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מה גודל החברה?
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(0%) 0
(14%) 7
(4%) 2

(12%) 6
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מה אחוז העובדים בחברה 
שחזרו לעבודה במשרד?

20.4%32.7%

44.9%

0%-15%
15%-40%
40%-80%

80%-100%

(44.9%) 22
(32.7%) 16
(20.4%) 10

(2%) 1



מה אחוז העובדים 
שצפוי לחזור למשרד 

23.1%עד סוף 2020?
36.5%

40.4%

(40.4%) 21
(36.5%) 19
(23.1%) 12

(0%) 0

0%-15%
15%-40%
40%-80%

80%-100%



האם החברה שוקלת לאפשר 
עבודה מהבית באופן קבוע? 

ואם כן באיזה היקף?

13.5%

11.5%

65.4%

יום בשבוע - 7 (13.5%)
2-3 ימים בשבוע - 34 (65%)

3-4 ימים בשבוע - 1 (1.9%)
עבודה מלאה מהבית - 4 (7.7%)

לא שוקלת כלל - 6 (11.5%)



45%
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21.3% 10

48.9% 23

51.1% 23

23.4% 11

38.3% 18

6.4% 3



67.3% 35

57.7% 30

75% 39

5.8% 3

אילו דרכים מיישמת החברה ליצירת 
תחושת חיבור ושייכות בעבודה מהבית?



הרצאות ופעילויות העשרה מרחוק

משלוחי שי/ צ‘ופרים

0 10 20 30 40

20 (38.5%)

35 (67.3%)

שמירה על איש קשר פרטני(75%) 39



במידה שהתחדשה הפעילות במשרד, מהם האתגרים 
הגדולים ביותר בעבודה במסגרת התו הסגול?

22.5%

17.5%

30%

12.5%

חיכוכים מול עובדים שפחות מקפידים על הכללים - 9 (22.5%)
שמירה על יעילות בנוכחות דלילה - 5 (12.5%)

עומס של שיחות זום - 12 (30%)
צורך במתן תחושה של "עסקים כרגיל" - 7 (17.5%)

דאגה לבריאות העובדים/קושי של העובדים לשמור על ריחוק 
חברתי - 1 (2.5%)

אין יכולת לפקח על הקפדה על הכללים בחללים 
ציבוריים/עובדים בחלל משרדים משותף - 1 (2.5%)

ניהול מעורב (חלק משרד חלק בית) - 1 (2.5%)
לא עובדים מהמשרד בכלל - 1 (2.5%)

כל הסעיפים - 1 (2.5%)
סינכרון/יצירת מפגשי פרוייקט - 1 (2.5%)
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האם יזמתם ימים קבועים 
ללא ישיבות/שיחות זום?

23.3%

10%

40%

כל יום יש דיילי של 15 דק לסנכרון - 1 (3.3%)

תלוי מנהל - 1 (3.3%)

לא - 12 (40%)

יום בשבוע - 7 (23.3%)

יומיים בשבוע - 0 (0%)

חצי יום בשבוע - 3 (10%)

לא, אבל באופן טבעי כחברה גלובלית ימי א פחות 

עמוסים -  2 (6.7%)

לא, עדיין לא - 1 (3.3%)



מדיניות חופשה

20%24%

52%

מעודדים לקחת - 26 (52%)

מחייבים לקחת - 12 (24%)

הדממות מרוכזות - 10 (20%)

מדיניות חופשה ללא הגבלה - 2 (4%)



האם היו אצלכם שינויים 
באחוז הפיטורין בחברה מאז 

תחילת תקופת הקורונה?

84.6%

עלייה  - 3 (5.8%)

עלייה משמעותית 0 - (0%)

ירידה 3 - (5.8%)

ירידה משמעותית 2 - 2 (3.8%)

ללא שינוי - 44 (84.6)



האם היה שינוי באחוז המתפטרים 
מאז תחילת תקופת הקורונה?

13.7%

60.8%

17.6%

עלייה - 7 (13.7%)
עלייה משמעותית - 0 (0%)

ירידה 9 (17.6%)
ירידה משמעותית - 4 (7.8%)

ללא שינוי 31 (60.8%)



באיזה לבל היו המשרות שפוטרו?

28.6% 28.6%

42.9%

בכירות - 10 (28.6%)
מגוון - 2 (5.7%)

לא בוצעו פיטורין על רקע 
הקורונה - 10 (28.6)
עובדים - 15 (42.9%)



21.2%

מאיזה תחומים היו הפיטורין 
בחברה מאז תחילת 

הקורונה (אפריל 2020)?

טכנולוגי - 11 (33.3%)
תפקידי ניהול - 1 (3%)

תפקידי מטה - 2 (6.1%)
מכירות - 1 (3%)

שיווק - 1 (3%)
לא היו - 7 (21.1%)



כמה אחוז מהעובדים יצאו 
לחל''ת מאז תחילת 

הקורונה (אפריל 2020)?

0%-15%(97.9%) 46 -
(2.1%) 1 -

(0%) 0 -
(0%) 0 -

15%-40%
40%-80%

80%-100%

97.9%



כמה אחוז מהעובדים שהוצאו 
לחל''ת חזרו מהחל''ת?

(91.4%) 32 -
(0%) 0 -
(0%) 0 -

(8.6%) 3 -

0%-15%
15%-40%
40%-80%

80%-100%

8.6%

91.4%



כמה עובדים חדשים 
גויסו מאז תחילת 

הקורונה (אפריל 2020)?

1-20
20-50

50-100
100-200

200+

21.6%

21.6% (43.1%) 22 -
(21.6%) 11 -
(21.6%) 11 -

(7.8%) 4 -
(5.9%) 3 -



באיזה תחומים גויסו עובדים 
חדשים מאז תחילת הקורונה 

(אפריל 2020)?

75.5%

(75.5%) 37 -
(4.1%) 2 -

(2%) 1 -
(0%) 0 -
(2%) 1 -

(6.1%) 3 -
(2%) 1 -
(2%) 1 -



עד כמה אתם צופים שינוי 
בדרישות תנאי הסף של 

המועמדים העתידיים 
(מאז תחילת הקורונה)?

9.6%

40.4%

50%

כלל לא - 26 (50%)
במידה מועטה - 21 (40.4%)

במידה רבה - 5 (9.6)
במידה רבה מאוד


