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סקר 92% :מהעסקים בארץ לא רוצים לפתוח
בשבת
מכולת בירושלים .אילוסטרציה
צילום :אוהד צויגנברג "ידיעות
אחרונות"

מיכל מרגלית
שתף בפייסבוק

הפעילו וינקר ,עצרו בצד ,דוממו מנוע ...
התוצאות בכתבה הבאה

פורסם07:38 , 13.10.16 :

Recommend

 92%מבעלי העסקים בישראל אינם מעוניינים בפתיחת חנויותיהם בשבת ו 98%ציינו שהם

הדפסה

לא מקבלים פניות מלקוחות לפתיחת העסק בשבת .כך עולה מנתוני סקר בקרב בעלי עסקים.

שלח כתבה

כתבות נוספות בנושא בערוץ הכלכלה
משתלות מאוימות בקנסות ענק" :המדינה הורסת אותנו"
קרב על הקניות בשבת" :פגיעה בלקוחות ובנו"

הרשמה לדיוור
תגובה לכתבה
עיתון לחודש מתנה!

מרחבי הרשת

Opel

מהסקר שנערך בקרב  135בתי עסק עולה כי  98%מבעלי העסקים ציינו כי
אינם מקבלים פניות מלקוחות לפתיחת העסק בשבת .יותר ממחצית
מהנשאלים סבורים כי יש להפעיל תחבורה ציבורית בשבת
56

גיוס עובדים

לימודים

חברה לקידום תוכן שיווקי

את הסקר ערכה חברת המידע העסקי  ,CofaceBDIבקרב  135בתי עסק בפריסה ברחבי
הארץ .ממצאי הסקר מראים כי למרות הקולות הנשמעים בקרב חלק מהציבור החילוני בישראל,
בעלי העסקים דווקא אינם מעוניינים בפתיחת עסקים בשבת.
לעומתם 8% ,בלבד ציינו שהם מעוניינים לפתוח את חנויותיהן בשבת 98% .מבעלי החנויות
בסקר ציינו שהם אינם מקבלים פניות מלקוחות לפתיחת העסק בשבת ,לעומת  2%שכן קיבלו
פניות כאלה מלקוחות.

הכי באזזזז
 .1העליון :מותר לגזול מאלמנה את הריבית
על קצבאותיה
 .2אלה הערים ששוברות שיאים בתמ"א 38
 .3קנס לאל על :הטיסה  2פעוטות ללא
מקומות

לשאלה האם פתיחת עסקים בשבת תוביל לעלייה בפדיון החנויות היומי ,השיבו  21%מבעלי
החנויות שפתיחתן בשבת תוביל לגידול בפדיון ,ואילו  32%ציינו שהפדיון בשבת יהיה דומה
לפדיון ביום חול 47% .ציינו שהפדיון בשבת יהיה נמוך יותר מפדיון החנות ביום חול.

 .4בנק לאומי :הסתיימה התקלה הממושכת
באתר הבנק

תיקון   190מה המשמעות
שלו לחיסכון שלך?

 .5היום בו חברות ישראליות יפסיקו לזלזל
בלקוח

)אלטשולר שחם(

 .6מאומצת נדחתה בביהמ"ש :לא תפגוש את

זירת הקניות
פיצה האט! פיצה אישית +
תוספת לבחירה ב₪ 19.90

העוגה שתחלמו עליה כל הצום
)מחלבות גד(

לרכישה <<

 REGATTAזוג ראשון ב20%
זוג שני ב 40%הנחה
היכנסו עכשיו <<

)צילום(Gettyimages :

איך לקנות נדל"ן מניב מבלי
לשלם מס רכישה?
)גלובס(

מודעה

ללמוד סינית רק בדיאלוג
בי"ס לשפות של האוניברסיטה הפתוחה שליטה בסיסית בדיבור ,קריאה וכתיבה

ידיעות אחרונותמהדורת
סופ"ש לחודש מתנה!
היכנסו עכשיו <<

טלוויזיה LED 100 Hz ” 28
 HD SLIMמסדרה 4

/www.openu.ac.il/dialog

לרכישה <<

מהפכת משרד האוצר שהפכה
את קופות הגמל לאטרקטיביות
)מיטב דש(

1/5

רוב בעלי העסקים ) (81%סבורים ,כפי שעולה מהסקר ,שההחלטה על פתיחת העסק צריכה
להיות לשיקול דעת הבעלים ,לעומת  19%שסברו שההחלטה לא צריכה להיות על פי שיקול בעל
העסק.

