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 סקירת רקע

 תעסוקת בני נוער
סקירה תמציתית זו מוגשת לוועדה לזכויות הילד של הכנסת, לקראת תחילת עבודת הוועדה 

, כחלק מסדרת מסמכי מבוא הנכתבים במרכז המחקר והמידע של הכנסת 22-בכנסת ה

 נוער.בני ו ילדיםשעניינם בנושאים 

 מבוא 1

חופשות מלימודים, בני נוער רבים בוחרים לעבוד. מרבית בני מהלך במהלך השנה ובמיוחד ב

כספית המשמשת אותם רת להם הכנסה הנוער מדווחים כי העבודה מעצימה אותם ומאפש

וחבריה  20-עסקה בנושא בכנסת ה של הכנסת הוועדה לזכויות הילד .נוספותלמימון הוצאות 

עם זאת,  1.חשוב שיש לעודדו נושאנוער, בעיקר בחופשת הקיץ,  בנית בעבוד הם רואיםכי  ציינו

מיומנויות עבודה, עצמאות ופיתוח אחריות, ותרומתה לודת נוער לצד מעלותיה הרבות של עב

 עשויים להיות לה גםועוד,  ההכנסשאף מאפשר היותה עיסוק מועיל בשעות הפנאי ולצד 

על זכויותיהם של  נאותה שמירה-מאינוער הוא בני תעסוקת בנושא קרי יהע החששחסרונות. 

ראו  – ובדבר אכיפתן )להרחבה בדבר זכויות בני נוער עובדים הקבועות בחוק הנערים וניצולם

אינן נשמרות  זכויותיהם שבהםמקומות עבודה  נערים מדווחים כי ישנערות ו. להלן( 1.2סעיף 

בשעת לילה מאוחרת כמחויב  הסעות להם מוקצותולא  2שכרם אינו משולם ין היתרכראוי, וב

  3חשש להתלונן.על תחושת השפלה ועל  מדווחים גםנערים ונערות . בחוק

נוער בני בפריפריה הפער בין היצע מקומות העבודה לכי אפשר ללמוד גם נערים ונערות מדיווחי 

משום כך ניכרים שם במיוחד ההתפשרות בני הנוער על  .גדול מאודלהם בפועל בין הביקוש ל

                                                             

 25, פיקוח ואכיפה על עבודת נוער בכלל ובחדשי הקיץ בפרט ,41פרוטוקול , הוועדה לזכויות הילד, 20-הכנסת ה  1
 .2016בינואר 

 .2017לשנת  המסכם הדוח ,גוד המקצועי לנוער וצעיריםיהא – הסתדרות הנוער העובד והלומד  2
, 2016מאי ב 23, 2016במרץ  21, 16בפברואר  23, 2016בינואר  25, ישיבות הוועדה לזכויות הילד, 20-הכנסת ה  3

 .2018באוקטובר  22, 2017ביוני 19, 2016בדצמבר  12

לצד יתרונותיה של 
תעסוקת בני הנוער  
בהעצמה ובהגדלת 

הכנסה, מדווח כי בני  
הנוער נתונים לסיכון  

שמירה על  -של אי
 זכויותיהם.

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://m.knesset.gov.il/Activity/Committees/Children/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=574240
http://www.minimum.org.il/static/files/uploads/u-1/11525101407.pdf
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, על כך נוסף 4.גיסא מעסיקים מאידךההמצב בידי ואת ניצול גיסא מחד שכר ותנאי העסקה 

 ת הלימודיםשציינו כי העבודה במהלך שנמעט בני נוער  היוסקרים שנערכו בשנים האחרונות ב

שעות בלילה ובילו ם ישנו פחות יהציינו כי בעקבות העבודה ילדאחדים פוגעת בלימודיהם. הורים 

   5יום כגון פגיעה בלימודים.-היו לכך השלכות על חיי היוםכי עם בני משפחה וחברים ופחות 

הנערות עור יבתעסוקת בני נוער. נפתח בבחינת שבקצרה בנושאים מרכזיים  עוסקפרק זה 

כיום  הנהוגיםצעדי האכיפה סקירת הערבי, נמשיך בבמגזר העובדים במגזר היהודי ו והנערים

, זה נושאבסוגיות נוספות הצגה תמציתית של ונסיים בכנגד הפרות הוראות החוק בתחום זה, 

 זכויות הילד.תוך התייחסות לדיונים ולהחלטות רלוונטיים של הוועדה ל

 םנתוני 2

נתונים על תעסוקת בני נוער זמינים משלושה מקורות עיקריים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

