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מביקור  חזרתי  כחודש  לפני 

ללמוד  כדי  לש1  נ3עתי  בפינלנד. 

על מערכת חינו7 הנחשבת לאחת 

למערכת  הודות  בעול1.  הטובות 

במקו1  כיו1  פינלנד  ממוקמת  זו 

המידע  כלכלת  במדד  השלישי 

של   (knowledge economy)

המקומות  בשני  העולמי.  הבנק 

ממוקמות   ,Gלציי ראוי  הראשוני1, 

שכנותיה דנמרק ושוודיה.

המ3ר המרכזי שלקחתי איתי מאותו 

שמקבלת  האחריות  הוא  ביקור 

המדינה על חינו7 אזרחיה. תפי3ה זו 

דרכי1:  בפינלנד במ3פר  מתממשת 

ראשית, החינו7 בפינלנד נגיש לכול1 

מ3גרת.  ובכל  גיל  בכל  עלות  ללא 

חינו7  שג1  היא  הדבר  משמעות 

באוניבר3יטאות  לימודי1  פרטי, 

אינ1  גיל  בכל  למבוגרי1  וחינו7 

כרוכי1 בתשלו1. כל מ3גרות החינו7 

מוצעות חינ1 על פי חוק המשדר מ3ר ברור לאזרחי1: המדינה לוקחת אחריות על חינו7 

אזרחיה, ואינה משאירה את החינו7 לגופי1 פרטיי1 ופילנתרופיי1, הנוטי1 מטבע1 להשקיע 

לא מעט בקמפייני1 שיווקיי1 ובהשקות פרויקטי1 נוצצות. בישראל, כדאי להזכיר, פועלות 

יותר מ-6,000 עמותות העו3קות בחינו7.

טק3ט נלווה א

חינו- מקצועי בפינלנד

בפינלנד  הי3ודי  בית ה3פר  מבוגרי  אחוזי1   40

בוחרי1 בגיל 16 ללכת לבית 3פר תיכוG מקצועי, 

כישורי  בעלי  עובדי1  להיות  אות1  שיכשיר 

ה3פר  בתי  ביותר.  גבוהי1  מקצועי  וידע  עבודה 

בתחומי1  לימוד  תכניות  מציעי1  המקצועיי1 

מגווני1: חשמלאות, כבאות, 3יעוד ועוד.

משו1  לאהדה,  זוכי1  המקצועיי1  ה3פר  בתי 

לבחור  ילדיה1  על  לוחצי1  לא  שההורי1 

הפינית  התרבות   Gכ כמו  עיוניי1.  במקצועות 

ונמנעת משימוש ב3מלי  חיי1 פשוטי1,  מדגישה 

ברמת  הבדלי1  נמצא  לא  בפינלנד  3טטו3. 

ויש ביטחוG תע3וקתי  החיי1 של רופא או כבאי, 

לכל שכבות האוכלו3ייה.

לכG בני הנוער יכולי1 לבחור במקצוע לעתיד לפי 

העדפה אישית וכישרוG, ולא מתו7 רצוG להרוויח 

הרבה כP3 ולחיות ברווחה כלכלית.
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טק3ט נלווה ב

מדברי שר החינו7 לשעבר, גדעוG 3ער (אוגו3ט 

2009): ”יש היו1 שעת רצוG בחברה הישראלית, 

שנובעת מההכרה בדבר חשיבות החינו7 לעתיד 

להצלחת  להירת1  ובצור7  והלאומי  האישי 

מעגלי  יצירת  כי  משוכנע  אני  החינו7.  מערכת 

החינו7  מערכת  3ביב  אזרחיי1  התנדבות 

אותה,  יעשירו  המערכת,  את  יחזקו  והרחבת1 

ויחנכו להתנדבות ונתינה”.

טק3ט נלווה ג

הכיתות בישראל הG מהצפופות בעול1 המערבי. 

