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 יחסי עבודה

 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

מה
 בתפקידי
 ניהוליי
 , רוב
 המכריע של בוגרי בתי הספר עתידי
 להשתלב בשוק העבודה

 שייכנסו לשוק העבודה רבי
, למעט עובדי
 עצמאיי
. ומקצועיי
 ואחרי
 בעבודות מ� השורה

 .כלומר יחסי עבודה, יתפקדו במסגרת של יחסי עובד ומעביד

מגמה ההולכת וגוברת בשני
 האחרונות בישראל , יחסי
 אלה יכולי
 לעמוד על המישור האישי

כשהעובדי
 מיוצגי
 כלפי הנהלות וארגוני מעסיקי
 , או על המישור הקיבוצי, ובמדינות אחרות

 .עיעל ידי איגוד מקצו


ומכא� הצור� להסביר , אי� ספק שחוויית יחסי העבודה עומדת במרכז חיי העבודה של האד

את המשמעות של מערכת , "לתפס
 בהיות
 צעירי
"בחזקת , מוקד
 ככל האפשר לדור הצעיר


 .היחסי
 בי� עובדי
 למעבידי

 ומה מבדיל
 ,חשוב שבוגרי בתי הספר יבינו כיצד נוצרי
 יחסי
 אלה, הכנה לחיי העבודהכ

ואילו חוקי
 , מה
 החוקי
 המסדירי
 את הקשרי
 בי� הצדדי
, מצורות העסקה אחרות

 .מעניקי
 זכויות מינימו
 לאד
 העובד

ואת התוק� המחייב של הסכ
 ,  האישי והקיבוצירבמישו,  להבי� את תהליכי המשא ומת�חשוב

 .פרי המשא ומת�, העבודה

חשוב להפני
 , נפרד מכל מערכת יחסי עבודה דמוקרטיתמאחר שסכסו� העבודה הוא חלק בלתי 

כדי למזער נזקי
 וכדי למנוע , מוקד
 ככל האפשר את נורמות ההתנהגות במצב של סכסו�

 .בעזרת המנגנוני
 החוקיי
 וההסכמיי
, שביתה או השבתה

 
ה� של עובדי
 וה� של ,  חשוב להבי� את נושא ההתארגנות.ההתארגנות היא עניי� חיוניג


 .ואת משמעות הייצוגיות ביחסי עבודה, מעסיקי

ומכא� נגזרות מטרות העל והמטרות האופרטיביות המוצגות , כל אלה עומדי
 בבסיס התכנית

 .בהמש�

 מטרות כלליות

 .הכרת מערכת יחסי העבודה בישראל .1

2.  
הבנת התמורות המתרחשות במערכת יחסי העבודה בעקבות תהליכי הגלובליזציה והשינויי

 .בשוק העבודה

 .הכרת הכוחות הפועלי
 במערכת .3

 .הכרת והבנת התהליכי
 הפועלי
 ביחסי העבודה .4

 .פיתוח מודעות לחשיבות
 של יחסי עבודה תקיני
 ותרומת
 למשק ולחברה בישראל .5
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 אופרטיביות טרותמ