המפרסמת נתונים על בסיס סקר כוח אדם; המוסד לביטוח לאומי, שנתוניו מבוססים על דיווחי 

 לעמעסיקים; והסתדרות הנוער העובד והלומד, העורכת סקרים בקרב בני נוער ומקבלת פניות 

 בני נוער עובדים. הפרת זכויות

שעבדו  17–15בני הנוער בגילי  שיעור 2017, בשנת לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שיעור. 9.6%במהלך השנה היה  שכר, רווח או תמורה אחרתתמורת שעה לפחות ובמשך 

 לוחראו בבני נוער ערבים )משיעורם של  4התעסוקה בקרב בני נוער יהודים היה גבוה כמעט פי 

1.)6 

  

                                                             

 25, פיקוח ואכיפה על עבודת נוער בכלל ובחדשי הקיץ בפרט ,41פרוטוקול , הוועדה לזכויות הילד, 20-הכנסת ה  4
 .2016בינואר 

מינהל מחקר וכלכלה,  מה חושבים ההורים? :היומיום חיי על והשלכותיה נוער בני תעסוקתהנלי, -מיכל אלפסי  5
 .2015משרד הכלכלה, 

. 2017. מבוסס על סקר כוח אדם לשנת 2018באוגוסט  16: פורסם ,12.31 לוח ,2018הסטטיסטי לישראל, השנתון   6
 לא מוצג בוב.  ;כגון שמרטפות ,עבודות שאינן מדווחות למס הכנסה בונכללות לא מגבלות מרכזיות בסקר: א. 

ג. עובד  ;במהלך השנה ועדיםבשני מ יםהנוער העובדבני עור יאלא ממוצע ש בקיץ יםהנוער העובדבני עור יש
 .אינם נכללים בו עבודה זמנית בתחילת הרבעוןומי שעבדו ב ,כמי שעבד בחודש האחרוןמוגדר 

 לפי נתוני הלמ"ס,  
מבני הנוער   10%-כ

.  2017עבדו בשנת 
שיעור התעסוקה  

בקרב בני נוער  
יהודים היה גבוה 

לעומת  4כמעט פי 
 בני נוער ערבים. 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
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בשנת  מכלל בני הנוער םושיעורהעובדים במהלך השנה  17–15בגילי בני נוער מספר : 1לוח 

 לפי מגזר ,2017

 ערבים יהודים 

מספר מחושב  
 לאלפים שיעורמ

מספר מחושב  שיעור
 לאלפים שיעורמ

 שיעור

 1% 604 15.1% 21,397 נערות

 5.5% 3,564 9.8% 14,631 נערים

 3.3% 4,132 12.4% 36,084 ולהכך ס

 

התעסוקה אצל  שיעורמ 1.5התעסוקה אצל נערות יהודיות גבוה פי  שיעורמהנתונים עולה כי 

מנערות. נציין  5.5פי גבוה עובדים הנערים שיעור הונערים יהודים. במגזר הערבי המגמה הפוכה 

 18–14התעסוקה של נערים ונערות בגילי  שיעורסקר הנוער העובד והלומד  נתוניכי לפי 

 אשהומפני מהנתון שהוצג לעיל יותר . נתון זה גבוה הרבה 36%-הוא כחופשות ובמהלך השנה 

בשל שגם וייתכן  כגון שמרטפות ,עבודות זמניות ועבודות שאינן מדוחות לרשויות המס כולל

  7.הגדרות גיל שונות

בני הנוער המועסקים באופן  מספרתשלום דמי ביטוח לאומי בגין העסקת בני נוער משקף את 

על מספר בני הנוער  נתוני המוסד לביטוח לאומי מוצגיםלהלן  2בלוח  8ומדווח.מוסדר 

מספר חודשי עבודה ושיעורם. חשוב לציין כי הנתונים אינם  ,לפי גיל ,2018שהועסקו בשנת 

על פי ההגדרות כגון שמרטפות. עוד נציין כי  ,מוסדרת הנפוצה בקרב בני נוער כוללים עבודה לא

 או הנער עבדו לפחות יום אחד. החודש שבו הנערהוא חודש עבודה 

 

  

                                                             

הסתדרות הנוער העובד ; 2014, סקר הנוער העובד, מחקר בנושא עבודת בני נוער בישראל, מכון גיאוקרטוגרפיה  7
. לפירוט אומדנים נוספים לשיעור תעסוקת 2017הדוח המסכם לשנת  ,גוד המקצועי לנוער וצעיריםיהא – והלומד