 26.7 הוא  בישראל  בכיתה  התלמידי1  מ3פר 

מ3פר  לממוצע  יח3ית  גבוה  והוא  בממוצע, 

התלמידי1 בכיתה במדינות ה-OECD, העומד 

על 20.3. הצפיפות גורמת אי נוחות הG למורי1 

והG לתלמידי1. לעתי1 איG מקו1 בכיתה לכי3א 

לתלמידי1  מאוד  וקשה  המורה,  של   Gולשולח

לשמור על ריכוז במהל7 השיעור.

ממוצע מ3פר תלמידי1 בכיתה

ממוצעישראל

OECD-ב

27.621.2חינו7 י3ודי

29.423.4חינו7 על י3ודי

תפקידה  את  המבצעת  בפינלנד, 

אחריות  תחושת  מתו7   Gזמ לאור7 

ומחויבות לאזרחיה, איש אינו חש צור7 

להשיק רפורמות ולצאת ב3י3מאות 

היה  פינלנד  של  למנהיגיה  מלהיבות. 

מערכת  ושינוי  בכלל,  שינוי  כי  ברור 

החינו7 בפרט, אינ1 תהליכי1 מידיי1, 

וכי איG להטיל אות1 על שר אחד או 

על משרד אחד. ואכG, תהלי7 העומק 

ה-70,  בשנות  בפינלנד  שהחל 

כאשר מערכת החינו7 הפינית פיגרה 

ארצות  כמו  מובילות  מדינות  אחר 

בכ7  ההכרה  על  התב33  הברית, 

אחריות  לקחת  יכולה  המדינה  שרק 

על תהלי7 שינוי ארו7 טווח מ3וג זה, 

הדורש שיתוP פעולה נרחב: ממשלה, 

משרד החינו7, מו3דות החינו7 השוני1 

והמגזר הע3קי. במילי1 אחרות, שינוי 

להיות  יכול  אינו  כזה  גודל  ב3דר 

משימתו של שר מ3וי1 המכהG תקופה 

א3ור  וכמה  כמה  אחת  על  קצרה. 

שיוטל על גופי1 פרטיי1, שהפרויקטי1 

שה1 משיקי1 מופ3קי1 לרוב כאשר 

הגוP המפעיל אות1 בוחר בכ7.

 (accountability) שנית, האחריותיות

כלפי  כמדינה  פינלנד  שמפגינה 

אזרחיה היא אחת התכונות של ניהול

.(agile project management) אג'ילי

 Gבמגוו העול1  ברחבי  אחיזתה  את  העמיקה  האחרונות  השני1  שב-15  זו,  ניהולית  גישה 

ארגוני1, תומכת בהכנ3ת שינויי1 לארגוG ומקדמת ערכי1 כמו אמוG, עבודת צוות, מבנה 

ארגוני שטוח, הבעת מגווG דעות, זיהוי מוקד1 של בעיות וניהול זמG אפקטיבי.

מערכת החינו7 בפינלנד מיישמת את כל הערכי1 האלה. לדוגמה, ילדי פינלנד לומדי1 

עידוד תהליכי  בזכות  יותר  טובות  ועדייG משיגי1 תוצאות  ישראל,  מילדי  פחות שעות 

למידה משמעותיי1. כאשר מביני1 את התנהלותה של מערכת החינו7 בפינלנד, קל 

להביG מדוע קל להטמיע ש1 שיטות עבודה אלה.
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ולב3וP - המבנה הארגוני השטוח 

החינו7  מערכת  של  היררכי  והלא 

בשוויוניות  ביטוי  לידי  בא  הפינית 

ביח3 לתלמידי1 ובהעצמת מורי1. 

