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 םידומיל ןמזב תוחמתהה םוחת תרדסה
 ונסרו בהל יארוי כ״חל שגומ

 

 

 אובמ .1

 םיבר םיריעצ .תמלוה הרשמ ידכל הלכשה םגרתל ישממ ישוק ונשי ,ונימי לש יתורחתה הדובעה קושב

 האצותכ .םהירושיכ תא תמאותה הרשמ גישהל םישקתמ ,םיאמדקאה םהידומיל תא ומייס התע הזש

 קוסיעה ףא-לע .דבועה תמרב ןבומכו ,קיסעמה תמרב ,תינידמה המרב תילכלכ העיגפ תמרגנ ,ךכמ

  .ונתנידמב תדקוממ הרוצב רדסוה םרט אשונה ,םלועה יבחרב וז היגוסב בחרנה

 

 ךוניח" לש רתויב תלבוקמה הרוצה איה תוחמתה ,יתקוסעתה םלועל הימדקאה ןיב רעפל הנעמכ

 תייגוסב קוסעת ונתריקס ,ןכ-לע .םירחא םינוגראו תודסומ וא םיקסע ןיבל םיטנדוטס ןיב "יפותיש

 ןמז ךשמ םע האלמ הרשמ וא( תיקלח הרשמכ ,תינרדומה תורפסב תרדגומ תוחמתה .תויוחמתהה

 הדובע הבוחב תנמוט ,רתוי הבחרה הרדגהה .דקומב תאצמנ הדימלש הדובע יסחי תללוכה ,)לבגומ

 בצמה לש תטרופמ הריקס גיצמ הז ךמסמ .דיתעב האלמ הרשמל םיוסמ לאיצנטופ תלעב תיתועמשמ

 .ןורתפל תועצהו הוושמ טפשמ תריקס םג ומכ ,היגוסל םיעגונה םייתקיקחה תורוקמהו םויכ

 

 םירבדה ירקיע .2

 ןמזב תוחמתהה םוחת תרדסה איה הריקסב הנודנה העפותה :לארשיב םייקה בצמה תריקס ¬

 הדובעה קושל םיאצוי םהידומיל םותב םיטנדוטסה בור יכ הלוע םינותנהמ .לארשיב םידומילה

 םירחא תועוצקמל דוגינב ,םהידומיל םוחתב ןויסינ שוכרלו תוחמתה ךורעל תורשפא אלל

 תויוחמתהה תרדסה-יא .ןוישיר תלבק ךרוצל תוחמתה תשרדנ םהב ,םינוש םיקוחב םירדסומה

 םידומילה ןמזב הדובעה קושל רוביח רדעיה רשא ,םיטנדוטסל בר ישוק הביצמ םידומילה ןמזב

 .ראותה םויסב הדובעה קושב טלקיהל םיוכיסב עגופ

 יטנגוק ןפואב םירסוא הדובעה יניד תא םירידסמה ןגמה יקוח :לארשיב יתקיקחה בצמה תריקס ¬

 לוצינ תא עונמלו םהלש םיסרטניאה לע ןגהל תנמ לע תאז ,םולשת אלל םידבוע תקסעה לע

 םויכ ,הוושמה הריקסה קלחב ורקסנש תורחא תונידמל דוגינב ,ןכ לע .םיקיסעמה ידי לע םהיתויוכז

 .תובדנתה לש ךרדב אלא ,םולשת אלל םיחמתמ קיסעהל ןתינ אל לארשי תנידמב

 דסוממ הדועת ,ונימי לש יתורחתה הדובעה קושב יכ הלוע תורפסה תריקסב :תורפסה תריקס ¬

 עוצקמ ישנא סייגל םישפחמ םיקיסעמ ,אלא .ראותה םותב הרשמל הבורע הניא רבכ ליבומ ימדקא

 תולוע תועפות יתש  .״הדובעה םוקמל הסינכ תרשמ״-כ תרדגומ תעצומה הרשמה רשאכ םג ,םיסונמ

 לע הלוע טרפה לש תילמרופה הלכשהה היפל ,"תפדועה הלכשהה" תעפות ,הנושארה :הריקסה ןמ

 שכרש דומילה עוצקמ ןיבל דיה חלשמ ןיב "המילהה-יא" תעפות ,היינשהו ,ותדובע עוציבל שרדנה

 ,רזכיבא לארה ,לדנ רמתיא ,ץרווש ברמ ,גרבסולש רואיל ,טכנ ןומגא לעי :ידי לע בתכנ הז ךמסמ

 .)תווצ שאר( היביסנרא זקסו הדרנו

 .)רקחמ תווצ( ןמרבולג תיעונו )ביבא לת ףינס תלהנמ( בירי רייא :ידי לע קדבנ

 .)קמוע ןוגרא ל״כנמ( ישי ןב רטמ :ידי לע םוסרפל רשוא
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 הכמסה תמר ךא ההובג תימדקא הכמסה הקינעמ לארשיב תימדקאה הלכשהה ,השעמל .דבועה

 ,ףסונב .םידומילה םויסב הדובעה קושל רבחתהלו סנכיהל םייוכיסב תעגופ רשא ,הכומנ תיטקרפ

 ןהו םיטנדוטסה תניחבמ ןה ,תויוחמתה תרדסהב תוכמותה תוביס ןווגמ לע העיבצמ תורפסה

 .םושייל םייואר תוחמתה ילדומ לע ןכו ,םיקיסעמה תניחבמ

 .תויוחמתה תרדסהל םינוש םילכו םילדומ רפסמ םילוע הוושמה טפשמה תריקסב :הוושמ הריקס ¬

 ,הילרטסוא ,הינטירב ,הינמור ,תירבה תוצרא ,תפרצ :ןה הז רקחמב תורקסנה תונידמה תמישר

 לש בחר ןווגמ תוגיצמ ןהש רחאמ ורחבנ הלא תונידמ .ןוויו ,הדנק ,דנלריא ,הינמרג ,הידווש

 .ואל וא )יפוריאה דוחיאה תונידמ( םימוד עקר יאנת שי םהב תונידמב היצלוגר תורוקמו תויצלוגר

 ימדקאה ראותמ קלחכ תורדסומה תוחמתה תוינכת ןנשי ,תפרצ ןוגכ ,תונידמהמ קלחב יכ הלוע

 ,תאז תמועל .תוחמתהה תפוקת ךשמו םיחמתמה רכש לש רשקהב םישקונ םיללכ תועבוק רשא

 תירטנולוו "הכר" היצלוגר אלא ,תיפיצפס תיקוח הרדסה ללכ ןיא ,הינטירב ןוגכ ,תורחא תונידמב

 תויורשפא ןווגמ לע םידמלמ תונושה תונידמב םילדומה ללכ .ךכב םיניינועמה םיקיסעמה לש

 לכב תונורסחה לעו תונורתיה לע תועיבצמו ,םולשת אלל ןקלחו םולשתב ןקלח ,תוחמתה תוינכתל

 .ןהמ תחא

 םיססובמה לארשיב תויוחמתהה םוחת תרדסהל םייפולח םילדומ ינש עיצנ ,ףוסבל :הלועפל תועצה ¬

 :יתנידמה לדומהו יכוניחה לדומה – תורפסב םיעצומה תונורקע םושיי לע ןכו ,יתפרצה לדומה לע

 
 ובלושי םיטנדוטס ,ראותה ידומיל תרגסמב עצבתת תוחמתהה לדומה יפ לע :יכוניחה לדומה )1

 .ההובג הלכשהל הצעומה ידי לע םירכומה םינושה דומילה תודסומ תועצמאב הדובעה קושב

 תא וכזיש הבוחה יסרוק תרגסמב םיישעמ םיסרוק לש ךרדב תויוחמתה םדקי הז לדומ

  .תוימדקא תוכז תודוקנל םיטנדוטסה

 רשאכ ,הנש יצח לש הפוקת ךשמב החמתי טנדוטס לכ ויפל רשא לדומ :יתנידמה לדומה )2

 לבקי ,םהירחאלש םישדוחה תעבראבו ,תחפומ רכש לבקי/רכש לבקי אל םינושארה םיישדוחב

 רשא היישעתהו הלכלכל רשה לש ותוכמסב םירדסה בייחמ הז לדומ .ותדובע לע םלוה רכש

 םיבלשמה םיקיסעמל סמב תובטה ןתמ ידי לע רתיה ןיב ,םיחמתמ בלשל םיקיסעמה תא ודדועי

  .תוצלמהה קרפב ךמסמה ךשמהב טרופיש יפכ ,תוחמתהב תו/םיטנדוטס

 ןוגכ ,תוחמתהה ןכות תוהמ תעיבקב תורפסב םיעצומה תונורקעה תא םשייל םיעיצמ ונא ,ףסונב

 לע( הטיסרבינואה חוקיפב םינמזה תוחולב הדימעו תויפיצ םואית עוציב ,הוולמל טנדוטסה תוויצ

 רובע ןה תוחמתהה בינתש תלעותה תא םסקמל תנמ לע ,קיסעמה לשו )יכוניחה לדומה יפ

  .םיקיסעמה רובע ןהו םיטנדוטסה

 

 לארשיב בצמה תריקס .3

 .ונממ םיעבונה םיישק ןכו ,לארשיב יחכונה בצמל עקרה גצוי הז קרפב

 עקר

 לארשיב בצמה

 תנשב ןושאר ראותל םיטנדוטסה ללכמ 52%כ םיווהמה םיטנדוטס ףלא 123,162 םנשי, 2020 רבוטקואל ןוכנ

 תרדוסמ תוחמתה ךורעל תורשפא ילבמ הדובעה קושל תאצלו םהידומיל תא םייסל םידיתע ולא 1.א״פשת

 
  .Ynet 14.10.2020   ״לארשי לש תימדקאה בצמה תנומת :ךוניח תוחפ ,בשחמה יעדמ רתוי״ דדח יסלברט רמת 1
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 רדסומ רשא לארשיב תוחמתהה דסומ 2.קוחהמ םיגרחומה םירחא תועוצקמב םיטנדוטסל דוגינב ,םולשתב

 וב עוצקמ לכב ךא .עוצקמה ילעב סקנפב ןוישיר וא הקוסעת ןוישיר תלבקל יאנת אוה ,םימיוסמ תועוצקמב

