
החופש בא, לעבודה

 בני נוער רבים מנצלים את החופש הגדול לא רק למנוחה ובילויים, 
אלא גם לעבודה שתכניס להם קצת כסף. המשימה הזאת - למצוא 
עבודה לתקופה קצרה, אף פעם לא הייתה קלה, והשנה היא קשה 

במיוחד, בשל המצב הכלכלי.
 העבודות שמציעים לבני הנוער הן בעיקר מלצרות, עבודה ברשתות 
המזון המהיר, שיווק והדרכה בקייטנות. וכאמור, למצוא עבודה 
לחופש זו משימה לא קלה, אבל כדאי לנסות. הדרך הטובה והפשוטה 
ביותר היא לצאת לסיבוב בין החנויות, המסעדות ורשתות המזון 
המהיר שבעיר המגורים. להיכנס, להציע את עצמכם, לחפש שלטים על 

חנויות שמחפשות עובדים, להשאיר מספר טלפון.
 אפשר וכדאי גם לנסות להשיג עבודה דרך ההורים, אם הם עובדים 
במקום שמעסיק בני נוער.כן, זה הזמן להפעיל פרוטקציה (במילה יפה 
יותר : קשרים). גם בשירות התעסוקה נערכים במיוחד לחופש הגדול. 

לכן כדאי לגשת לסניף של שירות התעסוקה ולברר מה מציעים שם.
 מעסיקים רבים רוצים לנצל את בני הנוער ולהרוויח על גבם קצת 
כסף. ולכן, גם לבני הנוער, גם להורים וגם למעסיקים כדאי לדעת שיש 
חוקים ברורים בנושא, ומי שלא ימלא אחריהם - עלול לעמוד למשפט. 

וזה מה שכדאי לדעת לפני שמתחילים לעבוד:

- מותר להעסיק בני נוער מגיל 14 ומעלה.
- מותר להעסיק נער או נערה לא יותר משמונה שעות ביום (40 שעות 

בשבוע) - מי שעובד שש שעות ומעלה זכאי להפסקה של עד 45 דקות.
- שכר המינימום: עד גיל 16 - 13 שקל לשעה (או 2.287 שקל לחודש). 
בני 16 עד 17 - 14 שקל לשעה (2.449 שקל לחודש). בני 17 - 18 - 15.50 

שקל לשעה (2.710 שקל לחודש).
- חובה לשלם גם הוצאות נסיעה, עד 19 שקל ליום עבודה.

- עד שכר של 3.800 שקל, בני הנוער לא משלמים מס הכנסה.
- המעסיק חייב לשלם עבור בני הנוער את דמי הביטוח הלאומי. אסור 

לו לנ ּכות את הסכום הזה מהשכר שלהם.
- אסור להעסיק בני נוער בלי לשלם להם, גם אם מדובר בתקופה של 

התלמדות.
 תנועת הנוער העובד והלומד מפעילה טלמסר, שבו מסבירים לבני 
הנוער את הזכויות שלהם בנושאי עבודה, וגם עוזרים לתבוע מעסיקים 

שלא שילמו או שפעלו בניגוד לחוק. מספר הטלפון: 03-7651212.
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ָ ּבא, ָלֲעב ֹוָדה ֹחֶפ ׁש  ַה

ָ ּלא  ֹחֶפ ׁש ַהָ ּגד ֹול לֹא ַרק ִלְמנ ּוָחה  ּוִב ּל ּוִיים, ֶא ְ ּצִלים ֶאת ַה ִ ּבים ְמַנ ְ ּבֵני ֹנַער ַר  
ֹצא ֲעב ֹוָדה  ֹ ּזאת - ִלְמ ִ ׂשיָמה ַה ְ ּמ ֶ ּכֶסף. ַה ַ ּתְכִניס ָלֶהם ְקָצת  ֶ ׁש ַ ּגם ָלֲעב ֹוָדה 
ֶ ׁשל  ְ ּב ִ ּבְמֻיָחד,  ָ ׁשה  ָ  ּׁשָנה ִהיא ָק ָ ּלה, ְוַה ַ ּפַעם לֹא ָהְיָתה ַק ִלְתק ּוָפה ְקָצָרה, ַאף 