שלא   - בפינלנד  המקצועי  החינו7 

במעמדו  מקביל   - בישראל  כמו 

זו  עובדה  ה3טנדרטי.  לחינו7 

אמיתית  מוביליות  מאפשרת 

שעליה  ל”ה3ללה”,  המנוגדת 

החינו7  ממתנגדי  רבי1  קובלי1 

המקצועי בישראל. ובאשר למורי1 

בפינלנד  המורי1  ולהעצמת1: 

אמנ1 מקבלי1 קווי1 מנחי1 ליישו1 

חופש  ג1  א7  לימודי1,  תוכניות 

פעולה מלא, ללא מנגנוG פיקוח. כ7 

פועלי1 המורי1 על פי שיקול דעת1 

שיתאי1   Gבאופ המקצועי,  וני3יונ1 

לתלמידיה1 בצורה הטובה ביותר.

גישה  של  יישומה  את   Gלבחו ראוי 

את  להפני1  עלינו  בישראל.  דומה 

שלנו  החינו7  מערכת  כי  העובדה 

שקרי3תו  א3טרטגי,  משאב  היא 

ת3כG את עתידה של המדינה. מבנה 

והתלמידות,  שייתG מרחב ממשי להתפתחות1 האישית של התלמידי1  ארגוני שטוח, 

כמו ג1 למיצוי יכולותיה1 של המורי1 והמורות, עשוי להעניק למדינת ישראל מערכת 

חינו7 שהאזרחיה ראויי1 לה.

טק3ט נלווה ד

תגובה בבלוג אישי

רק  לפינלנד, אבל  ישראל  הזמG משווי1 את  כל 

מחצית  רק  בפינלנד  דבר.  עושי1  ולא  מדברי1 

לקראת  לימודי1  את  ממשיכי1  מהתלמידי1 

לימודי1 אקדמיי1, כי המדינה משקיעה משאבי1 

זאת,  לעומת  בישראל,  המקצועי.  בחינו7  ג1 

כול1 במרוd לתעודת הבגרות, והחינו7 המקצועי 

להיות  יכולי1  כול1  כאילו  לגמרי.  כמעט  נמחק 

מהנד3י1, עורכי דיG ורופאי1.

רחוקה  א7  פינלנד,  על  לדבר  בוחרת  ישראל 

את  שהובילו  והשינויי1  הרפורמות  של  מביצוע 

ישראל  להצלחה.  בפינלנד  החינו7  מערכת 

החינו7,  מערכת  ניהול  על  לאט  לאט  מוותרת 

על   Pא פרטיות  לידיי1  אותה  להעביר  ומעדיפה 

פי שכל מערכות החינו7 הטובות  (פינלנד, קנדה 

הא1  ובניהולה.  המדינה  בבעלות   Gה ו3ינגפור ) 

כדי לחנ7 את ילדינו עלינו לעבור לגור בפינלנד? 

אנחנו צריכי1 לוותר על מדינת ישראל? או אולי 

כדאי שנ3גור את משרד החינו7?
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2009

ה7כנה הגדולה ביותר שנשקפת ליציבות העול5 היא האפשרות 

ה7ביבה  תנאי  בשל  הנגר5  עניות,  במדינות  מזו9  שמשבר 

ההולכי5 ומידרדרי5, יביא לנפילת ממשלות

הוא  מכול,  יותר  בו  מתקשי1  שאנשי1  הדברי1  אחד 

כלל  בדר7  לה1.  ולהיער7  פתאומיי1  שינויי1  לחזות 

אנחנו משערי1 את הבאות על פי מגמות שהיו בעבר. 

פעמי1 רבות הגישה הזאת פועלת היטב. אבל לפעמי1 

מהלומות  3ופגי1  ואנשי1   ,dחרו  Gכישלו נכשלת  היא 

שלא ציפו להG, כדוגמת המשבר הכלכלי הנוכחי.

לרובנו הרעיוG שהתרבות האנושית תתפורר בוודאי נראה 

על  ברצינות  להעלות  יתקשה  לא  מאיתנו  מי  מגוח7. 

