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?מה סקטור הפעילות של החברה. 1



?מה מספר העובדים בחברה. 2



?ואם כן באיזה היקף, ת"האם עובדים הוצאו לחל. 3



?האם עובדים פוטרו ובאיזה היקף. 4



?האם החברה נקטה הורדת שכר. 5



האם ומתי החברה מתכננת לבצע פיטורים בהיקף , אם המצב הנוכחי יימשך. 6

?ומעלה15%של , נרחב



?  האם החברה גיבשה תוכנית לשנה הקרובה להתמודדות עם נזקי הקורונה. 7

ניתן להשיב על יותר מאפשרות אחת



?בעוד כמה חודשים תזדקק החברה לגיוס נוסף. 8



תמצית ומסקנות  

.ורק כרבע ממדעי החיים, (ומתוכן הרוב חברות תוכנה)טק -רוב המשיבות הן חברות מתחום ההיי1.

(.  עובדים30עד )וקטנות ( עובדים10עד )מהמשיבות הן חברות זעירות 90%כמעט 2.

ת  "הוציאו לחל32%-כ, מנגד. ת או שהוציאו רק עובדים בודדים"לא הוציאו כלל עובדים לחל60%-כ3.

.את כל העובדים או את רובם

נוספים מכלל  35%אך , (17%-כ)חברות שכבר פיטרו את רוב העובדים או חלקן הן עדיין מיעוט 4.

.  החברות עדיין צפויים לשקול צעדי פיטורים מיד לאחר הפסח

שוקלות הורדת שכר מיד  28%-כ. מהחברות ביצעו הורדת שכר נרחבת או צעד דרסטי אחר542%.

.  אמרו שאינן שוקלות זאת כלל26.5%-רק כ. לאחר החג

שכבר בוצעו או שמתוכננים מיד לאחר החג  , שני גלי נזק כבר ניכרו בדמות פיטורים בהיקף נרחב6.

ניתן לצפות לגל שלישי ברבעון השלישי של השנה אצל  (. מהחברות40%-שניהם יחד מסתכמים לכ)

.  אלא אם יגיעו התאוששות או סיוע ניכר עד אז–נוספים 27%



המשך-תמצית ומסקנות 

שכבר בוצעו או שמתוכננים מיד לאחר החג  , שני גלי נזק כבר ניכרו בדמות פיטורים בהיקף נרחב. 6

27%ניתן לצפות לגל שלישי ברבעון השלישי של השנה אצל (. מהחברות40%-שניהם יחד מסתכמים לכ)

.  אלא אם יגיעו התאוששות או סיוע ניכר עד אז–נוספים 

שינוי  : דרכי התמודדות נפוצות. מהחברות העידו שאין להן תכנית מיוחדת לטיפול במשבר15%-רק כ. 7

דרך נפוצה נוספת היא  (. שני הסעיפים יחד58%-כ)א או פיתוח "קיצוץ בהוצאות כ, (18%-ג)מודל עסקי 

(.  32.5%-כ)מדיניות מרחיבה של גיוס 

והמשכו בחצי  ( מהחברות במצטבר69%-כ)על רקע זה צפוי גל גיוסי הון במהלך חצי השנה הקרובה . 8

.   לא זקוקות להון כלל בשנה הקרובה10%-רק כ(. 16%עוד )השנה שלאחר מכן 

צפויות  , קיצוץ בהוצאות ובכוח אדם מול גיוס הון נוסף כתנאי להמשך פעילות, שתי מגמות הפוכות אלה. 9

.  בעיקר בקרב חברות קטנות ובינוניות, לאפיין את מחצית השנה הקרובה

.  לא ניכרו הבדלים משמעותיים בין הסקטורים השונים בכל הנוגע לתכנון מדיניות קיצוצים מקיפה10.



For more information please contact IATI’s Content Manager: avivit@iati.co.il


