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           אגף כלכלה במשרד החוץ 

 

בעולם עדכון משגרירויות ישראל  
 נבחרות להתמודדות עם משבר הקורונה מדינותב ת על צעדיםהשוואתיסקירה            

 בתיירות ובתעופה

 2020ליולי  23

באופן משמעותי ביותר בעקבות משבר  נפגעוהתעופה והתיירות מגזרי לכליות וחברתיות. משמעויות מדיניות, כ ויש להם לקישוריות של ישראל לעולם יםקריטי מיםתחו םהותיירות עופה ת

מבינות שחובה לחדש את הקשרים ולאפשר כניסת  העולם הקורונה. משרד החוץ רואה חשיבות רבה בחידוש הקישוריות של ישראל בעולם ומשתתף בשיח הבינלאומי בנושא זה. מדינות

 ביטחון הבריאותי.ה תוך הקפדה עלהניע מחדש את גלגלי הכלכלה. כמו מדינת ישראל גם מדינות אלו מתלבטות כיצד לעשות זאת מבקרים ויציאת אזרחים כדי ל

ל ע ,נבחרות תמשגרירויוממוקד שנאסף  המקבץ מידע ,זה מסמךמשרד החוץ אגף כלכלה ב מביא במסגרת זו .שעל הפרק משרד החוץ מסייע באיסוף מידע בינ"ל במכלול הנושאים

 .מסד נתונים השוואתי בתהליך גיבוש צעדים במתווה להיחלצות מהמשברכ יכול לשמשאשר  ,הממשלתית במענה לקורונה בתחום התיירות והתעופההמדיניות 

 

ענייניםתוכן   

 2 .................................................................................................................................................................................................................................. דו"חות בינלאומיים וכלים השוואתיים

 3 ............................................................................................................................................................................................................. סתםפתיחת הגבולות לכניסת זרים וקריטריונים לכני

 5 ..................................................................................................................................................................................................................................שימוש במודל מדינות אדומות/ירוקות

 6 ............................................................................................................................................................................................ זור הביקורהמודל ומגבלות בא  -פתיחת המדינה לכניסת תיירים 

 7 ......................................................................................................................................................................................................................................... האם תיירים נדרשים בבדיקות?

 8 .......................................................................................................................................... האם מאפשרים כניסה של קבוצות בעלי מאפיינים מיוחדים ? אם כן, האם יש דרישות בידוד ובדיקות?

 10 .............................................................................................................................................................................................. התפרצויות  קורונה בעקבות כניסת תיירים ודרכי ההתמודדות

 11 ........................................................................................................................................................... האם נעזרים בכלים דיגיטליים לאפשר את תנועת התיירות וכניסת אנשי עסקים/אחרים?

 12 .......................................................................................................................................................................................................... האם ננקטו צעדים מיוחדים לסייע לסקטור התיירות?
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  וכלים השוואתייםבינלאומיים דו"חות 

 

UNWTO Tourism Data Dashboard "ם ארגון התיירות של האו 

Provides statistics and insights on key indicators for inbound and outbound tourism at the global, regional and national levels. Data covers tourist arrivals, 

tourism share of exports and contribution to GDP, source markets, seasonality and accommodation. 

OECD Tourism Policy Responses to Coronavirus (Covid-19) (Updated June 2020)  

Reopen Europa – Online Guide to Post-Coronavirus Travel in the EU – מתעדכן לעיתים תדירות 

July 2020 – 19 and Tourism Assessing the Economic Consequence-Covid - (UNTCAD) nd DevelopmentUnited Nations Conference on Trade a 

Delta Airlines – Coronavirus Travel Requirements  by Country - מתעדכן לעיתים תדירות  

EUROCONTROL - COVID-19 Impact on the European Air Traffic Network A regular comprehensive assessment of the latest traffic situation in Europe  

 . דו"ח השוואתי  של מדיניות בנוגע לתיירות ותעופה World Travel & Tourism Council (WTTC)   2020ליולי  17מעודכן  ,ע"מ 47

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DatabaseTourism Statistics Source: OECD  

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses
https://reopen.europa.eu/en
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2810
https://www.delta.com/us/en/travel-update-center/flying-what-you-need-to-know/coronavirus-regional-restrictions
https://www.eurocontrol.int/covid19
https://wttc.org/COVID-19/Government-Hub/moduleId/1525/itemId/112/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://wttc.org/COVID-19/Government-Hub/moduleId/1525/itemId/112/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=124_124984-7uf8nm95se&title=Covid-19_Tourism_Policy_Responses
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  כניסתםלקריטריונים ו הגבולות לכניסת זרים פתיחת

אפידמיולוגיהמלצה על פתיחת הגבולות בתוך הא"א ורשימה של מדינות שלישיות על בסיס מדד  א"א   

ת יכולות להכנס )אלא אם נמצאות ברשימה האסורה( עם חובת בידוד של שבועיים.פתחו למדינות השנגן ולבריטניה ללא צורך בבידוד או בדיקות. מדינות אחרו איטליה  