  3.קוחכ הקסעה אלב התרדגהכ תוחמתה ךורעל ןתינ אל ,הרדסה ןיא

 

 םיישק

 תשדוחמ הניחב םירשפאמ 19.1% לש הבוגב הלטבא ירועיש םע דבב דב ,ינרדומה הדובעה קושב םירגתאה

 תילמיטפוא הרוצב קושב בלתשהל ולכוי ולאש תנמ לע ,םיטנדוטסל תוחמתהה תעב תונוש הקסעה תורוצ לש

 תועוצקמב תוחמתהה ןפוא תא רידסמ וניא קוחה ,םויכ בצמה חכונל 4 .םהידומיל ךלהמב ןויסינ רובצל ןכו

 קושל רוביחה רדעיה ,האצותכ .)תואנובשח ,םיטפשמ ידומילל דוגינב( ןוישיר תלבקל יאנת תווהמ ןניא םהב

 ךשמהב תידיתעה הריירקה חותיפב תו/םיטנדוטס ינפב יתועמשמ םסח הווהמ םידומילה ןמזב הדובעה

  5."ןזואל הפמ" תורבוע ןהש וא ,םדוק ןויסינ תושרוד תורשמהמ קלחש ךכמ רתיה ןיב עבונ הז םסח .םכרד

 תאצל םייושע םהו ,תוחמתה תרגסמב םהידומיל ךלהמב ןויסינ רובצל םילוכי םניא תו/םיטנדוטסה ,ךכשמ

 .יטקרפ ןויסינ לכ אלל תותיחנ תדמעב הדובעה קושל

 ררועל יושע הז ןותנ 6.םהידומילל ליבקמב האלמ וא תיקלח הרשמב םידבוע תו/םיטנדוטסהמ 80%כ ,םויכ

 הלטבא ימד םולשת עצוה היפל הנורחאל תסנכה ןחלוש לע החנוהש קוחה תעצהל םאתהב ,ףסונ ישוק

 הלטבא ימד לבקמל שי םהב םירקמב יכ עבוק ימואלה חוטיבה קוחל ׳ז קרפו תויה ,7םיחמתמל םילדגומ

 8.םהל יאכז אוהש הלטבאה ימדמ תחפות הסנכהה הדובעמ הסנכה

 

  םלועה תונידמ ראש תמועל לארשי

 תורוקמש ןוויכמו ,םלועה תונידמ תמועל תויוחמתהה םוחת תרדסהב םירעפ לארשיב םימייקש ןוויכמ

 תורחא תונידמ לש ןבצמ תא תוושהל בושח ,לארשיל עצומה הוותמל הבר הארשה םיווהמ הוושמה טפשמה

 אל םהב תועוצקמב םולשתב תוחמתה ךורעל ירשפא יתלב לארשיבש דועב .לארשי תנידמ לש הבצמ תמועל

 ינקירמאה הדובעה דרשמ .רתוי הברה תוצופנ ןה OECD-ה תונידמבו ב״הראב ,הקיקחב אשונה רדסומ

)Department of Labor( ןורתיה םשל תישענ תוחמתהה וב םוקמש עידוהו ,םייתנשכ ינפל ותדמע תא גיצה 

 ילבוקמה םיילארדפה רכשה יקוחמ גרחות תוחמתהה ,קיסעמל הבטהה רובעב אלו ,החמתמה לש ידומילה

 תוחמתהה םוחת תא תפקשמ וז הדמע 9.התפוקתב רכשל םיאכז ויהי אל םיחמתמה יכ עידוה ףאו

 ,תוחפל םידבוע 100 תונומה תויאקירמאה תורבחהמ 69%  ,״סברופ״ ןיזגמב םסרופש רקס יפל    יאקירמאה

 ומילשה 28%-ו תוחפל תחא תוחמתה ומילשה תו/םיטנדוטסהמ 63% ןכו ,2012 תנשב םיחמתמ וקיסעה

 יצח תוחפל ךא ,ההז OECD-ה תונידמב םיחמתמה רועיש ב״הראל המודב 10.רתוי וא תויוחמתה יתש

 תו/םיטנדוטסהמ 45% ,םולשתב תוכרענה תויוחמתהה ןיבמ ,רקסה יפ לע .םולשתב ןניא תויוחמתההמ

 
 .1987 ז״משת ,םומינימ רכש קוחל 12׳ס 2
 ,תסנכה( יעוצקמה סקנפב םושירל וא הקוסעת ןוישיר תלבקל יאנתכ תישעמ הרכהל השירד תמייק םהב לארשיב תועוצקמ 3

 .)08.06.2017 ,עדימהו רקחמה זכרמ
 .19.01.2020 סבולג ״19.1%ל קניזו םייעובש ךותב ומצע תא ליפכה טעמכ הלטבאה רועיש:ס״מלה״ תקרב םרימע 4
 .12.10.2015 סבולג ״רכש אלל תוחמתהל תונורסחו תונורתי ?תובדנתהב דובעל הווש״ ילמרב הנפד 5
 .09.10.2018 !הלאוו ״לארשיב םיטנדוטסה לש בצמ תנומת :תואוולה רתוי םיחקולו רתוי םידבוע״ יקצרי הנד 6
 .2020 -ף״שתה )םיחמתמל הלטבא ימד -ןוקית( ימואלה חוטיבה קוח תעצה 7
 .1995 -ה״נשת ]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל ׳ז קרפ 8

9 U.S. Department of Labor, Internship Programs Under the Fair Labor Standards Act (2018), 
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs71.pdf  
10 Ben Lyons, Interns are workers, too,  OECD YEARBOOK (2013), 
https://www.oecd.org/forum/oecdyearbook/interns-are-workers-too.htm  
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 ןהב תונידמ ןיב םילדבהה תא שיגדהל ידכ .התואנ םייח תמרב תויחל םהל רשפאמ וניא רכשה יכ ובישה

 ךורעלו -הסדנה :ל״וחבו לארשיב ןה דמלנ רשא המוד עוצקמ ןוחבל ןתינ ,לארשי ןיבל תוחמתה ךורעל ןתינ

 ללכמ 4.9% לע דמוע ןושאר ראות ירגוב םיסדנהמ תלטבא רועיש ב״הראב .ב״הראל לארשי ןיב האוושה

 ראות ירגוב טולקל תונכומ אל תורבחהמ 40%-כ לארשיב 11.8,036$לע דמוע עצוממה רכשהו ,םילטבומה

 13.ליחתמ סדנהמל ח״ש 11,400-כ לע דמוע עצוממה רכשה ,ףסונב 12.יתקוסעת ןויסינ אלל הסדנהב ןושאר

 

 הקיקח

 חוסינ ךרוצל םייטנוולר הקיקח יפיעס ,הדיחיה תיקוחה הביטנרטלאה ,קוחב תמייקה היעבה גצות ןאכ

 .היגוסל תעגונה תיטנוולר קוח תעצה ןכו העצהה

 

 וניה הז קוח  14.)"םומינימ רכש קוח" :ןלהל( 1987-ז״משת םומינימ רכש קוחל 12 ףיעסב היוצמה היעבה

 לוצינ עונמל איה ףיעסה תילכת .רותיוול תנתינ הניא רכשל דבוע לכ לש ותוכזש תושרופמ עבוקה ,יטנגוק

 אדירג  קיסעמה לש סרטניאה תא םיתרשמ םה וב בצמ ינפמ םהילע ןגהלו )םיחמתמ תוברל( םידבוע תצובק

 תוחוכה ירעפ תא שיגדה טפשמה תיב ,ריהוז ׳נ דע-ימע ד״ספב .םכרד תליחתב יעוצקמ ןמאמל םיקוקזו תויה

 ןיינועמ היה החמתמה םא וליפאש עבקנו ,ןוזיא רסוח םירצוי םהש ךכ ןמאמה ןיבל החמתמה ןיב םימייקה

  15.בל םות רסוחב תולהנתהו שלחה דצה לש הקוצמ לוצינ ךכב תוארל שי יקלח םולשת לבקל

 

 קיפא ךרד איה םולשת אלל םיתוריש ןתיי םדא היפל קוחב םויכ תמייקה תורשפאה -הביטנרטלאה

 חוטיבה קוח" :ןלהל( 1995-ה״נשת ]םלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל 283 ףיעסב רדגומה תובדנתהה

 לע :הרודצורפהו הלועפה ימוחת תא תמחות תובדנתהכ םידדצה ןיב תורשקתהה תרדגה 16.)"ימואלה

 תמדקומ היינפה תלבק רחאלו ,תירוביצ וא תימואל תלעות ןהב שיש תורטמל תושעיהל תובדנתהה

 תויהל תנמ לע תיחרכה הניה ולא םינוירטירקב הדימע .התוא תונפהל ךמסומה ירוביצ ףוג תאמ תובדנתהל

 יתש 17 .םיבדנתמל תוקנעומה תויתלשממ תובטהל ןכו ,הדובע תונואת לש הרקמב םילומגת תלבקל םיאכז

 ןה ,אסיג דחמ :תונורסחו תונורתי תוללוכ ימואלה חוטיבה קוחבו םומינימ רכש קוחב תונתינה תויורשפאה

 הקסעה תויורשפאל ןורתפ תונתונ ןניא ןה  ,אסיג ךדיאמ ,לוצינ ינפמ החמתמה לע תוניגמו תויוכז תוחיטבמ

 .ךשמהב ובחרוי רשאו תושרדנה תורחא

 

 1962.18-ב״כשת )תוחמתה לע חוקיפו םיחמתמ םושיר( ןידה-יכרוע תכשל יללכ -םייטנוולר םיפיעס

 תפוקתב ןמאמה תויוכמס תא רתיה ןיב םיעבוקו תוחמתהה תרדסהב הרודצורפה תא םירידגמ ולא םיללכ

 תא םסקמל ידכ קיסעהל ןתינ רשא םיחמתמה רפסמ תא ,תוחמתהה תפוקת תורדגה תא ,תוחמתהה

     .החמתמה דיקפת תורדגהו רמגה תעדוה תא ןכו תלעותה

 

 
11  John F. Sargent Jr., The U.S Science and Engineering Workforce: Recent, Current, and Projected Employment, 
Wages, and Unemployment, CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, (2017),  
https://www.everycrsreport.com/reports/R43061.html. 

