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 המגיפה הכלכלית: השפעות הקורונה על שוק העבודה
 

 במאי 1-קראת המערך שיעור מקוון ל
 

יום הפועלים , במאי 1-הבעוד כמה ימים יחול  
הבינלאומי, אשר במהלכו מתקיים שיח בנושא 

, זכויות והגנה עובדים/ותסולידריות בין ארגוני 
. יום זה מבקש להתניע מחדש   עובדים/ותעל 

מאבקים להשגת תנאי ההעסקה הוגנים וראויים 
יותר. השנה, בשל משבר הקורונה, יום זה מקבל  

נראה כי השיח על הגנה משמעות מיוחדת, 
רלוונטי מתמיד, בעקבות   עובדים/ותוזכויות 

במהלך ניהול   עובדים/ותהפגיעה בעובדות וב
משבר הקורונה. ההנחה היא כי לפחות חלק 

מהתלמידות/ים חוות/ים את המשבר הכלכלי  
 באופן אישי ומיידי.

 

, נתייחס להשפעת משבר הקורונה על העובדות/ים ועל יציבותן הכלכלית של משפחות. נשוחח על במערך זה
במטרה לאפשר לתלמידות/ים להבין באופן  ,התחושות של התלמידות/ים, נערוך הכרות עם מושגים רלוונטיים

כלים בסיסיים לשוחח  מותאם לגיל את הסיטואציה בה המשפחות שלהן/ם נמצאות כעת. ועל מנת לתת להם/ן
 באופן מודע וביקורתי על המצב הכלכלי.  

 

בישראל היו הראשונים ששילמו את המחיר הכלכלי של המשבר. כבר מתחילתו אישרה  עובדים/ותנראה כי ה
לחל"ת מהיום הראשון. לאחרונה אף ניתן  עובדים/ותהממשלה, לבעלי עסקים ומנהלים להוציא את העובדות וה

בדות מוגנים. (כגון נשים בהריון, ועו עובדים/ותשל מי שנחשבים ל עובדים/ותאישור למעסיקים לפגוע בזכויות ה
על   עובדים/ותולאחר לידה ונשים שנמצאות בתהליך של טיפולי פוריות). כאשר בהרבה מדינות אחרות שמרו על ה

 ידי תשלום שכר מלא, מענקים לעצמאים או אישור חבילות סיוע משמעותיות.  
כלכלית.   לקרוסלשלם חשבונות והן עלולות  נוצר מצב בו משפחות רבות מתקשות עובדים/ותבעקבות הפגיעה ב

₪  5000ממשכורתם (במידה והרוויחו בכל מקרה עד  70%שכירים שהוצאו לחל"ת מקבלים מקסימום  עובדים/ות
) עצמאים נמצאים במצב גרוע אף יותר מאחר ואינם זכאים לדמי אבטלה  70%מי שהרוויחו יותר מקבלים פחות מ

 כלל.
 

 
 
 
  
 

 יווקי פיקבמאי ברח' קינג ג'ורג',  1זאב זמיר, "תהלוכת 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_2571_May_First_demonstration_%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_2571_May_First_demonstration_%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PikiWiki_Israel_2571_May_First_demonstration_%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%93_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99.JPG
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 תקציר המערך
 

נדרשים  תלמידים/ותמה  תוכן מרכזי  משך בדקות  שלב
 לעשות? 

 א'
 פתיחה 

 .האזנה לשיר  'אינתי עומרי' 15
 הצפת תחושות   ודיון 

 להאזין לשיר ולהשתתף בדיון 

 .כרות עם מושגי יסודיה 25 ב'
 חלק זה מחולק לשני תתי חלקים

שכיר/ה  ןכרות עם ההבדל בייה
 לעצמאי/ת. 
   .ט עם מושגי בסיסיםחידון קאהו

  ולהשתתף בדיוןבידע   לשתף
  בחידון קאהוט  להשתתף

חשיבה ביקורתית על   –סיכום ביניים  10 ג'
והדגשת   אופן ניהול משבר הקורונה.