הדעת 3טייה כה שלמה ומוחלטת מG ההתנהלות הצפויה 

יוכלו לגרו1 לנו  לכאורה של חיינו הרגילי1? אילו ראיות 

לשעות לאזהרה חמורה כל כ7, ואי7 עלינו להגיב לה?

בחקלאות,  עולמיות  מגמות  חקרתי  רבות  שני1 

 Gהגומלי יח3י  ואת  ובכלכלה,  ב3ביבה  באוכלו3ייה, 

מעוררות   Gשה הפוליטיי1  והמתחי1  האלה  המגמות  של  המשולבת   Gהשפעת  .Gביניה

 Gלרעיו התנגדתי  אני  ג1  והנה,  חברתיות.  ומערכות  ממשלות  של  לקרי3ה  מביאי1 

שמצוקת מזוG תפיל לא רק ממשלות יחידות כי א1 את הציוויליזציה בעול1 כולו. אבל 

איני יכול עוד להתעל1 מG ה3יכוG הזה. בשל הפגעי1 ה3ביבתיי1 המאיימי1 על כלכלת 

המזוG העולמית, בעיקר ירידת מפל3 מי התהו1, 3חיפת קרקע ועלייה בטמפרטורות, 

ואוזלת ידנו בטיפול בהG, אני נאלd לה3יק שהתמוטטות כזאת אפשרית.

מדינה כושלת כאשר ממשלתה אינה יכולה ל3פק ביטחוG אישי, ולהבטיח תזונה ושירותי 

רווחה ב3י3יי1 כגוG חינו7 ובריאות. רבות מהG מאבדות את השליטה בחלק משטחG או 

וה3דר מתחילי1  בכולו. כשממשלה מאבדת את המונופול על השימוש בכוח, החוק 

להתפורר. יש נקודת זמG שלאחריה השהות במדינה נעשית מ3וכנת כל כ7, עד שמגישי 

 G3יוע הומניטרי כבר אינ1 מוגני1 בה, ותכניות ה3יוע מופ3קות. ב3ומליה ובאפגני3ט

הרעת המצב כבר מאיימת על תכניות כאלה.
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לנשק  ל3מי1,  לטרור,  מקור   Gשה משו1  בינלאומית,  דאגה  בגדר   Gה כושלות  מדינות 

ולפליטי1, והG מאיימות על היציבות הפוליטית בכל מקו1. 3ומליה, הראשונה ברשימת 

י1. עיראק, החמישית ברשימה,  המדינות הכושלות ב-2008, נעשתה ב3י3 לשודדי 

היא חממה לאימוG טרורי3טי1. אפגני3טG, מ3פר שבע, היא 3פקית ההרואיG הגדולה 

בעול1.

העלייה האחרונה במחירי הדגני1 בעול1 נובעת ממגמות שינוי עולמיות, לכG קטG ה3יכוי 

שהמחירי1 יירדו, א1 לא יתהפכו המגמות עצמG. מצד הביקוש, המגמות הG התוו3פות 

מתמדת של מיליוG נפש בשנה, גידול הדגG בארצות הברית וה3בת חלק נכבד ממנו 

לייצור אתנול כדלק. הפוטנציאל להגברת הצריכה בקרב בעלי הכנ3ה נמוכה עצו1. 

אבל הפוטנציאל הזה מתגמד, לנוכח הביקוש שאינו יודע שובע לדלק מכוניות על ב3י3 

תבואה. רבע מיבול הדגני1 בארצות הברית השנה ישמש לייצור דלק למכוניות.

בגלל המיזוג שנעשה בשני1 האחרונות ביG משק המזוG למשק האנרגיה, א1 דגG למאכל 

ינתב אותו השוק לכלכלת האנרגיה. הביקוש הכפול הזה  שווה פחות מדגG לאנרגיה, 

מביא לתחרות קשה על היצע הדגG ביG אנשי1 וביG מכוניות, ולבעיה מדינית ומו3רית 

חמורה מאיG כמוה. ארצות הברית, בני3יוG מוטעה לצמצ1 את התלות בנפט ממדינות 

 Gהמזו הבטחת  לערעור  מובילה  מדגני1,  העשויי1  בדלקי1  החלפתו  ידי  על  אחרות 

בעול1 בהיקP ח3ר תקדי1.