 אין הגבלות לכניסת אזרחי האיחוד האירופאי ומדינות הבלקן. אין דרישה לאזרחי האיחוד ואזרחי בולגריה לשהות בבידוד או לעשות בדיקות. בולגריה

ים מחמש מדינות: גרמניה, צרפת, לטביה, אסטוניה, ליטאפתחו את הגבולות לכניסת זר 15.7.20החל מיום  גיאורגיה  

 גרמניה

הגרמנים מבקשים לקדם כגוש אירופי, כדי לאפשר פתיחה של גבולות  -איחוד ועוד. החלטה על פתיחה למדינות נוספות  -פתחו במסגרת החלטה של הא"א עם מדינות אירופה 

סחר, עסקים ותיירות.  -כלכליים לשוק משותף   

 דנמרק

חולים למאה אלף איש במשך שבוע וכן  20נפתחו גבולות במגבלות, עפ"י כללי הא"א בהתאמות דניות. כעת ברשימה הדנית שש מדינות מחוץ לא"א. הקריטריון המרכזי הוא עד 

סה, לא משבדיה. המצב הכללי באותה מדינה. הרשימה מתעדכנת כל שבועיים. חלות מגבלות על כניסה משבדיה, רק משלושה מחוזות מותרת כני  

 כן בהתאם לכללי הא"א הולנד

 לא. למעט אנשי עסקים ממדינות ירוקות טאיוואן

 יפן

(. 4מדינות שהכניסה מהן לכל אדם )כולל אלו שעברו בהן בקונקשיין( אסורה. מוחרגים: אזרחי יפן השבים למדינה, ומקרים מיוחדים )ראו נק'  129יפן פירסמה רשימה של 

( ואלו שבהן התחלואה גבוהה. 68למעשה את כל המדינות שהיו פטורות מוויזה ליפן ) רשימה זו כוללת  

פרוץ המגיפה, הוויזה מבוטלת.  שאר מדינות העולם שלהן יחסים עם יפן נמצאות ברשימת "ביטול הוויזות הקיימות". משמע שלאזרחי מדינות שנדרשים בוויזה ליפן וקיבלו לפני  

המדינות ונדרשים בוויזה ליפן, רשמית אינם מנועים מהשגת הוויזה, אך מעשית, מרבית השירותים  129בהנחיות, אזרחי מדינות שלא ברשימת להבנתנו, על אף שלא מופיע 

בעת זו. כך נוצר מצב בו לא זה ליפן הקונסולריים של נציגויות יפן בעולם מושהים, אין מהן טיסות ישירות ליפן, וכך, הלכה למעשה גם אזרחי מדינות אלה אינם יכולים להשיג וי

 נכנסים זרים ליפן באופן כמעט מוחלט. 

 הלכה למעשה, למרות הקלות אליהם דובר בהקשר של מדינות מאוד ספורות למרות דיונים ושמועות, הגבולות למעשה לא נפתחו.

 סין

ות ובתנאים ספציפיים מאוד כגון אנשי עסקים באישור מיוחד, דיפלומטים וכו'. אסרה סין על אזרחים זרים להיכנס למדינה, מאז הותרה הכניסה רק ממעט מדינ 28.3-החל מה

 עד עתה לא הותרה הכניסה של תיירים מאף מדינה.

מדינות נוספות, על פי הגדרות האיחוד. 12-מלבד מדינות השנגן, נפתחו הגבולות ל ספרד  

 צרפת

בהתאם לרשימה של הא"א   

זילנד, יפן, דר' קוריאה, טיילנד, אורוגוואי, סרביה, מונטנגרו, רואנדה, גרוזיה.-נות הבאות : קנדה, אוסטרליה, ניואזרחים מהמדי מאושרים להיכנס לצרפת  

 בנוגע לסין ממתינים לאישור הדדיות של השלטונות בביג'ינג.



 

P
ag

e4
 

 קוריאה

ימים. הנוסעים ידרשו להוריד  14חים מקומיים וזרים( יחויבו בבידוד משך השערים לא נסגרו כלל בפני זרים, אך הוקשחו נהלי הכניסה. כל הנוסעים הנכנסים לקוריאה )אזר

 . Self-Quarantine Safety and Protection App –אפליקציית מעקב בסמארטפון 

שדה התעופה ע"מ לעבור בדיקת הן נוסעים נכנסים המראים סמפטומים של המחלה, והן אזרחים זרים אסימפטומטיים שהגיעו מאירופה יועברו למתקן בידוד ייעודי בשטח 

 נשאות. 