 :ע
 סיו
 הלימודי
 התלמיד

 .מעביד�זהה את התנאי
 להיווצרות
 של יחסי עובדי .1

יזהה את השינויי
 העיקריי
 בשוק העבודה ובארגו� העבודה ויסביר את השפעותיה
 על  .2

 .יחסי העבודה

העובדי
 וארגוניה
 , המעסיקי
, הפעולות והאינטרסי
 של הממשלה, יסביר את המבנה .3

 .ביחסי עבודה

 .יסביר את מקומ
 של חוקי העבודה .4

 .ינתח את תהליכי המשא ומת� הקיבוצי .5

 .חי� בי� המישור האישי למישור הקיבוצי ביחסי עבודהיב .6

 .יבחי� בי� ההסכ
 הקיבוצי לחוזה האישי ומשמעות
 לעובד .7

8. 
 ,יזהה את סכסוכי העבודה והסיבות לפריצת

 .יבדיל בי� סכסו� עבודה לשביתה .9

 .שווה בי� המנגנוני
 ליישוב סכסוכי עבודה על פי סוג הסכסו�י .10

 .ודרכי קביעת
, מרכיבי השכר ותגמולי
 אחרי
, וקות מערכת יחסי העבודהיסביר את תפ .11

 .פנסיה תקציבית: אחרות יסביר את המערכת הפנסיונית ותכניות ביטוח פרישה .12

 דרכי הוראה

מומל� לעשות שימוש באמצעי
 אחרי
 כדי ,  של מורי הכיתהתהפרונטליולבד מ� ההרצאות 

 
 :לפיכ� רצוי להורות את המקצוע בדר� הזאת, ופ� העברתו בנושא ובאהודינמיקלהכניס חיי

 . על ידי המורי
תפרונטליוהרצאות  .1

2. 
� מעסיקי
: הזמנת מרצי
 אורחי
אנשי איגוד , נציגי
 של ארגוני מעסיקי
,  בעלי מפעלי

 .שופטי בית הדי� לעבודה, נציגי ממשלה העוסקי
 ביחסי עבודה, חברי ועדי עובדי
, מקצועי

 .תוח אירועי
ני .3

 .סימולציות בניהול משא ומת� ומצבי
 של סכסו� עבודה .4

5. 
 .הצגת סרטי
 וניתוח

כדי ללמוד את נושא , אחד במגזר הפרטי ואחד במגזר הציבורי, ביקורי
 בשני מקומות עבודה .6

 .יחסי העבודה ברמת המפעל
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 תכני�

 

שעות מומלצות  נושאי הלימוד

 ליחסי עבודהבוא מ .1 6

 הצדדי
 במערכת יחסי עבודה  .2 8

 דיני עבודה .3 14

12 4.  
 שכר ותקבולי

 סכסוכי עבודה  .5 8

 מגמות וכיווני
 חדשי
 במערכת יחסי העבודה בישראל  .6 12

כ"סה 60
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 פירוט התכני� וחלוקת השעות המוצעת

 

 

שעות   נושאי הלימוד

 ליחסי עבודהבוא מ 1פרק  6

  מהות	ה יחסי עבוד 1.1 

 והיחסי� ביניה�הצדדי� במערכת יחסי עבודה  1.2 

 הצדדי� ביחסי עבודהוממשקי� בי� קשרי הגומלי�  1.3 

 תפקיד הממשלה במערכת יחסי העבודה 1.4 

 הצדדי� במערכת יחסי עבודה 2פרק  8

 מקצועיי�האיגודי� הההסתדרות ו 2.1 

ברות ח, רשויות מקומיות,  ממשלה– מעסיקי� ציבוריי� 2.2 

 ממשלתית

 המגזר הפרטי 2.3 

  משמעויות לעובד ולארגו�–משא ומת� קיבוצי  2.4 

  הסברי�–ההסכ� הקיבוצי וההסדר הקיבוצי  2.5 

 דיני עבודה 3פרק  14

 משפט העבודה בישראל 3.1 

 משפט העבודה הקיבוצי 3.1.1 

חוזה עבודה ,  הגדרת עובד ומעביד–משפט העבודה האישי  3.1.2 

 אישי

חוק ,  חוק שוויו� הזדמנויות בעבודה–חוקי עבודה מרכזיי�  3.1.3 

 חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית, עבודת נוער

 חוזה עבודה אישי 3.2 

 חקיקה ראשית ומשנית 3.3 

 נוהג ומנהג, נוהל 3.4 

  זכאות לפיצויי� על פי חוק–סיו� יחסי עובד מעביד  3.5 

 חוק יישוב סכסוכי עבודה 3.6 

 שכר ותקבולי� 4פרק  12

 מבנה שכר העבודה 4.1 

 נלווי�תשלומי�  4.2 

 הטבות 4.3 
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שעות   נושאי הלימוד

