
,יקריםמדריכים

".זכויות וחובות: נוער עובד"לפניכם שיעור העשרה בנושא 

:מקדימות למדריךהנחיות 

.הורד את המצגת והחומרים הנלווים ושמור אצלך•

.על המצגת ועל דפי הכנה לחידון, עבור על מערך השיעור•

.רמקולים, מקרן, מחשב עם חיבור לאינטרנט: להצגת המצגת ודא כי יש•

:המפגשמטרות 

.הלומדים יכירו את החוקים הנוגעים לעבודת בני נוער ואת ההשלכות לגביהם1.

.הלומדים יוכלו לקרוא תלוש משכורת ויכירו את רכיבי השכר והניכויים השונים2.
'ד45–המפגש משך 

:המפגשמבנה 

:מומלץ להיכנס לאתרים הבאים על מנת ללמוד על חוקים הנוגעים לעבודת נוער, למפגשכהכנה 
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/TeenagersWork.aspx

https://www.alljobs.co.il/ArticlePage.aspx?LinkWord=odd_job
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זמן מומלץסוג פעילותנושא

'ד5מליאהפתיחה והקרנת סרטון

'ד5מליאההיכרות

פעילותזכויות וחובות נוער עובדחידון+לחידוןהכנה 

מליאה+בקבוצות

'ד10+'ד10

היכרות עם תלוש השכר והסבר על  –הקניה 

מושגים בולטים בו

'ד10מליאה

'ד5מליאהעיבוד וסיכום המפגש



:  הערות למדריך

.את סרטון הפתיחההקרן
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:  הערות למדריך

.  הצג את עצמך ואת הניסיון והוותק שלך. זה הזמן להצגה עצמית•

מטרת  . בקש מהתלמידים שיציגו את עצמם והפנה אליהם את השאלות, לאחר מכן•

.  השאלות היא לעורר דיון ולהכניס את הלומדים לנושא דרך חוויה אישית

במידה וקיימת היכרות בין המדריך לתלמידים ניתן לדלג על ההיכרות השמית ולפנות  •
.לשאלות
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:  למדריךהערות

ולמה כדאי , בתחילת הלמידה חשוב לשקף לתלמידים מה התועלות שיופקו מהלמידה•

.להם בכלל להשקיע עכשיו זמן ואנרגיה

.הצג את הנושאים בהם נעסוק במפגש•

ציין שעבודה היא חלק משמעותי מהחיים ובכל גיל חשוב להכיר את הזכויות והחובות שלנו  •

.  כמועסקים

החוק מחייב את  (. 1543-ג"עבודת נוער תשי)הסבר כי העסקת בני נוער מעוגנת בחוק •

המחוקק דאג לבני הנוער והבטיח את זכויותיהם תוך  . המעסיקים וגם את בני הנוער

החוקים השונים  . במשך השנים נעשו תיקונים בחוק ונוספו שינויים. התחשבות בגילם

הדגש כי חשוב שגם בני הנוער יכירו את זכויותיהם  . מופיעים באינטרנט באתרים שונים
.וחובותיהם
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:הערות למדריך

משחק  /הסבר כי את ההיכרות עם חוקי העבודה של נוער עובד נעשה באמצעות חידון•

.חידון זכויות וחובות נוער עובד-תחרות בין קבוצות 
–הכנה לחידון "חלק לכל משתתף בקבוצה את דפי . קבוצות3-4-חלק את המשתתפים ל•

על כל קבוצה ללמוד היטב את החוקים ולהיערך  ". עיקרי זכויות וחובות נוער עובד

.לתחרות

כך , לאחר ההכנה בקש מהלומדים להפוך את הדף! שים לב. דקות10-הקצה להכנה כ•

.שלא ייעשה בהם שימוש במהלך החידון
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:הערות למדריך

:  הסבר למשתתפים את כללי החידון•

אך הניקוד  , ידי משתתפים בודדים מהקבוצה-המענה על שאלות החידון הוא על•

לכן הקבוצה צריכה להבטיח שכל חבריה מתכוננים  ,הוא משותף לכל הקבוצה

.היטב

וישאל אותו  ' המדריך יפנה לאחד המשתתפים מקבוצה א: התנהלות החידון•

רק למשתתף זה מותר לענות ורק תשובה מלאה תעניק את מלוא  . שאלה
ענה תשובה  , אם ענה לא נכון. נקודות4קבוצתו מקבלת –אם ענה נכון . הנקודות

אם  . 'המדריך יעביר את השאלה לחבר אחר בקבוצה א–חלקית או לא ענה 

אם המשתתף השני ענה  . נקודות3הקבוצה מקבלת -המשתתף השני ענה נכון 
המדריך יעביר את השאלה לחבר  –ענה תשובה חלקית או לא ענה , לא נכון