 . היתרונות  של עבודה מאורגנת

 לערוך דיון

שיעורי בית או  ד'
 סינכרונית -פעילות א

 אפשרות א:
יה ואמה הדרך הר - 'מחקר'עריכת 

   .ברלפעול במש
 אפשרות ב: 

 .'עובדים/ותהעמקה במושג 'וועד 

  מחקר על ידי ראיונות.  לערוך
את הידע על ועדי  להעמיק

באמצעות חיפוש מידע  עובדים/ות
 ברשת.

   5 סיכום 

 

  : 'אינתי עומרי' חלק א'
 

כדאי להאזין רק לשתיים : (מצורף כנספח) תוך כדי קריאת מילות השיר ינתי עומרי''איאזינו לשיר  תלמידות/יםה
 .שעלול להיות ארוך מידי) – יוחצי הדקות הראשונות של השיר (לאחר מכן יש קטע אינסטרומנטל

, או לאפשר לכל אחת/ד השיתוף של הזוםעור דרך הגדרות ניתן להשמיע את השיר לכל המשתתפים בשילמורה: 
 יב בנפרד. להקש

 

 אחרי שקרא כתבה ),'אתה חיי' ,(בערבית 'אינתי עומרי' השיר כתב את , המחבר,מיכה שטריתרקע על השיר:  
נראו זוג מבוגר, היא בוכה, הוא מחבק אותה.   בו עיין, . בתמונה בעיתוןבקרית גת סגירת מפעל פולגת  המסקרת את

ה אימו  יחד עם הרבה מתושבי העיר אשר מצאו בו עבד –בעיר  'סותלם'שטרית, שגדל ביוקנעם, נזכר במפעל 
 עובדים/ותעצמם ללא פרנסה כאשר הוא נסגר. שטרית נזכר בתחושת העלבון שכרוכה בסגירת המפעל ובפינוי ה

 . 1שהתבצרו בו כמחאה על ידי כלבים
 
 

 
 .15.5.2018לילות  7', ידיעות אחרונות,הדיבור מתגלגליהודה נוריאל, '1

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.youtube.com/watch?v=xeqebaafsH8
https://www.youtube.com/watch?v=xeqebaafsH8
https://www.youtube.com/watch?v=xeqebaafsH8
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5260771,00.html
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 בדיון במליאה או בצ'אט הקבוצתי על השאלות הבאות:יתבקשו לענות  תלמידות/ים ה

 שאלות לדיון:
 עתכן/ם נושא השיר?מה לד 
 ?מה התחושה המרכזית שהמשורר מבקש להעביר בשיר 
 ים שעברו חוויה דומה עקב פיטורים או הוצאה לחל"ת במשבר הקורונה? ות/ים מבוגרות/מכיר ן/האם אתם 
  מי האחריות למצב?  לפי השיר, שלי 

 

 עובדים/ותחוסר האונים של ה: לפני המעבר לחלק השני נסביר לתלמידות/ים כי השיר מתאר בין השאר את למורה
 כעתדומה לתחושות שעולות וודאות לגבי האופן בו יצליחו לפרנס את משפחתם החוסר  .אל מול החלטת ההנהלה

מהמושגים שהתלמידות/ים  בהיכרות עם כמה. החלק הבא עוסק אצל א/נשים רבות/ים בעקבות משבר הקורונה
מרחב מעט יותר  ם/ולנסות ליצר עבורן ,חוסר הוודאות  די להפיג מעט את עננתכ ,שומעות/ים בבית או בחדשות

 .מובן
 

  הכרות עם מושגי יסוד :  חלק ב'
 : ראשון  שלב

נשאל את התלמידות/ים האם הוריהם שכירים או עצמאים. נבקש מתנדב/ת שאחד מהוריה עצמאי לתאר את  
 התיאורים של התלמידות/ים,  בעקבות .וה/ה ולתאר את עבודת/ת שאחד מהוריה שכיר/ ת נוספ/בומתנד  ,עבודתו

של שני המעמדות בימים את היתרונות והחסרונות  וננסה להבין ,כיר/ה לעצמאי/תת ש/ דנסביר את ההבדל בין עוב
 בימי הקורונה. ובשגרה ש

וקיימים  הקבועים בחוק םת בתמורה למשכורת ותנאים סוציאליי/עובד/ת עבור מעסיק/ה ספציפי - עובד/ת שכיר/ה
 יחסי עובד/ת מעסיק/ה. ן ם/היבינ

