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 16.5.2020מעודכן ל  -אסטרטגיות יציאה ממשבר הקורונה -טבלה משווה

תחילת  מדינה
  1"סגר"

מועד פרסום 
 התוכנית

קריטריונים 
למעבר בין להקלות/

 שלבים

 שלב רביעי שלב שלישי שלב שני  שלב ראשון של הקלות

הצהרת  -18.4 19.3 2ישראל
ראש 

הממשלה על 
 הקלות

 .ראשונות
פרסום  -4.5

 .אסטרטגיה
עדכון  -6.5

לתוכנית 
 שפורסמה.

*היישום 
בפועל שונה 
מהתוכנית 
 שפורסמה.

חולים  100> -
  .חדשים

חולים  250> -
  .קשים

 10קצב הכפלה של  -
 .או יותר ימים

פתיחת חנויות  -19.4
ומשרדים בהתאם לתו 

 הסגול. 
פתיחת כלל  -26.4

החנויות במרחב 
הציבורי, מספרות ומכוני 
יופי, תפילות וחתונות עד 

 איש במרחב פתוח.  20

חזרה ללימודים של  -3.5
-י"ב, ז-ג', י"א-כיתות א'

 .י"א בחינוך החרדי
 20התקהלויות עד  -4.5

איש בשטח פתוח, ביטול 
מטר,  100מגבלת ה 

פתיחת פארקים לאומיים, 
 בלבד.מסעדות טייק אווי 

פתיחת קניונים  -7.5
, מכוני כושר ושווקים

 וסטודיו לריקוד.

התקהלויות עד  -10.5
נים גאיש, פתיחת  50

 .ומעונות
תוכננה חזרה  -17.5

ל בו', א-ד' של כיתות
הוחלט להחזיר את 
  כלל מערכת החינוך.

התקהלויות  -31.5
איש, חזרה  100עד 

של ספורט מקצועי 
ללא קהל, התרת 

 במסעדות.אירוח 
הסרת  -14.6

מגבלה על 
התקהלויות 
ופתיחת בתי 

קולנוע ותיאטרון, 
השכלה גבוהה 

 ותעופה אזרחית.

ניו 
 3זילנד

: 3מעבר למצב  -27.4  16.4 25.3
חזרה ללימודים ועבודה 

, אך עדיין מי שצריךל
הנחיות להישאר בבית 

 ככל הניתן

: 2מעבר למצב  -14.5
התרת מפגשים חברתיים 

פתיחת מצומצמים, 
 וכלל חנויות, מסעדות

עסקים בהתאם להנחיות ה
 ריחוק.

: 1 מצב -נקבעטרם 
חזרה לשגרה 

והתמקדות במניעת 
ייבוא של מקרים 

 חדשים.

 

 Rtמתבסס על נתוני  6.4 18.3 4דנמרק
עדכניים של מכון 
 המחקר הלאומי.

אישור חזרה  -14.4
לעבודה של עסקים שלא 

יכולים לעבוד מהבית 
 חנויות(.)לא כולל 

חזרה ללימודים  -15.4
של גנים ובית ספר יסודי 

 עד כתה ה'.
פתיחת בתי  -20.4

משפט, מקצועות 
טיפוליים, -חופשיים

 מחקר אוניברסיטאי.

פתיחת כל עסקי  -11.5
הקמעונאות ומרכזי 

 הקניות.
פתיחת מסעדות  -18.5

ובתי קפה, חזרה 
ללימודים של כיתות ו' עד 

 .י'

חזרה של המגזר  -8.6
הציבורי, התרת 

 איש. 50התכנסות עד 

חדרי כושר,  -4.8
בריכות שחייה, 

 .מועדוני לילה
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תחילת  מדינה
 "סגר"

מועד פרסום 
 התוכנית

קריטריונים 
להקלות/למעבר בין 

 שלבים

 שלב רביעי שלב שלישי שלב שני  שלב ראשון של הקלות

5נורבגיה

,6 
פרסום  -7.4 12.3

 שלב א'.
פרסום  -7.5

התוכנית 
 המלאה

 Rtמתבסס על נתוני 
עדכניים של מכון 
 המחקר הלאומי.