  דוגמאות ומשמעויות–שכר עידוד  4.4 

מערכת ,ביטוח לאומי –במדינת ישראל סוציאלי ה המער� 4.5 

 ביטוח מנהלי�,  קופות גמל,להפנסיה בישרא

, מניות,  שיתו� ברווחי�–גישות חדשות בנושא שכר  4.6 

 פציותאו

  עבודהיסכסוכ 5פרק  8

 סוגי� של סכסו� עבודה 5.1 

 גורמי� לסכסו� עבודה 5.2 

  סוגי שביתות–שביתה והשבתה  5.3 

 בוררות 5.4 

 גישור 5.5 

 ועדה פריטטית 5.6 

 בית די� לעבודה 5.7 

מגמות וכיווני� חדשי� במערכת יחסי העבודה בישראל 6פרק  12

 שינויי� חברתיי� 6.1 

 שפעות טכנולוגיותה 6.2 

 6.3 Outsourcing וחברות כוח	אד� 

 הפרטה של חברות ממשלתיות 6.4 

 ל"העברת חברות ומפעלי� לחו 6.5 

 שינויי� במחזור חיי העבודה במקו� העבודה 6.6 

 עבודה גמישה 6.7 

 עבודה מהבית ועבודה מרחוק 6.8 

כ"סה 60
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 מושגי� עיקריי�

 

 המושג הסבר

 

 לעומת מספר  עובדי� מצב שבו יש עוד	,חוסר עבודה

 .מסוי�במשק או בענ	  מקומות העבודה

 אבטלה

)Unemployment( 

1.  

להג� על , שכררמת   כדי לשמור עלעובדי�התארגנות של 

באמצעות שירותי� לנהל משא ומת� ולספק  , העבודהמקו�

 .עזרה הדדית

 איגוד מקצועי

)Trade union( 

2.  

מטרת . שוויי�, נווה'זב ושבוומ, 1923 בשנת שהוק�ארגו� 

וארגוני עובדי� ארגוני ,  ממשלותמיוצגי�שבו , הארגו�

ות סוציאליות לאזרחי המדינ להבטיח זכויות, מעסיקי�

  בי�חברתיי� בנושאי�הידברות  ולעודד, החברות

 . המעסיקי� וארגוניהעובדי�ארגוני , ותהממשל

הבינלאומי ארגו� העבודה

)International labor 

organization( 

3.  

שמטרתה לשמור , הפרטי  במגזרמעסיקי�התארגנות של 

 כלפי  ייצוג�באמצעות, מעבידי� של אינטרסי� ולקד�

. לחברי�ולספק שירותי ייעו�, והאיגודי� המקצועיי�הממשלה 

 מעסיקי�ארגו� 

)Employer's association( 

4.  

,  או מעבידמעבידי�ארגו�   מולהעובדי�הארגו� המייצג את 

 .ענפית ומפעלית, ברמה ארצית

  יציגעובדי�ארגו� 

)Representative Union( 

5.  

ההכרעה בסכסו� לצד  חובה מעוגנת בחוק להעביר את

  בשירותי�סוג זה של בוררות מופעל לרוב(.  הבורר– שלישי

 ). ולא בישראלחיוניי�

 בוררות חובה

)Compulsory 

Arbitration( 

6.  

 הצדדי�בהסכמת  מותנהה, מנגנו� לפתרו� סכסו� עבודה

 .הבורר – לסכסו� להעבירו להכרעה מחייבת של צד שלישי

 בוררות מוסכמת

)Agreed Arbitration( 

7.  

תפקידו לשמש . זמננו הגרעי� המרכזי של מדינת הרווחה בת

, כספיות באמצעות גמלאות, להכנסה חלופית משענת ומקור

 הדר� העיקרית להשגת הכנסהשבה�  מקרי� אות�בכל 

 יותר או ארוכי�,  קצרי�מצעות עבודה נפגעת לפרקי זמ�בא

ותאונות  תאונות עבודה, נכות, מחלה: לדוגמה .לצמיתות

 .לחמה ופעולות אחרותמ, זקנה ,מות מפרנס, אבטלה, אחרות

 טחו� סוציאלייב

)Social security( 

8.  