תעסוקת נוער עם גבעון, -בני הנוער ושיעור בני הנוער המעוניינים לעבוד אך לא עבדו, ראו: יסכה מוניקנדם
 . 2017במאי  15, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מוגבלות

חת של דמי בני הנוער פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות משכרם. המעסיק מחויב בתשלום מופ 8
. שיעורי וסכומי דמי ביטוחביטוח לאומי על מנת לבטח את המועסק מתאונת עבודה: אתר המוסד לביטוח לאומי, 

 .2019ליוני  16-ניסה בכ

שיעור התעסוקה אצל 
נערות יהודיות גבוה  

משיעור  1.5פי 
התעסוקה אצל 

נערים יהודים. במגזר 
הערבי המגמה 
הפוכה ונערים 

 5.5עובדים פי 
 מנערות.

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
http://www.minimum.org.il/static/files/uploads/u-1/11525101407.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=8660cd73-7bc7-e611-80ca-00155d020699&businessType=1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=8660cd73-7bc7-e611-80ca-00155d020699&businessType=1
https://www.btl.gov.il/Insurance/Rates/Pages/%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D.aspx
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 למוסד לביטוח לאומיעל פי דיווחים  2018: מספר בני הנוער המועסקים בשנת 2 לוח

 9פי גיל ומספר חודשי עבודהבפילוח על , םושיעור

 

מן הנתונים עולה כי ככל שגיל בני הנוער עולה, עולה שיעור ההעסקה שלהם בכל תקופות 

עובדים לפחות חודש בשנה  18–16 שגילםמבני הנוער  8%כי כמעט גם  לראות ניתןההעסקה. 

ים שהוצגו על ידי שיעורנמוכים מה ה. שיעורים אלהשנה חודשי 12 בכל עובדים 5% וכמעט

בשל בין הנתונים השוואה מלאה אפשר לערוך -לסטטיסטיקה, אך איהלשכה המרכזית 

חודשי חופשת הקיץ, נראה כי ב מתמקדים אםהבדלים בטווח הגילים והבדלים מתודולוגיים. ה

 (.3לוח ב ראומהלך השנה )ביותר משיעורי ההעסקה י ההעסקה גבוהים הרבה שיעור

 

 

 

                                                             

תשובה  ,, מנהלת אגף מחקרי גבייה, ביטוח וכספים. מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומירפאלה כהן  9
 .2019במאי  26 , מכתב,מרכז המחקר והמידע של הכנסת פניית לע

חודש אחד בקיץ. ישנו הבדל בין מספר הילדים שעבדו חודש אחד במהלך השנה לבין מספר הילדים שעבדו   10
בחודש הנבדק.  גילם פי על נקבע העובדים הילדים שעור נקבע שמתוכם הילדים מספרהבדל זה מוסבר בכך ש

נהל מחקר ותכנון המוסד לביטוח יבעוד שבחודשי הקיץ, הגיל נקבע לפי הגיל בשנה קלנדרית. מרק רוזנברג, מ
 .  2019ביוני  2לאומי, שיחת טלפון, 

 14–18 16–18 15 14 גיל

  בני  
          נוער  

  
 

 חודשי 
 עבודה

 שיעור מספר שיעור מספר שיעור מספר שיעור מספר

148,616 100% 149,881 100% 427,295 100% 725,792 100% 

1 3,779 102.5% 9,251 6.2% 32,959 7.7% 45,989 6.3% 

3 970 0.7% 3,236 2.2% 23,201 5.4% 27,407 3.8% 

12 34 0.0% 437 0.3% 20,138 4.7% 20,609 2.8% 

מבני   8%כמעט  
  16–18 הנוער בגילים

עובדים לפחות חודש 
  5% בשנה וכמעט

  12בכל עובדים 
 .השנה חודשי

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
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למוסד על פי דיווחים  אוגוסט–בחודשים יוני 2018בני הנוער המועסקים בשנת  : מספר3לוח 

 11לפי גיל ,םושיעור לביטוח לאומי

 

תעסוקת בני הנוער עולה בצורה ניכרת בחודשי  שיעורמנתוני המוסד לביטוח לאומי עולה כי 

. עם זאת, 17בגיל  מבני הנוער 35%עבדו בממוצע אוגוסט ו בחודשים יוני ,חופשת הקיץ. למשל

במידה  ךעבורם דמי ביטוח לאומי נמובם מימשולו 18–14גילם שבני נוער העובדים  שיעור

הסתדרות שדיווחו על תעסוקה ל 18–14גילם שבני הנוער משיעור בממוצע(  23%ניכרת )

 ,גבוה של עבודה שאינה מדווחת שיעורהפער נובע מש(. ייתכן 36%נוער העובד והלומד )ה

 כגון שמרטפות או ניקיון. 

