
 

 

  מזהה למ"ס: 

  שם חברה:

  סוקר:

 
 11שאלון סקר קורונה גל 

 
משבר הקורונה. המטרה היא לספק  בנושאהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת סקר חירום 

, הקשיים העומדים בפני המגזר העסקיתמונת מצב עדכנית למקבלי ההחלטות על מצב העסקים ו

 בתהליך החזרה לשיגרה. 

 לשאלות הסקר. ההשתתפות בסקר חשובה מאוד.נודה על השבתך 

 אם לא ניתן לספק נתונים מפורטים, מספיקה הערכה. 

 

כמה עובדים מועסקים כיום בחברתכם? לא כולל עובדי חברת כוח אדם, לא כולל עובדים  .1

   בחל"ת______

 ?____חופשה ללא תשלום() תים כיום בחל"כמה עובדים נמצא 1.1

 

לא מעוניינים לחזור והם  הסגר האחרוןשפניתם אליהם לאחר  האם בחברתכם יש עובדים .2

 לעבודה מחל"ת?

 2.1 -המשך ל -כן .1

 3 -עבור ל -לא .2

 

מעוניינים לחזור מחל"ת? )יש לציין  לאוהם  שפניתם אליהםלהערכתך, מהו מספר העובדים  2.1

 מספר עובדים( 

 מעוניינים לחזור? לאמהי לדעתך הסיבה העיקרית שבגללה העובדים  2.2

 השכר נמוך יותראו  היקף המשרהא.           

 מעדיפים לקבל דמי אבטלהב.           

 שוב לחל"ת  שיוצאוג. חוששים           

 ד. אחר ________          

 להערכתך מספר העובדים שיועסקו בחברתכם בחודשים הקרובים:   .3

 יגדל.1

 ישאר ללא שינוי .2

 יקטן  .3

 

 



 

 

במסגרת הסיוע שמעניקה הממשלה למגזר העסקי בעקבות משבר הקורונה, האם החברה  .4

 לסוקר: כולל בקשות שאושרו, לא כולל בקשות שעדיין לא אושרו.   קיבלה או אושר לה:

 

 לא .2 כן .1 מענק

 לא .2 כן .1 הלוואה בערבות מדינה

סיוע ממשלתי אחר, פרט 

______________________________ 

 לא .2 כן .1

 

 ?מרץ מה היתה הפגיעה בפדיון של חברתכם עקב משבר הקורונה בחודש להערכתך, .5

 פגיעה לא היתה .1

 10%עד  .2

 25% -11%בין  .3

 50% -26%בין   .4

 75%  -51%בין  .5

 100% -76% בין .6

 

 

 ? אפריללהערכתך, מה תהיה הפגיעה בפדיון של חברתכם עקב משבר הקורונה בחודש .  6

   פגיעה לא תהיה .1

 10%עד  .2

 25% -11%בין  .3

 50% -26%בין   .4

 75%  -51%בין  .5

 100% -76% בין .6

 

  : 2020 של חברתכם בשנת ווח התפעולירה,2019לעומת שנת  .7

 הפרש בין סך ההכנסות לסך ההוצאות. מתקבל מדוח רווח והפסד.  -רווח תפעולי

 עלה  .1

 נותר ללא שינוי  .2

 7.1עבור לשאלה  –ירד  .3

 מהי מידת הפגיעה ברווח התפעולי?   7.1

 10%עד  .1

 25% -11%בין  .2

 50% -26%בין   .3

 75%  -51%בין  .4

 100% -76%מעל  .5



 

 

 עברנו להפסדים  .6

 

ציוד תקשורת,  מחשבים, )מכונות, 2020בשנת  ההשקעותכל האם סך  ,2019בהשוואה לשנת . 8

  : יוה( , אחרמבנים

  מאוד ותנמוכ  .1

 ותנמוכ .2

 ללא שינוי ונשאר .3

 גבוהות .4

  מאוד ותגבוה .5

  ? 2020בהשוואה לשנת , 2021בשנת  ההשקעות סךתגדיל את חברתכם להערכתך האם  .9

 ( , אחרציוד תקשורת, מבנים מחשבים, מכונות,הכוונה להשקעה ב)

 10 -עבור ל -כן  .1

 9.1 -המשך ל –לא  .2

 ?2020לעומת  2021מהי הסיבה העיקרית שבגללה לא תגדילו את ההשקעות בשנת  9.1

 אין צורך  .1

 אין תקציב .2

  במשק ודאותה חוסר .3

 אחר, פרט _____ .4

 

 לשאלון: ותהער .10

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________ 

 

 במערכת(  אם איןכתובת מייל ) .11

 והמשך יום טוב!השאלון הסתיים, תודה רבה על שיתוף הפעולה 
 
 

 


