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قظاع و  ،فقج تؼ إغالق فخوع اقترادية بكامميا، وبيشيا مؤسدات التعميؼ ،تحجيات كبيخةيؾاجو االقتراد اإلسخائيمي 
عجم تحريل ضخيبة و  عمى القظاع الرحي،  مع زيادة اإلنفاق الحكؾمي والدراعة، الرشاعةوتزخر قظاع  ،الدياحة

استشداف خديشة الجولة  ما أدى إلى مقابل الجوالر لارتفاع ندبة البظالة وضعف الذيقو  الجخل وضخيبة الكيسة السزافة
يدؾد  ، ميخاف أرلؾزوروف"ذي ماركخ"وأشارت السحممة االقترادية في صحيفة . ؽ ىشا، فإن الزخر االقترادي حتسيوم

بجعؼ مؽ رئيذ  خالف شجيج بيؽ صشاع القخار في إسخائيل حؾل مؾاجية وباء الكؾرونا. وفيسا تظالب وزارة الرحة
السرالح التجارية  بإغالق فعمي لمسخافق االقترادية واإلعالن عؽ حالة طؾارئ، تعسل خالليا الحكؾمة بشياميؽ نتشياىؾ

أن مؽ شأن السرادقة عمى ذلػ أن يمحق  السحممة رجحت . خيبا  ، وىؾ وضع يتؾقع السرادقة عميو قالزخورية فقط
 ىائال. اقتراديا   ضخرا  

 :تقخيخ صادر عؽ السخكد الفمدظيشي لمجراسات اإلسخائيمية )مجار( أن الزخبة القاسية تمقاىا قظاع  أشار قطاع السياحة
% مؽ حجؾزات 80وتؼ إلغاء ما يقارب الدابق،  في شيخ آذارفشجق   200ؽالدياحة اإلسخائيمي، فقج تؼ إغالق أكثخ م

رئيذ اتحاد الفشادق  ويقجر، الفشادق، التي بجأت بتدخيح آالف العامميؽ لجييا في إجازات ليدت مجفؾعة األجخ
والدياحة بذكل عام، قج بمغت حتى  دور الزيافة عمى مختمف مدتؾياتياأميخ حايػ، بأن خدائخ الفشادق و  اإلسخائيمية

عيج الفرح العبخي وعيج الفرح ونحؽ نقتخب مؽ  وتأتي ىحه الزخبة ، مميار دوالر 3.5 خالل شيخ آذار أكثخ مؽ 
مؽ الحجؾزات لديارة إسخائيل في ىحا السؾسؼ تؼ  نيدان، وبات مؽ الؾاضح أن الغالبية الداحقة ججا   في السديحي

مؽ مشترف الميمة  ا  بجء” اإلسخائيمي“وإلى الكيان  رحالتيا مؽإيقاف جسيع  "العال"قخرت شخكة طيخان االحتالل و  إلغاؤىا.
 .مؽ أىؼ أشيخ الدياحة عج واحجا  ، الحي ي  نيدان الحاليوحتى الخابع مؽ 

 :مميار دوالر  3.9أن أشباه السؾصالت بمغت حرتيا  الترجيخ اإلسخائيمي وىؾ معيج حكؾمي  معيج أشار قطاع الصناعة
أن إجسالي صادرات البزائع اإلسخائيمية لمريؽ باستثشاء وتفيج اإلحراءات .  2019في البزائعمؽ إجسالي صادرات 

 بالرادرات أن الزخر السباشخ لحق ةوتذيخ صحيفة كالكاليدت اإلسخائيمي مميار دوالر. 4.7رتفع إلى أاأللساس، 
كالكاليدت اإلسخائيمي أن الرشاعات قظاع الساس، وتابع مؾقع و  الفائقة ةالتكشؾلؾجي في مجال إلى الريؽ ةاإلسخائيمي

ىي إنتاج أجيدة الكسبيؾتخ  ؾاردات٪ مؽ ال70التكشؾلؾجية مؽ الريؽ إلسخائيل تزخرت، وقال السؾقع اإلسخائيمي حؾالي 
يتعخض السدتيمػ سو  مميار دوالر، 3.6  ما يديج عؽ تت الؾاردابمغو  ات% كيساوي11ووالسعجات اإللكتخونية والبرخية 

 توتابعمميار دوالر سشؾيا  في السعجات الكيخبائية والكاميخات واليؾاتف الحكية مؽ الريؽ. 1.8 اإلسخائيمي لشقص قجره  
كالكاليدت  إلى تأثخ شخاكات الغاز، وىحا يخجع بذكل رئيدي إلى عقؾد الغاز، والتي يتؼ تدعيخىا في الغالب بدعخ بخميل 

لغاز والبشية التحتية في إسخائيل ىي الزحية مؽ كؾرونا، حيث ازداد اعتساد صشاعة البشية أن شخكات اأي الشفط، 
، وبشاء طخيق أسجودوتذسل السذاريع البارزة بشاء ميشاء  التحتية اإلسخائيمية عمى الذخكات الريشية في الدشؾات األخيخة.