מי שמקור הכנסתה/ו היא פעילות עצמאית שלה/ו ולא כמי שמועסק/ת עבור מעסיק/ה    - עובד/ת עצמאי/ית
   .ה)/ות שבדרך כלל המעסיק/ה מוסיפללא התוספה לבד ( מסוימ/ת. עובד/ת עצמאי/ת חוסכ/ת לפנסי

 

  מושגי יסוד בשוק העבודה: - חידון קאהוט שני: שלב
 

 המשחק.  לתלמידות/ים את קוד ולשלוח . לחידון קאהוט קישורל יש להיכנס למורה: 
ד מיועה לאחר מכן יש להקליד את השם במקום  של קאהוט או לאפליקציה ולהזין את הקודכנס לאתר ילהם ן/ליהע

 לכך. 
לפני  נוכל לבחור אם לשחק ברצף בקאהוט ולהסביר את כל המושגים בסופו, או לעצור אחרי כל מושג, ולשוחח עליו

 המעבר למושג הבא.  
כדאי לשים לב כי במידה והתלמידות/ים משתמשות/ים בטלפון החכם בכדי לקחת חלק בשיעור יהיה עליהן/ם 

עלינו לשתף אותן/ם במסך של  ל קאהוט) בכדי להשתתף במשחק ובדיון.לעבור בין האפליקציות (זום והאפליקציה ש
 המשחק, כך שיצטרכו לענות על שאלה בקאהוט, ואז לחזור לזום ולצפות בתשובה הנכונה במסך.

 
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://create.kahoot.it/share/1e1a0d75-fed0-48d5-823e-387548334003
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 :המושגים בחידון

חופשת ללא תשלום, בשגרה עובד/ת רשאי/ת לבקש לצאת לחל"ת בהסכמת המעסיק מבלי לפגוע ביחסי  -חל"ת
 עובדים/ותבסוף התקופה. במשבר הקורונה המעסיקים קיבלו אישור מהמדינה להוציא עובדות/ים לחל"ת.  העבודה

 שיצאו לחל"ת ראשיים לדרוש דמי אבטלה.  
יחס בין מעסיק/ה לעובד/ת שמבוסס על ההסכמה בין הצדדים. מעסיק/ה חייב/ת לשלם  יחסי עובד מעסיק: 

 מים. יחסים אלו הם הבסיס לעבודה שכירה.   סוציאליים מסוי לעובד/ת את השכר שהוסכם מראש. כמו גם תנאים
 ה, ימי מחלה, וחופשה שנתית.     חוץ מהשכר יש לשלם לעובד/ת דמי פנסי :תנאים סוציאליים

(החל מגיל זה הם יכולים  67וגברים בגיל  62קרן חסכון לתקופה שאחרי הפרישה מהעבודה. נשים בגיל  :פנסיה
  החיסכון לרוב נצבר על ידי העובד/ת עצמו/ה ותוספת של המעסיק.  לפרוש אך לא חייבים).

מוסד ממשלתי שתפקידו להגן על האזרחים במפני קריסה כלכלית ועוני. הכסף שמשלם ביטוח לאומי  :ביטוח לאומי
 . עובדים/ות למי שצריך מקורו בתשלום של כלל האזרחים ה

. אשר תפקידו להגן על זכויות העובדות/ים כל ידי במקום עבודה מסוים עובדים/ותשל  ת התארגנו :עובדים/ותוועד 
ות עשוי הוועד להשבית את העבודה  /עובדים/ותאיזון הכוח בינם לבין ההנהלה. במקרה של פגיעה חמורה בזכויות ה

 על מנת לייצר לחץ על ההנהלה.    
 