 Gאובד מתוקי1,  במי1  המח3ור  ה3ביבתיות:  המגמות  שלוש  להיצע?  באשר  ומה 

הקרקע העילית ועליית הטמפרטורות בשל ההתחממות הגלובלית, מקשות עוד ועוד 

את הגדלת היצע הדגG העולמי במהירות שדי בה להדביק את הביקוש. מביG השלוש, 

התפשטות המח3ור במי1 היא המגמה המאיימת באופG המידי ביותר. האתגר הגדול 

כאG הוא ההשקיה, שמכלה 70 אחוזי1 מG המי1 המתוקי1 הנצרכי1 בעול1. במיליוני 

שמי  מכפי  מהר  תת-קרקעיי1  ממאגרי1  מי1  כעת  שואבי1  רבות  במדינות  בארות 

מי התהו1 במדינות שמחצית  ירידה במפל3  היא  אות1. התוצאה  הגשמי1 מחדשי1 

אוכלו3יית העול1 מתגוררת בהG, ובהG שלוש יצרניות הדגG הגדולות: 3יG, הודו וארצות 

הברית.

היקP המגמה המדאיגה השנייה, אובדG הקרקע העילית, מבהיל אP הוא. קרקע עילית 

נ3חפת מהר מכפי שאדמה חדשה נוצרת בער7 בשליש מG האדמות החקלאיות בעול1. 

השכבה הדקה הזאת, ובה חומרי1 מזיני1 החיוניי1 לצמחי1, נוצרה במש7 זמG ארו7, 

החריבה  ובמי1  ברוח  שחיקתה  בלבד.  3נטימטרי1  כ-15  כלל  בדר7  עומקה  אבל 

תרבויות קדומות. האיו1 השלישי על הבטחת המזוG, ואולי המשפיע שבה1, הוא עליית 

הטמפרטורה של פני הקרקע. זו עלולה להשפיע על היבולי1 בכל מקו1. במדינות רבות 

מגדלי1 תבואה בחו1 מיטבי או כמעט מיטבי, לכG אפילו עלייה קטנה בטמפרטורות 

בעונת הגידול עלולה לגרוע מG היבול.
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כשהבטחת המזוG בעול1 מתערערת, נכנ3ת לתמונה מדיניות הבטחת מזוG מ3וכנת: 

מדינות הפועלות לבדG מתו7 דאגה א7 ורק לעניינG תו7 החמרה, הלכה למעשה, של 

רו3יה  כמו  גדולות  חיטה  כשיצואניות  ב-2007,  החלה  הזאת  המגמה  הרבי1.  צרת 

וארגנטינה הגבילו את היצוא או א3רו עליו, בני3יוG להגדיל את היצע המזוG המקומי, 

ולהוריד את מחירי המזוG אצלG. וייטנא1, יצואנית האורז השנייה בעול1 אחרי תאילנד, 

א3רה את היצוא במש7 כמה חודשי1 מאותה 3יבה. אפשר שצעדי1 כאלה מרגיעי1 

שנאלצות  המייבאות,  המדינות  יוצרי1 בהלה בקרב  ה1  אבל  היצואניות,  תושבי  את 

ל3מו7 אז על שארית הדגG הזמיG ליצוא בעול1.

על אP אמצעי הנגד הזמניי1 האלה, מחירי המזוG המאמירי1 והרעב המתפשט בעול1 

מתחילי1 לפורר את ה3דר החברתי במדינות רבות אחרות. בכמה מחוזות בתאילנד 

פשיטות של ”בוזזי אורז” מאלצות את הכפריי1 לשמור על שדות האורז שלה1 בלילות 

ברובי1 טעוני1. בפקי3טG חייל חמוש מלווה כל משאית המובילה דגG. במחצית הראשונה 

של 2008 נחטפו 83 משאיות עמו3ות דגני1 ב3ודG, בדרכG למחנות ה3יוע בדרפור.