' אם גם החבר מקבוצה ב. נקודות על תשובה נכונה2תקבל ' קבוצה ב. 'בקבוצה ב

.  המדריך יציג את התשובה הנכונה ואף קבוצה לא תקבל ניקוד, לא ענה נכון

הניקוד בחידון הוא משותף  . וכך הלאה', השאלה החדשה הבאה תופנה לקבוצה ב

לכן חשוב שכל קבוצה תדאג שכל חבריה יהיו מוכנים ויכירו את  , לכל הקבוצה

.החוקים

החידון מצורף עבורך גם כקובץ  -לנוחותך .לפי הכללים הרשומים לעיל, העבר את החידון•

.נפרד

דיון קצר תוך כדי  אפשר. ודא שהחוקים מובנים למשתתפים לפני שתעבור לשאלה הבאה•

.אם מיועד להבהרת החוק, החידון

.  הענק פרס קטן לקבוצה המנצחת, אם יש לך אפשרות. רשום את הנקודות על הלוח•

,  ציין כי ניתן למצוא באינטרנט אתרים ובהם כל החוקים והתקנות הנוגעים לעבודת נוער•

אתר של הנוער  , ד"אתרים של משרדי עו, אתר משרד התעשייה המסחר והתעסוקה: כגון

קיימת אפשרות לשאול  , כמו באתר הנוער העובד, בחלק מאתרי האינטרנט. העובד ועוד

.שאלות ולקבל תשובות 6



.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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.הקרא את השאלה•

.הקלק להצגת התשובה, מענהלאחר•
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:הערות למדריך
.  תלוש השכר–סכם בכמה מילים את החידון ועבור לנושא הבא •

אכן  –הדגש שחשוב לוודא שכל הכסף שמגיע לך -קשר את נושא הזכויות לתלוש השכר •

. משולם לך

בליווי תלוש משכורת המפרט את  , הסבר כי נוער עובד מקבל תשלום עבור תעסוקתו•

.רכיבי השכר

התשלום אינו מלווה בתלוש  , סיטר-כגון הוצאת כלבים או בייבי, "פרטיות"ציין כי בעבודות •

.  משכורת

.  הצג את מבנה תלוש המשכורת בהתאם לדוגמה בשקף•

.אך מכילים מידע זהה, שתלושי השכר יכולים להיראות שונהציין•

:הבולטים בתלוש השכרהאיזוריםהסבר על •

:  והמעבידפרטי העובד•

כולם , מצב משפחתי ועוד, חלקיות המשרה, דרג, נתונים אישיים כמו ותק•

.  משפיעים על גובה השכר המשולם

.מספר ימי חופשה וימי מחלה, ימי עבודה ושעותמספר•
(.  יוסבר בשקף הבא–לפני ניכויים )השכר המשולם : תשלומים•

בהנחה שהמשתתפים  , תוכל לנהל חלק זה של השיעור באמצעות שאלות ותשובות•
.מכירים קצת את הנושא
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:הערות למדריך

.הסבר מהו שכר הברוטו ושכר הנטו•

בין שכר הברוטו לשכר לא יהיה הבדל גדול, תקרת ההכנסה נמוכה יחסיתציין שכאשר•

.  הנטו

אשר כל מי שעובד כשכיר ומקבל  , הסבר כי ישנם מספר מונחים בסיסיים מתחום העבודה•

הורדה של סכומי כסף משכר  ":ניכויים"ובהם המונח, צריך להכיר אותם, תלוש משכורת

.'וכומס הכנסה , ביטוח לאומי: כגון, הברוטו למטרות שונות
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:הערות למדריך

:הסבר על שני הניכויים העיקריים•

למימון הזכויות  , ניכוי סכום כסף מהכנסות העובדים במדינה: לאומיביטוח•

.החברתיות של אזרחים הזקוקים לסיוע

מס שהמדינה מטילה על הכנסותיהם של אדם או  : הכנסהמס הקלק והצג את •

,  ביטחון, חינוך: כגון, למטרה של כלל החברה, בהתאם לגובה ההכנסה, חברה

.'וכותשתיות 

בחוק שממנו  ציין שייתכן שהם לא יתקלו בניכוי מס הכנסה עד שיגיעו לסכום מינימום•

.  גובים את המס

בו הם מדווחים את פרטיהם  , למס הכנסה101ציין כי בני נוער חייבים למלא טופס •

סף המס  )בני נוער עובדים העוברים את סף המס צריכים לשלם מס הכנסה . האישיים
(.עשוי להשתנות מעת לעת
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:  למדריךהערות

:ציין שבמפגש זה עסקנו בחובות וזכויות של נוער עובד•

.למדנו מהן הזכויות והחובות שלנו כנוער עובד1.

.למדנו להכיר את תלוש השכר שלנו2.

.  הכרנו מושגים חשובים בעולם העבודה שישמשו אותנו לאורך החיים3.
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:הערות למדריך

:  ולשתףאחדמשפטמהתלמידים לבחורבקש. זמן לסכם, רגע לפני סיום•

?  איך הרגשתם בלמידה•

?דבר אחד חדש שלמדתם•

?תובנה אחת שתיקחו אתכם מהלמידה•
.היפרד מהלומדים בכמה מילים אישיות שלך•
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:הערות למדריך

-חלק לכל משתתף את הדף עם חוקי העבודה שחולק כהכנה לחידון , בסוף המפגש•
".עיקרי זכויות וחובות נוער עובד–הכנה לחידון "
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