 .20.05.2019 סבולג ״הדובע אוצמל דואמ השק ןויסינ ירסח הסדנה ירגובל -םירוינו׳ג תוסייגמ אל תורבחהמ 40%״ הלנמ ןיעמ 12
 .N12 16.08.2018  ״?הקינורטקלאו למשח יסדנהמ םיחיוורמ המכ :םישולת םיחתופ״ יול רומ 13
 .1987 ז״משת ,םומינימ רכש קוחל 12׳ס 14
 .)12/2017/11 ,ובנב םסרופ( הירכב ריהוז ׳נ דע-ימע רשא 252/07 ע״ע 15
 .1995-ה״נשת ,]בלושמ חסונ[ ימואלה חוטיבה קוחל 283׳ס  16
 .ימואלה חוטיבה קוחל 295׳ס 17
 .1962-ב״כשת )תוחמתה לע חוקיפו םיחמתמ ןושיר( ןידה-יכרוע תכשל יללכ 18
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 קוח תעצה איה תסנכה ןחלוש לע םדקומ ןוידל החנוה רשא תפסונ תיתקיקח תוסחייתה -הקיז תלעב העצה

 לאכימ כ״ח י״ע השגוה העצהה 2020.19 – ף״שתה )םיחמתמל הלטבא ימד-ןוקית( ימואלה חוטיבה

 תוניחבב םינחבנ לש הלטבא ימדל םתואכז תא הליבגמה הארוהה תא לטבל העיצמ קוחה תעצה .ילאיכלמ

 םניא םיחמתמ יכ ןיוצ רבסהה ירבדב .הכשלה תוניחבל םידמולו תוחמתה ומייסש םיטנדוטס רובע הכשל

 םידמול אלא הדובע םישפחמ םניא םהש איה החנההו תויה ,םתוחמתה םויס דעומב םירוטיפ ייוציפל םיאכז

 לע העיבצמ וז קוח תעצה .ההובגה הלכשהב העיגפ ךכמו ןויווש יא רצונ הלטבא ימד ןתמ יאבו ,תוניחבל

 בשחתהל תשרוד התואנ תויוחמתה תרדסה ,ךכל יא .קוחב תורדסומ ןניה רשאכ ףא תויוחמתה תרדסה יישק

 .םיעובק קיסעמ/דבוע יסחיל רבעמבו תוחמתהה תפוקת םויס ןפואב אלא ,המצע תוחמתהה תפוקתב ךא אל

 

 הייגוסה תודוא לע תורפסה תריקס .4

 

 עקר

 ,היצזילבולג לש תועפשה תובקעב ,רתיה ןיב ,םינורחאה םירושעב םייביסאמ םייוניש רבע "הדובעה םלוע"

 לע ולא םייוניש לש העפשהה .תויגולונכט תויוחתפתהו הדובעה תריגה תחימצ ,םיימואלניב רחס ימכסה

 הניא דוע ליבומ ימדקא דסוממ הדועת ,יתורחת הדובע קושב ,םויכ .דחוימב הפירח התייה תו/םיריעצ

 20.תויתלחתה תורשמל וליפא ,םיסונמ עוצקמ ישנא םישפחמ םיקיסעמ .הרשמל הבורע הווהמ

 

 תילמרופה הלכשהה רשאכ תמייקתמה  ,"תפדוע הלכשה" לש העפות תשחרתמ ,ליעל ראותמהמ האצותכ

 עוצקמ ןיבל דיה חלשמ ןיב המילהה-יא איה ,תפסונ העפות .ותדובע עוציבל שרדנה לע הלוע טרפה לש

 רשא הלכשה תכרעמ לארשיב תמייקש ךכ לע םידמלמ OECD -ה ירקס יאצממ .דבועה שכרש דומילה

 ךכ ,םיכומנ םירושיכ הירגובל הנקמ ךא תימדקא הכמסה הנידמה יבשותמ דחוימב לודג רועישל הקינעמ

 םתוא ןיב לארשיב רכשה ירעפ .םהלש הכמסהה תמר תא תומאותה תודובע םיאצומ םניא םהמ םיברש

 ברקב רתויב םיהובגה םה הלאכ תודובע םיאצומש ימ ןיבל תומיאתמ תודובע םיאצומ םניאש םירגוב

  21.תוחתופמה תונידמה

 

 תדוקנמ ;קשמהו קיסעמה ,דבועה לע תוילילש תועפשה עוצקמל הלכשהה ןיב המילה יאו תפדוע הלכשהל

 ,ףסונב .ורכש תנטקהלו ותעקשה תתחפהל ליבומה רבד ,תתחופ הדובעהמ ונוצר תועיבש ,דבועה לש וטבמ

 העקשהה תא םצמצל לולע קיסעמה ,אצוי לעופכ .תופוכת םיתיעל תורשמ תפלחהל ליבוהל היושע וז המגמ

 רשאכ ,המודב .ןטקת ותויחוורש ןכתיי ,ץמאמה תתחפה לשב הדובעה ןוירפב העיגפה םע דחיו ,ישונא ןוהב

 קשמלו הרבחל לופכ דספה רצונ – םהירושיכ תא תומאות ןניאש תורשמב םיקסעומ ןושאר ראות ירגוב

 לידבהל( םירושיכב רוסחמ 22.םצמטצמ הדובעה ןוירפו תזבזבתמ טנדוטסה ידומילב העקשהה :ילארשיה

 ח"וד ;םידבוע שייאל םיחילצמ אל םיקיסעמהש ךכל תירקיעה הביסכ אצמנ ,הרשמל םיצוחנה )הלכשהמ

 
 .2020 -ף״שתה )םיחמתמל הלטבא ימד -ןוקית( ימואלה חוטיבה קוח תעצה 19

20 Jessica L. Hurst & Linda K. Good, A 20-year evolution of internships: implications for retail interns, employers 
and educators, THE INTERNATIONAL REVIEW OF RETAIL, DISTRIBUTION AND CONSUMER RESEARCH 183 (2010), 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09593960903498342?scroll=top&needAccess=true.  

 תביטח לש תעד תווח( "תוללכמהו תואטיסרבינואה ירגוב ברקב דומילה עוצקמל דיה חלשמ ןיב המאתה-יאו תפדוע הלכשה"21
 .)2019 רבמבונ ,לארשי קנבב רקחמה
 .37 'מעב םש 22
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 איה דיקפתל םיצוחנה םירושיכ רדעהש וחוויד םיקיסעמהמ 39%-ש אצמ 2013 תנשב םסרופש "יזניקמ"

  23.ןוגראל הסינכ ידיקפתב םידבוע שייאל םתלוכי רסוחל תירקיעה הביסה

 

 "יפותיש ךוניח" לש רתויב תלבוקמה הרוצה איה תוחמתה ,יתקוסעתה םלועל הימדקאה ןיב רעפל הנעמכ

 ןוכנש הלע ,ב"הראב 2014 תנשב עצובש רקחממ 24.םירחא םינוגראו תודסומ וא םיקסע ןיבל םיטנדוטס ןיב

 טנדוטס תמועל 35%-ב הובג היה האלמ הרשמל לבקתי תוחמתה רבעש טנדוטסש יוכיסה 2007-2008 תנשל

 םילכה דחאל וכפה ,הקוסעתה תומוקמ םע הלועפ יפותישו תויוחמתה לש תוינכת ,םאתהב .החמתה אלש

 לש 2014 תנשמ רקחמ ,ףסונב 25.ןורחאה רושעב םישדח םירגוב סויגל םיקיסעמל שיש רתויב םיקזחה

 ועציבש תישעמ תוחמתהש ךכל 'גלוקה ירגובמ 71% לש המכסה התייהש אצמ Gallup-Purdue תטיסרבינוא

 26.ךשמהב האלמ הרשמב דובעל םהל העייס

 

 ?תוחמתה יהמ

 יסחי תללוכה ,)לבגומ ןמז ךשמ םע האלמ הרשמ וא( תיקלח הרשמכ ,תינרדומה תורפסב תרדגומ תוחמתה

 לאיצנטופ תלעב תיתועמשמ הדובע הבוחב תנמוט ,רתוי הבחרה הרדגהה .דקומב תאצמנ הדימלש הדובע

 ןיב תורשקמה תויוחמתה – הימדקאה לש "ךווית" תוללוכה תויוחמתה שי 27.דיתעב האלמ הרשמל םיוסמ

 ידי לע ,הימדקאה ידי לע ומדוקש תוינכתמ האצותכ תודלונש תויוחמתה ולא ,רמולכ .הקיטקרפל הירואית

 םוקמל תורישי הנופ וניא טנדוטסה ,ןתרגסמב .הלשממה ידי לע וא חוור תרטמל וניאש ןוגרא/יקסע ןוגרא

 חוקיפב םידבוע םיטנדוטס וב בצמ איה וזכ תוחמתה גוסל המגוד .הטיסרבינואה תועצמאב אלא תוחמתהה

 תושרדנ תויגוגדפ תויוליעפ לע )תוכז תודוקנ( ימדקא טידרק םילבקמו הדובעה םוקמב חקפמו לגס רבח לש

 םוקמב םירחוב םיחמתמהש תויוחמתה ןנשי ,דגנמ 28.תשרדנה ןמזה תפוקתב הדובע תועש רפסמ יולימ לעו

  29.יאמדקא םרוג םעטמ ךווית אלל תוחמתהה

 

 ? םיחמתמה רובעב תיביטקפאל תוחמתה ךפוה המ

 תוכרענ וא תואטיסרבינואב הריירק יתוריש ידי לע תומדוקמ רשא תויוחמתהש םיארמ םירקחמ ,תישאר

 תוכיאב ויהיש ריבסו ךומנ ימונוקא-ויצוס עקרמ םישנאל תויונמדזה ןויווש תורשפאמ תוינכת תרגסמב

 תוחמתהה תרוצת תלאשל רשאב 30. ימדקא םרוג ידי לע חקופמ תוחמתהה ןכותש ןוויכמ רתוי ההובג

 ,תוחמתה יניינעב תורבחל ץועייב םיקסועה תורוקמ ,םיבר תוחמתה יגוס שיש הדבועה ףא-לע ,תיבטימה

