
 טעימות תעסוקה
 התמודדות עם השלכות קורונה

22.10.2020 

 ברקן-אמיר מושקט, ימית נפתלי

 מכון ירושלים למחקרי מדיניות, צוות כלכלה ומחקר בינלאומי



ערים שונות ברחבי העולם פועלות למען 
 ...התושבים

ישיר באמצעות העמדת משאבים כספיים נוספים סיוע •
 ובעסקיםלתמיכה בתושבים 

רשות  –מידע ושימוש בפלטפורמות  בהנגשתעקיף סיוע •
 מתווכת 

 



 לונדון

 דרכי התמודדות

 

 

 

 :בריטניה
 הלוואות לעסקים בתנאים נוחים•
ת גמיש לצמצום  "סבסוד שכר והנהגת חל•

 פיטורין
הכשרה /תעסוקתיתקורסים להתפתחות •

 מקצועית
 

 :לונדון
פלטפורמה חינמית לגיוס כספים לעסקים  •

 קטנים
מראש של טובין מעסקים  רכישה ותשלום •

 מקומיים
זמנית של בתי המשפט לדיונים  סגירה •

 בנושאי שכירות
הפניית אוכלוסיות המתקשות לשלם דמי  •

 שכירות לתוכניות סיוע ממשלתיות

 בעיקר ברובעים עניים, העיר נפגעה קשות ביחס לערים אחרות בבריטניה
 (שיא של שלוש שנים) 4.7%-האבטלה בבריטניה הגיעה ל



 שטוקהולם

 דרכי התמודדות

 

 

 

 :שוודיה
ת גמיש לצמצום  "שכר והנהגת חלסבסוד •

 פיטורין
הכשרה /תעסוקתיתקורסים להתפתחות •

 מקצועית
 

 :שטוקהולם
 דחיית תשלומים לעירייה בלי ריבית•
האירוח  שכירות לענפי דחיית תשלומי •

 וההסעדה

 (בדומה לירושלים) 962,000: אוכלוסייה
 9.8%האבטלה בשוודיה הגיעה לשיא של 



 אמסטרדם

 דרכי התמודדות

 

 

 

 (אזרחים)בעיר המתגוררים  ופרילנסריםעצמאיים , הבטחת הכנסה ליזמים•
  4% לעומת)ריבית  0.1%חודשים עם  3-בדחייה של תשלומי ארנונה לעסקים •

 (בשגרה
מסעדות וברים כדי להגדיל את , לבתי קפה" הרחבת מרפסת"מאפשרת העיר •

 ולעמוד בהגבלות המרחקהתפוסה האפשרית שלהם 

 (דומה לירושלים) 862,000: אוכלוסייה
   4.6%-הגיעה לאבטלה 



 דבלין

 דרכי התמודדות

 

 

 

   1,173,000: אוכלוסייה
 5.4%האבטלה באירלנד הגיעה לשיא של 

 :אירלנד
פתיחה הדרגתית וצפויה מראש   -וודאות•

של המשק לאחר סגר כללי בארבעה 
 שלבים לאורך חודשיים

יותר מצד המדינה  השתתפות גבוהה •
 בדמי מחלה

(  משכר העובד 70%עד )סבסוד שכר •
 (ת גמיש"חל)פיטורין לצמצום 

הלוואות בתנאים מועדפים לעסקים  •
 קטנים ובינוניים

 :דבלין
 דחיית תשלומים לעירייה בלי ריבית•
 גביית חובותהשהיית •
 על חובות לעירייההשהיית הריבית •



 ברלין

 דרכי התמודדות

 

 

 

   3,769,000: אוכלוסייה
 (נמוך יחסית) 4.4%האבטלה בגרמניה הגיעה לשיא של 

 :גרמניה
ביליון יורו   286ממשלתית בגובה תכנית •

 לטובת פיתוח תעסוקה וסיוע לעסקים

 :ברלין
 מענקים לעסקים קטנים ובינוניים•
 הלוואות קצרות מועד•
סבסוד ההפסדים לתושבים כתוצאה  •

 מבידוד עצמי



 אוטווה

 דרכי התמודדות

 

 

 

   934,000: אוכלוסייה
 (בקנדה כולה 12.3%מול ) 9.5%האבטלה בעיר הגיעה לשיא של 

 :קנדה
 (עד חצי שנה)מענק למובטלי קורונה•
 (ת גמיש"חל)למעסיקים סבסוד שכר •
 הלוואות ללא ריבית•

 :אוטווה
דחיית מועדי תשלום הארנונה ומיסים  •

מוגבלויות עירוניים נוספים לבעלי 
 ולאוכלוסייה מבוגרת

 הנחות לשוכרים מהעירייה•
 מינוי צוות מיוחד לגיבוש מענים מהירים•



 !תודה