פתיחת גני ילדים,  -20.4
התרת טיפולים פנים אל 

פנים )פיזיותרפיה, 
פסיכולוגים(, אישור 
 לנפוש בבקתות נופש.

חזרה ללימודים  -27.4
וחלק  ד'-של כיתות א'

. מתלמידי התיכונים
מכוני חנויות, פתיחת 

 .יופי ומספרות

התקהלויות עד התרת  -7.5
איש במקומות  50

 ציבוריים.
פתיחת בתי ספר  -11.5

תיכוניים תחת מגבלות של 
 קבוצות נפקדות. 

פתיחה של ברים,  -1.6
מסעדות פארקים 

 ובריכות.

חדרי כושר,  -15.6
 200אירועים עד 
איש, ספורט 

 מקצועי ללא קהל.

אוסטרי
 7,8ה

פרסום  -6.4 16.3
ראשוני של 

 התוכנית
 חקיקה -30.4

 לש ההקלות

ניטור ואיתור יכולת 
 געים.מ

אוכלוסיות  בדיקות
 .סקר

פתיחת חנויות  -14.4
קטנות לחומרי בניין 

וגינה, פתיחת גנים 
 ציבוריים.

פתיחת מרבית   -1.5
)לא  החנויות ובתי העסק

כולל מוסדות אירוח כמו 
של  ת, התקהלויומסעדות(

 .בלבד אנשים 10עד 

פתיחת בתי  -29.5
 מלון לתיירים.

 -טרם נקבע
מערכת מסעדות, 

החינוך, חדרי 
, מוזיאונים, כושר

 בתי קולנוע.
פרסום  -15.4 14.3 9צ'כיה

 תוכנית.
עדכון  -30.4

 תוכנית

פתיחת חנויות  -20.4 
 קטנות, שווקים

 5אוניברסיטאות )עד 
 סטודנטים(.

 10התקהלות עד  -24.4
 אנשים.

 2,500חנויות עד  -27.4
, ספריות, גנים מ"ר

 ציבוריים

מרכזי קניות  -11.5
מספרות ומכוני  ,גדולים
בתי קולנוע  טיפול,

 100ומוסדות תרבות עד 
, חדרי כושראיש, 

 טייק אווי בלבד.  -מסעדות
הכנה לבחינות  -בתי ספר

 15גמר בקבוצות של עד 
 אנשים.

מסעדות פתיחת  -25.5
 אפשרות, וברים

לחזרה ללימודים של 
 בתי ספר יסודיים.

 

10,11פולין

,12 
מספר מקרים  - 16.4 14.3

 חדשים.
קיבולת בתי  -

 חולים.
הקפדה של הציבור  -

 אחר הנחיות.

חנויות נפתחות  -20.4
תחת הגבלות, פתיחה של 

פארקים, אנשים מעל 
יכולים לצאת  13גיל 

לרחוב, כנסיות תחת 
 הגבלות.

מרכזי  בתי מלון, -4.5
, )הוקדם משלב ג'( קניות

 מוזיאונים וספריות.
גני ילדים ייפתחו  -6.5

 עבור הורים עובדים.

מספרות ומכוני  -18.5
, מסעדות, פעילות יופי

 50ספורטיבית עד 
איש בשטח פתוח, 

גנים ובתי ספר  -25.5
מפגשים  עד כתה ג'.

פנים אל פנים של 
תלמידי תיכון 

 ומורים.