 
23 Dominic Barton & Diana Farrell & Mona Mourshed, Education to employment: Designing a system that works,  
(2020), https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/education-to-employment-
designing-a-system-that-works.  
24 Glenn R. Thiel & Nell T. Hartley, Cooperative Education: A Natural Synergy between Business and Academia 
(1997), https://www.questia.com/library/journal/1G1-20095841/cooperative-education-a-natural-synergy-
between-business.  
25 2009 EXPERIENTIAL EDUCATION SURVEY, NACE CENTER, 2 (2009), 
https://www.immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/NACE_US/N090318E.pdf .  
26Sean Seymour & Julie ray, Useful Internships Improve Grads' Chances of Full-Time Work (2014), 
 https://news.gallup.com/poll/179516/useful-internships-improve-grads-chances-full-time-work.aspx. 
27 Carl P. Maertz &  Philipp A. Stoeberl &  Peter Magnusson, Finding strategic human resource advantage from 
building an effective internship capability, ORGANIZATIONAL DYNAMICS 43 , , 303-311 (2014), 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0090261614000485?via=ihub.  
28 Durack Katherine T, Sweating Employment: Ethical and Legal Issues with Unpaid Student Internships , COLLEGE 
COMPOSITION AND COMMUNICATION, 65, 245-247 (2013), https://www.jstor.org/stable/24633840.  
29 Id. at 245-252 (2013).  
30 Carl Cullinane & Rebecca Montacute, Pay as you go? Internship pay, quality and access in the graduate jobs 
market, 55 (2018), https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2019/12/Pay-As-You-Go-1.pdf.  
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 ,תוחמתהב ישיא "רוטנמ" תאצקה :תחלצומל תוחמתה תינכת תכיפה םשל םייתוהמ םיאנת השולש םילעמ

 תומישמ ןתמו תויפיצ ,םידעי תרדגה לע הדפקה ךות תוחמתהה םוקמב ״הכר התיחנו״ תומלקאתהב עויס

 31.תויתרגש אלו תורגתאמ

 

 תניחבמ תונורתי שי ,םולשת אלל תוחמתהמ לידבהל םולשתב תוחמתהב ןהיפל תושיג ןנשי ,רכשה ןיינעל

 ןוגרא ידי לע ךרענש חוד יפל ,ףסונב 32.תוחמתהה תוכיא תניחבמ ןכ ,החמתמהו קיסעמה תייצביטומו השיג

NACE, ועציב אלש םידמעומל סחיב םיקיסעממ תוינפ תוחפ םילבקמ רכש אלל םיחמתמש םידמעומ 

 ןיבל םולשתב םיחמתמש םידמעומ םילבקמש תוינפה תומכ ןיב לודגה רעפהמ לידבהל תאז ,ללכ תוחמתה

 ןמזה בורב ועציב רכש ולביק אלש םיחמתמהש אוה ,ךכל ןתינש רבסה .תוחמתה ועציב אלש םידמעומ

 תיטקרפו תיתועמשמ הדובעב קוסעל וכז רכש ולביקש םיחמתממ ,תאז תמועלו ,"תויתודיקפ" תודובע

 33.רתוי

 רואל ,תיתרבחה תודיינב העיגפל ליבות םולשת אלל תוחמתה םהיפל תוששח םילוע תורפסהמ ,ךכמ הרתי

 .)תויתקוסעת תויונמדזה דבאל תלוכי רדעיה ,לשמל( תושלחה תויסולכואה ינפב םידמועה םיסנניפ םימסח

 ,לשמל ,ילרטסוא רקסב 34.ליעל ראותמה יסנניפה םסחל הנעמ תקפסמכ תספתנ םולשתב תוחמתה ,ןכל

 תועש רפסמ תא ץצקל ושרדנ יכ וחוויד םולשתב הניאש תוחמתהב ןויסינ ורבצש םילאשנהמ עברמ הלעמל

 יפסכ עויס ולביק יכ ונייצ םילאשנ רפסמ ותוא ךרעבו ,ךכ םשל רכש ולביק םהב היינשה םתדובעב הדובעה

 תניחבבש ךכ לע דמלמ 2009 תנשב ךרענש רקחמ ,תאז תמועל 35.היחמ תואצוה יוסיכל םירבחמ וא החפשממ

 הבוג ,םולשת-אלב/םולשתב תוחמתה םאה תולאשה ,תוחמתהה תפוקתמ םיטנדוטסה לש םנוצר תועיבש

 לע רכינ ןפואב תועיפשמ ןניא תוחמתהה םוקימו ,תועשב תושימגב ,)םולשתב תוחמתההו החנהב( רכשה

 םרטב דוע וריכה רקחמב וקדבנש םיחמתמהש הדבועה אוה ולא םיאצממל ירשפא רבסה .םנוצר תועיבש

 36.ולא םינייפאמל לקשמ ונתנ אלו הקסעהה יאנת ואריי ךיא תוחמתהל םתטלחה

 

 תוחמתה תוינכותב תונורתיה

 רושימב ויתוכלשה ללש לע ,הלכשהל קוסיעה תמילה רסוח ןיב רעפה לע רשגל תוחמתהה לש החוכב ,רומאכ

 :םיחמתמלו םיקיסעמל םיפסונ תונורתי םנשי תוחמתהה ןורתפל ,ףסונב .ליעל וניוצש יפכ ,יטרפהו יקשמה

 ילעב ,םינמוימ םישנא תקסעה הכירצמ תורבחה ןיב תויתורחתה :םיקיסעמה לש םטבמ תדוקנמ ,תישאר

 םיחמתמ .םירדתסמ אל םא ,תיסחי תולקב םהמ "דרפיהל" ןתינש הלאכ םג ,םלוא – םינמאנ ,היצביטומ

 הדימעב ,תושימגה תשירד לע תונעל עייסל לוכי תויוחמתה לש ךרעמ תיינב ;וז תורחתב ןורתי תווהל םילוכי

 תאז – הרבחל םישנא סויגו רותיאב ןורתי תווהל לוכי ןורתפה ,ןכ ומכ .ףסונ הדובע חוכ קפסלו םידעיב

 י"ע םירכמל הרבחה לע רוביצ יסחי תועצמאבו תורישי וחמתהש םישנא תטילק תועצמאב ,לשמל

 ולא יכ הסיפת ךותמ ,םהלש םיחמתמה רגאמ ךותמ םישדחה םהידבוע תא תורחוב תובר תורבח .םיחמתמה

 העקשה הליחתכל םיחמתמב עיקשהלו םינפבמ חומצל הפדעה תובר תורבחל .רתויב םיחלצומה םידבועה

 
31 Carl P. Maertz et al., Supra note 27. 
32  Wil Hunt, Internships and the graduate labour market - Portsmouth Research Portal, 26-27 (2016), 
https://researchportal.port.ac.uk/portal/en/theses/internships-and-the-graduate-labour-market(4975c1f8-2645-
4278-9d29-6d1e872b951c).html.  
33Durack Katherine T, Supra note 28, at 245-252. 
34Wil Hunt, Supra note 32.  
35 Stewart Andrew & Owens Rosemary J. & Hewitt Anne & Nikoloudakis Irene, The regulation of internships a 
comparative study, ILO WORKING PAPER, 23 (2018), https://ideas.repec.org/p/ilo/ilowps/994987592002676.html.  
36Caroline P. D'Abate & Mark A. Youndt & Kathryn E. Wenzel, Making the Most of an Internship: An Empirical 
Study of Internship Satisfaction, ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION, 8, 527, 532-533 (2009). 
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 תולוכי תא ךירעהל תונמדזה תורבחל תנתונ תוחמתה ,ףסונב .ךשמהב תוריפ בינתש חווט תכורא

 37.האלמ הרשמב הדובעל תילאיצנטופה העצהה תא םיביחרמ םהש ינפל םיטנדוטסה

 חתפל םיטנדוטסה לע ,םהידומיל םויס רחאל תילמיטפוא הרשמ םע דדומתהל תנמ לע :םיחמתמה תניחבמ

 תונוכת ןניה הלא לכ ;תימצע היצביטומו ימצע ןוחטיב ,ןמז לוהינ ,תרושקת ןוגכ – תויונמוימ לש ןיערג

 תוחמתה ,ןכ לע רתי .ולא תויונמוימ קזחל תו/םיטנדוטס תעייסמ תוחמתה .םיקיסעמה ייניעב תויחרכה

 ,הריירקב תונובנ תוריחבב דקמתהל ,הדובעה יכרע תאו הדובעה ירושיכ תא דדחל םיטנדוטסל תעייסמ

 תא םירפשמ ,ןבומכ ,ולא .םיילאיצנטופ םיקיסעמ םישרהל ףאו הדובע תורוקמל הרישי השיג גישהל

 "םייתרבח-םייתוברת םידוק" םישכור םיחמתמה ,ךכל רבעמ 38.םרובע תוידיתעה הדובעה תויורשפא

 תנתונ תוחמתהה ,םיקיסעמל ומכ קוידב ,ףסונב .ןודינה יתקוסעתה רזגמה לש תיתרבחה הביבסב םיררושה

 ןורתי .םהיתונוצרל וא םתלוכיל תמאות-אלכ התלגתהש תידיתע הדובע ןנסל תלוכיה תא םיטנדוטסל םג

 םילוכי תו/םיטנדוטסה ;םידומילה םויס רחאל הדובעה שופיח ךילהתב הלקהה אוה ףסונ יתועמשמ

 הווהמ תוחמתהה םוקמ ,ףסונב .רכשו םודיק ,הקוסעתה תויורשפא תמגודכ ,ימשר-יתלב עדימל ףשחיהל

 םירשק .םינוש הקוסעת יקיפאל עיגהל תו/םיטנדוטסל עייסל םייושעש םיישיא ןיב םירשק תריציל םוקמ

   39.הדובעל הלבקב םודיקל לוטבמ יתלב ןורתיכ רבכמ ןמז וחכוה ולא םיישיא ןיב

 

 תוחמתה תליחת ,תישאר ;םיבר תונורתי תויהל םייושע םיאמדקאה םידומילה ךוויתב /ךלהמב תוחמתהל

 .יאמדקאה דסומה לש ןיטינומה תא הריבגמ הימדקאה םעטמ תינכת תרגסמבו םיימדקאה םידומילה ןמזב

 תונבל תולוכי תוטלוקפה .דיתעב םיפסונ םיטנדוטס סויגב עייסל לוכי ןיטינומה תאלעה יכ ןייצל רתומל

