיהאנשיםכמותהגבלתכגוןשונותמגבלותתחתופועלות,המדינותברובהסגרבזמןפועלותולכןכחיוניותהוגדרווהפארמההמזוןרשתות•
רפואיותוהגבלות,הכניסה

:בתחוםהיתיריםלעברמדודיםבצעדיםהחלואשרבודדותמדינותמספרישנן•

הפסחאחגלרגלהמזוןחנויותשלהפתיחהשעותהארכת,ייפתחופתוחיםשווקיםכידווחמרומניה

מרחקיםמטרים תוך שמירה על 800הותר על פתיחת חניות שגודלן מעל בגרמניה 

הציבורי ואין  מדינת ניו יורק הוציא הנחיה כי על כל המסתובבים במרחב ומושל חנויות קמעונאיות חיוניות ייפתחו רק יורק ניו ב
לחבוש מסכות, ביכולתם לשמור על ריחוק חברתי

כל החנויות למאי מתוכנן לצאת לפועל השלב השלישי ביציאה מהסגר ותתאפשר פתיחה של11–כי מה הוחלט שוויץ ב
(בגדר אפשרותרק-עדיין לא ברור )מסעדות האפשרות לפתיחת תשקלוהשווקים הפתוחים מחדש וכן 



מדיניות הסגר  

:חינוךמוסדות

.אונלייןלימודיםקיוםאוחינוךמוסדותשלסגירהובהןהמגפההתפשטותאתלעצורבמטרהמחמיריםצעדיםנוקטותהעולםמדינותרוב•

.הפרטייםהחינוךמוסדותגםולאחריהם,ככולםרובםנסגרוהציבורייםהחינוךמוסדות

.החינוךמערכתחזרתבתאריךנקבו,שוויץוביניהןבודדותמדינות.ללימודיםלחזרהיעדתאריךניתןלא,המדינותברוב•

,לישראלבניגודכימסיןדווח.הבוגרותלשכבותרקאבל-קפדניותבריאותהנחיותתחתללימודיםחזרהתהיהאפרילמסוףהחלכיהצהירהסין•

מחזיריםבסין.להשתמשצריךבהםהחיטויוחומריהכיתהאוורורתכיפותאתשמגדירותמפורטותתוכניותפיעלמתבצעתבסיןללימודיםהשיבה

.לאוניברסיטההקבלהלמבחןשמתכונניםהתיכוניסטיםאתקודםהספרלבית



השפעות על הכלכלה  

:מספר תוצאות כלכליות למשבר נכון להיום

עיקריתסחרכשותפתסיןעלהנשעןסקטוריםשלביצואוירידההצמיחהתחזיותהנמכת,ג"בתלפגיעה.

האבטלהבשיעוריחדהעליה.

הקרובברבעוןענקלהפסדיותחזיותכלכליומשברממיתוןחשש,מטבעבשעריפיחות,הריביתהורדת.

פיטורים

עליהםהמסתמכותבכלכלותופגיעההנפטבמחיריירידה

(ומלונאותשייט,טיסות)התיירותבענףמשמעותיתפגיעה

ל"בינוכנסיםאירועיםביטול



השפעות על הכלכלה

מיליארד דולר לראשונה אושר תקציב גרעוני700חוזים ירידה בתל״ג של כי גרמניה ב
מהעובדים50%-מיליון עובדים המהווים כ7.9. שהפסיקו פעולתם67%נפגע יותר עם היצור -מסך העסקים 48%מיליון עסקים הפסיקו את עבודתם והם מיצגים 2.1באיטליה 

הירידה הדרמטית נזקפת ברובה לפגיעה בענף השירותים ובצריכה הפרטית כתוצאה . 2021-ב1.4%-ו, 2020-ב1.2%כעת צופים , 2019-צמיחה ב4.1%מדווחים כי לעומת מפולין 
.  החנויות והמסעדות, מסגירת מקומות הבילוי

ולכן 01.05-יחל רק מה+ OPECי ארגון "ההסכם שנחתם ע. בייצור הנפט העולמי10%-דווח כי הנפילה במחירי הנפט ממשיכה למרות ההסכם שהושג לגבי הפחתה של כרוסיה ב
, לצורך מניעת בריחת הון. ג"מהתמ1.2%-ההשלכות השליליות של הקורונה מגיע ל למזעור הכולל שהוקצה אמר שהסכום פוטין הנשיא . השוקייקח זמן עד שתהיה השפעה על 