 ככל הנראההיא  הסיבהוי התעסוקה נמוכים יותר שיעורעם מוגבלות  יםונער ותנערנציין כי בקרב 

נוער עם מוגבלות. למידע בני ורתיעה של מעסיקים מהעסקת של מקומות עבודה נגישות -אי

  12נוסף ראו מסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנוגע להעסקת נוער עם מוגבלות.

 

                                                             

תשובה  ,מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי ,ת אגף מחקרי גבייה, ביטוח וכספים, מנהלרפאלה כהן  11
 .2019במאי  26 , מכתב,ת מרכז המחקר והמידע של הכנסתפניי לע

 .2017במאי  15, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תעסוקת נוער עם מוגבלותגבעון, -יסכה מוניקנדם  12

 אוגוסט יולי יוני 

לא  

יםעובד  

יםעובד  שיעור 

יםעובד  

לא 

יםעובד  

יםעובד  שיעור 

יםעובד  

לא 

יםעובד  

יםעובד  שיעור 

יםעובד  

14 145,782 3,867 3% 140,264 9,099 6% 141,433 7,619 5% 

15 135,242 11,983 8% 127,165 20,686 14% 130,679 17,376 12% 

16 114,570 27,915 20% 104,773 38,125 27% 109,139 34,175 24% 

17 95,524 44,531 32% 87,748 52,324 37% 91,109 48,865 35% 

18 84,971 54,694 39% 82,593 57,705 41% 85,183 55,719 40% 

18–14 576,089 142,990 20% 542,543 177,939 25% 557,543 163,754 23% 

  עור בני נועריש
שדווחו    18–14בגילים 

למוסד לביטוח לאומי  
 23%עובדים נמוך )כ

 מהמדווחבממוצע( 
נוער העובד  ידי ה על

 .(36%והלומד )

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=8660cd73-7bc7-e611-80ca-00155d020699&businessType=1
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 אכיפה 3

מותר  ,לו מקרים מותר להעסיק בני נוער. ככלליקבע באנ ,1953–נוער, התשי"גהחוק עבודת ב

וניתן  במהלך שנת הלימודים גםומעלה בעבודות שאינן מסוכנות  15להעסיק בני נוער מגיל 

יכולים לעבוד רק בחופשות  14ילדים בני זאת,  לעומת 13.לשלם להם שכר מינימום מופחת

. בנוסף, אסור להעסיק ילדים ובני נוער יותר משמונה שעות רשמיות מהלימודים ובעבודות קלות

ומעלה יכולים לעבוד תשע שעות ביום, בתנאי שסך  16שעות בשבוע. בני  40-יותר מביום ולא 

לחוק עבודת נוער, מתאפשרת  24בהתאם לסעיף  .4014שעות העבודה בשבוע לא יעלה על 

ההיתר   15 .מיוחד היתר ניתןכן בלבד, אלא אם  22:00עד  18–16 שגילםהעסקת נערים ונערות 

בהם ש עבודהבמקומות  מדוברובדרך כלל  מסוימיםאו לנער  המקום ההעסקה ולא לנערלניתן 

 2018בשנת  ;היתרים 122ניתנו  2017בשנת  ;היתרים 104ניתנו  2016עובדים במשמרות. בשנת 

  16היתרים. 133ניתנו 

. מטרת 2011–החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בנכנס לתוקפו  2012ביוני 

כגון ענישה דיפרנציאלית התואמת את חומרת  ,חדשים ומגווניםאכיפה  צעדי היא הגדרתהחוק 

העבירה או היסטוריית ההעסקה של המעסיק, ויצירת מערך הרתעה שישפר את נורמת הפעילות 

 בני נוער.  , ובהםשל המעסיקים בשוק העבודה ויעניק הגנה למספר רב יותר של עובדים

משרד  :והשירותים החברתיים )להלןמינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה, הרווחה 

. אוכלוסיית בני הנוער מוגדרת כאוכלוסייה על העסקת בני נוער הוא הגוף המפקח( העבודה

מינהל ההסדרה והאכיפה  בשל כך, בשעת הצורך. ולהתלונןלסיוע שממעטת לפנות  ,חלשה

יזומה. האכיפה  אכיפהומפעיל בדיקות לקיום הוראות חוקי העבודה בקרב מעסיקי בני נוער  עורך

אולמות אירועים. התלונות המתקבלות באופן יזום במסעדות וב, אחדים קדת בענפי מסחרוממ

הארגון מעביר לטיפול מינהל האכיפה מדווחת כי  הסתדרות הנוער העובד והלומד 17מעטות.