 סיכום ביניים: -' חלק ג
לשלוט בחיינו הוא להכיר כמה שניתן  ונסביר כי חלק מהיכולת שלנו, נחזור שוב לתחושת חוסר האונים שעולה מהשיר

 חברתי בו אנו חיים.  -כלכלי -את המרחב הפוליטי
מקרי. אלא  משרת את בעלי ההון והמעסיקים שלעיתים עלולים להתחמק  יש להדגיש כי חוסר הידיעה אינו  עניין 

נשים /בה מהאשהר ,הדרכים לפצות על כך אחת הוא עובדים/ותארגון . עובדים/ותמחובות שלהם כלפי העובדות וה
 .ן/את הזכויות המגיעות להם ובעקבות כך גם לא מכירות/ים, האלו כלל לא מכירות/ים את המושגים

 

  :סינכרונית-כשיעורי בית או פעילות א -  ד'חלק 
 

  'עובדים/ותוועד 'כרות מעמיקה עם המושג יאפשרות ראשונה: ה
 י השאלות הבאות:על פ עובדים/ות  וועדנבקש מהילדים לדלות מהרשת מידע לגבי המושג 

  עובדים/ותמה המטרה של וועד? 
  ששמעתן/ם או קראת/ם עליהם ברשת.  עובדים/ותתנו דוגמאות לוועדי 
  עובדים/ותמה הפעילות המרכזית בהם עוסקים וועדי? 
  ללא איגוד? עובדים/ותמאוגדים ל עובדים/ותמה לדעתכן/ם ההבדל המרכזי בין 
  עובדים/ותבזכויות  לנקוט במקרה של פגיעה עובדים/ותאיזה פעולות מותר לוועדי? 
 ?אילו יתרונות יש בעבודה מאורגנת 
  ?מהו הסכם קיבוצי 
  מאוגדים בזמני משבר כמו משבר הקורונה?  עובדים/ותלסייע ל עובדים/ותכיצד עשוי וועד 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 איסוף עמדות ודעות שונות לגבי הדרך הראויה לטיפול במשבר הכלכלי  אפשרות שנייה:
 ו בני משפחה אחרות/ים לגבי המשבר הכלכלי הנוכחי.נשלח את התלמידות/ים לראיין את הוריהן/ם א

 התלמידות/ים יסכמו את התשובות שקיבלו בטבלה הבאה:
 

האם נפגע/ה כלכלית   גיל   שם המרואיינת/ן
כתוצאה ממשבר  

 הקורונה? פירוט קצר?

האם יש וועד 
במקום  עובדים/ות

 העבודה? 

מה לדעתו/ה ראוי היה שיעשה 
 אחרת? 

     

     

     

 

 וסיכום  איסוף הפעילותשיעור הבא: ב
מה העמדות השונות שעלו לגבי האופן הראוי נבקש מחלק מהתלמידות/ים לשתף בתוצאות המחקר שערכו. ונבדוק 

  הנוכחי.לטפל במשבר הכלכלי 
 סביב השאלות הבאות: ות/ים למה שקרה בפועל ונערוך דיוןננסה להשוות את העמדות מהמחקר של התלמיד

 יה לפעול אחרת? האם ניתן ה 
  ?מה היתרונות והחסרונות באופן בו פעלה הממשלה 
  המאוגדים תחתם?  עובדים/ותחזקים בישראל הגנו על ה עובדים/ותהאם ועדי 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 !שלך המייל לתיבת והפעלות השראה חומרי לקבלת כאן י/לחץ|  ?שלנו לעלון נרשמת לא עדין

 

 נספחים
 

 'אינתי עומרי'
 מילים לחן וביצוע: מיכה שטרית 

 סוגרים את המפעל בואי נלך הביתה 
 זה לא משתלם, לא משתלם... לא משתלם 

 פוליטיקה זה עניין של כלכלה, של
 עניינים שברומו של עולם

 אבל לא בעניין, לא בעניין שלנו
 ואת יפה, כל כך יפה

 וכמו אז גם עכשיו אינתי עומרי
 

 הקשבנו לאיש שאמר ואמר ואמר
 והאמנו לכל אחד שדיבר על אלוהים

 מילים מילים מילים
 הרבה הרבה הרבה 

 אבל לא בעניין, לא בעניין שלנו
 

 ואת יפה, כל כך יפה
 ו אז גם עכשיו אינתי עומריוכמ

  

  
  

 

 :עובדים/ותבנושא וועדי  לקריאה
 עובדים/ותכוח ל

 זווית אחרת
 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://workers.org.il/
https://workers.org.il/
https://workers.org.il/
https://www.zavitaheret.com/%D7%9B%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%AA