תוצאה חיובית: החולים, לפי חומרת מצבם, יועברו ליחידת אשפוז בבית החולים, או ליחידת בידוד ומעקב במרכז טיפולי. -  

ימים.  14תוצאה שלילית: בידוד משך  -  

ם מגוריהם. כל האזרחים הזרים האסימפטומטיים בעלי ויזה לטווח ארוך, נדרשים לבידוד עצמי במקו  

 אזרחים זרים עם ויזה לטווח ארוך אך ללא כתובת מגורים, או שהגיעו לביקור קצר, נדרשים לבידוד ביחידה ממשלתית, וזאת על חשבונם. 

סירוב לנהלי הכניסה הנ"ל יוביל לגירוש ואיסור כניסה.  -  

 

מדינות.  90-* בנוסף, הושעה הסכם פטור מאשרות עם כ  

וחים לזרים. הגבולות לא פת קנדה  

 קפריסין

ואילך( 20/06/2020חיובי. תנאים מוקדמים לנוסעים שטסים לרפובליקת קפריסין )שלב ב '  

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/f21en.pdf 

A, Bמדינות מסווגות לפי מצבן האפידמיולוגי לקטגוריות  C -ו  ת.. סיווג המדינות מתעדכן מדי שבוע על ידי משרד הבריאו  

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories 

Aל הנוסעים המגיעים ממדינות קבוצה  אינם נדרשים להציג בדיקת קורונה.    

Aעם זאת יתקיימו בדיקות אקראיות לנוסעים מקבוצה  ולאלה מקבוצה   B אלה האחרונים יזדקקו גם להציג בדיקת קורונה שלילית.  קטגוריה .C ורשים להכנס אינם מ - 

 לקפריסין.

CyprusFlightPass https://www.cyprusflightpass.gov.cyכל הנוסעים הטסים לקפריסין חייבים להירשם לפורטל  . הפורטל כולל גם מידע על סיווג המדינות לקבוצות /

 שיקבע אילו נוסעים יכולים להגיע לקפריסין ומה נדרש בכל מקרה.

קטרוני )על הנוסעים למלא מראש טופס אל https://www.cyprusflightpass.gov.cy ומעלה, כאלה שאינם מכירים מדיה אלקטרונית, או לנוסעים  65( )למעט הנוסעים בני 

נטית של אשר, עבור כל אחד מהם סיבה מוצדקת, לא השלימה את המסמכים הנדרשים בפלטפורמה האלקטרונית או במקרים בהם הפלטפורמה האלקטרונית האינטר

נדרש(ליקה של קפריסין אינה זמינה באופן זמני בגלל בעיות טכניות או תחזוקה מתוכננת. במקרה זה הם חייבים לשאת איתם במסוף היציאה התיעוד ההרפוב  

 שבדיה

זילנד, רואנדה, -דה, מרוקו, מונטנגרו, ניוהגבולות של שוודיה סגורים לכניסת זרים למעט אזרחי/תושבי הא"א ולאזרחים מהמדינות הבאות: אלג'יר, אוסטרליה, גאורגיה, יפן, קנ

 סרביה, דרום קוריאה, תאילנד, תוניסיה, אורוגוואי.
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  מודל מדינות אדומות/ירוקותשימוש ב 

 כן  א"א

 איטליה

ימה בשבועיים האחרונים(, כרגע כן, משרד החוץ ומשרד הבריאות מנהלים את הרשימה של המדינות שמהן אין אפשרות להכנס לאיטליה )אם שהית במדינה המופיעה ברש

מדינות. 16ברשימה   

 לא בולגריה

 גיאורגיה

חמשת המדינות הנ"ל פתחו גם הן את הגבולות לכניסת גיאורגים. בנוסף, נבחנת . פתחו את הגבולות לכניסת זרים מחמש מדינות: גרמניה, צרפת, לטביה, אסטוניה, ליטא

האיחוד האירופי, למשל כאלה שכבר פתחו את גבולותיהן לגיאורגים ללא תנאי. )כמו ספרד ורומניה למשל(האפשרות לפתיחת הגבולות  למדינות נוספות מ  

 גרמניה

מספר הנדברים והמגמה.  -רשימת המדינות מתעדכנת בשוטף והיא נגישה לכולם באתר מכון רוברט קוך למחלות זיהומיות ובריאות הציבור. הקריטריונים ברורים וידועים -כן 

שתמשים במושגים מדינות אדומות וירוקות, אלא בהגדרה של "אזורי סיכון".לא מ  

 כן. דנמרק קבעה חלוקה למדינות פתוחות וסגורות עפ"י רמת התחלואה. דנמרק

 כן הולנד

 כן טאיוואן

 יפן

Travel bubbleהיפנים מיישמים מודל של ' ב בדיקת ' בנוגע למדינות ספורות שבהם יתעדפו מומחים ואנשי עסקים ע" PCR  –מדינות ראשונות  4. במקור דיברו על לא

 1-סין ודרום קוריאה. כמו כן, באוסטרליה, ניו זילנד, תאילנד וויאטנם. המודל מיושם ביחס למדינות אלו במשורה. ישנן שמועות שיקלו בכניסה גם למדינות נוספות כשבמוקד 