ؾاردات وتأثخ ال الدكػ الحجيجية في تل أبيب. الجخؾل الججيج إلى القجس، وتذغيل السيشاء الججيج في حيفا ومذخوع
٪ عؽ الفتخة 3مميار دوالر بارتفاع بمغ  27.8بمغت  التي إسخائيل مؽ االتحاد األوروبي والؾاليات الستحجة إلى قادمةال

في أضافة إلى ضخر سيمحق بالرادرات  مميار دوالر 22.51السشاعخة مؽ العام الساضي فيسا بمغت صادراتيا إلييؼ 
 األسمحة وغيخىا تقجر بسميارات الجوالرات.

 :281أنو سيقؾم بتخريص مميار شيقل إسخائيمي )حؾالي  خالل مؤتسخ صحفي في القجس أشار نتشياىؾ قطاع الصحة 
بيجف زيادة  مميؾن دوالر أمخيكي( لقظاع الرحة. وقال "نعظي األولؾية لجياز الرحة، وندتثسخ مبمغ مميار شيقل

مخدون األدوية بالجرجة األولى، وإفداح السجال أمام التدود بالمؾازم الظبية وتجييد السدتذفيات الستيعاب قجر أكبخ مؽ 
بدبب تفذي إسخائيمي   39 وعجد الؾفيات إلى 7030، حيث وصل عجد اإلصابات إلى السخضى وتجييد الظؾاقؼ الظبية

 ، ما يديج مؽ األنفاق الحكؾمي عمى قظاع الرحة.ةخائيميحدب وزارة الرحة اإلس فيخوس كؾرونا



 نقمت  :زراعيقطاع الالi24NEWS  زمة كؾرونا تدببت بخدائخ كبيخة لمسدارعيؽ وبائعي الدىؾر بإسخائيل وتكجس أأن
يشيار مع تكجس السشتجات عمى الخفؾف  ن قظاع الدىؾر اإلسخائيمي تقخيبا  إ٪ ، ف70االستيالك  وانخفاضالسشتجات 

ن أال إزمة مع حمؾل فرل الخبيع وشيخ آذار السميء بالسشاسبات التي تحث عمى شخاء الدىؾر بجون طمب وتدامشت األ 
إلى تكجس ىحه الكسيات الكبيخة مؽ  أدىمشع كافة الفعاليات والسشاسبات ومظالبة السؾاطشيؽ االلتدام بالبقاء في البيت 

ن في مؾسؼ قظف الدىؾر ، ومحالت نيؼ اآلأاإلسخائيمييؽ مؽ شسال البالد  عامميؽي السحالت. وقال أحج الالدىؾر ف
بب ليؼ ضخر بسالييؽ الذؾاقل لغيت الخحالت الجؾية إلى خارج البالد ومشتجاتيؼ في الثالجات ، وىحا تداالدىؾر أغمقت و 

يتؼ بيع  وترجيخ أكثخ  بؾزارة الدراعة مدؤولونقال  عؽ ، سؾسؼ الىحا جل أيعسمؾن عمى مجار العام مؽ  ؾن السدارعف ، 
، في الخبيع ىشاك الكثيخ مؽ األعياد والسشاسبات والتي و الخارجية السحمية في الدؾق سشؾيا   مميؾن زىخة  400 مؽ

  وانييار كبيخ. فادحة ؼ تدبب ليؼ خدائخعسل السدارعؾن عمى االستعجاد ليا ، لكؽ االزمة في إسخائيل وباقي العالي
   :طالب عسل، بيشيؼ 944,832 بمغ عجد الستزخريؽ /آذار أن30اليؾم  تذيخ مرمحة التذغيل اإلسخائيمية الثطالة 

% أخخجؾا إلى إجازة 90طالب عسل تدجمؾا لمحرؾل عمى مخررات البظالة مشح مظمع الذيخ الحالي، و  786.991
 غيخ مجفؾعة األجخ، في أعقاب التعميسات والقيؾد التي فخضتيا الحكؾمة اإلسخائيمية لسشع انتذار فيخوس كؾرونا. 

