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Flash Eurobarometer 342
(Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency
and Green Markets, wave 1)
Country Questionnaire
Israel

FL342 - SMEs towards Resource Efficiency and Green Markets - IL
A

FL331 A
מדינה

B

FL331 B
מספר ראיון

C

FL331 C
קוד ( NACEמידע לדוגמה)

NACE

קוד  NACE - 4ספרות
FL331 NACE

גודל החברה (מידע לדוגמה)

SIZE

גודל החברה
FL331 SIZE
לכיוון יעילות בשימוש במשאבים ושווקים ירוקים SMES
שאל את כולם

כמה עובדים יש בחברה שלך?

SCR10a

)תשובה אחת בלבד( ) -סוקר :אם "לא יודע/מסרב לענות" ,קוד '('99999
עובדים
NEW
שאל את  SCR10bאם קוד "( 99999לא יודע/מסרב לענות") בשאלה SCR10a

כמה עובדים יש בחברה שלך?
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SCR10b

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5

אחד עד  9עובדים
עד  49עובדים 10
עד  249עובדים 50
עובדים ומעלה 250
לא יודע /מסרב לענות
NEW
אם , SCR10b = 5יש לסיים את הריאיון

כמה שנים קיימת החברה שלך?

SCR11

)'סוקר :אם "סירוב "קוד '- ' 998אם "לא יודע "קוד '(999
שנים
NEW

בשנתיים האחרונות ,האם המחזור השנתי של החברה שלך גדל ,קטן או נשאר ללא שינוי?

SCR12

)תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5

גדל
קטן
נשאר ללא שינוי
לא רלוונטי (לא להקריא)
לא יודע /מסרב לענות
NEW

מה היה המחזור שלכם בשנה שעברה?
)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5
6
7
8

אלף ש"ח או פחות 500
בין  500אלף ש"ח ל 2.5-מיליון ש"ח
בין  2.5מיליון ש"ח ל  10-מיליון ש"ח
מיליון ש"ח ל 49-מיליון ש"ח 10
בין  49מיליון ש"ח ל  245-מיליון ש"ח
למעלה מ  245-מיליון ש"ח
לא רלוונטי (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
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SCR13

האם החברה שלך מוכרת את מוצריה או את שירותיה?...

SCR14

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
1,
2,
3,
4,

ישירות לצרכנים
לחברות אחרות
למינהל הציבורי
לא יודע /מסרב לענות
NEW

מתוך התיאורים הבאים ,איזה תיאור הכי מתאים לחברה שלך ?החברה שלך...

Q1

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
עומדת בחקיקה הסביבתית אך אינה מעוניינת להתקדם מעבר לדרישות הללו ...
1
עומדת בחקיקה הסביבתית ושוקלת לעשות יותר ...
2
3

4
5
6

מתקדמת מעבר לדרישות הללו של החקיקה הסביבתית אך אין זה בעדיפות גדולה ...
אצלה
מתקדמת מעבר לדרישות הללו של החקיקה הסביבתית והדאגה לסביבה היא במקום ...
גבוה בסדר העדיפויות שלה
נתקלת בקשיים בעמידה בחקיקה הסביבתית ...
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q2אם קוד  1בQ1-
ערוך רוטציה בין שאלות  1עד Q2: 6

מהן הסיבות לכך שהחברה שלך אינה מעוניינת להתקדם מעבר לדרישות החקיקה הסביבתית?

)בהקראה  3-תשובות לכל היותר(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

3

הדרישות החוקיות מספיקות
העלויות הכרוכות בנקיטת אמצעים נוספים עולות על היתרונות הנובעים מהם
אין זה בעדיפות גבוהה עבור החברה שלך
מחסור במידע ביחס לנושא זה
חוסר במומחיות טכנית
אין מקורות פיננסיים למימון פעולות כאלו
אי אפשר לשפר את היעילות בשימוש במשאבים בחברה שלך (לא להקראה)
אחר (לא להקראה)
לא יודע /מסרב לענות

Q2

NEW
שאל את כולם
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q3: 7

אילו פעולות נוקטת החברה שלך כדי להיות יותר יעילה בשימוש במשאבים?

Q3

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

חיסכון במים
חיסכון בחשמל
שימוש בעיקר במקורות חשמל מתחדשים (כולל ייצור עצמי באמצעות לוחות סולריים וכו')
חיסכון בחומרים
צמצום בזבוז המשאבים
מכירת חומרי הפסולת לחברה אחרת
מיחזור
אחר (לא בהקראה)
אף אחד (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q4: 7

בשנתיים הקרובות ,אילו פעולות נוספות להשגת יעילות בשימוש במשאבים מתכננת החברה שלך ליישם?