איG מדינה המחו3נת מפני השפעותיו של צמצו1 היצע המזוG, אפילו לא ארצות הברית, 

מעצמת התבואה העולמית. א1 תבקש 3יG כמויות גדולות של דגG בשוק העולמי, כפי 

שביקשה באחרונה לקנות פולי 3ויה, יהיה עליה לקנות מארצות הברית. אז יצטרכו 

צרכני1  מיליארד   1.3 מול  בארצ1   Gהדג יבול  על  להתחרות  האמריקאי1  הצרכני1 

3יני1, שהכנ3ת1 הולכת וגדלה במהירות, תרחיש בלהות אמיתי.

מאחר שהמח3ור העולמי במזוG היו1 הוא פועל יוצא של מגמות 3ביבתיות, איG ברירה 

 ,Gיוצאת דופ אלא להפו7 אותG על פיהG. לש1 כ7 נדרשי1 אמצעי1 תובעניי1 במידה 

מעבר כביר מהתנהלות של ”ע3קי1 כרגיל”, שאותה אנו מכני1 ב”מכוG מדיניות כדור 

הארd” תכנית א, לתכנית להצלת האנושות או תכנית ב, הכוללת ארבעה מרכיבי1: 

מאמd גדול להפחתת פליטת הפחמG ב-80 אחוז, ייצוב אוכלו3יית העול1 על שמונה 

מיליארד עד 2040, מיגור העוני ושיקו1 של היערות, האדמות והאקוויפרי1.

ארבעת היעדי1 שלנו, הקשורי1 זה בזה, אינ1 בבחינת חידוש. דני1 בה1 לחוד זה שני1. 

ואכG הקמנו מו3דות רבי1 לש1 חתירה אל כמה מה1, כמו הבנק העולמי, שנועד לצמצ1 

יעדי1:  מאות1  באחד  לפחות  בעול1,  מקומות  בכמה  מעט  לא  והתקדמנו  העוני.  את 

.Gילודה והקטנת המשפחות הנובעת ממנה, שמביאה לייצוב האוכלו3י Gהפצת שירותי תכנו

האתגר שלפנינו הוא לא רק ביישו1 תכנית ב, אלא ג1 ביישו1 מהיר שלה. העול1 מצוי 

במרוd ביG נקודות הכרעה פוליטיות לטבעיות. הנוכל ל3גור תחנות כוח שורפות פח1 

מבעוד מועד, כדי שמעטה הקרח של גרנלנד לא יחליק לי1 ויציP את חופינו? הא1 נוכל 

להפחית את פליטת הפחמG די מהר, כדי להציל את הקרחוני1 שבהרי א3יה שמימיה1 

מזיני1 בעונה היבשה את הנהרות הגדולי1 של הודו ו3יG, ובכ7 מקיימי1 מאות מיליוני 

 Gבני אד1? הנוכל לייצב את גודל האוכלו3ייה לפני שיוכרעו מדינות כמו הודו, פקי3ט

ותימG, בשל מח3ור במי השקיה לגידוליהG החקלאיי1?
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קשה להפריז בבהילותה של הצרה המתרגשת עלינו. כל יו1 חשוב. לרוע המזל, איננו 

יודעי1 כמה זמG נוכל להאיר את ערינו בפח1, לדוגמה, בטר1 יהיה מאוחר מדי להציל 

את מעטה הקרח של גרנלנד. הטבע מכתיב את המועדי1, הוא המופקד על הזמני1. 