 םמצע םיטנדוטסה םג םיתיעלו ,םיילאיצנטופ םימרות תווהל םייושעש םיקיסעמ םע םיקודה םירשק

 וז תינכת ,ךכמ הרתי .דיתעב הל םורתלו ,הדובעה תאיצמב םהל העייסש הימדקאל "םינמאנ" םיראשנ

 תישעמ תוחמתה בגא תוכז תודוקנ תתל ןוכנ םאה הלאשל רשאב .הטלוקפה לש גורידה תא תולעהל הלוכי

 ידכב ,)"רוטנמ"( יאמדקא לגס שיא לש יווילהו הכימתה תדימב יולת רבדה – הימדקאה ךלהמב תעצבתמש

  40.םייטנוולר הדימלו ןכות לש תמיוסמ המר חיטבהל

 

 הוושמ הריקס .5

 ,םיימואלניב םימרוגמ תוסחייתהל הכוז רשא ,תימלוע תובישח לעב אשונ וניה תויוחמתהה אשונ תרדסה

 תתל תושקבמ תונידמ םתועצמאב םינוש תונורתפ םיעצומ ,הז אשונל .יפוריאה דוחיאה תוברל םייתנידמו

 ןויסינ תריבצל תויוחמתה רשפאלו הדובעה קושל תו/םיעיגמה תו/םיריעצ לש ןויסינה רדעיהל הנעמ

 םיידירביהו םישימג םילדומ .םיראת ירגובלו םיטנדוטסל ,יברעמה םלועב תולבוקמ וז הקיטקרפ .יתקוסעת

 תרגסמ תרדגהל תויורשפא גיצהל םישקבמ ונא ,וז הריקסב .תופסונ תונידמו הידווש ,תפרצב רבכ םימייק

 ,תוליבומ תורבחב תוחמתה םייקל ולכוי ימדקא ראות ירגוב ןתועצמאב רשא תורחא תורשכה וא תיקוח

 םיוסמ בלשמ ומלושי םיחמתמה תורוכשמ .םיימדקאה םידומילה תרגסממ קלחכ םיתיעלו לבגומ ןמז קרפל

 תורוצת ןוחבל איה וז הריקס תרטמ  .ימדקאה ראותל תואכז תודוקנכ ורכוי ולא תויוחמתהו הקוסעתה לש

 ןתינ .םהב תילכלכ העיגפ אלל ,יתקוסעת ןויסינ רובצל םיטנדוטסל רשפאיש ןפואב ,תויוחמתה לש תונוש

 היגוסה םע תורחא תונידמב לש ןתודדומתה ןפוא תניחב י"ע ,ןלהל גצויש יפכ תונוש םיכרדב תאז תושעל

  .ןהיתונורסחו ןהיתונורתי לע הדימע ךות ,תויורשפא הלועפ יכרד תעצהו

 
37 Carl P. Maertz et al., Supra note 27; Jessica L. Hurst et al., Supra note 20, at 177.  
38 Jessica L. Hurst et al., Supra note 20, at 176-177. 
39 Stewart Andrew et al., Supra note 35, at 23.  
40 Carl P. Maertz Jr. et al., Supra note 27, at 123-142.  
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 תפרצ

 הנממ םינהנה לע הנגמו הנידמב תויוחמתהה עוציב ןפוא תא תנגעמה תרדסומ תיקוח תכרעמ הנשי תפרצב

 לע ועיבצהש םירקס תובקעב( 2014 תנשבו 2011 תנשב הנורחאל ןקותש ,הז ןונגנמ .ןוכיס יבצמו לוצינ ינפמ

 ידכב 41.הדיפקב הרשכהה תא רידסמ )תיתרשכה-תיכוניח תרגסמ לש הווסמב םידבוע לש םלוצינ ךשמה

 ,)םידומילה דסומו תוחמתהה םוקמ ,החמתמה( שלושמ םכסה לע המיתח תשרדנ החמתמכ בשחי םדאש

 תויהל דיתע אוה וב ףוגהו ,תוחמתהל ותוא חלשמה יכוניח דסומה ,החמתמה ןיב – םישדוח השישל לבגומה

 רסוא רדסהה .החמתמה רכש תא טרפמה ףיעס תללכה תשרדנ םיישדוח לע הלועה תורשקתה לכב .רשכומ

 םיללכו םיטרדנטס עבוק ןונגנמה ,תאזמ הרתי .ינמז ןפואב םג ,םידבועל ףילחתכ םיחמתמב שומיש לע ףא

 הרדסה םע דחי ,הרושהמ הדובעל ףסונב תוחמתהב םשייל שרדנש יכוניחה ביכרה תא םירידסמה םיטרופמ

 תא רידסמה קוחה יפ לע .החמתמה לע הדובעה ינידל הליבקמה הנגהו יכוניחה םוחתה לע חוקיפה לש

 קושב תוחמתה ,ונייה 42.קוחב םיטרופמה םיאנתב דמוע וניא םא קר הרושהמ דבועכ בשחי החמתמ ,היגוסה

 השעמל בשחתו ,תוחמתהב קסועה קוחל דוגינב הניה ,ךוניח תודסומ י״ע חוקיפ תרדסה אלל ,ישפוחה

 .הדובעל

 תנגועמה ,םיטנדוטסל הפיקמ הדימל תייווח תחטבהב יוצמ תוחמתהה תרדסהב תפרצ לש םישרמ גשיה

 דחא לכ דציכו םיפתתשמה לש תועצקמתהה ידעי םיטרופמ וב ,תוחמתהה םצע תא ןנוכמה םכסהה תרגסמב

 דסומל תרשפאמה ,וזה תיביטמרונה תרגסמהש םירובס םינוש םירקוח .םהל םרות הזוחל םידדצהמ

 ןושארה ראותב – הובגה הלכשהה תודסומ בורבש ךכל הליבומה איה ,םינכת בוציעב ברועמ תויהל הלכשהה

 תיחפהל וחילצה תוינכותה 43.םינווגמ םיראתב רידסה םידומילה ךלהממ קלחכ העובק תוחמתהה – ינשהו

 לש הנושארה הדובעב תרוכשמהו םיאנתה תא ורפישו קושב הדובע אוצמל םירגובל חקולה ןמזה ךשמ תא

 ימדב תוכזמה תורגסמ ףא ןנשי ,ךכל רבעמ 44.םתורגבב הדובעב םיבלתשמ םהמ רתויש םג המ ,םירגובה

 ,ןכ םא 45.יסיסבה םמויקל הגאדב אלו םתרשכהב דקמתהל םיחמתמל עייסל ידכב ,הנידמה םעטמ םויק

 לע בחרנה חוקיפה לומל תנזאתמ תובר הרשכה תוינכתב םיחמתמל רכשה תרדסה רדעיה לע תרוקיבה

 .תיסחיה ןתחלצהו םיפתתשמה תויוכז לע םג ומכ ןתרגסמב שחרתמה

 

 תירבה תוצרא

 םירידסמה םינושה םיטביהה :רכשל ותואכזו ותדובע יאנת לע תיטפשמ הנגה ךרוצל דבועכ החמתמב הרכה

 ןכו( םינוש תוזוחמ ןיב םיתעל ףאו הנידמ הנידממ םינתשמ – ונייה ,םירזובמ תויוחמתהה עוציב ןפוא תא

 הדיחאו תקהבומ הרדגה תיאקירמאה ןגמה תקיקחב תמייק אל ,ךכיפל 46.)םירבודמה תועוצקמה ןיב

 ,החמתמכ םדא גווסיש םירבטצמ םיאנת השיש לעב ןחבמ החתיפ תיאקירמאה הדובעה תקלחמ .החמתמל

 תנתינ תוסנתהה )2( ;תיכוניח הביבסב תנתינה הרשכהל המוד תוחמתהה )1( :טפשמה תיב ץמיא ותוא

 
41 Dan MacGuill, France set to beef up protection of interns, THE LOCAL, October 21, 2013, 
https://www.thelocal.fr/20131021/stage-stagiaire-internship-france-jobs-in-french.  
42 ANDREW STEWART ET AL., THE REGULATION OF INTERNSHIPS: A COMPARATIVE STUDY, 35, 51-54 (2018); Décret 
n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil, 
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [J.O.R.F.], Oct. 28, 2015, p. 19. 
 
43 M’Hamed Dif & Alsace Beta-Céreq, National report on traineeships France, in STUDY ON A COMPREHENSIVE 
OVERVIEW ON TRANSSHIPS ARRANGEMENTS IN MEMBER STATES 424–27 (Kari P. Hadjivassiliou et al. eds., 2012). 
44 Id. at 445–48. 
45 Id. 
46 ANDREW STEWART ET AL., Supra note 42, at 29. 
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 תלעות קיפמ וניא קיסעמה )4( ;םיעובק םידבועל ףילחת הווהמ וניא החמתמה )3( ;החמתמה לש ותבוטל

 םיניבמ םידדצה ינש )6( ;הפוקתה םותב הדובע תעצהל יטמוטוא ןפואב יאכז וניא החמתמה )5( ;הרשכההמ

 קושב תכרענ תוחמתההש ןוויכמ םייחרכה וללה םיאנתה 47.ותדובע ןיגב רכשל יאכז וניא החמתמה יכ

 וניוצש םיאנת תששו הדימב .ההובגה הלכשהה תודסומ ידי לע וא הנידמה ידי לע תרדסומ הניאו יטרפה

  48.הדובעה םוקמ לש החמתמ אלא דבוע וניא םדאה ,בויחב םינענ

 הרכהב תויולת הנידמה תולובגב םיחמתמה םיאכז ןהילא תונגההו תויוכזה ללכש םושמ ,תיתוהמ וז הרדגה

 תיאקירמאה השיגה ,ךכיפל .הייגוסה תרדסהל ןגמ תקיקח הז בלשב תמייק אלש ןוויכמ ,םידבועכ םהב

 ונשיש קיסהל ןתינ .החמתמב ריכהל ידכב טפשמה תיב ינפב אבומה יטרקנוק הרקמ לכ תיתדוקנ תנחוב

 ןיאו ליבקמ וא המוד יפוא תולעב ןניא ןהשמ ,הרשכה תוינכות ןתוא לש החלצהה תומיכב ירקחמ ישוק