� צד שלישי מנגנו� לפתרו� סכסו� עבודה באמצעות 

. הצדדי�נית בהסכמת מות  התערבות המגשר.המגשר

 .מחייבות המגשר ה� בחזקת המלצות לא החלטות

 גישור

)Conciliation( 

9.  

לפי , פרישתו לגמלאותע� שעובד זכאי לה  )בולקת(קצבה 

 .אישי  קיבוצי אוהסכ�הלאומי או על פי  חוק הביטוח

.Pension( 10( גמלה
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 המושג הסבר

 

הוראות חוק ביטוח   הנית� לעובד מובטל על פיתשלו�

 .לאומי

 דמי אבטלה

)Unemployment 

Indemnity( 

11.

ידי האיגוד המקצועי   עלשובתי� לעובדי� המשול� תשלו�

 .השביתה שהכריז על

 דמי שביתה

)Strike benefits( 

12.

�ח"השכר משנת תשי הגנה על שכר העובד על פי חוק הגנת

 וג� היבטי� השכר תשלו�מסדיר את דרכי  החוק. 1958

 הטלת סנקציה על, לדוגמה (השכר  של ההגנה עלשוני�

 .)מעביד המלי� שכר עבודה

 הגנת שכר

)Wage Protection( 

13.

על פי חוק משנת  , העבודהבמקו�מניעת הטרדה מינית 

 החוק למנוע הטרדה מינית כדי להג� מטרת. 1958�ח"תשי

 שוויו� לקד�וכדי , האד�חירותו ופרטיותו של , על כבודו

 .המיני�בי� 

 הטרדה מינית

)Sexual Harassment( 

14.

 לשל�חייב המעביד  ,פי החוק�לע –  שכר במועדתשלו�אי 

גמר חודש   לאחריו� �15מ לא יאוחר, העובד את שכרו של

 .העבודה

 הלנת שכר

)Wage delay( 

15.

במטרה לשמש כבורר  1977 ז" בשנת תשלשהוק�מוסד 

  בסכסוכי�המוסד פועל. בסכסוכי עבודהמוסכ� 

 .הציבורי  במגזרהמתרחשי�

 מוסכמת מוסד לבוררותה

)The institute for 

agreed arbitration( 

16.

 מתמלאי�שאי� , המפעל  עבודה הנעשה לרוב ברמתהסכ�

 . קיבוצי הסכ� בחוק לצור� כריתתהנדרשי�  התנאי�בו כל

 על פי קיבוציי� נקבעי� הסדרי� יש כא� סתירה הגיונית

שי� מתפר קיבוציי� הסכמי�ואילו (הרגילי�  החוזי�דיני 

 ).הקיבוציי� ההסכמי�על פי חוק 

 הסדר קיבוצי

)Collective settlement( 

17.

 עובדי� על החלי�, ואישיי�  קיבוציי�,הסכמי עבודה

 תנאי� נחותי� מעניקי�ולרוב , לעבודההמתקבלי�  חדשי�

 .הוותיקי� העובדי� על  החלי�בהשוואה להסכמי העבודה

  דור בהסכ�

)Two tier wage System(

18.

,  בכתבהסכ� זה 1957ז " תשיקיבוציי� הסכמי� פי חוק על

, יציגעובדי�  לבי� ארגו� מעבידי�ארגו�  בי� מעביד או

,  חתימתומיו� חודשיי�בתו�   לשר העבודהלרישו�שהוגש 

תנאי ,  עבודתוסיו� לעבודה או אד�קבלת  בענייני

 בעלי הארגוני�וחובות של  זכויות, יחסי עבודה,העבודה

 . אלהמענייני� צת מק אוההסכ�

  קיבוציהסכ�

)Collective Agreement( 

19.
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 המושג הסבר

 

הארגו� היציג ברוב . בישראל  הגדול והחשובהעובדי�ארגו� 

 .המאורגני�של מקומות העבודה  המכריע

ומרבית , היא אישית החברות בהסתדרות. �1920נוסדה ב

 .המקצועיי�  האיגודי�באחדמאורגני� חבריה 

  העובדי�הסתדרות

 שההחד הכללית

)New general 

Federation of Labor( 

20.