ללא צורך בבידוד, אך היות ויפן לא עשתה כן באופן הדדי, כרגע לא ברור אם זה מיושם. מדינות כולל יפן 14-ליולי הא"א הודיע על פתיחת שעריו ל  

 מאפשרים כניסה של אנשי עסקים בכירים מכל המדינות באישור מיוחד ובמסלולים מיוחדים לאנשי עסקים מקוריאה וגרמניה ודיפלומטים.  סין

"אכן, על פי הא ספרד  

יום. 14תושבים תוך  100.000-מקרים חדשים/ל 16-צרפת מגדירה כאדום כל אזור בו התגלו יותר מ. א"אכן בהתאם להחלטות/המלצות ה צרפת  

 לא קוריאה

 לא קנדה

 כן קפריסין

 לא שבדיה
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  זור הביקורמגבלות באו המודל  - המדינה לכניסת תיירים תיחתפ

א”א  המלצות למדינות לפתוח לרשימה מצומצמת של מדינות שלישיות  

יטליהא  

חובת בידוד של  -האסורה( פתחו לתיירים באותו אופן שפתחו לזרים, תיירים ממדינות השנגן ומאנגליה אינם מוגבלים באזורי הביקור. מדינות אחרות )אשר אינן ברשימה 

 שבועיים.

 כל אזרח האיחוד יכול לבקר את בולגריה ללא קשר למטרת הביקור בולגריה

 גיאורגיה

יום שקדמו לנסיעה, את מטרת הביקור  14ת שהוזכרו לעיל. לפני הכניסה לגיאורגיה נדרשים למלא טפסים מקוונים, לפרט את המקומות בהם שהו במהלך כן, מחמשת המדינו

 בגיאורגיה ופרטי יצירת קשר.

)מעלות צלזיוס ידרשו בבדיקת קורונה . 37בזמן הגעתם לגיאורגיה נדרשים למדידת חום גופם, במידה ויהיה מעל  PCR ) 

נעשית ברמת הא"א. אין מגבלות על איזור הביקור. -פתחו גבולות בא"א, בתוספת מדינות אירופיות מחוץ לאיחוד. החלטה באשר למדינות איתן פותחים  גרמניה  

  גרמניה

ימי לינה בדנמרק. לא ידוע על מגבלות אחרות.מתאפשרת כניסת תיירים, אולם במגבלות רשימת הא"א וההתאמות הדניות. התיירים נדרשים לרכוש מראש ששה  דנמרק  

 הולנד

 14, מתבקשים להיכנס להכל בהתאם לכללי הא"א. ברגע שאדם נכנס למדינה בהתאם לכללים אין מגבלות לגבי איזורי הביקור. אנשים שחוזרים ממדינות שמוגדרות אדומות

 יום בידוד, אך אין חובה ואין אכיפה

 לא טאיוואן

יסה של תיירים.אין כלל כנ סין  

 ספרד

טרם ההגעה בהגשת מסמכים, הגעה מדידת טמפ' ולאחר מכן בדיקה חזותית. מי שהורשה להיכנס לאחר התהליך, לא חלות  -על מנת להיכנס לספרד יש שלוש נקודות ביקורת 

 עליו הגבלות תנועה.

 צרפת

יורחבו בדיקות קורונה  20.7.2020-החל מ PRC בשדות התעופה.   

גיעו עם תוצאות בדיקה )עד יומיים לפני תאריך הכניסה לצרפת( יקבלו פטור מהבדיקהתיירים שי  

 לא פתחו לתיירים קנדה

 שבדיה

תוניסיה, זילנד, רואנדה, סרביה, דרום קוריאה, תאילנד, -אין מגבלות לאזרחי הא"א  ולאזרחים מהמדינות הבאות: אלג'יר, אוסטרליה, גאורגיה, יפן, קנדה, מרוקו, מונטנגרו, ניו

 אורוגוואי. אין צורך בבידוד או בבדיקות לקורונה.



 

P
ag

e7
 

 האם תיירים נדרשים בבדיקות?

 לא איטליה

 לא בולגריה

 כן גיאורגיה

 לא דנמרק

 לא הולנד

 כן יוון

 כן יפן

 כן סין

 כן ספרד

 כן צרפת

 כן קוריאה

 כן קנדה

 לא שבדיה
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אם כן, האם יש דרישות בידוד ובדיקות?? ם מיוחדים האם מאפשרים כניסה של קבוצות בעלי מאפייני  

 נסיעות חיוניות תמיד היו אפשריות  א”א

 איטליה

 דיפלומטים פטורים מבידוד, גם אם מגיעים מחוץ לשנגן, ידרשו לביצוע בדיקה סרולוגית.

 אנשי עסקים יכולים להגיש בקשה מיוחדת ולפרט הצורך ויוכלו לקבל פטור מבידוד.