 .תחא תינגומוה הצובקכ ןגווסל

 ותואש רבד ,ולש הובגה הלכשהה לולכממ קלחכ תוחמתהמ הנהנ יאקירמאה הדובעה חוכמ דבוכמ זוחא

 םירקוח תאז םע ,ומצע ינפב ךרובמ הז רבד 49.הנידמב תיסחי הובגה תעצוממה הסנכהל הארנכ סחייל ןתינ

 לש ךוישה לע השקמו הרורב הניא ,ליעל האבוהש ,םינתשמה תבר הרדגהה יכ םינייצמ םוחתב םיטלוב

 הביבסה״ יאנתב הדימעה ףר תרדגהל עגונב תוריהב-יא הנשי ,לשמל ךכ .םמוחתל םייטרפ םירקמ

 תונויסינ לע הדיבכמ וזכש תובכרומ יכ םיסרוג םיפסונ םידמולמ 50.ןושארה יאנתב תניוצמה ״תיכוניחה

 םג ומכ ,םדאל תונקומה תויוכזה תנבהב לושכמ הביצמ איה ןכש ,תוחמתהה יאנת לש הפיכאו רוטינל

 תננוכמ לעופב הרדגהה ,ךכ .םידעסה תעיבתב ול עייסל ךמסומה םרוגה תוהזבו הנולתה תשגה תרודצורפב

 .הדובעה םוקמב הילפא רוסיא יקוחו ןגמה יקוחמ קמחתהלו תימניח הדובעמ תונהיל םיקיסעמל תורשפא

  51.תוחמתהל הדובע ןיב תיטמרהה תיטפשמה הדרפהה ,ןבומכ ,וניה הז בצמל יביטמרונה רוקמה

 

 הינמור

 ליבומה שלושמ לדומ ונשי .םינגרואמו םירדסומ םיחמתמ תרשכהל םירושקה םיאשונה ללכ הינמורב

 םיפתושהו םתוא םיחלשמה ךוניחה תודסומ ,םיחמתמה :ךילהתב םיברועמה םימרוגה ןיב המכסהל

 ,םיחמתמה קוח לע חוקיפו העמטה ,םושייל יארחאה אוה ךוניחה דרשמ .הרשכהה תרבעומ םתרגסמבש

 לכ אל ,ךכשמ .תוחמתה תומוקמב תורוקיב לע םינומאה םיחקפ םנשיש ךכל ליבומה ידוחיי הנתשמ הווהמו

 לע תושורפו תובורמ ןיידע ולא םלוא ,תוחמתה תורגסמ ןנוכל תיאשר ההובגה הלכשהב םידומיל תינכות

 הדובעה ישדוח תששב החמתמכ דובעל שרדנ ההובג הלכשה רגוב לכ ,ןפוד אצוי ןפואב 52.םינוש םימוחת

 ךינחה הכוז תוחמתהה תפוקתב 53.הדומצ הפיכאב ךא יטרפה קושב תומייקה תויוחמתהב םינושארה

 – תויעוצקמה ותוירחא םלוא ,הרושהמ דבוע לכ ומכ ,קוחה תרגסמב תואלמ הנגהו םידבוע תויוכזל

 הניא החמתמה לש ודמעמ תרדגה ,תאז םע .קיתווהו עצוממה דבועה לש ולאמ םיכומנ – ורכש ,המאתהבו

 
47 U.S. Department of Labor Seal U.S. DEPARTMENT OF LABOR, FACT SHEET #71: INTERNSHIP PROGRAMS 

UNDER THE FAIR LABOR STANDARDS ACT U.S. DEPARTMENT OF LABOR SEAL (2018), 
https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/71-flsa-internships (last visited Oct 27, 2020).  
48 ANDREW STEWART ET AL., Supra note 42, at 29-31. 
49 O’Higgins Niall, Bausch Jonas & Bonomelli Francesca, The quality of Work: Informal Employment in Low 
and Middle-income Countries, in RISING TO THE YOUTH EMPLOYMENT CHALLENGE: NEW EVIDENCE ON KEY 
POLICY ISSUES 163–187 (O’Higgins Niall ed., 2017).  
50 MICHAEL C. MITCHELL & JHON C. MURRAY, THE CHANGING WORKPLACES REVIEW: AN AGENDA FOR 

WORKPLACE RIGHTS 274-75 (2017).  
51 ANDREW STEWART ET AL., Supra note 42, at 86. 
52 Constantin Ciutacu, National report on traineeships Romania, in STUDY ON A COMPREHENSIVE OVERVIEW ON 
TRANSSHIPS ARRANGEMENTS IN MEMBER STATES 730–32 (Kari P. Hadjivassiliou et al. eds., 2012).  
53 Id. at 730–34. 
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 תובוחו קתו ןוגכ( ךכל םירושקה הדובעה ינידב םייטנוולרה םיטביהה ךרוצל תוחמתהה םוקמב ימשר דבוע

 סובליסב ןגועמ תוחמתהה ןכות םהב תומוקמל תעגונ הניא וז הקיקח תרגסמ 54.)׳וכו בל םותו תונמאנ

 תרדסה ,אמגודל( ,הנידמב תועוצקמ רפסמ לש תרדסומה הרשכההמ קלחכ ןגועמש רדסומ ימדקא

 55.)םיאפור רובע תוחמתהה

 תרגסמב םהלש הרשכהה לש תולהנתהה ןפוא לע החיגשמ ןיע םג ומכ ,םיחמתמל תבחרנ הנגה העיצמ הינמור

 ;תוחמתהה םוקמב ישיא ךנוחמ עויסל יאכז החמתמה יכ עבוק קוחה .םהיאנת לע ךוניחה דרשמ לש חוקיפה

 ךרואל ולש תובכרומה תמרב הלוע רשא הרשכהה ישדוח תששב ול יופצה לע דיעמה םינמז חול תלבקל

 לבקל תוחמתהה תומוקמ תא םיצרמתמ .דועו ,וירושיכ תא לגרתל לוכי וב קפסמ ןמזל תוחמתהה תפוקת

 םה ינמורה קשמב הקוסעתה לש דיתעה רוד לע תוירחא תחקל םתמכסה תובקעב :םכרד תליחתב םידבוע

 ונייצ םיטנדוטסה תיברמ  56.הבר הדימב םיחמתמה תרשכה תויולע תא תונזאמה תונוש תוידיסבוסל םיאכז

 הימדקאב םידומילהמ רתוי ול המרת תישעמה הרשכההש ןייצ דבוכמ זוחאו ,חבשל הרשכהה תוליעומ תא

 םינייצמ םינוש תורוקמ ,םיברה םיחבשה לומל .הדובע םוקמ תאיצמב המויסב העייסו עוצקמל רוביחב ףאו

 הרשכההש םיחוודמ םיבר םיטנדוטס – וז ףא וז אל .קפסמ וניא הרשכהב ידומילה ןכותה לע חוקיפהש

 .היתולובגל ץוחמש יקסעה רזגמה םע םירשק ורצי אלש ךכ ,הטיסרבינואה תולובגב המייקתה ושע התוא

 57.קיפסמ הליעומ התייה אל תוחמתההש ושח םיטנדוטסהמ 50%-כ ,ןכ ומכ

 

 הינטירב

 בצמב תויולת ,םיחמתמה תויוכז 58.ומצע ינפב יקוח דמעמ ןיא 'תוחמתה' חנומל ,הינטירבב

 םא ,לשמל ךכ employee(.61( קסעומ וא 60בדנתמ 59(Worker) דבועכ םיגווסמ םאה ;ןגוויסבו םתקסעה

 יאכז תויהלו )employee( קסעומכ בשחיהל יושע אוה ,עובק םולשתב וקיסעמ רובע הדובע עצבמ החמתמ

 םא ימואלה םומינימה רכש יפל תרוכשמל יאכז (Worker) דבועכ גווסמה החמתמ ,ןכ ומכ .םידבוע תויוכזל

 ולא ךא ,םיחמתמ-םיטנדוטס תללוכ הניא םומינימ רכש תקיקח ,השעמל 62.ידיתע הדובע הזוח ול חטבומ

 עצבל םישרדנה םיטנדוטס 63.תוחיטבהו תואירבה רטשמו הדובעה ןמז תא תורידסמה תונקת ידי לע םיסוכמ

 הרקמב ,םג ךכ .ימואל םומינימ רכשל םיאכז םניא תימדקאה םתרשכהמ קלחכ הנשמ תוחפ ךשמב תוחמתה

 תוחמתהל תוינכותב םידבוע ןכו )Work shadowing( םתדובעב םירחאל תוולתהל םדיקפתש םיחמתמ לש

 
54 Id. 
55 Council Recommendation of 10 March 2014 on a Quality Framework for Traineeships, OJ C 88, 27.3.2014, 1–4. 
56 ANDREW STEWART ET AL., Supra note 42, at 35-37. 
57 Constantin Ciutacu, Supra note 52, at 747–49. 
58 Michal Kaczmarski, GENERAL REPORT ON INTERNSHIPS LEGISLATION IN MEMBERSTATES OF EUROPEAN 

UNION`APPENDIX 1 -REGULATING FOR DECENT WORK EXPERIENCE MEETING THE CHALLENGE OF THE RISE 
OF THE INTERN SPRINT: “STANDARDIZE BEST PRACTICES ABOUT INTERNSHIPS" (2018), 
https://www.sprint-erasmusplus.fr/content/o1-research-indicators-and-standards-quality-internships  (last 
visited Oct 27, 2020).   

59 Government Digital Service, EMPLOYMENT STATUS GOV.UK (2015), https://www.gov.uk/employment-
status/worker (last visited Oct 27, 2020).  

60 Government Digital Service, VOLUNTEER PLACEMENTS, RIGHTS AND EXPENSES GOV.UK (2015), 
https://www.gov.uk/volunteering/volunteers-rights (last visited Nov 17, 2020). 