חדרי כושר, מכוני 
, בתי וספא עיסוי

קולנוע ומוסדות 
, תרבות

 50התקהלויות עד 
 איש.
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תחילת  מדינה
 "סגר"

מועד פרסום 
 התוכנית

קריטריונים 
להקלות/למעבר בין 

 שלבים

 שלב רביעי שלב שלישי שלב שני  שלב ראשון של הקלות

גרמניה
13,14 

פרסום  -15.4 22.3
התוכנית 

הראשונית 
 של מרקל.

6.5- 
התקבלה 

הסכמה על 
עקרונות 
לאומיים 
שייושמו 

ברמה 
 .הפדרלית

דוח אפידמיולוגי 
יומי של מכון 

המחקר הלאומי, 
  Rtכולל 

 800חנויות עד  -20.4
מ"ר, חנויות ספרים, 

 אופניים ורכב.

, חזרה מספרות -4.5
ללימודים של תלמידי 

 תיכון להכנה לבגרויות.
פתיחת כל החנויות.  -6.5

יותרו מפגשים חברתיים 
 -איש )רק כשנחוץ 20עד 

 חתונה לדוג'(.

הדרגתית חזרה  -15.5
לפעילות של 

 .תוהאוניברסיטא

 

 20התקהלויות עד  -7.5 כנ"ל  22.3 15ברלין
 פתיחת כל העסקיםאיש, 

פתיחת מסעדות  -15.5
בשעות היום בלבד )עד 

22:00.) 
פתיחת בתי  -25.5

 מלון.

 

בוואריה
16 

ביטול איסור היציאה  -6.5 כנ"ל  20.3
מהבית, פתיחת גנים 

 ופארקים.
ללימודים של חזרה  -11.5

תלמידי חטיבה ותיכון, 
 פתיחת כלל העסקים

פתיחת מסעדות  -18.5
לישיבה בחוץ, תחילת 
חזרה של תלמידי בית 

 ספר יסודי.
 גם ישיבה בחוץ. -25.5

חזרה  -יוני
ללימודים של שאר 

 התלמידים.

Lower 
Saxony

17 

פתיחת חנויות  -11.5 כנ"ל  20.3
ומסעדות, אתרי תיירות. 

 תלמידי כתה י"בחזרה של 

חזרה הדרגתית  -מאי
של תלמידי בית ספר 

עם חזרה של כלל 
 הגילאים עד סוף מאי.

 

ציינו מדדים שיהוו  28.4 14.3 18ספרד
קריטריונים אך ללא 

 מספרים:
 חולים חדשים -
אחוז חיוביים  -

 מתוך סך הבדיקות
מספר מגעים  -

למקרה ואחוז 
המגעים שמפתחים 

 פטומים.ימס
טיפול נמרץ מיטות  -

 תפוסות.

 :"שלב מקדים"
אישור עבודה  -14.4

במפעלי תעשייה ובאתרי 
 בנייה.

לראשונה ילדים  -26.4
יכולים  14מתחת לגיל 

לצאת להתאוורר 
 בסביבת מגוריהם.

מותר לצאת מהבית  -2.5
לטובת פעילות 

 ספורטיבית.

פתיחה של ברים  -11.5
 עסקים, חנויות.ומסעדות, 

תחילת  -בהמשך
של בתי ספר, חזרה 

בתי קולנוע, מוסדות 
 תרבות.
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תחילת  מדינה
 "סגר"

מועד פרסום 
 התוכנית

קריטריונים 
להקלות/למעבר בין 

 שלבים

 שלב רביעי שלב שלישי שלב שני  שלב ראשון של הקלות

אנגליה
19,20 

 קריטריונים: 11.5 24.3
 ספיקה של יכולת -

 .מערכת הבריאות
ירידה עקבית  -

 במספר המתים
 Rt קצב הדבקה -

 .1-מתחת ל
ביטחון בכמות  -

 PPEהבדיקות ו

מעודדים מי שלא  -13.5
יכול לעבוד מהבית 

 לצאת לעבודה,
רשאים לצאת לפעילות 

, תחבורה ציבורית גופנית
 תפעל.