 צורך במדידת חום ובהצהרה בריאותית. בכל מקרה יש

 בולגריה

רק למטרות עבודה הקשורות למקצוע. עובדים -אזרחי מדינות חוץ האיחוד יכולים להיכנס עם אישור מקדם במידה והם: צוות רפואי, מדענים וחוקרים, עובדים סוציאליים

ר, נהגי משאיות וצוותי ים יכולים להיכנס למדינה על מנת לבצע תיקונים לכלי המשא. דיפלומטים, עובדי אירגונים בינלאומיים, הקשורים למשלוח והרכבת צידו רפואי. צוותי אווי

נכסים בנות זוג(. נציגי ארגוני השקעות, כלכלה ומסחר בעלי קשר ישיר ל\ילדים בני-צוותי ביטחון לאומי וצבא, עובדים ושליחים הומניטריים )כולם יחד עם המשפחות

 האסטרטגיים של בולגריה. עובדי חקלאות עונתיים. אנשים אשר גרים קרוב לגבול אך עובדים מעבר לו.  

 גיאורגיה

 מעלות וללא תסמיני קורונה.  37מחמשת המדינות שהוזכרו לעיל רשאי להיכנס כל אזרח שחום גופו אינו עולו על 

 72ניסתם אושרה מראש ע"י הגורם הממשלתי הרלוונטי. בנוסף יהיה עליהם לעבור בדיקת קורונה על חשבונם כל מכל שאר המדינות רשאים להיכנס רק אנשי עסקים אשר כ

 יום על חשבונם. 14שעות, או להיכנס לבידוד של 

 גרמניה

 אחיות, עובדים חקלאיים וכו'.  -מאפשרים כניסה של עובדים חיוניים 

 כן מכניסים פליטים שמחכים ליישוב בגרמניה. 

 14נדרשים בבידוד של  -אינם נדרשים בבידוד. אם מגיעים ממדינה המוגדרת באזור סיכון  -אם מגיעים משהות במדינה "ירוקה"  -מוחלים על כולם אותם כללים  -ל הידוע לנו ככ

 שלילית. PCRיום או עד לקבלת תוצאת בדיקת 

 שתפטור אותם מבידוד במקרה בו הם מגיעים מאזור שמוגדר כאזור סיכון.תיירים, כמו אלו, אינם נדרשים לעשות בדיקה, אך יכולים לעשות כזו 

 דנמרק

הכל מופיע ברשימות המתעדכנות מעת לעת. אנשי עסקים ממדינות סגורות אינם נדרשים להיות בבידוד,  -כן. אנשי עסקים, קרובי משפחה מדרגה ראשונה, נסיבות מיוחדות וכו 

שבוצעה בסמוך לזמן ההגעה לדנמרק. במקרים מסוימים ניתן לבצע הבדיקה עם ההגעה ולשהות בבידוד עד קבלת התוצאה. פורסמו  אולם יש להציג תוצאת בדיקת קורונה 

 הנחיות בנושא המתעדכנות עפ"י הצורך.

 אין חריגים, אותם כללים של הא"א חלים לגבי כל המבקרים במדינה  הולנד

 קים שקיבלו אישור.אנשי עסקים ממדינות ירוקות; אנשי עס טאיוואן

 יפן

והלא מוצהרת פומבית(, ישנה אפשרת להגיש בקשה לוויזות כניסה ליפן לאותן מדינות משהם הדבר נדרש. אין מגבלה על האפשרות להגיש. עם זאת, המדיניות העקרונית )

לחזור אליה לאחר מכן לדוגמא(, יפנים ששבים למדינה, כאלו שמרכז חייהם או הינה סירוב למתן הוויזות. מקרים הומניטריים ייחודיים )תושב זר ביפן שצריך לצאת את המדינה ו

 שלילית. PCRיום ובדיקת  14משפחתם ביפן וכו' )אם אכן קיבלו ויזת כניסה חדשה(, נדרשים בבידוד של 

 סין
פות )אנשי עסקים בכירים מאוד, דיפלומטים, מקצועות נדרשים וכו'(. אנשי עסקים מקוריאה וגרמניה מורשים להיכנס ובמקרים מיוחדים מורשים גם אזרחים זרים ממדינות נוס
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עיים עם הגעתם במתקני בידוד במקרים מיוחדים לא נדרש בידוד )כגון אנשי עסקים במסלולים מיוחדים מגרמניה וקוריאה(, אך מרבית הנכנסים למדינה חייבים בבידוד של שבו

יום,  14יים ובאישור מיוחד. עם הנחיתה בשדה נדרשים למלא שאלונים, לעבור בדיקת חום ובדיקת קורונה ובדיקה נוספת לאחר ייעודיים, או בביתם אם מתקיימים תנאים ספציפ

וף יום(. בזמן הבידוד יש לדווח  את טמפרטורת הג 15-16במידה ושתי הבדיקות מראות תוצאה שלילית ניתן לצאת מהבידוד במתקן )המשמעות היא בדרך כלל בידוד של בין 