תופי פעולה לקידום ימידע בדבר מקומות עבודה החשודים בניצול בני נוער וצעירים ומקיים ש

                                                             

, 18משכר המינימום לבוגר ועד גיל  %75, 17מהשכר המינימום של בוגרים, עד גיל  %70ניתן לשלם  16עד גיל  13
שכר מינימום זרוע עבודה, -משכר המינימום לבוגר: אתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים %83

 .  2019ביוני  16-. כניסה בלבני נוער
 1953–התשי"ג ,נוערהלחוק עבודת  20סעיף  14
 . םש גבעון,-: יסכה מוניקנדםפירוט נוסף בנושא הסדרת עבודת בני נוער ראו  15
שרון כהן, מנהלת תחום בכיר, פניות ומידע בחוקי עבודה, מינהל ההסדרה והאכיפה. תשובה על פניית מרכז   16

 .2019בפברואר  26 הכנסת, מכתב,המחקר והמידע של 
 שם.  17

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://www.gov.il/he/departments/guides/minimum-wage?chapterIndex=3
https://www.gov.il/he/departments/guides/minimum-wage?chapterIndex=3
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=8660cd73-7bc7-e611-80ca-00155d020699&businessType=1
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נתונים על תיקי חקירה  מוצגיםלהלן  4בלוח  18.הנערות והנעריםשמירה על זכויותיהם של 

 .2018–2015בשנים  פליליבהליך נהלי ויבהליך מ שנפתחו למעסיקי בני נוער

 , פליליבהליך נהלי ויבהליך משנפתחו להם תיקים בני נוער מעסיקים של ה: מספר 4 לוח

 2018–2015בשנים 

חל גידול ניכר במספר המעסיקים שנפתחו להם תיקי  2018כי בשנת לראות  אפשרנתונים ב

עבר. מה שהיה בקטן מהיה חקירה בהשוואה לשנים קודמות, אם כי מספר התלונות שהתקבלו 

 667 , מהםבני נוער מועסקים 802שנה נבדקו אותה בשנערכה במהלך בחינת תיקי החקירה 

 ערבים. 135-יהודים ו

תן יל מוקנית הסמכות, למינהל האכיפה ת חוקהפר הייתהכי  נמצאחקירת המעסיקים אם ב

. להלן יוצגו נתונים חומרת העבירה לפישום יכתבי א להגישעיצומים וקנסות או  להטילהתראה, 

. נדגיש כי דיווח על סנקציה שבוצעה בשנים אלו  2018-2016אודות סנקציות שבוצעו בשנים 

 (.5להלן לוח ראו )יכולה להתייחס לעבירה שבוצעה שנה או אף כמה שנים קודם לכן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 . 2017לשנת  המסכם הדוח ,גוד המקצועי לנוער וצעיריםיהא – הסתדרות הנוער העובד והלומד  18

 2015 2016 2017 2018 

 21 28 16 36 מספר תלונות שהתקבלו

מעסיקים שנפתחו ה פרמס

 להם תיקי חקירה

272 200 236 312 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
http://www.minimum.org.il/static/files/uploads/u-1/11525101407.pdf
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 מינימוםתשלום שכר -איבגין חוק עבודת נוער ו בגין הפרת: אכיפת חוקי העבודה 5לוח 

גידול במספר ההתראות והעיצומים הכספיים שהוטלו על  חלכי  ללמוד אפשרמהנתונים 

סכום  2018 שנתל 2017כך, בין שנת  לענוער. נוסף  עבודתחוק  הוראותמעסיקים שהפרו את 

  .6גדל יותר מפי  חוק עבודת נוערהפרת  בגין שהוטל הכולל העיצומים

נוער בני הנעשות מתוקף החוק, נעשות פעולות נוספות למניעת ניצול האכיפה לצד פעולות 

 : ובהן, ופגיעה בהם יםעובד

 דיווח של בני נוער על פגיעה להסתדרות הנוער העובד והלומד מפעילה קו חם לפנייה ו

בני נוער עובד בתקופה  מספר גדול של פניותמראש בזכויותיהם. ההסתדרות צופה 

)ראו בכל שנה  לכך ערכתונ ה ותשלום המשכורותשלאחר סיום תקופת העבוד

משרד . ההסתדרות עובדת בשיתוף פעולה עם התייחסות נוספת לעניין זה בפרק הבא(

 19נהל האכיפה. ימעבירה מידע למהצורך  ובשעת העבודה

                                                             