הכנסו לחפש מבצע על צימר
פנוי בדיוק בשבילכם
לפרטים נוספים <<

יותר ממחצית ) (51%מהעסקים
סבורים שצריך להפעיל תחבורה
ציבורית בשבת ,לעומת 49%
שסבורים שלא צריך להפעיל
תחבורה ציבורית בשבת.

יומיים מתנה לחברים חדשים
באתר ההכרויות אלפא
להרשמה חינם <<
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Recommended by

10/13/2016
קבלו עד  30%הנחה בביטוח
מקיף לרכב

לדברי תהילה ינאי ,מנכ"לית
משותפת ב" ,CofaceBDIרוב
בעלי העסקים ציינו בסקר כי הם
אינם מעוניינים בפתיחת עסקים
בשבת ,וכששאלנו את הסיבות
לכך ,הם ציינו בין היתר כי הם
עובדים מספיק קשה במהלך
השבוע ומעוניינים ביום המנוחה.
חלק מבעלי העסקים טענו כי אין
מספיק תנועת לקוחות בשבת
באזור הפעילות שלהם וחלקם
הסבירו שהם בעצם דתיים".

להצעת מחיר <<

דרושים הצעות עבודה  עכשיו בישראל  28545משרות
מכירות

)(3562

תוכנה

)(2925

שירות לקוחות

)(2715

הוראה ,חינוך...

)(2628

אדמיניסטרציה

)(2199

הנדסה

)(1959

)(1699

אינטרנט

כספים וכלכלה

)(1092

חשמל ואלקטרוניקה

)(991

מחשבים ורשתות

)(915

אבטחת איכות QA

)(603

חומרה

)(244

דרושים סטודנטים
משרות בכירים

|
|

דרושים הייטק
עבודה בחו"ל

בתגובה לסקר ,ציינו בקואליציית
שבת שוויון ,המייצגת בעלי
עסקים שפועלת לקידום צמצום
המסחר בשבת ,כי "תוצאות הסקר הן הוכחה נוספת לכך שמרבית העסקים אינם מעוניינים
לעבוד בשבת אלא לבלות עם משפחותיהם ביום המנוחה השבועי .הטענה כי יש לאפשר לכל
עסק לבחור אם לפתוח בשבת או לא אינה תופסת במבחן המציאות ,מאחר שעסק שפועל
בשבת פוגע בשוויון המסחרי .מי שיקנה נעליים בשבת לא ישוב לעשות זאת גם במהלך
השבוע ,וכך עבודה בשבת יוצרת מציאות מפלה עבור כל מי שאינו מעוניין להקריב את חיי
משפחתו למען הכסף".
לצפייה בפרויקטים חדשים בנדל"ן לחצו כאן
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת
שלחו כתבה
תגיות:

שבת

הרשמה לניוזלטר
עסקים

שתף ב

עיתון לחודש מתנה! שתף ב

שתף ב

עסקים קטנים

אולי יעניין אותך גם

מרחבי הרשת

אחרי  50שנה :נפתרה
תעלומת "גלי הזאב הבודד"
)דיגיטל  וידאו(

הישראלים שיגדלו סלמון עבור אורתופדים חושפים הטיפול
הרפואי לשחיקת סחוס ללא
הנורווגים
)כלכלה(
ניתוח
)(Orthokine

מרחבי הרשת

מרחבי הרשת

מחקר מצא :הגיל המקסימלי
שבני אדם יוכלו להגיע אליו

שירות לקוחות בקופות גמל –
מי הראשון ומי אחרון?

בלי להתחכם   42%תשואה
בשנה וחצי.