ציוד מגן  -בתי אבות
לעובדים, בדיקת כל 

עובדי ודרי בתי אבות עד 
 6.6ה 

טרם נקבע אך לא לפני 
פתיחה של חנויות  -1.6

, אירועי מסחר לא חיוניות
תרבות וספורט ללא קהל, 

התרת מפגשים מחוץ 
 .למשפחה
כיתות א',ו',  -בתי ספר

 .תיכון

פתיחה של  -4.7
עסקים במגע קרוב 

כמו מספרות, מכוני 
יופי, בתי קולנוע, 
כנסיות, מסעדות, 

 מלונות וברים.

 

,21צרפת

22 
הצהרה  -13.4 18.3

  .על הקלות
פרסום  -7.5

 תוכנית

חלוקה לאזורים  -
אדומים וירוקים 

וגישה 
 דיפרנציאלית.

פתיחת גנים ובתי  -12.5
ספר יסודיים בקבוצות 

 .15עד 
פתיחת חנויות ועסקים 

 לא כולל עסקי אירוח.

באזורים  תחילת יוני
פתיחת בתי קפה  -ירוקים

ומסעדות, חזרה של 
 תיכונים.

  

 -קנדה
אונטריו

23 

בקצב ירידה  - 27.4 24.3
 הדבקות.

תגובה הולמת של  -
מערכת הבריאות 

 להתפרצות.
 90%יכולת זיהוי  -

מהמגעים תוך 
 יממה.

פתיחת  -טרם נקבע מועד
עסקים למשלוחים 

ואיסוף מהרכב, פעילות 
אלקטיבית של בתי 

חולים, מרחבים 
 ציבוריים

 

עסקי  -טרם נקבע מועד
קמעונאות, חלק מתעשיית 

השירות, עוד מרחבים 
 ציבוריים.

 -טרם נקבע מועד
פתיחת כל העסקים, 

הקלות על 
התקהלויות, עדיין 

ללא אירועים 
 המוניים.

 

 -קנדה
אלברטה

24 

יכולת בדיקה  -  
 ואיתור.

סינון מגיעים  -
 מחו"ל.

הגנה על  -
 אוכלוסיות בסיכון.

 מסכות בציבור. -

אלקטיבית פעילות  -4.5
 בבתי חולים.

פארקים וקמפינג,  -14.5
חנויות, מסעדות ובתי 

מהתפוסה,  50% -קפה
 מספרות, גני ילדים

בתי ספר,  -טרם נקבע
פעילות מלאה במסעדות 

 ובתי קפה.

מועדוני  -טרם נקבע
, לילה, חדרי כושר
 מוסדות תרבות.

 

אוסטרל
 -יה

קווינסל
 25,26נד

כל מדינה מיישמת  8.5 26.3
הזמנים שלה בלוח 

את התוכנית 
 הלאומית.

 10התקהלות עד  -15.5
אנשים, בתי ספר 
בהתאם להנחיות 
מקומיות, חנויות 

קמעונאות, מסעדות עד 
 איש. 10

 20התקהלות עד  -12.6
איש,  20איש, מסעדות עד 

איש,  20חדרי כושר עד 
איש,  20בתי קולנוע עד 

אתרי קמפינג, עסקים 
 במגע קרוב.

 התקהלות עד -10.7
איש, כל העסקים  100

 100עד  -שצוינו עד כה
 איש.

 

  



5 
 

תחילת  מדינה
 "סגר"

מועד פרסום 
 התוכנית

קריטריונים 
להקלות/למעבר בין 

 שלבים

 שלב רביעי שלב שלישי שלב שני  שלב ראשון של הקלות

איטליה
27,28 

בתי פתיחה של  -14.4  26.4 11.3
עסק כגון חנויות ספרים, 

בגדי תינוקות, דוכני 
 מגזינים.

