
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 מטרות השיעור עזרים נדרשים אינדקס שיעורים לכיתה ז'

 כשאהיה גדול .1

 זכויות בני נוער  .2
 (ש"ש 2)

 שכיר ועצמאי .3

חינוך טכנולוגי או  –מה עדיף  .4

 עיוני?

 

 

 

 לוח וכלי כתיבה 

 מחשב 

 מקרן 

 מערכת שמע 

 גישה לאינטרנט 

  טלפון נייד או מחשב

 אישי

 עברי-מילון עברי 

 

 אורייני-הציר הלשוני .א

 שאלות בממדי הבנה שונים – הבנת הנקרא 

  כתיבת תגובה על מאמר –הבעה בכתב 
 הציר הטקסטואלי .ב

 קובץ מאמרים וכתבות בנושא עבודת בני נוער בחופשה 
 כלים מקוונים .ג

 שימוש במקורות מהמרשתת 

 שימוש בטופס מקוון 

באמצעות קריאת טקסטים בנושא,  היכרות עם נושא זכויות בני נועריעד: 
 כתיבת תגובה ועריכת סקר על תכניות לעבודה בחופש.

 

 :מיומנויות למידה

  יואוטונומפיתוח לומד עצמאי 

 מידע ומדיה תאוריינו 

 : ד"ר רינת גולן ואיריס ששוןכתיבה
 23.9.18נערך לאחרונה: 

 קישור לקובץ הנחיות לשימוש בכלים דיגיטאליים

 חץ לעתיד

 זכויות בני נוער .2

https://drive.google.com/file/d/13shf2BQmlK22WUNHc6h5AibhjGnz4zD_/view


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פתיח .1

 דקות 10     

 המורה מעלה שאלות מקדימות לנושא במליאה:   

 מה ידוע לכם על עבודת בני נוער בחופשה? .1

 בחופשה יש זכויות המחייבות את המעסיק?האם לבני הנוער העובדים  .2

 מהם לדעתכם היתרונות בעבודת בני נוער בחופשה? .3

 מהם לדעתכם החסרונות בעבודת בני נוער בחופשה? .4

 במה? –האם אתם מתכוונים לעבוד בחופשה בהתחשב בגילכם? אם כן  .5

 האם לדעתכם חשוב לבני נוער לעבוד החופשה? מדוע? .6

 בחופשה צריכים לדעת? מה לדעתכם  בני נוער שעובדים .7

 . חשיפה לנושא והעלאת  עניין השיעור: מטרת השאלות

 אין צורך לבחור בכל השאלות אפשר להתמקד במספר מצומצם של שאלות.

 

 

 תרגול

2.  

 דקות 15     

 עבודה בזוגות. ה1דף עבודה מס'     

 

 

 

 

 

 

 

 יש בידי המורים יותר משני שיעורים לעסוק בנושא. במידהפעילות זאת היא בגדר רשות והיא מומלצת  

 תרגול

3.  

 דקות 20     

 עבודה אישית. 2דף עבודה מס'      

 התגובה לכתבה שנבחרה -לתלקיט     

 

 



 

  

 תרגול מסכם

 

              דק' 15        

  עבודה בקבוצות  

 ולהעלות את הממצאים בשיעור הבא. השיעוראותה לאחר התלמיד לסיים  חלק משיעורי הבית. על נההיהמטלה    

 המטלה:

התלמידים  –על מנת לבדוק אם בני הנוער מודעים לחשיבות זכויותיהם במקומות העבודה השונים ומה עמדתם בנושא 

 .שאלון בגוגל דוקסאת המומלץ להכין  בני נוער. 10-15אותו יעבירו ל שאלות 5של סקר  מתבקשים לחבר

 דוגמאות לשאלות:

 ?האם אתם  מתכוננים לעבוד בחופשה הקרובה 

  בעבר בחופשת הקיץ?האם עבדתם 

 ?באיזו גיל ניתן לדעתם להתחיל לעבוד בחופשת הקיץ 

 ?האם אתם מכירים את  הזכויות של העסקת בני נוער 

  ?האם נתקלתם אישית במעסיקים שלא דאגו לזכויותיהם של בני הנוער 

 .בפני הכיתה במצגתהתלמידים מתבקשים להציג את תוצאות הסקר 

 .בהתאם לממצאים הנוערהמלצות לבני יחברו ו בעקבות הסקר מסקנותיהכל קבוצה תכתוב את חשוב ש

 

 

 

 

 סיכום

 

 דקות 10    

 : ותהתלמידים ישיבו על השאל  

 ?האם החשיפה לנושא זכויות בני נוער עזרה להם להבין את חשיבות הנושא 

  האם כעת, לפני בחינת האפשרויות לעבודה בחופשה או במסגרת אחרת במשך השנה, יבררו התלמידים את

 ני תחילת העבודה? פהזכויות ל

  לעמוד על זכויותיהם מול המעסיקים?איך התלמידים מתכוונים 

 

 דיון

 דקות 20     

 .מו את המידע שלמדו בעזרת הטקסטיםויסכ 2התלמידים יציגו את תשובותיהם של דף עבודה  

 

 



 

 

 

 

 

 1מס'  דף עבודה

 

 לפניכם הכתבה "ילדי שעשועים".  

 ענו על השאלות הבאות:

 מהו הנושא בו עוסקת הכתבה? .1

________________________________________________________________________ 

 חלקם של ההורים בהעסקת ילדיהם?על פי הכתבה, מה  .2

________________________________________________________________________ 

 מדוע לדעתכם הורים מעוניינים שילדיהם יועסקו בתחום הבידור והתקשורת? .3

________________________________________________________________________ 

 התמ"ת טוענים כי העסקת ילדים היא תופעה פסולה. מדוע?גורמים במשרד  .4

________________________________________________________________________ 

 האם הייתם עושים ככל הניתן  – לו אתם הורים לילדים מוכשרים )בתחום המשחק( .5

  על מנת לפרסמם בעולם הבידור והתקשורת? נמקו.

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 





 

  

 2דף עבודה מס' 

 

 עבודה אישית

 העיתונות הכתובה.כתבות מתוך  3לפניכם 

 עיינו בשלושתן ובחרו בכתבה  אחת .1

________________________________________________________________________ 

 

 נמקו את בחירתכם .2

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 לכתבה שבחרתםתגובה כתבו  .3

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1מס'  כתבה

 

 

 

 

 

 



 2מס'  כתבה

 

 

 

 

 



 

 3מס'  כתבה

 

 

 