באוקטובר  22, מקומיות לרשויות בבחירות נוער בני עבודת, 209 פרוטוקול, , הוועדה לזכויות הילד20-הכנסת ה  19
2018. 

 2016 2017 2018 

חוק  הפרת 

 עבודת נוער

תשלום -אי

 שכר מינימום

חוק  הפרת

 עבודת נוער

תשלום -אי

 שכר מינימום

חוק  הפרת

 עבודת נוער

תשלום -אי

 שכר מינימום

 1 355 - 233 -- 201 התראות

 8 29 4 10 4 8 עיצומים 

סכום 

 עיצומיםה

 ש"ח 388,080 ש"ח 2,570,400 ש"ח 176,860 ש"ח 414,010 ש"ח 714,800 ש"ח 822,020

 2 4 - - 1 9 קנסות

סכום 

 קנסות

 ש"ח 4,800 ש"ח 102,500 - - ש"ח 400 ש"ח 233,000

כתבי 

 שוםיא

6 - 3 1 2 - 

לשנת  2017בין שנת 
סך העיצומים  2018

חוק   בגין הפרת
גדל יותר   עבודת נוער

   .6מפי 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
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  רשויות מקומיות.  56-יירות פיקוח במפעילה סמועצת התלמידים והנוער הארצית

בבתי  נוערבני בתחום עבודת תפקידן של הסיירות לבדוק את שמירת החוקים והתקנות 

שמתברר כי בתי עסק נוסף על כך, ל במקרי הפרה. משרד העבודהעסק שונים ולדווח ל

 .תו הוגנות מוענקמעסיקים הוגנים  הם

  אשר מוקד "סליחה, באיזו זכות?" מפעילה אתמועצת התלמידים והנוער הארצית ,

ערוך לענות על שאלות בתחום עבודת נוער, לאחר הכשרה מטעם הסתדרות הנוער 

  20העובד והלומד. 

 סוגיות נוספות 4

עדה לזכויות וישיבות בו כמההתקיימו  20-בכנסת ה – בנייןענף ההעסקת בני נוער ב סוריא .א

ענף ציעתם של בני נוער שעבדו במותם ופ בעקבות ,בנייןבענף הבנושא תאונות הילד 

הוועדה המליצה לשר הרווחה לתקן תקנות לאיסור העסקת בני נוער באתרי בניין. ה

בנושא מקיפה  סקירה 22התקנות הותקנו בהוראת שעה. 2018לקראת קיץ  21בנייה.

 23בנושא. מרכז המחקר והמידע של הכנסתשנכתב במסמך ב אפשר למצואתאונות בניין 

 כי פסקו שופטי בית הדין הארצי לעבודה בירושלים 2018 סבמר – "פסיקת הטיפים" .ב

בתי קפה על בניתנים למלצרים במסעדות וה )טיפים( תשריםואילך  2019מראשית שנת 

לעניין משפט העבודה ודיני  המעסיקאצל עבודה מ הלקוחות ייחשבו הכנסהידי 

המעסיק בהיעדר התניה אחרת,  וישולמו כשכר עבודה לעובדי השירות.הביטוח הלאומי 

 רשאי להשתמש בכספי התשר אך ורק לשם תשלום שכר עבודה לעובדי שרשרת השירות

אינו רשאי לשלם באמצעות כספי התשר תשלומי אך , )מלצרים, ברמנים ועובדי מטבח(

                                                             

 שם.  20
; שם, 2018בינואר  23, בנייה באתרי נוער בני תאונות, 196, הוועדה לזכויות הילד, פרוטוקול 20-הכנסת ה  21

 . 2018במאי  5, 217פרוטוקול 
חה"כ ד"ר  ;2018–)תיקון(, התשע"ח ות( )הוראת שעה(תקנות עבודת הנוער )עבודות אסורות ועבודות מוגבל  22