פארקים, ביקור קרובי -4.5
משפחה, השתתפות 

איש,  15בהלוויות עד 
חנויות )אוכל, מחשבים, 

ספרים, צילום, פרחים 
מוצרי בית, מוצרי חשמל, 

מכבסות(. תותר תנועה 
 .בתוך המחוז

עוד חנויות,  -18.5
מוזיאונים, אימוני 

 תעשייה ,כדורגל

מסעדות, בתי  -1.6
 .קפה, מספרות

בתי  -ספטמבר
 ספר.

חובת לעטות מסכה  24.4 18.3 29בלגיה
 .12בציבור מעל גיל 

יוקם צוות ליישום 
אסטרטגיית איתור 

 וניטור.

חנויות בד )בשביל  -4.5
מסכות(, פעילות גופנית 

אנשים,  2בחוץ עד 
 עבודה ממשרדים.

חנויות ללא מגע  -11.5
 4אישי, אירוח עד 

 אנשים בבית.

מקצועות חופשיים  -18.5
מגע, בתי ספר בהתאם עם 

להחלטות מקומיות, 
פעילות ספורטיבית בחוץ, 

 מוזיאונים, שווקים.

מסעדות וברים  -8.6
תחת הנחיות 

מחמירות, אירועים 
 חברתיים בחוץ, 

לכל  31.8
אירועים  -המוקדם
 המוניים.

שונה  ארה"ב
ממדינה 
 למדינה

פרסום  -17.4
תוכנית פשל 

הנשיא 
ליישום 

באחריות 
 המושלים.

ירידה במספר  -
 14המקרים במשך 

יום או ירידה 
במספר החיוביים 

 מתוך הבדיקות.
יכולת בדיקות  -

לעובדים בבתי 
החולים ויכולת 
ספיקה בטיפול 

 נמרץ.

, מסעדות, עסקים 
 חנויות, מוסדות תרבות

עם הגבלות ריחוק 
עדיין מעודדים  .והיגיינה

להישאר בבית ככל 
חידוש ניתוחים  הניתן.

רים ב אלקטיביים.
 סגורים.

, איש 50התקהלויות עד 
  ברים פתיחת בתי ספר,

ללא במשרדים עבודה 
, העלאת הגבלות

התפוסה המקסימלית 
 במוסדות אירוח.

 

קליפורנ
 30יה

המשך ריחוק  - 28.4 19.3
 חברתי.

יכולת לבדוק כל  -
 אדם סימפטומטי.

ממוכנות מערכת  -
 הבריאות.

הגנה על  -
 אוכלוסייה בסיכון

הכנה של  -שלב היערכות
עסקים לפתיחה על פי 

הנחיות ההיגיינה וריחוק 
 חברתי שפורסמו.

"עסקים בסיכון  -8.5
 -נמוך": חנויות קמעונאות

רק איסוף מהרכב, 
מפעלים, בתי ספר 

בהדרגה, תעשיית אירוח, 
משרדים בהם לא ניתן 

 לעבוד מהבית.

בתי  -טרם נקבע
קולנוע, חדרי כושר, 

קניות בתוך החנויות, 
ופי ומספרות, מכוני י

 ספורט ללא קהל.

 

גויסו והוכשרו  - 27.4 2.4 31טקסס
עובדים  1,157

למערך 
האפידמיולוגי 

 .1,000ויוכשרו עוד 
אפליקציה לאיתור  -

 מגעים.

 25% -חנויות -1.5
מהתפוסה, כנ"ל 

מסעדות, בתי קולנוע, 
מוזיאונים. פעילות 
 4ספורטיבית של עד 

 אנשים.

מספרות, מכוני  -8.5
קעקועים, מכוני שיזוף 

 ועיסוי

חדרי כושר,  -18.5
 משרדים.
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בדיקה של כל  -בתי אבות
הצוות וכל דייר במקרה 

 ומתגלה מקרה.
 -65אוכלוסייה מעל 

הקמת קו סיוע שעוזר 
 בקניות ומשלוחים.