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

חיסכון במים
חיסכון בחשמל
שימוש בעיקר במקורות חשמל מתחדשים (כולל ייצור עצמי באמצעות לוחות סולריים וכו')
חיסכון בחומרים
צמצום בזבוז המשאבים
מכירת חומרי הפסולת לחברה אחרת
מיחזור
אחר (לא בהקראה)
אף אחד (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q5עד  Q8אם קוד  1עד  8בQ3-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q5: 7

4

Q4

מהן הסיבות לכך שהחברה שלך נוקטת צעדים כדי להפוך ליותר יעילה בשימוש במשאבים?

Q5

)בהקראה  3-תשובות לכל היותר(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

תמריצים פיננסיים או פיסקליים או סוגים אחרים של תמיכה ממשלתית
ציפייה לשינויים עתידיים בחקיקה
ציפייה לסטנדרטים עתידיים בתחום המקצועי או בהקשר למוצרינו
דרישה מהלקוחות או מהספקים
יצירת יתרון תחרותי /הזדמנות עסקית
רצון להידמות למתחרים העיקריים שכבר נקטו פעולה בעניין
איכות הסביבה נמצאת בראש סדר העדיפויות של החברה שלך
אחר (לא בהקראה)
אף אחד (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW

אילו השלכות היו לפעולות שננקטו להשגת יעילות בשימוש במשאבים על עלויות הייצור בשנתיים האחרונות?

Q6

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5
6

הן הקטינו במידה משמעותית את עלויות הייצור
הן הקטינו במידה מעטה את עלויות הייצור
הן הגדילו במידה מעטה את עלויות הייצור
הן הגדילו במידה משמעותית את עלויות הייצור
לא הייתה להן השפעה (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW

בשנתיים האחרונות ,כמה השקעתם בממוצע לשנה כדי להפוך ליותר יעילים בשימוש במשאבים?

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5
6
7

עד  5%מהמחזור השנתי
מהמחזור השנתי 6-10%
מהמחזור השנתי 11-30%
מהמחזור השנתי 31-50%
מהמחזור השנתי 51-75%
למעלה מ 75%-מהמחזור השנתי
לא יודע /מסרב לענות
NEW
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Q7

האם החברה שלך משתמשת באחת או יותר ממערכות הניהול הסביבתי הבאות?

Q8

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
)EMAS (Environmental Management and Audit System
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

ISO 14001
)גזי חממה( ISO 14064
)מערכת לניהול אנרגיה( ISO 16000
מערכת מקומית
אחר (לא בהקראה)
אף אחד (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q9אם קוד  1עד  6בQ8-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q9: 5

מהן הסיבות העיקריות לכך שאתם משתמשים במערכת ניהול סביבתית?

Q9

)בהקראה  2-תשובות לכל היותר(
1,
2,

הספקים או הלקוחות דורשים זאת
זה תנאי לקבלת אישור למכור לגורמים ממשלתיים
מדובר בכלי ניהול מועיל לשיפור ביצועי החברה

3,
זה משדר אמינות לעולם החיצון (לקוחות ,שותפים עסקיים ,הציבור הרחב ,התקשורת וכו')
4,
רצון להידמות למתחרים העיקריים שכבר נקטו פעולה בעניין
5,
6,
7,

אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q10אם קוד  7בQ8-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q10: 8

מהן הסיבות העיקריות לכך שאינכם משתמשים במערכת ניהול סביבתי?

)בהקראה  2-תשובות לכל היותר(
מחסור במידע אודות מערכות ניהול סביבתי והיתרונות שלהן
1,
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Q10

מחסור במומחיות סביבתית ספציפית בתוך החברה
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

נדרש הרבה זמן ליישום
עלויות יישום ותפעול גבוהות
לא ברור מהם היתרונות בשוק
אין דרישה לכך בחקיקה
אין דרישה מהספקים או מהלקוחות
סטנדרטים אחרים בענף שלנו חשובים לנו יותר
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את כולם

האם החברה שלך השתתפה במכרז ציבורי שכלל דרישות בנושאי הסביבה?

Q11

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5

כן ,בהצלחה
כן ,אך נכשלה
כן ,אך התוצאה לא ידועה
לא
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q12ואת  Q13אם קוד  1עד  3בQ11-

מה היה הקושי העיקרי עבור החברה שלך ביחס לדרישות הסביבתיות שנכללו במכרז ציבורי כזה?