העבודה, הרווחה והשירותים  , שרחה"כ חיים כץראש הועדה לזכויות הילד, מכתב ל-יפעת שאשא ביטון, יושבת
 .2018במאי  16, שרת המשפטים, "כ איילת שקדהחול החברתיים

, מסמך בענף הבניין ועל הליכים משפטיים בעקבות תאונות עבודה נתונים על הליכי בדיקה וחקירהגדעון זעירא,   23
ללא פילוח  ,כלל התאונות בענף הבנייןב עוסק. המסמך 2016בספטמבר  26,  מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 לפי גיל. 

http://www.knesset.gov.il/
mailto:mmm@knesset.gov.il
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/904b780b-cfde-e511-80d6-00155d0204d4/2_904b780b-cfde-e511-80d6-00155d0204d4_11_10434.pdf
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ה תשלומים אל שלםלב ייהמעסיק חחובה, הפרשות לפנסיה או זכויות סוציאליות אחרות. 

 24 כספי התשר. ובכלל זההשכר המשולם לעובד, בגין מלוא 

בני הנוער  ותזכויעל לשמור  קושי מיוחד – עבודת בני נוער בזמן בחירות מקומיות וארציות .ג

במיוחד על ידי מפלגות שלא , תשלום משכורת בתקופת בחירות-אי של בהקשר לדיון עלה

בשיתוף פעולה עם הסתדרות הנוער העובד  25עברו את אחוז החסימה ונשארו מחוץ לכנסת.

"כ יפעת שאשא ביטון מסמך הנחיות הראש הועדה לזכויות הילד ח-יושבתוהלומד הוציאה 

קשה ינוער בעת בחירות מקומיות וארציות ובבני לגורמי ממשל בנושא אכיפת החוק וזכויות 

  26.ההנחיות שבו אכיפתבו ואת עזרתם בהפצת

י העסקה של שיעורלא נמצאו סקרי תעסוקה הבודקים את  – עבודת בני נוער עם מוגבלות .ד

מבני הנוער  4.6%נוער עם מוגבלויות. מחקר מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצא כי בני 

 הנתונים אלבמקבלים קצבת ילד נכה עובדים לפחות חודש בשנה. עם זאת, ו 18–16 שגילם

 –המקבלים קצבת ילד נכה התלמידים  –מכלל תלמידי החינוך המיוחד  15%-רק כנכללים 

י התעסוקה בקרב ילדים עם מוגבלות שאינם מקבלים קצבת ילד שיעור הם ולא ידוע מה

דוד ירבית התוכניות להכשרה, עמכי אפשר לראות עוד מחקר בנכה. עוד עולה מן 

לבני נוער עם מוגבלות הלומדים במסגרות חינוך מיוחד  ותוהתנסות בתעסוקה מיועד

)בתי ספר וכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים(. רק מספר קטן של תלמידים 

תלמידים עם מוגבלות מעידים  כניות אלו.והמשולבים במסגרות הרגילות משתתפים בת

כלפי  את עמדותיהם  לשנות כדינגור מול המעסיקים יקבלים עזרה בתיווך וסכי הם אינם מ

ולאפשר להם להשתלב בתעסוקה רגילה בדומה לחבריהם העסקת בני נוער עם מוגבלות 

                                                             

ד.ע.  16-02-28480ע"ע  )טרם פורסם(;  גלי הצוק בע"מ ו המוסד לביטוח לאומינ'  עומרי קיס 15-10-44405"ל עב  24
, אביגל כספי, עוזרת משפטית, הלשכה משפטי ייעוץ)טרם פורסם(;  יחיאל בודהנ'  יבוא וניהול מסעדנות בע"מ

  .המשפטית, כנסת ישראל
באוקטובר  22, בני נוער בבחירות לרשויות מקומיות עבודת, 209הוועדה לזכויות הילד, פרוטוקול , 20-הכנסת ה  25

, מכתב לחה"כ יפעת עבודת בני נוער בבחירות לרשויות המקומיות; הסתדרות הנוער העובד והלומד, 2018
דה לזכויות הילד, , הווע20-; הכנסת ה2018באוקטובר  21ראש הועדה לזכויות הילד, -שאשא ביטון, יושבת

 . 2018באוקטובר  22, י נוער בבחירות לרשויות מקומיותעבודת בנ, 209פרוטוקול 
יושבת ראש הועדה לזכויות הילד לגורמי ממשל בנושא: עבודת חה"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון, פנייה של  מכתב 26

