
 

 
    

 יום הפועלים -האחד במאי

 לכל מי שמעוניינ.ת בוופונה  נקבה*המסמך נוסח בלשון 

 השראה  :1מתודה 

 "סקירה היסטורית  -במאי? חג הפועלים  1מה הסיפור של צפו בסרטון "

https://www.youtube.com/watch?v=8IJ7cMofiO4 

דרכים מה הן המשמעותו ומהי במהלך הסרטון רשמו דברים חדשים שלמדתן על יום הפועלים, 

 .לציין יום זה

 

 דיון בשאלה  :2מתודה 

 .ןאות  נובמהלך הסרטון ועניי ולמד  ןשה ים חדש ים דבר באופן חופשי על נבקש מהחניכות לשתף

 האם הכרתן את יום הפועלים ומשמעותו? -

 האם יש צורך להעלאת המודעות ליום זה? -

אחד הנושאים המרכזיים המצוינים היום הוא נושא ניצול בני הנוער בעולם העבודה. לפי נתונים 

בעקבות מחקר בשיתוף קרן פרידריך אברט שבוצע על ידי  2016בשנת ישראל -שהתקבלו מדרור

, בתוספת 220,000-מכון גאוקרטוגרפיה, מספר בני הנוער העובדים עמד בשנה האחרונה על כ

העידו שהם אינם מכירים את זכויותיהם במידה מספקת,   44%עבודה. מתוכם,  מחפשי 80,000

דיווחו שלא קיבלו תגמול על שעות נוספות,  80%ידעו להגיד מהו שכר המינימום לגילם.  5%ורק 

דיווחו ששוחררו מעבודתם אחרי   50%דיווחו שהעבודה שלהם קשה להם פיזית מעבר לסביר,  54%

דיווחו שחוו השפלה במקום העבודה. עם זאת, הארגון   33%-אותו לילה ושתם שירות האוטובוסים ל

 .מבני הנוער שפנו אליו קיבלו בסיועו פיצוי ממקום העבודה על הפגיעה בהם  85%מתגאה כי 

 האם אתן מכירות את הזכויות שלכן? -

 אם כן, היכן למדתן על כך?

 אם לא, עכשיו לאחר קריאת הנתונים, הנושא הזה מטריד אתכן?

 

  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8IJ7cMofiO4


 

 
    

 

 יום הפועלים. -האחד במאי

 ואולי גם של הפועלות?

 

 השראה  :1מתודה 

 "?חג גם לפועלות   –במאי   1קראו את הכתבה "

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001233919 

 הערה למדריכ.ה: חשוב לקרוא לפני ולסמן לעצמך משפטים חזקים מתוך הכתבה. 

שה שכירה מרוויחה אי –פערי השכר בין נשים לגברים ממשיכים להיות בלתי נתפסים " •

 ".2015פחות מגבר, נכון לשנת  32% -במדינת ישראל כ

על אף האיסור שנקבע בחקיקה, נשים רבות מוצאות את עצמן מופלות בשוק העבודה על " •

 ".ומעלה 50רקע גילן ומתקשות למצוא עבודה מגיל 

 

 : דיון בשאלה 2מתודה 

  מהנתונים?מה כתבה זו גרמה לכם להרגיש? האם הופתעתם  -

 ?מעמד הנשים עדיין נותר מאחורלמה לדעתכם  -

 

- אז מה עושים ועושות בכדי להפוך את ההערה למדריכ.ה: כדאי לסיים עם השאלה מתוך הכתבה "

של כל המגזרים  -. אנו מאמינות שזהו מאבק משותף של כולנו"?במאי לחג אמיתי, גם לפועלות  1

 בחברה הישראלית,  ועלינו לפעול למען כך ביחד.  

 

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001233919