Q12

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5

עמידה בדרישות הסביבתיות
העלויות הכרוכות בדרישות אלו
להוכיח עמידה בדרישות הסביבתיות מבחינה אדמיניסטרטיבית
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW

באילו מהדרישות הסביבתיות הבאות שנכללו במכרזים ציבוריים הכי קשה לכם לעמוד?

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
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Q13

לספק מידע למינהל הציבורי כך שהם יוכלו לבסס את החלטותיהם בנוגע לזכייה במכרז על
עלויות מחזור-החיים של המוצרים ,השירותים או העבודות שהם מעוניינים לרכוש
(להקראה במידת הצורך :למשל על ידי מסירת נתונים אודות צריכת החשמל של ציוד
אלקטרוני ,עלויות מים ,משך חיים וכו' .המושג "עלויות מחזור חיים "כולל את כל העלויות
לאורך מחזור החיים של העבודות ,חומרי הגלם או השירותים -הן העלויות הפנימיות (כגון
פיתוח ,ייצור ,שימוש ,תחזוקה ועלויות ההשלכה לאשפה בסוף מחזור החיים) ,והן העלויות
החיצוניות ,בתנאי שניתן לכמת אותן ולעקוב אחריהן).

1
לספק הוכחות לכך שהמוצר/השירות שלכם עומד במפרטים מבוססי-ביצועים או מבוססי-
תפקוד (למשל ,שימוש מינימלי באנרגיה של הציוד שיירכש)
2
ליישם אמצעי ניהול סביבתי בעת ביצוע החוזה
3
4
5

אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q14אם קוד  1עד  8בQ3-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q14: 7

אילו סוגים של תמיכה חיצונית מקבלת החברה שלך ביחס לפעולותיה הסביבתיות?

Q14

)בהקראה -אפשר לציין מספר תשובות(
1,
2,
3,
4,

מימון ממשלתי (מענקים או ערבויות)
מימון פרטי מבנקים או מחברות השקעה
קרן הון סיכון
מימון פרטי מחברים וקרובי משפחה
ייעוץ או סיוע לא-כספי אחר מהמינהל הציבורי

5,
ייעוץ או סיוע לא-כספי אחר מחברות ייעוץ וביקורת פרטיות
6,
ייעוץ או סיוע לא-כספי אחר מארגונים עסקיים
7,
8,
9,

אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q15ו Q16-אם קוד  1או  5בQ14-

האם אתה מרוצה מאד ,די מרוצה ,מעט לא מרוצה או מאד לא מרוצה מרמת התמיכה הממשלתית בפעולותיכם
הסביבתיות?
)תשובה אחת בלבד(
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Q15

1
2
3
4
5

מאד מרוצה
די מרוצה
מעט לא מרוצה
מאד לא מרוצה
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q16רק במדינות EU27

Q16

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
NEW
שאל את כולם
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q17: 6

האם החברה שלך נתקלה באחד הקשיים הבאים בעת שניסתה לבצע פעולות סביבתיות?

)בהקראה -אפשר לציין מספר תשובות(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

9

מורכבות הנהלים האדמיניסטרטיביים/המשפטיים
קשיים בהתאמת החקיקה לחברה שלך
הדרישות הטכניות של החקיקה אינן מעודכנות
קשיים בבחירת הפעולות הסביבתיות המתאימות עבור החברה שלך
עלות הפעולות הסביבתיות
מחסור במומחיות סביבתית ספציפית
אחר (לא בהקראה)
אף אחד (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות

Q17

NEW
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q18: 7

איזה מאמצעי המדיניות הבאים לקידום יעילות בשימוש באנרגיה נראה לך אפקטיבי במיוחד?

Q18

)בהקראה  3-תשובות לכל היותר(
יותר מידע אודות חוזי שירות לאספקת אנרגיה ואפשרויות לחסוך באנרגיה
1,
תמריצים פיננסיים כגון החזרי מס ,מענקים והלוואות לתמיכה בהשקעות להגדלת היעילות
בשימוש באנרגיה
2,
חיבור פשוט לרשת החשמל אם החברה שלך מפיקה חשמל בעצמה
3,
פישוט הנהלים האדמיניסטרטיביים לקבלת אישור לבניית יכולות הפקת חשמל עצמיות
(התקנת לוחות סולריים וכו')
4,
5,
6,
7,
8,
9,

ביקורות אנרגיה בעלות סבירה
ייעוץ בנוגע לשימוש במערכת לניהול אנרגיה
כלי שהחברה שלי תוכל להשתמש בו כאמת מידה לשימוש שלה באנרגיה לעומת חברות
דומות
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW

מוצרים ושירותים "ירוקים "הם אלה שיש להם תפקיד חשוב בהפחתת הסיכון לסביבה ,צמצום זיהומים וניצול
יעיל של משאבים .למטרת סקר זה ,עשויים להיכלל בהגדרה זו גם מוצרים עם תכונות סביבתיות (למשל ,
מוצרים אורגניים ,מוצרים עם תווית אקולוגית ,מוצרים המכילים מרכיב משמעותי של תוכן ממוחזר ,מוצרים
המתוכננים באופן אקולוגי)...