 دائخةندبة البظالة  العام الساضي حدب  يذار أن %،22.7إن ندبة البظالة ارتفعت إلى  مرمحة التذغيلوأفادت 
 مميؾن، (1,000,000)أكثخ مؽ  قالت تقجيخات وزارة السالية إن عجدىؼ سيرل إلىبيشسا  %،4 كانت ةاإلحراء السخكدي

% في الجخل مؽ جباية رسؾم التأميؽ الؾطشي، إثخ 20بشدبة  ؽ جية أخخى تتؾقع مؤسدة التأميؽ الؾطشي انخفاضا  وم
أن التأميؽ  وأضاف غمخ،مؾجة إخخاج عامميؽ إلى إجازة بجون راتب، حدبسا قال مجيخ عام التأميؽ الؾطشي، مئيخ شبي

عمى  ستحؾل وزارة السالية أمؾاال  و الؾطشي ستدتخجم األمؾال التي بحؾزتيا مؽ أجل دفع السخررات اآلخحة باالرتفاع 
 حداب الفائض في ميدانية التأميؽ الؾطشي مؽ الدشؾات الساضية.

  :سيظخأ عمى ندبة نسؾ الشاتج السحمي اإلجسالي بدبب  ا  في التمفديؾن العبخّي أّن تخاجع 12القشاة الـأوردت  خزينة الدولة
فة ستكؾن لو تجاعيات محمية. وذكخ تقخيخ مؾسع لرحي ، وأن تأثيخ الفيخوس عالسيا  ا  وخارجي ا  محمي انتذار الفيخوس

 آذارشيخ مميار دوالر حتى نياية  2.16ل قإسخائيل ستخدخ ثسانية مميارات شي )يجيعؾت أحخونؾت( العبخية، أن
بفعل اإلجخاءات الستخحة لسؾاجية الفيخوس. وأوضحت الرحيفة أن الخدائخ ستكؾن فقط مؽ خديشة الجولة وال  الساضي

سيكؾن فقط نتيجة عجم تحريل ضخيبة الجخل  ىحا الخقؼ مؽ الخدائخ ، كسا بيشت أنالقظاع الخاصتذسل خدائخ 
اإلنفاق الحكؾمي، وقال وزيخ السالية اإلسخائيمي مؾشيو  وضخيبة الكيسة السزافة، وضخائب الذخاء والتعخيفات مع زيادة

كحمؾن إن الحكؾمة ستديج حجؼ حدمة مداعجة لجعؼ الذخكات الستزخرة جخاء أزمة فيخوس كؾرونا بسقجار خسدة 
أ عمشت األسبؾع  لقيزاف ىحا السبمغ إلى حدمة حجسيا عذخة مميارات شي مميار دوالر(. 1.3مميارات شيكل إضافية )

 .لمذخكات ميدخة ية مميارات في صشجوق لتقجيؼ قخوضالساضي، مشيا ثسان
 معالؼ الجىذة باتت واضحة عمى جسيؾر الجوالر، فبعج أن شيج الجوالر انخفاضا  وصل لـ  :الدوالر رسعز صزف تذتذب

ثؼ  3,86إذ سجل الجوالر  2020؛ عاد ليختفع خالل ىحه األيام ليدجل أعمى قيسة مشح بجاية عام مقابل الذيقل 3.44
إلى أن قخار السدتثسخيؽ بتحؾيل ما يسمكؾن مؽ  "صجقة"أشار الخبيخ االقترادي حيث ،  مقابل الذيقل 3.59انخفض 

سمع لشقج قابمتو أوضاع اقترادية صعبة في "إسخائيل" ناتجة عؽ الحالة التي تعيذيا، ىحا أدى النخفاض العسمة 
ي اإلسخائيمية، كسا أنو عامل إضافي الرتفاع الجوالر أمام الذيقل"، أي أن الجوالر يختفع ألسباب متعمقة باالقتراد العالس

وتابع قائال  إن القجرة عمى التؾقع في  والذيقل يشخفض نتيجة ألسباب محمية متعمقة باالقتراد اإلسخائيمي. ، واألمخيكي
مؽ باقي األدوات االستثسارية السدتثسخيؽ ييخبؾن اغمب الؾاقع أن في عل ىحه الغخوف الستحبحبة عالسيا  صعبة، لكؽ 