61 Government Digital Service, EMPLOYMENT STATUS GOV.UK (2015), https://www.gov.uk/employment-
status/employee (last visited Nov 17, 2020). 
62 Government Digital Service, EMPLOYMENT RIGHTS AND PAY FOR INTERNS GOV.UK (2015), 

https://www.gov.uk/employment-rights-for-interns (last visited Oct 27, 2020). 
63ANDREW STEWART ET AL., Supra note 42. 
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 תביוחמ הראשנ איהו 65,)תוחמתהל תוכיא תרגסמ( QFT -ה תא םשייל אלש הרחב הינטירב 64.תיתלשממ

 הדובע תוטיש דומיל לע םיססבתמה םיירטנולוו םידוק תועצמאב טרפב "תוחמתהה תוכיא" תאלעהל

 Common Best Practice Code for High Quality אוה ולא ןיבמ יזכרמה רשאכ ;תוליעיכ וחכוהש ןוגראו

Internship"", רשה תושארב קוה-דא ץעיימ ףוג ,"תועוצקמל הלועפ ףותישל םירעשה" םורופ לש רצות 

 שדחמ קשוהש ,םינוגראו םייעוצקמ םיפוג 60- כ תגציימו תירטנולוו וב תורבחהש ,עדמו תואטיסרבינואל

 םימוחתה בורל סחייתמ ,הז דוק 66.תועוצקמל תנגוה השיגל לנאפה תוצלמהל הבוגתב 2010 ראוניב

 67.םידבועה סויגל עגונב תופיקש םג ומכ ,תוחמתהה ךשמ תניחבמ וב דמוע וניא ךא QFT -ה ידי לע םיסוכמה

 ,הכמסה ;תוכנוחו חוקיפ ;הארשה ;סויג ;הנכה :םיחמתמ אשונב הדובעל תונורקע השיש עיצמ דוקה

 וכשמי בורל( םישדוח 12 דעו ,תועובש השיש תוחפל לע דמוע תוחמתהה ךשמ ,הז דוק יפל ,וזמ הרתי .בושמו

 ותוא גווסמ קיסעמה םע םתחש רדסהה וא םכסהה םאה אוה החמתמל בושחש המ ,ללככ .)םישדוח השולש

 ןוגכ ,םיחמתמל תואצוהה ירזחה אשונ תא םג רידסמ דוקה ,תאז דבלמ 68.םומינימ רכש קוח יפל דבועכ

 תואצוה וליא לע בותכ עדימ םיחמתמל קפסל קיסעמל עיצמ דוקה ,ףסונב .םיעוריא ,תושיגפ ,העיסנ תויולע

 69 .דציכו עובתל ןתינ

 

 הילרטסוא

 הניא תוחמתהו ,2009 תנשב קקחנש "תנגוהה הדובעה קוח" יפל הרדגה ןיא "תוחמתה" חנומל ,הילרטסואב

 ךוניחמ קלח איה תוחמתהה םא רכש אלל החמתמ קיסעהל רתומ ,קוחה יפ לע 70.ירוטלוגר ןפואב תרדסומ

 הרטמה ףא לע ,םידבועל בשחיהל םילוכי םולשתב םיחמתמ יכ רורב הילרטסואב .הרשכה וא יעוצקמ

 ,רובע הללכה-יא תמייק .הקוסעת תבשחנ רכש אלל תוחמתה םאה רורב אל ,םלוא 71.רדסהה לש הלופכה

 ,םירחא םירדסהל לבא .השרומ הרשכה וא יכוניח ימדקא דסומל תכיושמה םולשת אלל 'תיעוצקמ הרשכה'

 תשירד ,רתיה ןיב ,לבוקמה טפשמה לש םימיוסמ תונורקע תלחה ידי לע םיעבקנ הדובע יסחי לש םמויק

 םיחוטב הדובע יאנת קפסל הבוחה ,תוחיטבו תואירבל םיעגונה םיקוחב 72.הפיכא רב הדובע הזוח לש ומויק

 ,םיחמתמ לולכיש ךכ דחוימב רדגומה חנומ ,'דבוע' לש גוס לכל סחיב ללכ ךרדב תלטומ הילרטסואב

 החמתמ ,תנגוהה הדובעה קוח לש 789FC ףיעס יפל םג ךכ 73.םיבדנתמו תיעוצקמ הרשכה יכינח ,םיטנדוטס

 תורחא תויואכז ול ןיא ןכלו דבוע וניא םא םג ,תונוירב תעינמל קוחה תוארוה יפ לע הנגה שקבל לוכי

  74.הקיקחה תרגסמב

 

 
64 NATIONAL MINIMUM WAGE ACT, 1998, c. 39 (Eng.) 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/39/introduction  
65 Council Recommendation of 10 March 2014 on a Quality Framework for Traineeships OJ C 88, 27.3.2014, p. 1–
4. 
66  Common best practice code for high-quality internships, PROVIDING QUALITY INTERNSHIPS: GUIDANCE FOR 

EMPLOYERS AND INTERNS (2013), https://www.gov.uk/government/publications/providing-quality-
internships-code-and-guidance-for-employers (last visited Oct 27, 2020). 

67 Country fiche UNITED KINGDOM Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework 
for Traineeships (2014/C 88/01). 
68 Minimum wage: work experience and internships, GOV.UK (2013), https://www.gov.uk/guidance/national-

minimum-wage-work-experience-and-internships  (last visited Oct 27, 2020) 
69 See Supra note 66. 
70 THE FAIR WORK ACT 2009 (Austl.) https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00323. 
71 See eg Rowe v Capital Territory Health Commission (1982) 39 ALR 39; Phung v Advanced Arbor Services Pty 
Ltd [2010] NSWCA 215; Owens & Stewart 2013, 13–15. 
72 ANDREW STEWART ET AL., Supra note 42. 
73 See e.g., Work Health and Safety Act 2011 (Cth) s 7; Work Health and Safety Act 2011 (NSW) s7. 
74 ANDREW STEWART ET AL., Supra note 42. 
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 הידווש

 תודעוימ ישפוחה קושב תויוחמתה( חותפה קושב תויוחמתה יבגל תיפיצפס הקיקח ןיא םנמא הידוושב

 םיחמתמ ךא ,75)הדובעב תיפיצפס תישעמ הרשכהל םיקוקזה םישדח םידבוע וא ימדקא ראות ירגובל

 הדובעב תוחיטבו תואירב קוח ,ידוושה הדובעה קוחל םאתהב םינגומו םידבועכ יללכ ןפואב םיבשחנ

 עוצקמ ישנאל ללכ ךרדב הנופ תוחמתהה תינכת ,הידוושב 76.הדובעה םוקמב םילחה םייצוביק םימכסהו

 ללכ ךרדב תכרוא תינכותה .הדובעב םינש המכ לש ןויסינ אללו יאטיסרבינוא וא ימדקא ראות ילעב ,םיריעצ

 ילוהינ דיקפתב האלמ הרשמב הקוסעת החיטבמו הרבחה ךותב היצטור תללוכ איהו ,םישדוח 12-מ הלעמל

 תומייק ,ףסונב 77.הרבחל תורישי םינופ תוחמתה תוינכותב םיניינועמה הדובע ישפחמ .תינכותה ףוסב רטוז

 םיפנעהמ קלחב ינוכית-לע ךוניחכ וא ,הדובעב עוצקמה תא םידמול וב ינוכית ךוניחכ תיעוצקמ תוחמתה

 הרשכה יעצמאכ תויוחמתה םג תומייק ,ףוסבל .די תדובעבו היינבה ףנעב לשמל תויעוצקמ תודועת תלבקל

 ןהילע Active Labour Market Program  )ALMP(,78גוסמ תויוחמתה – םילטבומ רובע הדובעה קושל

 םוחתב תפסונ תיטנוולר הקיקח 79.תיטפשמ תרגסמ תקפסמה ,הדובעה קוש תוינכות לש היצלוגרה תלעפומ

 קושב תוינכותה קוחו 81תוליעפב הכימת לע היצלוגר 80,הדובעה קוש תולועפ תוינידמ לע היצלוגרה איה

 גוסב ,הקוסעתב תובלתשהב הכימת לע הרומה הדוקפ הנשי 83,"הדובעה קוש תנקת" תרגסמב 82.הדובעה

 קוח" יפ לע Vocational Introduction employment(.84( "יעוצקמ הקוסעתל אובמ" תארקנה תוחמתה לש

 םיסוכמ החמתמה וא ךינחה ,הדובע הזוחל המודה הזוח שי םא ,תינורקע ,הידוושב "יללכ ימואל חוטיב

 הב תוחמתהה תינכות םא ,הבוח ימואל חוטיב תינכות תרגסמב םיסוכמ םיטנדוטס .הדובע יעגפנ חוטיבב

 85.תוחמתהה םוקמל תועיסנ ללוכ ,םיוסמ ןוכיס הגיצמ ,קלח םיחקול

 

 
 86הינמרג

 הינמרגב תמדוק הקיקחש םושמ תאזו םיחמתמל הדובעה תרגסמ תוכיאל עגונה דחוימ רדסה ןיא הינמרגל

 הינמרגב םומינימה רכש קוח ,לשמל 87.אשונל עגונב יפוריאה דוחיאה לש תוצלמה לע הבר הדימב התנע

 
75 Lukasz Sienkiewicz, TRAINEESHIPS UNDER THE YOUTH GUARANTEE – EXPERIENCE FROM THE GROUND (2018), 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8163&furtherPubs=yes (last visited Oct 27, 
2020). 
76 Country fiche SWEDEN Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for 
Traineeships (2014/C 88/01). 
77Michal Kaczmarski, GENERAL REPORT ON INTERNSHIPS LEGISLATION IN MEMBERSTATES OF EUROPEAN UNION` 

APPENDIX 1 -REGULATING FOR DECENT WORK EXPERIENCE MEETING THE CHALLENGE OF THE RISE OF THE 
INTERN SPRINT: “STANDARDIZE BEST PRACTICES ABOUT INTERNSHIPS" (2018), https://www.sprint-
erasmusplus.fr/content/o1-research-indicators-and-standards-quality-internships (last visited Oct 27, 
2020).  