)בריאות  וידאו(

)(Bizportal

)כלכליסט(
Recommended by
מודעות

ללמוד סינית רק בדיאלוג
בי"ס לשפות של האוניברסיטה הפתוחה שליטה בסיסית בדיבור ,קריאה וכתיבה
/www.openu.ac.il/dialog

קורס אקטואריה מקצועי
התכנית היחידה בארץ המכינה למבחני הסמכה לאקטוא\ית בכיר\ה  נותרו מקומות
אחרונים
/magid.huji.ac.ilאקטואריה

הכל כלול ב ₪ 29בלבד
כל המשפחה עוברת לגולן טלקום  קו ראשון ב ₪ 29והיתר ב ₪ 19בלבד! )עד  5קוים(
golantelecom.co.il/AllInclude/6GB

לכתבה זו התפרסמו  71תגובות ב 48דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג:

מהסוף להתחלה

 .48בטח שאלו שאלות בירושלים )לת(
)(13.10.16

 .47סקר בקרב  135עסקים בפריסה ארצית???!!!
)(13.10.16

 .46בואו נסכים שמי שרוצה פתיחת עסקים בשבת יהיה חייב לעבוד בשבת
אשק )(13.10.16

בוא נחייב את מי שמצביע בבחירות גם לרוץ לכנסת )לת(
אובליפיחה )(13.10.16
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 .45אם  98%טוענים כי אינם מקבלים פניות מלקוחות לפתיחת העסק בשבת
)(13.10.16

 .44אם רק חלק ייפתחו זה ייגרום נזק למי שלא פותח ) ..לת(
תחרות )(13.10.16

 .43ערב רב אם תבדקו בציציות תראו שלא כולם יהודים!!!! )לת(
איזה תגובות נגד ,יהודים שומרי תורה )(13.10.16

 .42סקר 100% :מבעלי העסקים הקטנים לא רוצים לקרוס )לת(
הרולד )(13.10.16

 .41בולשיט! סקר עקום לא משקף כלום )לת(
(foxy, tel aviv (13.10.16

 .40רוצה שהעסק שלו יהיה סגור בשבת אבל שתהיה תחבורה ציבורית) !?!?..לת(
מאיר ,חולון )(13.10.16

 .39בראשית פרק ד' .הנחים יומיים בשבוע מונעים יום מנוחה מעבדים) .לת(
אף אחד )(13.10.16

 .38התגלה כי  92מתוך  100עסקים שנשאלו היו בבעלות דתיים )לת(
עמית ,הרצליה )(13.10.16

 .37אין הסכמה
לא ) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

 .36מה זה החרטא הזה? סקר מוזמן שבמקרה מתאים לדיעות של המזמין
)(13.10.16

 .35לא מסכים
)(13.10.16

ואם החנות מולך יותר גדולה או יותר יפה?
יואב )(13.10.16

 .34אחלה "סקר"  135נשאלים כמו המסקנה הפשפש שקטעו את ששת רגליו )לת(
הפסיק לשמוע )(13.10.16

 .33אני מוכן לעבוד ששישבת ולא לעבוד ראשוןשני או רבעיחמישי
רפי ,מרכז )(13.10.16

אני מוכן לנסוע רק כשהרמזור אדום )לת(
) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

 .32בסוף כל אלה שבעד לעשות משבת יום חול יוכרחו בעצמם לעבוד בשבת )לת(
(13.10.16) .

 .31אני מוכן לעבוד ששישבת ולא לעבוד ראשוןשני או רבעיחמישי )לת(
רפי ,מרכז )(13.10.16

 .30מי שלא רוצה שלא יפתח ,אף אחד לא מכריח) .לת(
מגוחך )(13.10.16

 .29לבטל את שכר המינימום!
)(13.10.16

מדובר על עסקים פרטיים ולא ציבוריים מה תעשה תכריח אותו? )לת(
ליאור )(13.10.16

גם אני אדם פרטי ולא מוכן לשלם לקרן הפנסיה )לת(
) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

 .28שיקבעו כמו בלונדון עסק שפותח בשבת יהיה סגור ביום ראשון
אברהם ,תל אביב )(13.10.16

 .27אני הייתי מציעה להשבית לשרים וחברי הכנסת את הרכב והנהג
שולי )(13.10.16

 .26שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
ארז ,מרכז )(13.10.16

 .25כל הגויים לברלין מי שלא שומר שבת!!!!!!! )לת(
)(13.10.16

כל החרבנים והאייטולות לטהרן )לת(
)(13.10.16

אבל גוי לא אמור לשמור שבת ,אז מה הבעיה? )לת(
יגאל )(13.10.16

כל החשוכים לאפגאניסטאן!! )לת(
דניאל קלטי ,רחובות )(13.10.16

ועם מי ביבי ירכיב ממשלה????????????????? )לת(
)(13.10.16

 .24איפה הבעייה?? מי שלא רוצה לפתוח שלא יפתח .ולהיפך) .לת(
אלר )(13.10.16

הבעיה קשורה גם בזכויות העובדים שלהם שיכרחו לעבוד,אולא יתקבלו )לת(
דרור ,ירושלים )(13.10.16