 ر.والجوال  حىبال السالذ اآلمؽ نحؾويتجيؾن 
 سجل  125%، وأن مؤشخ تل أبيب 7.2انخفض حؾالي  35أن مؤشخ تل أبيب  يجيعؾت صحيفة أشارت :الثورصة

%، وبشػ 8%، وبشػ مدراحي تبؾحؾت 8.3%، كسا انخفزت قيسة أسيؼ بشػ ديدكؾنت بشدبة 7.5انخفاض بسقجار 
 ، ذلػ خالل الذيخ الساضي.%6.6%، وبشػ لئؾمي بشدبة 7.8ىبؾعميؼ بشدبة 



 السيناريوهات احملتملة : 
مميار  50 الــ تفؾق  سيؾصل إسخائيل إلى خدارة اقترادية كبيخة ركؾد طؾيل عمى مؾعج معاالقتراد اإلسخائيمي  (1) 

ستة أشيخ عمى األقل  لسجة ترل وإعالن حالة الظؾارئ بذكل كامل وأغالق البالد ، وأما إذا تؾسع انتذار الفيخوسرال دو 
، مسا يؤدي فييا البظالة وتشخفض قيسة االستثسارات وأرباح الذخكات الجورة االقترادية عادة ما تددادوىى إحجى مخاحل 

تشخفض الديؾلة و  وكحلػ اإليخادات ،اإلنتاج واألسعار والؾعائف فيتجنى وىبؾط ، و اإلجساليالشاتج السحمى  إلى انخفاض
 نفأ وعائفيؼ.يفقج كثيخ مؽ العسال والسؾعفيؽ  التاليوبالسختمفة، وتفمذ العجيج مؽ السؤسدات والذخكات  الشقجية

 .كداد ندبي االقتراد االسخائيمي سيجخل مخحمة
شيخ ونرف حدب الخظة خالل  والحج مؽ انتذاره فيخوس كؾرونا احتؾاءفي  نجحت إسخائيل في حالة( 2) 

  .بعض اآلثار الدمبيةلجييؼ بذكل تجريجي وسيتخك  االقتراد يتعافىسو  األزمة سيتؼ احتؾاء ،السؾضؾعة
        الذيقل، لكؽ بذكل عام أرجح أن  مقابل الرعب أن نتشبأ بجقة أيؽ يتجو الجوالر ؽمالجوالر: تؾقعات الذيقل مقابل 3) ) 

عشج السدتؾيات الحالية، أو سيختفع  الجوالر مدتقخا   ىسيبق، بالتالي إما والستجاولة عالسيا   يبقى الجوالر ىؾ العسمة القؾية
تذجد حكؾمة إسخائيل  مؽ إجخاءات الحغخ والحخكة في الكيان أن حالة إال في  بتحبحبات، لكؽ لؽ يرل الرتفاعات حادة، 

 120بكيسة  الحي يسمػ احتياطي  السخكدي  وتعظل السديج مؽ الجوائخ االقترادية، سيجفع "إسخائيل" لالستشجاد بالبشػ
الدكف السعقؾل لمجوالر عشج  ولجييؼمميار دوالر، إذ يدتظيع ىحا البشػ أن يتجخل ويزخ الجوالر في الدؾق اإلسخائيمي، 

شيقل بقميل في حالة عجم  4ومسكؽ أن يقفد عؽ  .لمغاية ءالؾضع ليذ سيكؾن يضسؽ ىحا الحج سو شيقل،  4
 .ديةلمسخافق االقترا ق كاملإغال و  الديظخة عمى انتذار الفيخوس

 مؽ حيث السبجأ  لسدتثسخيؽ والذخكات واألفخادا يشرح عادةرخف التجشبا  ألي مخاطخ في تقمبات أسعار  :مالحظة 
 ما مفادهمحفغة األوراق السالية بالؾقت الحالي  امتالك عمييؼ يجب السخاطخ ولخفض ،"التزع البيض في سمة واحجة"

 وجدء يدتثسخ بالحىب ألنو اصبح اآلن أكثخ أمانا ، وجدء يبقي بالذيقل.بالجوالر،  خجدء يدتثس
  

  االقتصادية الشؤونكاتة و تاحث يف 
 
 
 
 
 
 
 
 