ָ ּכִלי. ַ ּכְל ָ ּצב ַה ַ ּמ ַה
ְ ׁשת ֹות  ְ ּבִר ְ ּבִעָ ּקר ֶמְלָצר ּות, ֲעב ֹוָדה  ֹ ּנַער ֵהן  ִ ּציִעים ִלְבֵני ַה ַ ּמ ֶ ׁש  ָהֲעב ֹוד ֹות 
ֹחֶפ ׁש ז ֹו  ֹצא ֲעב ֹוָדה ַל ַ ּבַ ּקְיָטנ ֹות. ְוָכָאמ ּור, ִלְמ ִ ׁש ּו ּוק ְוַהְדָרָכה  ָ ּמִהיר,  ָ ּמז ֹון ַה ַה
ְ ּבי ֹוֵתר ִהיא  ְ ּפ ׁש ּוָטה  ְ ּכַדאי ְלַנ ּס ֹות. ַהֶ ּדֶרְך ַה ּט ֹוָבה ְוַה ָ ּלה, ֲאָבל  ִ ׂשיָמה לֹא ַק ְמ
ָ ּבִעיר  ֶ ׁש ָ ּמִהיר  ָ ּמז ֹון ַה ְ ׁשת ֹות ַה ִ ּמְסָעד ֹות ְוִר ֵ ּבין ַהֲחֻנ ּי ֹות, ַה ָלֵצאת ְלִסיב ּוב 
ְ ׁשָלִטים ַעל ֲחֻנ ּי ֹות  ֵ ּפ ׂש  ִ ּציַע ֶאת ַעְצְמֶכם, ְלַח ָ ּכֵנס, ְלַה ְ ּמג ּוִרים. ְלִה ַה

ָ ּפר ֶטֶלפ ֹון. ְ ׁשִאיר ִמְס ְ ּפ ׂש ֹות ע ֹוְבִדים, ְלַה ְ ּמַח ֶ ׁש
ִ  ּׂשיג ֲעב ֹוָדה ֶ ּדֶרְך ַהה ֹוִרים, ִאם ֵהם ע ֹוְבִדים  ַ ּגם ְלַנ ּס ֹות ְלַה ָ ׁשר  ּוְכַדאי   ֶאְפ
ָ ּלה ָיָפה  ְ ּבִמ ְ ּפר ֹוֶטְקְצָיה ( ְ ּזַמן ְלַהְפִעיל  ֵ ּכן, ֶזה ַה ְ ּבֵני ֹנַער.  ַ ּמֲעִסיק  ֶ ׁש ְ ּבָמק ֹום 
ֹחֶפ ׁש ַהָ ּגד ֹול. ָלֵכן  ִ ּבְמֻיָחד ַל ַ ּתֲעס ּוָקה ֶנֱעָרִכים  ֵ ׁשר ּות ַה ְ ּב ַ ּגם  ָ ׁשִרים).  י ֹוֵתר : ְק

ָ ׁשם. ִ ּציִעים  ַ ּתֲעס ּוָקה  ּוְלָבֵרר ַמה ַמ ֵ ׁשר ּות ַה ֶ ׁשל  ְ ּסִניף  ֶ ׁשת ַל ְ ּכַדאי ָלֶג
ֶ ּכֶסף.  ָ ּבם ְקָצת  ַ ּג ֹ ּנַער  ּוְלַהְרִויַח ַעל  ְ ּבֵני ַה ֵ ּצל ֶאת  ִ ּבים ר ֹוִצים ְלַנ  ַמֲעִסיִקים ַר
ִ ּקים  ֶ ׁשֵ ּי ׁש ֻח ְ ּכַדאי ָלַדַעת  ַ ּמֲעִסיִקים  ַ ּגם ַלה ֹוִרים ְוַגם ַל ֹ ּנַער,  ַ ּגם ִלְבֵני ַה ְוָלֵכן, 
ְ ׁשָ ּפט. ְוֶזה ַמה  ֹמד ְלִמ ֵ ּלא ַאֲחֵריֶהם - ָעל ּול ַלֲע ֶ ׁש ּלֹא ְיַמ ֵ ׂשא,  ּוִמי  ַ ּב ּנ ֹו ְ ּבר ּוִרים 