 .23כל אחד שיחליט מה שהוא
קובי )(13.10.16

 .22עסקים בשבת
כהן צילה )(13.10.16

 .21בדקתם  135עסקים ממש סקר
)(13.10.16
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כשתבין משהו בסטטיסטיקה אז תדבר..
)(13.10.16

 .20לא הבנתי? לא רוצים לפתוח עסק בשבת? אל תפתחו )לת(
(tt (13.10.16

 .19תעשו סקר מקביל מי מוכן לעבוד בשבת) .לת(
קוקי )(13.10.16

 .18סקר לא עוזר כשאין מידע ושהאוכלוסיה רגילה למצב מסויים
שחר ,2תא )(13.10.16

 .17מצוין .גם אני לא רוצה לעבוד בשבת וחגים .עד שיש קצת משפחה )לת(
קוקי )(13.10.16

 .16מוסדות ציבור
עופר ) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

 .15אולי שכל אחד יפתח או לא יפתח מתי שהוא רוצה?
זק )(13.10.16

 135 .14בעלי עסק זה לא סקר מקיף מידי )לת(
(nir (13.10.16

 .13אם חצי מהם בעד תחבורה ציבורית בשבת זה נראה סקר משקף
)(13.10.16

 .12להפריד דתיים מהמדינה לפני שישחטו את החילונים ברחובות )לת(
חילונים תלויים בכיכר )(13.10.16

 .11לא הוגנת?
ישראל )(13.10.16

 .10אף פעם לא ניגשתי לבעל חנות לבקש ממנו לפתוח בשבת
נטע ,מרכז )(13.10.16

 .9נו באמת ...ממש סקר ...בסקר השתתפו  135בתי עסק !!!!!!!!
משה )(13.10.16

 .8הכפייה הדתית קיימת רק בכיוון של פתיחת העסקים בשבת) .לת(
אדי שור )(13.10.16

וגם בתחבורה ציבורית ,וגם בבתי חולים
משה ,ירושלים )(13.10.16

 .7אז אל תפתחו  ...אף אחד לא כופה עליכם...
)(13.10.16

אז זה יוצר כפיה הפוכה ,כי המתחרים יהיו חייבים גם הם לפתוח )לת(
ניר )(13.10.16

ניר ,ומה עם הקניונים שעמוסים בקונים במוצ"ש?
יגאל )(13.10.16

 .6עכשיו ליצמן וגפני יקפצו ויאמינו בסקרים )לת(
עיון )(13.10.16

 .5לא ביקשו כי לא שאלו )לת(
חיים ) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

 .4נו נו
טלי ) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

טלי קראת עד הסוף את הכתבה ??????
דני )(13.10.16

רק נגמר יום הסליחות והאחדות וכבר מרעילה את האווירה )לת(
דקה אחרי יום כיפור ) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

טלי כועסת כי היא נולדה כושונית מרוקאית )לת(
גג )(13.10.16

תסובבי תרנגול על הראש שלך בטהרן )לת(
)(13.10.16

תני לי לנחש ...צמת ביום כיפור
_ )(13.10.16

 .3עזבו את הדת זה חוק סוציאלי מהדרגה הראשונה
חילוני גמור )(13.10.16

מעולם לא גרת בתל אביב
עודד ) , 13.10.16נשלח מהאנדרואיד(

 .2מעולה אז בוא נסכם מי שרוצה פותח
ישראל )(13.10.16

נסכם שלא פותחים עסקים בשבת ,ופותחים תחבורה ציבורית בשבת
)(13.10.16

למה מסעדות כן
טל )(13.10.16

 .1להפעיל תחבורה ציבורית ולפתוח מקומות בילוי וחנויות מזון )לת(
די לכפיה דתית )(13.10.16
כל התגובות לכתבה "סקר 92% :מהעסקים בארץ לא רוצים לפתוח בשבת"
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