ת מקומיים )לא דיפלומטים( והימצאותם או העדרם של תסמינים פעמיים ביום. לאחר תקופת הבידוד הראשונית עובדי שגרירויות מורשים לצאת לציבור, בעוד עובדי שגרירויו

המלצה בלבד(. אזרחים מקומיים וזרים אחרים אשר ימים נוספים ) 7-חייבים בדיווח יומי של תסמינים למשך שבעה ימים נוספים ומומלץ להם להמשיך את הבידוד בביתם ל

 שבועיים )תלוי בתקנות המקומיות( בידוד נוספים בביתם.\מגיעים לסין חייבים בבידוד במתקן ייעודי למשך שבועיים ולאחר מכן לשבוע

 רק על פי הרשימה המותרת של מדינות מקור. ספרד

 צרפת

 עובדים זרים בעלי חוזה העסקה 

 ימים 5לשהות של עד  אנשי עסקים עד

 קוריאה

פ הכלכלי בין המדינות בצל הקורונה, ולכן מתייחס לקבוצות מסוימות של ". ההסכם נועד לשפר את השת1.5.20-ק לסין נכנס לתוקף ב"בילטראלי בין רד ”Fast Track“ הסכם *

  .םנוסעים: אנשי עסקים, ואנשי מקצוע מתחומי הלוגיסטיקה, התעשייה, והשירותים הטכניי

 :ל לעמוד בתנאים הבאים"ברמה המעשית, על הנוסעים הנ

 .הזמנה מחברה מבוססת בסין .1

 .מעקב בריאותי משך שבועיים לפני מועד הטיסה .2

 .שעות לפני הטיסה 72-כ COVID-19 בדיקת .3

  .נוספת COVID-19עם הכניסה לסין, מועברים לבידוד משך יומיים אעשר במהלכם צריכים לעבור בדיקת  .4

 .נוהל דומה חל על אנשי עסקים סינים המבקרים בדרום קוריאה

ימי בידוד. הפטוא מוענק כמו כן למחזיקים  14-אמנות בינלאומיות(, למעט בני משפחה, יקבלו פטור מ) A3 )גורם רשמי(, או A2 ,(דיפלומט) A1 המחזיקים בויזה מסוג *

  .סוליה הקוריאנית טרם ההמראהשהונפקה בידי השגרירות או הקונ "בתעודת פטור מבידוד

עם הגעתם. במידה והתוצאה שלילית, יוחל מעקב פעיל אחר המצב הרפואי )מענה לשיחת טלפון יומית מהמרפאה, וכן הזנת נתונים באפליקציה  COVID-19 ל יעברו בדיקת"הנ

 .על בסיס יומי

  .ל יוביל לגירוש ואיסור כניסה"סירוב לנהלי הכניסה הנ

 לים כל מקרהלא. שוק קנדה

 קפריסין

מנת וינה ואנשים, ללא אזרחים קפריסאים ובני משפחותיהם, אנשים המתגוררים כחוק ברפובליקה של קפריסין, אנשים המותרים להיכנס לרפובליקה של קפריסין במסגרת א

 -20ורשו צוותי אוניות ונוסעים אחרים להיכנס לרפובליקה החל מה קשר ללאום, בעלי אישור מיוחד של הרפובליקה של קפריסין. הממשלה קבעה גם בצו את הכללים לפיהם י

 /https://in-cyprus.philenews.com/go Government-sets-out-rules-for-vessel-crews-other-arrivalsביוני ואילך בתנאי שהם עומדים בתנאים ספציפיים: 

 שבדיה

אוכלוסיה המבוגרת, פועלים בסקטור החקלאי, מובילי סחורות, עובדים של ארגוני בינ"ל אשר נוכחותם בשוודיה נדרשת, כן, עובדי סקטור הבריאות והרפואה, חוקרים ועובדים ל

 אנשי צבא, מלחים, סטודנטים אשר מגיעים למטרת לימודים, ועוד. אין דרישות בידוד ואין דרישה לבדיקה.
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 דרכי ההתמודדותובעקבות כניסת תיירים קורונה  התפרצויות 

 

 איטליה

בדיקות בהפרש של שבוע(, מעגל שני בבידוד עד  2דווחו על מספר "מקרים מיובאים" אך הטיפול הינו פרטני בהתאם למקרה, כולל הכנסת מעגל ראשון לבידוד וביצוע בדיקות )

 קבלת תוצאות שליליות של המעגל הראשון.