, הוועדה לזכויות 20-; הכנסת ה2018נובמבר ב 01 .3750318בני נוער בבחירות לרשויות המקומיות. סימוכין:
;  הסתדרות הנוער העובד 2018באוקטובר  22, עבודת בני נוער בבחירות לרשויות מקומיות, 209הילד, פרוטוקול 

ראש הועדה -, מכתב לחה"כ יפעת שאשא ביטון, יושבתעבודת בני נוער בבחירות לרשויות המקומיותוהלומד, 
בני נוער בבחירות  עבודת, 209, הוועדה לזכויות הילד, פרוטוקול 20-סת ה; הכנ2018באוקטובר  21לזכויות הילד, 

 .2018באוקטובר  22, לרשויות מקומיות

תלמידים עם  
מתקשים  מוגבלות 

להשתלב בתעסוקה  
במסגרות רגילות  
בשל קשיי נגישות  
   תודעתיים ופיזיים.
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המוצעים לשיפור מצב התעסוקה בקרב בני נוער עם מוגבלות אחדים לכיתה. יש מודלים 

   27.שהוזכר לעילהמוצגים במחקר 

תלמידים הלומדים במסגרת החינוך הטכנולוגי  – נוער מתוקף חוק החניכותעבודת בני  .ה

ימים למכמה שעות בשבוע  :קפים משתניםינהנים מאפשרות להתנסות בעבודה בה

העובד  לזכויות החניך ותתייחסיש ה ,1953–חוק החניכות, התשי"גב בשבוע.אחדים 

ענון אכיפת זכויות ירנערך  (להלןנדון )שבה  עובד נוער לזכויותובמסגרת העלאת המודעות 

מסמכי מרכז המחקר זה אפשר למצוא במידע נוסף בנושא  28גם בקרב רכזי החניכות.

 29והמידע של הכנסת.

לעודד את בני הנוער למצות ולדרוש את  כדי – העלאת המודעות לזכויות נוער עובד .ו

 הפיקו והסתדרות הנוער העובד והלומד , משרד העבודהזכויותיהם, משרד החינוך

בני ם עעובדים הופצה בקרב מי שחוברת זו  העובד. חוברת מידע בנושא זכויות הנוער

אחדים ובכלל . החוברת פורסמה בערוצים םנוער עצמבני הלכן ו ,כגון רכזים חברתיים ,נוער

על  נוסף 30., לרבות אפליקציה בנושאאנגליתובבעיתונות ובמדיה החברתית, בעברית  זה

, ובירידי תעסוקה הספרבבתי  פעילות הסברה יזומהנערכת דווח כי  משרד העבודהמ, כך

גם עדכון  , כמוכרזות מידע שהופקו בשיתוף מועצת התלמידים והנוער הארציתוכי הוכנו 

 31.בנושא משרד העבודהשוטף באתר ובאפליקציה של 

                                                             

 2017במאי  15, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תעסוקת נוער עם מוגבלותגבעון, -יסכה מוניקנדם  27
באוקטובר  22, עבודת בני נוער בבחירות לרשויות מקומיות, 209לזכויות הילד, פרוטוקול , הוועדה 20-הכנסת ה 28

2018. 
; יסכה 2018בדצמבר  3מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מקצועי, -מבט על החינוך הטכנולוגיאתי וייסבלאי,  29

; אסף וינינגר, 2017במאי  15הכנסת, , מרכז המחקר והמידע של תעסוקת נוער עם מוגבלותגבעון, -מוניקנדם
של הכנסת , מרכז המחקר והמידע טכנולוגי המשלבות התנסות בעולם העבודה-מסגרות לחינוך מקצועי

 . 2016בנובמבר 
 . 2019 בפברואר 10, כניסה: אתר זכויות בני נוער עובדים משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 30
באוקטובר  22, ותעבודת בני נוער בבחירות לרשויות מקומי, 209, הוועדה לזכויות הילד, פרוטוקול 20-הכנסת ה 31

2018 ; 

גורמים שונים פועלים  
לקידום המודעות  
לחוק עבודת נוער  

ואכיפתו במגוון  
דרכים, כגון הרצאות  
 .ופרסומים במרשתת
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https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/142c085d-357a-e811-80e2-00155d0a9876/2_142c085d-357a-e811-80e2-00155d0a9876_11_10702.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.aspx?docId=8660cd73-7bc7-e611-80ca-00155d020699&businessType=1
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ad5613ed-af9e-e611-80ca-00155d020699/2_ad5613ed-af9e-e611-80ca-00155d020699_11_9156.pdf
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