.Gאבל אנחנו בני האד1 איננו רואי1 את השעו

כדי להעשיר את ידיעותיכ1 בנושא צפו ב3רטוG הבא:
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א1 נכנ3ת לעמוד זה אתה לא לבד! ככל הנראה אתה אחד מ-200,000 בני נוער 

העובדי1 לפרנ3ת1. כל אחד יוצא לעבודה מ3יבותיו הוא. יש מי שמעונייG להגדיל את 

דמי הכי3 שלו, יש מי ש3ת1 רוצה להיות יותר עצמאי, יש מי שצרי7 לעזור בפרנ3ת 

משפחתו. ויש (לפחות) דבר אחד המשותP ביG כול1.
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במקומות  מניצול  הנוער  בני  על   Gלהג שתפקיד1  חוקי1  קיימי1  ישראל  שבמדינת  למרות 

העבודה, למרבה הצער חלק מG המע3יקי1 אינו מקפיד על הזכויות של בני הנוער העובדי1. 

”ה3תדרות הנוער העובד והלומד” היא הגוP היחיד בישראל המהווה ”גב” לבני הנוער העובדי1. 

עשרות מזכירי האיגוד המקצועי לנוער ערוכי1 ל3ייע לכ1, בני הנוער היוצאי1 לעבודה.

כאG תוכלו למצוא שורה של כללי1, עצות וחוקי1 שי3ייעו לכ1 להימנע מכ7 שינצלו 

אתכ1 בעבודה.

רישו5 הימי5 והשעות

רשמו את הימי1 ואת השעות בה1 את1 עובדי1, בנפרד, אצלכ1. אל ת3מכו על • 

המע3יק בענייG הזה.

קנו מחברת קטנה ורשמו בה בכל יו1 עבודה את התארי7, את שעת ההתחלה, • 

את שעת ה3יו1 וכמה זמG הפ3קה קיבלת1.

נשמח לשלוח אליכ1 כרטי3 רישו1 - התקשרו לתא קולי *1121.• 

יו1 עבודה לחתו1 לכ1 •  א1 המע3יק שלכ1 הוא אד1 הוגG, הוא ישמח ב3וP כל 

ולאשר יחד איתכ1 את הרישו1 שלכ1.

תוכלו להשתמש במערכת ”הכ3פומטר” שלנו כדי לחשב את השכר שמגיע לכ1.• 

חוק הודעה לעובד

מטרתו של ”חוק הודעה לעובד” היא להבהיר לכ1 את הזכויות והחובות שלכ1. תו7 

שבוע מתחילת העבודה (או חודש א1 עברת1 את גיל 18) מוטלת על כל אחד מכ1 

החובה למ3ור נייר ובו פירוט: זהות המעביד, תארי7 תחילת העבודה, מש7 תקופת 

העבודה, עיקרי התפקיד שלכ1, פרטי1 על אודות המונה הישיר שלכ1, גובה השכר 

לשעה, מש7 יו1 העבודה ושבוע העבודה, ופרטי1 נו3פי1 שי3ייעו לכ1 לדעת טוב יותר 

מה מצופה מכ1 במהל7 תקופת העבודה. א1 מע3יק לא מו3ר הודעה לעובד – מותר 

לתבוע אותו עד 3כו1 של 15,000 ש”ח.

”תקופת התלמדות” או ”תקופת ני7יו9”

יגידו לכ1 אחרת. א3ור להע3יק עובדי1 בכלל ובני  אP על פי שחלק מG המע3יקי1 

נוער בפרט ל”תקופת התלמדות” או ”תקופת ני3יוG” ללא תשלו1. יש לשל1 שכר עבור 

כל שעת עבודה החל מהשעה הראשונה.

ימי הכנה וישיבות עבודה

”יו1  וישיבות עבודה ה1 חלק בלתי נפרד מהעבודה, לכG על כל שעה של  ימי הכנה 

הכנה”, ”השתלמות” או ”ישיבת עבודה” צרי7 לשל1 לכ1. לרבות השתלמויות והכנות 

לקראת קייטנות.
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