 י )בנסקו(. משם נכנסו לבידוד והועברו לבית החולים הגדול הקרוב ביותר. באחד המקרים תיירים בריטיים הביאו את המגפה לעיירת סק בולגריה

 ליולי אז טרם עבר מספיק זמן כדי לדעת 15-הגבולות נפתחו רק ב גיאורגיה

 עדין לא באופן בולט. יש חששות מהגל השני בהקשר לחופשות הקיץ של הגרמנים ולסמיכות של אלו לחזרה ללימודים מיד אחריהן. גרמניה

 לא. בשלב זה המצב ממשיך להיות טוב. דנמרק

 טרם התרחשו התפרצויות כאמור הולנד

 לא טאיוואן

 יפן

היה המקרה הראשון למעשה ברחבי העולם בו הייתה התפרצות בקרב קבוצה גדולה של תיירים ואנשי צוות. עם זאת, הספינה ”Diamond Princess“-מקרה ספינת הנופש ה

שהיו  סעים ואנשי הצוות לא הורשו לרדת לחוף )רק החולים שאושפזו; וכלל האנשים עם פיזורם ישירות למדינותיהם(, וגם החולים לא נספרים כחוליםהוכנסה להסגר מלא, הנו

 ביפן. מעבר לזאת: היו מקרים שנכנסו חולים יפנים, אך לא ניתן להגדיר זאת כהתפרצות כיוון שאותרו, סומנו ובודדו אותם בשדה התעופה. 

 סין

)מדווחים על מקרים מיובאים כל  לא היו התפרצות בעקבות כניסת תיירים )כי אין כניסה(, אך אכן היו מקרים מיובאים רבים של מקומיים ואזרחים זרים שהורשו להיכנס למדינה

 ה של אזרחים מקומיים מחו"ל.יום(. מרבית המקרים התגלו בעת שהחוזרים למדינה שהו במתקני בידוד ייעודיים. אכן היו התפרצויות עקב חזר

 ספרד

מיולוגי ביניהם(, כל היו מספר מקרים של התפרצות בשל הגעה מבחוץ, לא בהכרח של תיירים. כל אימת שמאותרת התפרצות )בהגדרה שלושה מקרים או יותר עם קשר אפיד

 נרחבות ומעקב. PCR מי שבא במגע מוכנס לבידוד )עד כדי סגירת בניינים או תאי שטח שלמים(, ביצוע בדיקות

 אין תחקור אפידמיולוגי בצרפת בשל שמירה על צנעת הפרט צרפת

  דווח על התפרצויות בעקבות מקרי הדבקה מיובאים, אך לא הוזכר אם מדובר בתיירים. קוריאה

 לא קנדה

 הם מכניסת  תיירים או תושבים חוזרים.  נדבקים בממוצע ביום(. מרבית הנדבקים 0-3ככלל, מגמת התחלואה בקפריסין נמוכה מאוד ) קפריסין

 לא ידוע. שבדיה
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  האם נעזרים בכלים דיגיטליים לאפשר את תנועת התיירות וכניסת אנשי עסקים/אחרים? 

 איטליה

ום אך השימוש בהן מועט ורבים מעדיפים הכלים ברובם אינם דיגיטליים אלא טפסים ורשימות פיזיים. בחלק מהמחוזות )דוגמא סיציליה( השיקו מערכות דיגיטליות לביצוע הריש

 את הניירת

 לא בולגריה

 לפני הכניסה לגיאורגיה נדרשים למלא טפסים מקוונים גיאורגיה

 לא ידוע לנו על כך. כאמור במקרים מסוימים יש להציג טופס על בדיקת קורונה. דנמרק

 למלא טופס מצב בריאותיבשלב זה עדין לא נעשה שימוש בניטור דיגיטאלי . יש דרישה  הולנד

 כן. טפסים, איכון טלפונים, דיווחי בריאות שוטפים, בידוד של שבועיים טאיוואן

 נעזרים. אין מספיק מקום בסעיף לטקסט. יצטרך להיות מועבר בנפרד.  יפן

 סין

את מסמכי הנסיעה ואת המקומות בהם ביקר כל אדם. את האפליקציה  קיים מעקב תנועה על כלל האזרחים הזרים והמקומיים דרך איכון טלפוני ושימוש באפליקציה המתכללת

משרדי ממשלה ועוד( מקיימים )וסימונה בירוק ולכן לא בסיכון( יש להראות בכניסה לכל מקום. בנוסף לבדיקת האפליקציה, מקומות רבים )סופרים קניונים, מתחמי מגורים, 

 סים המוודאים כי לא היו תסמינים ולא היה מגע עם חולה בשבועיים האחרונים. רישום בכניסה. במהלך הכניסה לסין נדרשים למלא טפ

 טופס דיגיטלי לפני הביקור. במידה ומאותרת הדבקה, מאכנים מקומות בהם שהה החולה בעזרת הטלפון הנייד. -כן  ספרד

 לצרפת כל אזרח המגיע מחו"ל מחוייב למלא הצהרה )טופס מקוון( ולמסור אותו בעת כניסתו צרפת

 קוריאה

ימים. אם מופיעים תסמינים ליותר מיומיים ברצף,  14הנוסעים נדרשים להתקין בטלפון את האפליקציה ולדווח דרכה על מצבם הבריאותי כל יום, משך  -ישומון לאבחון עצמי 

את הדיווח באפליקציה על מצבם הבריאותי, מאותרים ע״י הרשויות המרכז למניעת מחלות והרשויות המקומיות יעקבו אחר המקרה וינקטו בצעדים הנחוצים. אלו שמזניחים 

 לבריאות הציבור לבדיקת מצבם הרפואי ומיקומם. 