 הקטנת חלקו של המשק הציבורי באמצעות העברת הבעלות

 . פרטיי� לגופי�

 הפרטה 

)Privatization( 

21.

 העובדי�השבתת העבודה על ידי המעביד כאמצעי לח� על 

על ההשבתה .  להצעותיו לקבלת תנאי עבודה ושכרלהסכי�

 .  על שביתההחלי� כללי� אות� חלי�

.Lock out( 22(השבתה 

מאגד .  הגדול והחשוב ביותר בישראלהמעסיקי�ארגו� 

 .1920נוסד בשנת . מפעלי�בתוכו כאל	 

  התעשייני�התאחדות 

)Manufacturer's 

ssociation( 

23.

.  העבודהבמקו� העובדי�הנציגות הנבחרת והמוכרת של 

הוא . הוועד מהווה את התא הראשוני של האיגוד המקצועי

 .  בבחירות אישיותלשנתיי�אחת נבחר 

  עובדי�ועד 

)Shop steward( 

24.

וממומנות במלוא� , הטבות הניתנות לעובד במסגרת עבודתו

הזכויות הסוציאליות נצברות . או בחלק� על ידי המעביד

וניצול� יתאפשר רק כשייווצרו , לאור� תקופת העבודה

פיצויי ,  פנסיה:לדוגמה. הוגדרו למימוש�ש התנאי�

 . דמי מחלה, חופשה שנתית, קר� השתלמות,ורי�פיט

 זכויות סוציאליות 

)Social rights( 

25.

למעשה (� חברות פרטיות המתמחות בהשמת כוח אד

 –עובדי� או בהעסקה ישירה של ) שירות תעסוקה פרטי

יחסי , במקרה זה. למפעלי� אד�המספק כוח ,קבל� משנה

ואילו , ובד לעהאד� בי� חברת כוח מתקיימי�, מעביד�עובד

 . האד�המעסיק בפועל הוא לקוח של חברת כוח 

  אד�חברת כוח 

)Private employment 

agency( 

26.

בלא מעורבות של , מעביד� יחסי עובד המסדירחוזה עבודה

 . עובדי�ארגו� 

 Individual (חוזה אישי 

labor Contract( 

27.

,  לעובד על פי חוק חופשה שנתיתבתשלו�ימי חופשה 

 או 1953�ג"או על פי חוק עבודת נוער תשי, 1952�א"תשי

 . חוזה אישי או נוהג, קיבוציהסכ�על פי 

 חופשה שנתית 

)Annual live( 

28.

 כוללי�חוקי העבודה . מכלול חוקי העבודה שנחקקו בכנסת

 וחוקי�,  לכל עובד שכירמינימו� זכויות המעניקי� ,חוקי מג�

 .ודה הקיבוצי למשפט העבהנוגעי� כללי� הקובעי� קיבוציי�

 חוקי עבודה 

)Labor laws( 

29.
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 למקו� החזרת�הבא להבטיח את  1949 ט"חוק משנת תש

 . בתו� שירות� שנקראו לשירות צבאיעובדי�העבודה של 

  חיילי� משוחררי�

)Discharged Soldiers( 

30.

 מקשרי העבודה הנובעי�,  בי� עובד למעבידהיחסי�מכלול 

,  לזכויות ההדדיותי�והנוגע,  ומחוקי העבודהשביניה�

 .הצדדי� בי� ארגוני היחסי�לרבות 

 יחסי עבודה

)Labor relations( 

31.

הפסיקה קבעה .  שבי� עובד למעבידהיחסי�מערכת 

, יחסי� א� נקבע שלפיה�, מבחני� או קריטריוני�

 . ליחסי עובד ומעבידנחשבי�,  מתבצעת עבודהשבמסגרת�

 מעביד�יחסי עובד

)Labor-Management 

Relationships( 

32.