ניו 
 32יורק

פתיחה ברמה  11.5 22.3
 לפי: המחוזית

ירידה במספר  -
 14נדבקים במשך 

 יום.
טיפול מיטות  30% -

 נמרץ פנויות.
 30יכולת לבדוק  -

 1,000איש ל 
תושבים במשך 

 חודש
גיוס והכשרת כ"א  -

 לאיתור וניטור.

שני מחוזות בצפון  -15.5
 המדינה החלו בשלב א':

אתרי בנייה ותעשייה, 
איסוף  -קמעונאות

מהרכב, חקלאות, דיג, 
 מכירה סיטונאית.

טרם נקבע, כל מחוז 
 בהתאם לקריטריונים

ת חופשיים במגע מקצועו
קרוב, משרדים, 

מכירה  -קמעונאות
 בתחומי החנות.

טרם נקבע, כל מחוז 
 בהתאם לקריטריונים

 מסעדות

טרם נקבע, כל 
מחוז בהתאם 
 לקריטריונים

אומנות ותרבות, 
 פנאי, בתי ספר.

 

 מועד תחילת סגר מוגדר בהוראות להישאר בבית או סגירת עסקים לא חיוניים 1
 פרסום הודעות משרד הבריאות בטלגרם משרד הבריאות- תאריכים: 18/4, 23/4, 24/4, 4/5, 6/5, 8/5, 11/5 2
3 https://covid19.govt.nz/alert-system/covid-19-alert-system/ 
4 https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/kontrolleret-genaabning-af-danmark 
5 https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/long-term-strategy-and-plan-for-handling-the-covid-19-pandemic-and-adjustment-of-measures/id2701518/ 
6 https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/norway-to-lift-covid-19-restrictions-gradually-and-cautiously/id2697060/ 
7 https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html 
8 https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2020/bundeskanzler-kurz-stufenplan-fuer-schrittweise-
oeffnung-von-geschaeften-nach-ostern-aber-massnahmen-weiter-befolgen.html 
9 https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/ 
10 https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy 
11 https://www.gov.pl/web/premier/premier-od-4-maja-drugi-etap-znoszenia-ograniczen-zwiazanych-z-koronawirusem 
12 https://www.gov.pl/web/premier/rzad-oglosil-trzeci-etap-lagodzenia-obostrzen 
13 https://www.theguardian.com/world/2020/apr/15/angela-merkel-announces-plans-reopen-schools-shops-germany-coronavirus-lockdown 
14 https://www.ft.com/content/77535d00-b1ab-4066-88c0-6402cd17fd4f 
15 https://www.berlin.de/corona/faq/#headline_1_1 
16 https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php 
17 https://www.niedersachsen.de/Coronavirus 
18 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/planDesescalada.htm 
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19https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/-
884171/FINAL_6.6637_CO_HMG_C19_Recovery_FINAL_110520_v2_WEB__1_.pdf 
20 https://www.politico.eu/article/confusion-as-uk-boris-johnson-britain-publishes-coronavirus-covid19-lockdown-exit-plan/ 
21 https://www.france24.com/en/20200507-live-france-unveils-final-plan-on-easing-covid-19-lockdown 
22 https://www.politico.eu/article/europes-coronavirus-lockdown-exit-strategies-compared/ 
23 https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province 
24 https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx 
25 https://www.pm.gov.au/media/update-coronavirus-measures-08may20 
26 https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/08/scott-morrison-details-australias-three-step-path-out-of-coronavirus-lockdown 
27 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#11 
28 https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/27/845293195/italys-prime-minister-announces-gradual-easing-of-covid-19-lockdown 
29 https://www.info-coronavirus.be/en/news/nsc-24-04/ 
30 https://covid19.ca.gov/roadmap/ 
31 https://gov.texas.gov/organization/opentexas 
32 https://forward.ny.gov/ 