ֹבד: ַ ּמְתִחיִלים ַלֲע ֶ ׁש ְ ּכַדאי ָלַדַעת ִלְפֵני  ֶ ׁש

ִ ּגיל 14 ָוַמְעָלה. ְ ּבֵני ֹנַער ִמ ָ ּתר ְלַהֲעִסיק  - ֻמ
ָ ׁשע ֹות  ְ ּבי ֹום (40  ָ ׁשע ֹות  ְ  ּׁשמ ֹוֶנה  ָ ּתר ְלַהֲעִסיק ַנַער א ֹו ַנֲעָרה לֹא י ֹוֵתר ִמ - ֻמ

ֶ ׁשל ַעד 45 ַ ּד ּק ֹות. ַ ּכאי ְלַהְפָסָקה  ָ ׁשע ֹות ָוַמְעָלה ַז ֵ ׁש ׁש  ֶ ׁשע ֹוֵבד  ָ ׁשב ּוַע) - ִמי  ְ ּב
ֹחֶד ׁש).  ֶ ׁשֶקל ְל ָ ׁשָעה (א ֹו 2.287  ֶ ׁשֶקל ְל ִ ּגיל 16 - 13  ִ ּמיִנימ ּום: ַעד  ָ ׂשַכר ַה  -
ְ ּבֵני 17 - 18 - 15.50  ֹחֶד ׁש).  ֶ ׁשֶקל ְל ָ ׁשָעה (2.449  ֶ ׁשֶקל ְל ְ ּבֵני 16 ַעד 17 - 14 

ֹחֶד ׁש). ֶ ׁשֶקל ְל ָ ׁשָעה (2.710  ֶ ׁשֶקל ְל
ֶ ׁשֶקל ְלי ֹום ֲעב ֹוָדה. ַ ּגם ה ֹוָצא ֹות ְנִסיָעה, ַעד 19  ַ ׁשֵ ּלם  - ח ֹוָבה ְל

ְ ּלִמים ַמס ַהְכָנָסה. ַ ׁש ֹ ּנַער לֹא ְמ ְ ּבֵני ַה ֶ ׁשֶקל,  ֶ ׁשל 3.800  ָ ׂשַכר  - ַעד 
ִ ּמי. ָאס ּור ל ֹו  ְ ּלֻא ִ ּב ּט ּוַח ַה ְ ּדֵמי ַה ֹ ּנַער ֶאת  ְ ּבֵני ַה ַ ׁשֵ ּלם ֲעב ּור  ַ ּמֲעִסיק ַחָ ּיב ְל - ַה

ֶ ׁשָ ּלֶהם. ָ  ּׂשָכר  ֶ ּזה ֵמַה ְ ּסכ ּום ַה ְלַנ ּכ ֹות ֶאת ַה
ֶ ׁשל  ִ ּבְתק ּוָפה  ָ ּבר  ַ ּגם ִאם ְמֻד ַ ׁשֵ ּלם ָלֶהם,  ְ ּבִלי ְל ְ ּבֵני ֹנַער  - ָאס ּור ְלַהֲעִסיק 

ְ ּמד ּות. ִהְתַל
ֹ ּנַער  ִ ּביִרים ִלְבֵני ַה ֶ ׁש ּב ֹו ַמְס ֹ ּנַער ָהע ֹוֵבד ְוַה ּל ֹוֵמד ַמְפִעיָלה ֶטֶלֶמֶסר,  ְ ּתנ ּוַעת ַה  
ֶ ׁש ּלֹא  ֹ ּבַע ַמֲעִסיִקים  ְ ׂשֵאי ֲעב ֹוָדה, ְוַגם ע ֹוְזִרים ִלְת ְ ּבנ ֹו ֶ ׁשָ ּלֶהם  ְ ּזֻכ ּי ֹות  ֶאת ַה