 בחוק שמקור�, כללי התנהגות במצב של סכסו� עבודה

מדובר ). ובמקרה של סכסו� קיבוצי(יישוב סכסוכי עבודה 

והפעלת מנגנוני התיוו� או הבוררות , בעיקר בתקופת צינו�

, במישור האישי יכול להתרחש סכסו� משפטי. המוסכמת

 או  סכסו� משפטילהתקיי�ואילו במישור הקיבוצי יכול 

 .כלכלי

 יישוב סכסו� עבודה

)Labor dispute 

Settlement( 

33.

ה� ,  בישראלהמעסיקי�ארגו� הגג המקי	 את כל ארגוני 

.  ביחסי עבודה כתפקיד עיקריהעוסקי� וה� הכלכליי�

1967�ז"הלשכה הוקמה בתשכ. 

 של התיאו�לשכת 

 הכלכליי� הארגוני�

)Coordinating Bureau 

of the economic 

organizations( 

34.

פקיד בכיר במשרד האוצר המוביל את צוות המשא ומת� 

סמכויותיו רחבות וכל . והסכמי העבודה במגזר הציבורי כולו

  .חריגה בנושאי שכר טעונה את הסכמתו

 ממונה על השכר

)Director, wages and 

labor agreements( 

35.

1957�ז"תשממונה על ביצוע חוק יישוב סכסוכי עבודה  

לצד , תפקידו העיקרי. על ידי שר העבודה והרווחהמתמנה ה

. לתוו� ולסייע בפתרו� סכסוכי עבודה, תפקידי� אחרי�

ואילו הממוני� , הממונה הארצי מטפל בסכסוכי� ארציי�

 .האזוריי� מטפלי� בסכסוכי� מקומיי�

 ממונה על יחסי עבודה

)Chief labor relations 

officer( 

36.

 המעסיקי� עובדי� � ועסקימעסיקי� בעלי מפעלי�

למעסיקי� הפרטיי� בישראל ארגוני� הפועלי� . שכירי�

  .במסגרת לשכת התיאו� של הארגוני� הכלכליי�

 מעסיקי� פרטיי�

)Private Employers( 

37.

רשויות , ממשלה:מעסיקי� במגזר הציבורי הכוללי�

מוסדות להשכלה גבהה וגופי� אחרי� , עיריות, מקומיות

 .ציב המדינה באופ� מלא או חלקיהממומני� על ידי תק

 מעסיקי� ציבוריי�

)Public Employers( 

38.
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משכורת . התמורה הכספית שעובד מקבל בעד עבודתו

  .משולמת בעבור חודש או שנת עבודה

.Salary( 39 (משכורת

עובד מדינה בכיר שמונה על ידי הממשלה להיות אחראי 

 . לה�שלניהול חבר עובדי המדינה ולקביעת תנאי העבודה 

 נציב שירות המדינה

)Civil service 

commissioner( 

40.

. ארגוניה� או לעובדי� מעסיקי�מצב של מחלוקת בי� 

ונוגע ,  יחסי עבודהביניה� שיש צדדי�הסכסו� מתגלע בי� 

 הסכסו� הוא גלוי .אישיי� לסכסוכי�לענייני עבודה ולא 

 רגילי� או חילוקי דעות סמויי� מתחי�וחורג מגדר 

 . למעסיקי� עובדי� באופ� טבעי בי� י�הקיימ

 סכסו� עבודה

)Labor dispute( 

41.

על פי חוק , שנה 18לה�  מלאו שטר� עובדי�הגנה על 

1953�ג"עבודת נוער משנת תשי.  

 עבודת נוער

)Youth labor( 

42.

 אמצעי� .מעביד� נגד עובדי� על ידי הננקטי�אמצעי לח� 

 ,האטהב טאי� ומתב להדומי� בגדר שביתה א� אינ�אלה 

 .'וכו" לפי הספר"עבודה , היעדרות

.Job sanction( 43(עיצומי� 

.Dismissal( 44 (פיטורי�  . המעביד לעובד בדבר גמר העסקתומטע�הודעה 

לקבל ממעבידו , שעבד שנה אחת ברציפות ופוטר,זכות עובד

1963�ג"תשכ, פיטורי�על פי חוק פיצויי , פיטורי�פיצויי .  

