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 65610סימוכין: 
 

 לכבוד
 ראשי הרשויות המקומיות

 שלום רב,

 העלאת המודעות לזכויות בני הנוער בעבודה  הנדון:
 במהלך השנה ובחופשת הקיץ         

 
 בני לעבודה. עבודת נוער בני אלפי עשרות יוצאים הקיץ חופשת במהלך השנה ובזמן

כבוגרים, לצד מתן האפשרות  העבודה בעולם להשתלבות נוער היא בבחינת הכנה
עשויים להתקשות  עובדים נוער ערכי עבודה. מנגד, בני וקידום כלכלית לעצמאות

בעת  ולפגיעה לניצול מבוגרים יותר יותר מבוגרים למצות את זכויותיהם וחשופים
וללא  מזדמנות כלל בעבודות בדרך מועסקים שהם משום עבודתם. זאת, הן

מודעות לזכויות המגיעות  חוסר רבה, והן בשל בהן העובדים התמקצעות, שתחלופת
אלו. על כן, עבודתם מוסדרת בחקיקה  להם ולאפשרויות שלהם לעמוד על זכויות

של בני הנוער בעבודה ולוודא כי  על זכויותיהם ייעודית. חקיקה שתפקידה לשמור
 בבריאותם ובהתפתחותם. פוגעת העבודה איננה

 
שמירה על מרחב תעסוקתי בטוח, אם בשטחי הרשות המקומית ואם מחוצה לה,  
היא בעלת תרומה משמעותית לחוסן הקהילתי ולתחושת המוגנות והשייכות של בני 

 הנוער לקהילה בה הם חיים. 
 

ן בוועדה המיוחדת לזכויות הילד, בראשותה של ח"כ ד"ר יפעת נושא 'עבודת נוער' נדו
ביטון שאשא. מרכז השלטון המקומי השותף בוועדה, החל לפעול במספר ערוצים 

 להעלאת מודעותם של בני הנוער והוריהם לזכויות הנוער בעבודתם. 
 

בעת הזו, בה נערכים בני נוער רבים לאיתור מקומות תעסוקה לקראת היציאה 
ת  הקיץ, אני קורא לכם לקחת חלק בהעלאת מודעותם של בני הנוער והוריהם לחופש

 לזכויות בני הנוער העובדים. 
 

במוסדות החינוך מופעלת תוכנית של משרד החינוך להכנת התלמידים. עם זאת, 
נבקשכם להביא המידע גם בפני מערכות החינוך הבלתי פורמאליות ביישובכם, 

, כדוגמת: במכתבי הארנונה, בדיוור נוסף שיש בידיכםולהפיץ המידע בכל אמצעי 
 ישיר לבתי התלמידים, באתר העירוני ועמוד הפייסבוק הרשותי.

 
 
 



 

 

 לרשותכם, מספר אמצעים להפצת המידע בנושא:
 מצ"ב קובץ. -  "חוברת העסקת בני נוער" .1
ובו מידע שימושי על זכויות וחובות בתחום  קישור לאתר משרד הכלכלה .2

 noar-http://economy.gov.il/avodatנוער: העסקת בני 
 "בני נוער עובדים". -באפליקציה חינמית של משרד הכלכלה  .3

 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 דולברגשלמה 
 כללי מנהל 

 
 :העתק

 יו"ר ועדת זכויות הילד -ח"כ ד"ר יפעת ביטון שאשא
 יו"ר מרכז השלטון המקומיו עיריית מודיעין מכבים רעותראש  -מר חיים ביבס

 המקומי השלטון מרכז נוער ועדת ר"יוו אורנית מועצת ראש - לנגר שלומי מר
 חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי סמנכ"ל -גב' מיכל מנקס
 מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי -גב' הדר אליהו
 חברתי קהילתי, מינהל חברה ונוער, משה"חמנהל אגף  -מר איתן טימן

 יו"ר איגוד מנהלי חינוך וראש מינהל לחינוך ותנו"ס, אשקלון -מר אבי קמינסקי 
 נוער' מנהלי יחויו"ר איגוד מנהלת מחלקת נוער וצעירים ראש העין   -גב' ליאת מוסרי
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