האם החברה שלך מציעה מוצרים או שירותים ירוקים?
)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4

כן
לא ,אך אנו מתכננים לעשות זאת בשנתיים הבאות
לא ,ואנו לא מתכננים לעשות זאת
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q20אם קוד  1בQ19-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q20: 7
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Q19

באילו תחומים אתם מציעים שירותים ירוקים או מייצרים מוצרים ירוקים?

Q20

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
1,
2,
3,
4,
5,

חומרים ממוחזרים
אנרגיה מתחדשת
ניהול פסולת מוצקה
ביקורות ,ייעוץ וניהול בתחום החיסכון באנרגיה
בקרת זיהום אוויר
שירותים מקצועיים הקשורים לסביבה (ייעוץ ,מחקר ופיתוח ,חוזים ,הנדסה ,איסוף ,ניתוח
והערכת נתונים)

6,

7,
8,
9,

מוצרים או שירותים עם תכונות סביבתיות (למשל ,מוצרים אורגניים ,מוצרים עם תווית
אקולוגית ,מוצרים המכילים מרכיב משמעותי של תוכן ממוחזר ,מוצרים המתוכננים באופן
אקולוגי)...
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q21אם קוד  1בQ20-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q21: 5

אילו מוצרים או שירותים עם תכונות סביבתיות (למשל ,מוצרים אורגניים ,מוצרים עם תווית אקולוגית ,מוצרים
המכילים מרכיב משמעותי של תוכן ממוחזר ,מוצרים המתוכננים באופן אקולוגי )...מציעה החברה שלך ?
הערה לסוקרים :מדובר בייצור או בסחר

Q21

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

מזון ומשקאות
בנייה
טקסטיל ,ביגוד ומוצרי עור
ריהוט ,מוצרים מעץ ומנייר
מיכון וציוד אלקטרוני ומכני
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q22עד  Q24אם קוד  1בQ19-

איזה אחוז מהווים המוצרים והשירותים הירוקים הללו במחזור שלכם (נתוני השנה הפיננסית העדכניים ביותר)?

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2

11

מהמחזור השנתי 1-5%
מהמחזור השנתי 6-10%

Q22

3
4
5
6
7

מהמחזור השנתי 11-30%
מהמחזור השנתי 31-50%
מהמחזור השנתי 51-75%
למעלה מ 75%-מהמחזור השנתי
לא יודע /מסרב לענות
NEW

כמה זמן מוכרת החברה שלך מוצרים או שירותים ירוקים?

Q23

)בהקראה -תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4

ב 12-החודשים האחרונים
שנה עד  3שנים
למעלה מ 3-שנים
לא יודע /מסרב לענות
NEW
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q24: 8

מהן הסיבות העיקריות לכך שהחברה שלך מציעה מוצרים או שירותים ירוקים?

Q24

)בהקראה  3-תשובות לכל היותר(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

ביקוש מהלקוחות
דימוי החברה
סובסידיות /תמיכה ממשלתית
תמריצי מס
ערכי הליבה של החברה
יצירת יתרון תחרותי /הזדמנות עסקית
רצון להידמות למתחרים העיקריים
עמידה בחוקים ארציים ,אזוריים או מקומיים
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q25אם קוד  2עד  4בQ19-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q25 - 7

מהן הסיבות העיקריות לכך שהחברה שלך אינה מציעה מוצרים או שירותים ירוקים?

)בהקראה  3-תשובות לכל היותר(
1,
2,

12

אין מספיק ביקוש מהלקוחות
הדבר אינו מתאים או חשוב לדימוי החברה

Q25

מחסור בתמיכה ממשלתית מספקת (סובסידיות ,תמריצי מס וכו')
3,
הדבר אינו חשוב או תואם את ערכי הליבה של החברה
4,
הדבר אינו יוצר יתרון תחרותי או הזדמנויות עסקיות נוספות
5,
הדבר אינו רלוונטי מבחינת הרצון להידמות למתחרים העיקריים שלנו
6,
הדבר אינו רלוונטי מבחינת העמידה בחוקים ארציים ,אזוריים או מקומיים
7,
8,
9,

אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q26אם קוד  1בQ19-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q26 - 8

היכן מוכרת החברה שלך כרגע מוצרים או שירותים ירוקים?