 לא קנדה

 כל הנוסעים הטסים לקפריסין חייבים להירשם לפורטל  קפריסין

 לא שבדיה
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 האם ננקטו צעדים מיוחדים לסייע לסקטור התיירות? 

 במסגרת קרן החילוץ  א”א

 זכאים להלוואות ללא ערבות כמו שאר המגזרים ליהאיט

 לא בולגריה

 חודשים 6חדרים( ברחבי הארץ למשך  4-50הממשלה תממן תשלומי הריבית בהלוואות בנקאיות של מלונות קטנים ) גיאורגיה

 גרמניה

יה האירופית שאומרת שאם מבטלים לתייר חבילה אז צריך לפצות אותו מיליארד יורו ספציפית להצלת ענף התיירות, שנפגע קשה במיוחד, בגלל הרגולצ 6הוקמה קרן של 

שזה נוגד את הרגולציה  במזומן. הם מנסים לשכנע שאפשר יהיה וולונטרית להפוך את המזומן לואוצ'ר, זה קשה. במדינות אחרות באיחוד מכריחים להפוך לואוצ'ר למרות

 יטים במסגרת האיחוד.האירופית. בגרמניה מקפידים לדבוק בכללים עליהם מחל

 כן. ר' בהתחלה הפרטים על חבילת הסיוע למגזר התיירות. דנמרק

 . מעבר לכך לא ידוע לנוKLM-ידוע רק על הלוואת ענק שניתנה ל הולנד

 עידוד תיירות פנים, הנחות ואמצעי קידום מכירות נוספים טאיוואן

 מענה בסעיף וואצ'רים  יפן

 מתן וואוצרים לעודד צריכה. ידיהמקומית על  מנסים לעודד את התיירות סין

 ספרד

 Instituto de Crédito Españolמיליארד אירו בהלוואות באמצעות הבנק הממשלתי  2.5-מיליארד יורו: עיקר חבילת הסיוע מורכב מ  4.25הממשלה הציגה תכנית על סך 

(ICO)  מיליון אירו נוספים  850מהתוכנית.  7%מיליון אירו, או  300-ישירים. השקעה ישירה מייצגת כ לעסקי תיירות, במטרה  להקל על התזרים, אך לא בצורת מענקים

 מיועדים לפרויקטים של קיימות ודיגיטציה

 צעדים פיננסיים ופיסקליים לתמיכה במגזר צרפת

 הלוואות והפחתת מיסים לעסקי תיירות.  קוריאה

 מתשלומי השכירות לחודשים אפריל, מאי ויוני, בנוסף זכאות לכל הצעדים עבור עסקים.  75%, ויתור בגובה של תרישיונוכן. דחיית תשלומי שכירות, דחיית תשלומי  קנדה

 מיליון אירו לערבות להלוואות של תעשיית התעופה. 500-הממשלה הקצתה כ שבדיה
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 ?האם  ננקטו צעדים לעידוד התיירות

 

 ורו(י 500שוברים לתיירות בתוך איטליה ) איטליה

 לא בולגריה

 גרמניה

 הקבלות בין יעדים מבוקשים בחו"ל ל"תחליפים" בגרמניה.  -היו קמפיינים לעידוד תיירות פנים וחוץ. כנסי וירטואליים לסוכני תיירות. קמפיין הפנים 

 פתיחת גבולות עם מדינות אירופה. 

לא צעד מוכוון בלעדית לכיוון  -סימפטומטיים( -הסיכון בהדבקה בתקופת הדגירה של הנגיף אצל אשלילית )למרות  PCRההחלטה לביטול בידוד ממדינות סיכון אחרי בדיקת 

 התיירות, אבל עוזר גם כן.

 ם כך קרן ההבראה לשכן, בדגש על תיירות פנים. המטרה היתה שדנים יבלו את חופשת הקיץ בדנמרק ויוציאו הכסף במדינה. כאמור הממשלה עושה שימוש בשחרור כסף מ דנמרק

 מנסים לעודד את התיירות המקומית על מנת מתן וואוצרים לעודד צריכה. סין

 בהשתתפות מפורסמים רבים מכל התחומים. Spain for Sureממשלת ספרד יצאה בקמפיין  ספרד

 )ססמה של הקמפיין "תגלו כמה יפה מדינתנו"( קמפיין לעידוד תיירות פנים, דהיינו לעודד אזרחים צרפתים לבקר באזורים/מחוזות/ערים/אתרים בתוך צרפת צרפת

 עידוד תיירות מקומית ע"י הארכת חופשות החגים למשל ואזהרת המסע שהוטלה על כל העולם.  קוריאה

 לא.  קנדה

 לא. שבדיה

 