ֶ ּטֶלפ ֹון: 03-7651212. ָ ּפר ַה ֹחק. ִמְס ְ ּבִנ ּג ּוד ַל ֶ ׁשָ ּפֲעל ּו  ְ ּלמ ּו א ֹו  ִ ׁש
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אוצר מילים

les jeunes : בני נוער -
nombreux : רבים -

les grandes vacances : החופש הגדול -
repose : מנוחה -

loisirs : בילויים -
- אלא : אבל

objectif, but,  : משימה -
période : תקופה -

court (e) : (ה)קצר -
jamais : אף פעם לא -

particulièrement : במיוחד -
à cause : בשל : בגלל -

situation, conjoncture : מצב -
économique : כלכלי -

essentiellement, surtout : בעיקר -
service de restauration : מלצרות -

chaînes de restauration rapide (fast food) : רשתות המזון המהיר -
vente directe : שיו ּוק -

monitorat : הדרכה -
colonie de vacances :  קייטנה -

ville de résidence : עיר המגורים -
affiches, pancartes : שלטים -

il est possible de... : אפשר -
par le biais : דרך -
parents : הורים -

"piston" - relations : פרוטקציהֹ  קשרים -
service du placement (de l'emploi) : שירות התעסוקה -

branche, délégation : סניף -
employeurs : מעסיקים -
loi, lois : ח ֹוק, ח ּוקים -

clair : ברור -
sur leurs dos : ''על גבם'' -

risque : על ּול : יכול -
être jugé : לעמוד למשפט -

il est permis de... : מ ּותר -



et plus : ומעלה -
a le droit : זכאי -

pose, récréation : הפסקה -
salaire : שכר -

il est obligatoire de... : חובה -
frais de transport : הוצאות נסיעה -

impôt sur le revenu : מס הכנסה -
charges sociales : דמי הביטוח הלאומי -

il est interdit de... : אס ּור -
montant : סכ ּום -

apprentissage : התלמד ּות -
il s'agit : מד ּובר -

mouvement de jeunesse : תנועת נוער -
message téléphonique : טלמסר -

droits : זכויות -
contrairement à la loi : בניגוד לחוק -

numéro de téléphone : מספר הטלפון -



הפעלים

Traductionשורשהוא - עברבנייןשם הפועל
ֵ ּצל ֵ ּצלִ ּפֵעלְלַנ profiter, exploiterנ.צ.לְמַנ