 פיצויי פיטורי�

)Severance pay( 

45.

, פנסיה הנהוגה בשירות הציבורי בישראל ובייחוד בממשלה

 . קרי תקציב המדינה, הממומנת על ידי המעביד

 פנסיה תקציבית

)Pay as you go( 

46.

 עובדי� בי� ארגו� שנחת� הקיבוצי ההסכ�צו המרחיב את 

ועל ,  ארציהסכ�במקרה של , על המשק כולו,מעסיקי�לארגו� 

הצו נית� על ידי שר העבודה .  ענפיהסכ�ה של כל הענ	 במקר

1957�ז"תשי, קיבוציי� הסכמי�על פי חוק , והרווחה. 

 חבהרה צו

)Extension order( 

47.

וייעודה , ומעבידי� עובדי�קר� כספית המצטברת מתשלומי 

,  פרישתו של העובד לגמלאותע�הבטחת הכנסה חלופית 

 . או מצב של נכות  )�שארי (פטירתו

 סיהקר� פנ

)Pension fund( 

48.

שאבדו בה , שעתיי� למש�לפחות , הפסקה זמנית של עבודה

מי עבודה עקב סכסו� עבודה ובכלל זה אספות י 10לפחות 

 .  שביתת אהדה נחשבת לשביתהג�. עובדי�

.Strike( 49 (שביתה

  האוסר על מעביד להפלות בי� 1988�ח"חוק משנת תשמ

 . מינ� בתנאי העבודה על פי עובדי�

 וויו� הזדמנויות בעבודהש

)Equal opportunities( 

50.
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1959�ט" על פי חוק משנת תשיהוק�שירות התעסוקה . 

איסו	 מידע על מגמות בשוק : בי� השאר, מוני�תפקידיו 

 גופי� ע� בעבודה ושיתו	 פעולה עובדי�השמת , העבודה

 .  ההכוונה וההכשרה המקצועיתבתחו� אחרי�

 שירות התעסוקה

)Employment Service( 

51.

 יו�אי� מדובר בניהול .  בהנהלת המפעלעובדי� של שיתופ�

 על ידי עובדי הנבחרי� נציגי�אלא בהשתתפות , יומי

יש מדינות שבה� השיתו	 מעוג� . המפעל בהנהלה הבכירה

 . קיבוציי� בהסכמי�בחוק ובאחרות 

 עובדי�שיתו	 

)Worker's Participation(

52.

,  הקבועהממשכורת�לבד , העובדי� זכאי�שיטה שלפיה 

 המאז� השנתי מראה א�, עבודת� במקו� מרווחי�להטבות 

 . רווחי�על 

 ברווחי� עובדי�שיתו	 

)Profit sharing( 

53.

התמורה הכספית שמקבל עובד שכיר תמורת עבודה יומית 

 . או לפי שעות

.Wage( 54 (שכר

 לעובד תמורת עבודתו לשל�השכר הכולל שפחות ממנו אי� 

 מעוגנת בחוק מינימו�הזכות לשכר . או החודשיתהיומית 

1987�ז"משנת תשמ. 

 מינימו�שכר 

)Minimum wage( 

55.

המבטיח ששכר� של עובדות יהיה , 1964�ד"חוק משנת תשכ

,  בעבודה שווה בעיקרההמועסקי� עובדי� של לשכר�שווה 

 .  עבודהמקו�באותו 

שכר שווה לעובדת ולעובד

)Male and female 

workers, equal pay( 

56.

כפי  – תוספת המשולמת כפיצוי לעובד בגי� התייקרויות

 לצרכ� המחושב על ידי הלשכה המחירי�שמורה מדד 

תוספת היוקר משולמת מכוח . המרכזית לסטטיסטיקה

 .  להסתדרותהפרטיי� המעסיקי� קיבוצי בי� ארגוני הסכ�

 תוספת יוקר

)Cost of living 

allowance( 

57.
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