.15%הנכנסת לחשבונות זרים ל הועלה שיעור המס על הכנסה

וכן אפשרות לשימוש בכלים משפטיים לאתגר את המושלים  , (מישיגן מהבולטות)ויותר הפגנות עם רוח גבית רפובליקנית ודתית בעד פתיחת הכלכלה דווח כי יותר מניו יורק 
.להפגנה ולרכישת רובים, שממשיכים בסגר בשם הזכות לתפילה

מגזר הסחורות והשירותים נפגע קשות כתוצאה מסגירת בתי עסק  בתחום  . דורשי עבודה ממדינת טקסס146,000-דווח כי בחודש האחרון נוספו למעגל האבטלה כמיוסטון 
.ההסעדה והתיירות

מיליארד  10-אליהם בשיעור של ככספים של לקוחות שהיו אמורים לחזור"מחזיקות"דווח כי קבוצת סנאטורים חשפה כי ביום שישי שחברות התעופה האמריקאיות מניו יורק 
.הלקוחות אמורים לקבל החזר כספי מלא על הטיסות שלא התקיימו, מהטיסות שלהן ושעל פי החקיקה הפדרלית60-80%חברות התעופה מבטלות בין , על פי הסנאטורים. דולר

עם עלייה חדה במספר בעלי העסקים המבקשים מהעובדים לצאת לחופשה ללא שכר או מתכננים לפטר , ספגו הפסדים בינוניים או חמוריםהריטיילמחברות 89%-כקונג הונג ב
.  מיליארד דולר130דולר זאת בעקבות חבילת הסיוע מהמדינה על סך מילארד280ציין כי הגרעון התקציבי עלול להגיע ל ק"השל ( Financial Secretary)האוצר שר . עובדים במאי

 IMFהנשיא מון מסר לציבור הערכות קרן המטבע העולמית . הקוראניהערכת מכון המחקר לפי 333,000לכהמובטלים הצפוי בתרחיש הגרוע ביותר יגיע מספר קוריאה דרום ב
.הקורונהבעקבות משבר 1.2%בככי הכלכלה הקוראנית צפויה להתכווץ 

(  FITCHהערכות חברת דירוג האשראי )80-הביותר מאז אמצע שנות הנמוך ,צמיחת התוצר קצב 3.3%צופים בויאטנם
בכללו תעשיית  , הייצורלסחורות ברחבי העולם צפויה להמשיך לתת את אותותיה על מגזר בביקושיםהירידה . משרות750,000-לפיתוח אסיה צופה אובדן קבוע של כהבנק 

.העץ, הטקסטיל ההנעלה, האלקטרוניקה
.הגדולה ביותר היא התחום הרכב וחלקי רכבהירידה.שעברהשזאת ירידה חדה בהשוואה לשנה 5%והייבוא על 11.7%דווח כי הייצוא עומד על יפן ב

.2020בשנת 3.5%-צופה קרן המטבע העולמית צמיחה של בסינגפור
שווקים  

שר -בנוסף התקבלו דחיות של החזר הלוואות של גאנה לבנק העולמי לשנה הקרובה. והבנק העולמי IMFדווח כי המדינה הצליחה לגייס מענקים והלוואות מיוחדות מהמגאנהמתעוררים
ירידה עם ימשך הסגר לעוד תקופה 1.5%ועוד ( 6.8%העומדת על )2020מתחזית הצמיחה של גאנה ל2.6%האוצר של גאנה העריך את שהמשבר צפוי להביא לירידה של 

משמעותית
הממשלה נוקטת צעדים לחסימת השקעות  . 2020ג בשנת "ואפס צמיחה בתמ, מיליארד דולר234הסגר הממושך יעלה להודו -Barclaysדווח כי על פי הערכות של מהודו 

.אישור ממשלתימחוייביםואפגניסטן מיינמר, בנגלאדש, בהוטן, פקיסטן, נפאל, השקעות מסין-ממדינות שכנות בחברות הודיות 

אירופה  

ב"ארה

אסיה 
פסיפיק

עדכונים מהעולם

סין
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