faire entrerכ.נ.סִהְכִניסִהְפִעילְלַהְכִניס

ֹצא trouverמ.צ.אָמָצאָ ּפַעלִלְמ

ִ ּציַע ִ ּציַעִהְפִעילְלַה proposerי.צ.עִה

ָ ּסהִ ּפֵעלְלַנ ּס ֹות essayerנ.ס.הִנ

sortirי.צ.אָיָצאָ ּפַעלָלֵצאת

ָ ּכֵנס entrerכ.נ.סִנְכַנסִנְפַעלְלִה

ֵ ּפ ׂש ֵ ּפ ׂשִ ּפֵעלְלַח chercherח.פ.שִח

ְ ׁשִאיר ְ ׁשִאירִהְפִעילְלַה laisserש.א.רִה

ִ  ּׂשיג ִ  ּׂשיגִהְפִעילְלַה obtenirנ.ש.גִה

oeuvrerפ.ע.לִהְפִעילִהְפִעילְלַהְפִעיל

être préparéע.ר.כֶנֱעַרְךִנְפַעלְלֵהָעֵרְך

ֶ ׁשת ַ ּג ׁשִנְפַעלָלֶג s'approcherנ.ג.שִנ

vérifierב.ר.רֵ ּבֵררִ ּפֵעלְלָבֵרר

gagner argentר.ו.חִהְרִויַחִהְפִעילְלַהְרִויַח

savoirי.ד.עָיַדעָ ּפַעלָלַדַעת

ֵ ּלא ֵ ּלאִ ּפֵעלְלַמ remplirמ.ל.אִמ

commencerת.ח.לִהְתִחילִהְפִעילְלַהְתִחיל

employerע.ס.קֶהֱעִסיקִהְפִעילְלַהֲעִסיק

ַ ׁשֵ ּלם payerש.ל.מִ ׁשֵ ּלםִ ּפֵעלְל

ָ ּכהִ ּפֵעלְלַנ ּכ ֹות déduireנ.כ.יִנ

ִ ּביר ִ ּבירִהְפִעילְלַהְס expliquerס.ב.רִהְס

ֹ ּבַע exigerת.ב.עָ ּתַבעָ ּפַעלִלְת



Les vacances arrivent, au boulot !

De nombreux jeunes profitent des grandes vacances non seulement pour le repos et les 
loisirs, mais aussi pour un travail qui leur amènera un peu d'argent. Cette mission, de 
trouver du travail pour une courte période, n'a jamais été facile, et cette année, elle est 
particulièrement difficile à cause de la situation économique. Les jobs que l'on propose aux 
jeunes s’ont essentiellement 1a restauration, le travail dans les fast-food, la vente directe et 
le monitorat dans les colonies de vacances et comme nous l'avons dit, trouver du travail 
pendant les vacances, n’est pas une tâche facile, mais cela vaut la peine d'essayer. Le moyen 
le plus simple est d'aller faire un tour parmi les magasins, les restaurants et les fast-food qui 
se trouvent dans votre ville de résidence, D'entrer, de vous proposer, de rechercher les 
pancartes sur les magasins qui cherchent de jeunes employés et de laisser un numéro de 
téléphone.
Il est possible et cela vaut la peine d'essayer d'obtenir un travail par les parents, si ils 
travaillent dans un lieu qui emploie des jeunes. Ainsi, c'est le moment de faire fonctionner 
le piston (en d'autres termes : des relations). Au service de l'emploi, on s'est préparer 
également spécialement pour les grandes vacances. Ainsi, cela vaut la peine de s'adresser à 
l'agence du service de l'emploi et de vérifier ce que l'on propose là-bas. De nombreux 
employeurs veulent exploiter les jeunes et gagner de l'argent sur leur dos, et ainsi les jeunes, 
les parents et les employeurs doivent savoir qu'il y a des lois précises à ce sujet et celui qui 
ne la respectera pas, risque de passer au tribunal. Et voici ce qu'il faut savoir avant de 
commencer à travailler

Il est permis d'employer des jeunes à partir de 14 ans et plus.
Il est permis d'employer un garçon ou une fille pas plus de 8h par jour (40 h par 
semaine)
Celui qui travaille 6 h et plus à le droit d'une pause de 45 min et plus.
Le salaire minimum jusqu'à 16 ans est de 13 shekel l'heure (ou 2287 shekel le 
mois), les 16-17 ans 14 shekel de l'heure (2449 shekel par mois), les 17-18 ans 
15.50 shekel de l'heure (2710 shekel par mois). Il est obligatoire de payer les frais 
de transports jusqu'à 19 shekels par jour.
Jusqu'à un salaire de 3800 shekels, les jeunes ne payent pas d'impôt sur le revenu.
L'employeur doit payer pour les jeunes les frais de sécurité sociale. Il est interdit de 
déduire ce montant de leur salaire.
Il est interdit d'employer des jeunes sans les payer même si il s'agit d'une période 
d'apprentissage.

Le mouvement de jeunesse « Aoved véalomed » fait fonctionner une messagerie dans 
laquelle on explique aux jeunes leur droit concernant le travail, et dans lesquelles on les 
aident à attaquer les employeurs qui ne les ont pas payer ou qui ont été contraire à la loi 
: numéro de téléphone : 037651212.

Extrait de Shaar Lamath’il du 2 juillet 2002  (traduction réalisée par Chelly Audrey – TSTTCG 11/2002)


