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מזהה 
 למ"ס:

 

  שם חברה:

  סוקר:

 
 9שאלון סקר קורונה גל 

 
בעקבות משבר הקורונה. המטרה היא לספק תמונת  9מספר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת סקר חירום 

 העסקים והקשיים העומדים בפני המגזר העסקי.מצב עדכנית למקבלי ההחלטות על מצב 

 מאוד.ההשתתפות בסקר חשובה נודה על השבתך לשאלות הסקר. 

 אם לא ניתן לספק נתונים מפורטים, מספיקה הערכה. 

 
 כיום )לא כולל עובדי חברת כוח אדם(?______בחברתכם כמה עובדים מועסקים  .1

 ?_______כמה עובדים יכולים לבצע את עבודתם מהבית 1.1

 מהבית?_______ כיוםכמה מתוכם עובדים  1.2

 ?)ללא כוח אדם(כמה עובדים הועסקו בחברתכם לפני משבר הקורונה  .2

 

 כמה עובדים חדשים גויסו מתחילת משבר הקורונה?______ .3

 

  כמה עובדים פוטרו או התפטרו מתחילת משבר הקורונה? _____ .4

 תופיע( 4.1שאלה  0ענה מעל )אם דילג או  4.1לא צריך את שאלה  4בשאלה  0אם ענה 

 כמה עובדים פוטרו או התפטרו בעקבות הסגר הנוכחי? 4.1

 

 כמה עובדים נמצאים כיום בחל"ת )חופשה ללא תשלום( בעקבות משבר הקורונה?_______ .5

   5.1לא צריך את שאלה  5בשאלה  0אם ענה 

 כמה עובדים הוצאו לחל"ת בעקבות הסגר הנוכחי? 5.1 

)מענק עבור מי שמשאיר  הממשלה לעסקים שאינם מוציאים עובדים לחל"תבאיזו מידה מענק  .6

 עודד את חברתכם להשאיר עובדים? (העובדיםמ 80%מעל 

 במידה רבה מאוד .1

 במידה רבה  .2

 במידה מועטה  .3

 בכלל לא  .4

 לא רלוונטי   .5
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 ?ספטמברבחודש  משבר הקורונה עקבלהערכתך, מה הייתה הפגיעה בפדיון של חברתכם  .7

 פגיעה ההייתלא  .1

 10%עד  .2

 25% -11%בין  .3

 50% -26%בין   .4

 75%  -51%בין  .5

 75%מעל  .6

 

 משבר הקורונה? עקבאוקטובר  להערכתך, מה תהיה הפגיעה בפדיון של חברתכם בחודש .8

 פגיעה תהיהלא  .1

 10%עד  .2

 25% -11%בין  .3

 50% -26%בין   .4

 75%  -51%בין  .5

 75%מעל  .6

 

 כן/ לא ?  ממשרד האוצרלעסקים האם חברתכם פנתה לקבל מענק  .9

 )לא כולל הלוואות בערבות מדינה(

 9.1במידה וענה לא תופיע שאלה 

 ?  חברתכם לא פנתה לקבלת המענק מדוע 9.1

 אי עמידה בתנאי הסף .1

 אין צורך .2

 קושי בירוקרטי .3

 )במידה ובחר באופנות זו יש להשאיר מקום לפירוט(   אחר. פרט  .4

 

 ,בהשוואה לסגר הקודם ,חברתך בסגר זההפעילות הכלכלית של  האם .10

 נפגעה הרבה יותר .1

 נפגעה מעט יותר  .2

 נפגעה באותה מידה .3

 נפגעה פחות .4

 נפגעה הרבה פחות  .5
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 על פעילות חברתכם: באופן משמעותיציין לגבי כל אחת מהמגבלות הבאות האם היא משפיעה  .11

 צמצום של הטיסות הבינלאומיות )כן/לא( 11.1

 )כן/לא(צמצום התחבורה הציבורית  11.2

 הגבלת התנועה במרחב הציבורי )כן/לא(        11.3

 סגירת שווקים, חנויות, מרכזי מסחר, בילוי ופנאי )כן/לא( 11.4

 החינוך )כן/ לא( מוסדותסגירת  11.5

 )כן/לא(חולי קורונה עובדיםאו  עובדים מבודדים 11.6

 (אחר, פרט )כן/ לא 11.7

 

 החברה, אם יימשך המצב הקיים?להערכתך, כמה זמן ניתן יהיה להמשיך ולקיים את פעילות  .12

  הנחייה: הכוונה למצב הנוכחי בעת ביצוע הסקר.

 עד חודש .1

 עד שלושה חודשים .2

 עד חצי שנה .3

 מעל לחצי שנה  .4

 

של החברה בעקבות משבר  או האפליקציה אתר האינטרנטפעילותה באמצעות  את הרחיבההאם חברתכם  .13

 הקורונה?
 

 לחברה החדש או אפליקציה כן, הוקם אתר אינטרנט .1

של החברה )רכישה של מוצרים או  או האפליקציה קייםהכן, נוספו פעולות חדשות שניתן לבצע באתר  .2

 שירותים, אזור אישי עבור משתמש מוגדר ועוד(
 

 החברהאו האפליקציה של  לא נעשו שינויים באתר .3

 , אין אתר או אפליקציה לחברה לא רלוונטי .4

 אחר .5
  

 ? לשליחת השאלון בגל הבא כתובת המייל שלך יהמ .14

 
 ?(בעתיד )האם קיימות שאלות נוספות שהיית רוצה שנשאל לשאלון ותהער .15

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 !. מאחלים לך חזרה לימים שלפני המשבר בהקדם האפשריתודה רבה על שיתוף הפעולההשאלון הסתיים, 
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