Q26

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

בשוק המקומי
באיחוד האירופי
במדינות אירופאיות אחרות כולל רוסיה
בצפון אמריקה
באמריקה הלטינית (כולל מקסיקו)
באפריקה ו/או במזרח התיכון
באסיה ובדרום הפסיפיק
באוסטרליה ובאוקיאניה
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q27אם קוד  1בQ19-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q27 - 7

אילו סוגים של תמיכה חיצונית מקבלת החברה שלך עבור ייצור המוצרים או השירותים הירוקים שלה?

)בהקראה -ניתן לענות יותר מתשובה אחת(
1,
2,
3,
4,
5,
6,

13

מימון ממשלתי (מענקים או ערבויות)
מימון פרטי מבנקים או מחברות השקעה
קרן הון סיכון
מימון פרטי מחברים וקרובי משפחה
ייעוץ או סיוע לא-כספי אחר מהמינהל הציבורי
ייעוץ או סיוע לא-כספי אחר מחברות ייעוץ וביקורת פרטיות

Q27

ייעוץ או סיוע לא-כספי אחר מארגונים עסקיים
7,
8,
9,

אף אחד (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q28אם קוד  1או  5בQ27-

האם אתה מרוצה מאד ,די מרוצה ,מעט לא מרוצה או מאד לא מרוצה מרמת התמיכה הממשלתית במוצרים
ובשירותים הירוקים שלכם?

Q28

)תשובה אחת בלבד(
1
2
3
4
5

מאד מרוצה
די מרוצה
מעט לא מרוצה
מאד לא מרוצה
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q29אם קוד  1בQ19-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q29 - 4

איזה סוג של תמיכה יעזור לכם הכי הרבה להרחיב את מגוון המוצרים או השירותים הירוקים שלכם?

Q29

)בהקראה  2-תשובות לכל היותר(
תמריצים פיננסיים לפיתוח מוצרים ,שירותים או תהליכי ייצור חדשים
1,
סיוע באיתור שווקים או לקוחות פוטנציאליים למוצרים ולשירותים אלה
2,
ייעוץ טכני ושירותי ייעוץ לפיתוח מוצרים ושירותים או תהליכי ייצור
3,
4,
5,
6,
7,

שירותי ייעוץ לשיווק או להפצה
אף אחד (לא בהקראה)
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW
שאל את  Q30אם קוד  2עד  4בQ19-
ערוך רוטציה בין פריטים  1עד Q30: 4

איזה סוג של תמיכה יעזור לכם הכי הרבה להשיק את קווי המוצרים או השירותים הירוקים שלכם?
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Q30

)בהקראה  2-תשובות לכל היותר(
תמריצים פיננסיים לפיתוח מוצרים ,שירותים או תהליכי ייצור חדשים
1,
סיוע באיתור שווקים או לקוחות פוטנציאליים למוצרים ולשירותים אלה
2,
ייעוץ טכני ושירותי ייעוץ לפיתוח מוצרים ושירותים או תהליכי ייצור
3,
4,
5,
6,
7,

שירותי ייעוץ לשיווק או להפצה
אף אחד (לא בהקראה)
אחר (לא בהקראה)
לא יודע /מסרב לענות
NEW

תפקיד ירוק הוא תפקיד הקשור ישירות למידע ,לטכנולוגיות או לחומרים המשמרים או המשחזרים איכויות
סביבתיות .לביצוע תפקיד כזה נדרשים כישורים ,ידע ,הכשרה וניסיון ספציפיים.

בחברה שלך ,כמה עובדים במשרה מלאה ,כולל אותך ,עובדים בתפקידים ירוקים חלק מהזמן או כל הזמן?

Q31

)'סוקר :אם "אף אחד" ,קוד '- ' 997אם "סירוב" ,קוד '- ' 998אם "לא יודע/מסרב לענות" ,קוד '(999

עובדים
NEW

כמה עובדים ,כולל אותך ,את/ה מצפה שיעבדו בתפקידים ירוקים חלק מהזמן או כל הזמן בעוד שנתיים?

)'סוקר :אם "אף אחד" ,קוד '- ' 997אם "סירוב" ,קוד '- ' 998אם "לא יודע/מסרב לענות" ,קוד '(999

עובדים
NEW
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Q32