78 Country fiche SWEDEN Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for 
Traineeships (2014/C 88/01). 
79 FÖRORDNING OM ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM, SFS 2000:634 (Swed.) 
80 FÖRORDNING OM DEN ARBETSMARKNADSPOLITISKA VERKSAMHETEN, SFS 2000:628 (Swed.). 
81 FÖRORDNING OM AKTIVITETSSTÖD, SFS 1996:1100 (Swed.). 
82 LAG OM ARBETSMARKNADSPOLITISKA PROGRAM, SFS 2000:625 (Swed.). 
83 ORDINANCE 2013:1157 (Swed.) 
84 Country fiche SWEDEN Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for 
Traineeships (2014/C 88/01). 
85Michal Kaczmarski, Supra note 77.   
86 Country fiche GERMANY : Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for 
Traineeships (2014/C 88/01), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=en. 
87 Id. 
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 אל הינמרגב רדסהה ,תאז םע 88.תוחמתהב םישדוח השולשמ רתוי םידבועה םיחמתמל םלוה רכש חיטבמ

 ;18 ליגל תחתמ םיניטק :תובר תוצובק לע לח וניאש ןוויכמ םיחמתמה ללכל םיבוט םיאנת חיטבמ

 ןכרואש תויוחמתה ;ההובג הלכשהו ךוניח ידומיל לש םירשקהב רקיעב ,הבוח תויומלתשהב םיפתתשמ

 עגונ רבדהש לככ .ליעל תואמגודה לע םומינימה רכש קוחל קר הלוחת ןיא ,תאז םע .םישדוח השולשמ תוחפ

 תלבגומ תובדנתהב תוחמתהה 89.ליעל תואמגודה לע םג םילח םימייקה  םיקוחה הדובע יאנתלו תופיקשל

 םניאש ףא לע ,םיחמתמכ םיגווסמ תויהל םילוכי טלקמ ישקבמו םיטילפ ,ןכ ומכ .הינמרגב םישדוח השולשל

 .םיבשות

 

 

 90דנלריא

 עבוק הז קוח 91.םומינימ רכש קוח אוה דיחיה יטנוולרה קוחהו םיחמתמה קושב המרופר הגיצה אל דנלריא

 לככש ךכ .החמתמה דבועש ןמזב תולתכ םומינימה רכשמ 90%-ל 75% ןיב היהי החמתמ לש רכשש

  92.הלוע החמתמה רכש ,םירבוע םישדוחהש

 ,לשמל .הקספנ איה ךא 93,הדובעה קושב םיחמתמ לש הליעפ תוינידמל תינכות ץירהל ןויסינ השענ רבעב

 הקיחל םיטנדוטס הלביק תינכותה .ידנלריאה ״ימואלה חוטיבה״ תחת התייהש "תימואלה תינכותה"

 םילטבומכ םשריהל םיחרכומ ויה םיטנדוטסה .םידמול םה וב עוצקמב םישדוח 6-9 ךשמב םתוא הרישכהו

 הלטוב תינכתה ,םיירוביצ םיצחל תובקעב ,םלוא .ימואל חוטיבל תואכזל ףסונב עובשב ורוי 50-כ ולביקו

 אל ,ףסונב 94.םיקיסעמה י״ע םילצונמ םיטנדוטסהש היה הלוטיבל יזכרמה ןועיטה רשאכ ,םינש שמח רחאל

  95.םיטנדוטסה תא הרישכמכ התוא וספת אל םיקיסעמו תינכותל התואנ הרכה התייה

 

 96הדנק

 תא רידסמ ״יטפשמה עוצקמה קוח״ ,לשמל ךכ 97.תישאר הקיקחב םינגועמ םיבר תוחמתה תועוצקמ הדנקב

 רידסמ ״עדמ-ואוגו הסדנהה עובקמ קוח״ ;טפוש וא ןיד ךרועל ותווצי רשא םיטפשמל םיטנדוטסה תוחמתה

 י״ע םירדסומ םה םג תואנובשחו האופר ,תולכירדא ומכ תועוצקמב תוחמתה 98.םיסדנהמה תוחמתה תא

 רכש .םתרדסה תשרדנו תוחמתהב םירדסומ םניאש םיפסונ םיאשונ םנשי ,תאז םע 99.תומרונו םיקוח

 100.הקיקחב םירדסומ םניא השפוח ימיו תופסונ תועשש דועב ,יטנגוק אוה הדנקב םיחמתמל םומינימה

 
88 Id. 
89 Holger Bonin, Ingo E. Isphording, Annabelle Krause-Pilatus, Andreas Lichter, Nico Pestel, Ulf Rinne, The 
German Statutory Minimum Wage and Its Effects on Regional Employment and Unemployment, IZA POLICY 
PAPER No. 145, (March 2019). 
90 Country fiche IRELAND : Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for 
Traineeships (2014/C 88/01), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=en. 
91 NATIONAL MINIMUM WAGE ACT  2000 (Ir.) 
92 See Supra note 91. 
93 Id. 
94 Id. 
95 Id. 
96 Peter Bowal, Carter Czaikowski, Josh Zablocki, The Law of Unpaid Internships in Canada, LAWNOW, May 1, 
2020, https://www.lawnow.org/the-law-of-unpaid-internships-in-canada. 
97 EMPLOYMENT STANDARDS ACT, 2000, SO 2000 c 41 (Can.). 
98 Peter Bowal et al., Supra note 96. 
99 Id. 
100 EMPLOYMENT STANDARDS ACT, Supra note 97. 
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 תוחמתה תועוצקמב יעוצקמ יטקרפ ןויסינל השירד שי הדנקב תוזוחמה ברימב תואטיסרבינואב ,ןכ ומכ

 הדנקב תוזוחמה ברימב .םתדובע לע םולשת םילבקמ םיטנדוטסהו ראותהמ קלחכ הקיקחב םינגועמה

 101.תומילאו תוינימ תודרטה תעינמל קוחה תנגהמ םינהנו תואירב חוטיב םילבקמ םיחמתמ

 

 102ןווי

 103.תואירב חוטיבו םומינימ רכשל םיאכז םה ןכ לעו ,ינוויה "הדובעה קוח" תחת םיסוח םיחמתמה ןוויב

 אלל תיטאריפ הקסעהל תומרופטלפ רצויו קוחה לע ״רבגתמ״ קושה ךיא םיארמה םיאצממ םנשי ,םלוא

   .יקוח וניאש רבד ,םומינימ רכש

 םיטנדוטס 42,000-ל ןמממ רשא ,ינוויה הדובעה דרשמ ךרד תוגהנומש םיחמתמל תוינכות ןנשי ,תאז םע

 תויטרפ תורבחב םיחמתמ לש תורשכהל יקלח ןומימב תרזוע הנידמה .םישדוח 5 דע לש הפוקתל תוחמתה

  104.תושלחומ תויסולכואמ םיעיגמה םיחמתמ רקיעב ,תויתלשממ תורבחבו

 

 (QFT) תויוחמתהל תוכיא תרגסמ

 רובע תוכיא תרגסמ לע  (Commission's proposal)הדעווה תצלמהה תא הצמיא ,תיפוריאה הצעומה

 תוצלמה 22 ליכמ QFT-ה 2014.105 סראמב Quality Framework for Traineeships T) (QF - תויוחמתה

 בלשל ןתינ רשא ,תומייקה תוילמרופה הלכשהה תוינכתל ץוחמ תויוחמתהה תייגוס תא ורפשיש םיטנמלאל

 תוכיאב הדימל ןכות קפסל דציכ תוחנמ ולא תוצלמה 106.םייתרבח םיפתוש ימכסה וא תימואל הקיקחב

 תא לידגתו הדובעה קושל הימדקאהמ רבעמה לע לקת תוחמתהה תפוקתש ךכ םינגוה הדובע יאנתו ההובג

 ,םיחוטיב ייוסיכו םייוציפ יבגל תופיקש לש תובישחה תא שיגדמ םג QFT-ה .םיכינח לש הקוסעתה תלוכי

 תשגה בלשב רבכ םידמעומל םירורב תויהל םיכירצ הלא םיטביה .ריכשכ קסעומ תויהל יוכיסה םג ומכ

  107.תוחמתהל השקבה

 

 

 הלועפל תועצה .6

 

 תועוצקמה ןיב .תנווגמ איה תוחמתה י״ע יושיר וא םושיר םישרוד רשא לארשיב תועוצקמה תמישר

 םיבר תועוצקמב ,תאז םע דחי .היגולוכיספו האופר ,ןיד תכירע ומכ תועוצקמ םינמנ תוחמתה םיבייחמש

 הלשממה ידרשמ ידיב הניה תוחמתהה תועוצקמל תוירחאה .תירוטוטטס תוחמתה תרגסמ העבקנ אל

 העוציבבש תונורתיהו ,תוחמתהה לש התובישח רואל .הקיקחב ךכל וכמסוה רשא םיפסונ םיפוג וא םינושה

 םג תוחמתה תרגסמ םשייל ץילמנ ,ליעל וטרופש יפכ הקוסעתל הלכשהה ןיב המילה-יא תייעב ןורתפ ךרוצל

  לע רומשל הילע ,ונתטישל ,)ןלהל טרופמכ( אהת רשא תרחבנה תרגסמה אהת .הקיקח תועצמאב לארשיב

  . תיביטקפאו תיתוכיא אהת תוחמתההש תנמ לע םייסיסב תונורקע רפסמ

 
101 Standards for Work-Integrated Learning Activities Regulations, SOR/2020-145 (Can.). 
102 Country fiche GREECE : Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for 
Traineeships (2014/C 88/01), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=en. 
103  Id. 
104 Id. 
105 Council Recommendation of 10 March 2014 on a Quality Framework for Traineeships, OJ C 88, 27.3.2014, 1–4. 
106 Implementation of the Council Recommendation on a Quality Framework for Traineeships (2014/C 88/01), 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1045&langId=en. 
107  Id. 
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  :תונורקעה

 

 םדא תאצקה אודיוו לע ץילמנ ,םיוולמ םימרוג יוביר שי וב בצממ לידבהל  – יפיצפס הוולמ תאצקה •

 וזכ היהת תוחמתהה תרוצת םאב .ותרשכה תפוקת ךרואל החמתמה תא ווליש םישנא רפסמ וא

 הוולמ לש יוויל בלשל ץילמנ יתקוסעתה םוקמהמ הוולמל ףוריצב ,יזא ,יאמדקא ךווית תבלשמה

  .הימדקאה םעטמ

 ודיפקיש םיחקפמ םימרוג הצקמה תוחמתה תכרעמ תריצי לע ץילמנ – תורגתאמ תומישמ ןתמ •

 יטקרפ יתקוסעת ןויסינ תריבצ ךרוצל ,תאז ,תויתרגש אלו תורגתאמ תומישמ םיחמתמל תונתינש

 .דיתעב הריירקה ךשמהל

 תוחמתהה תפוקת לכ ךרואלש אדוול שי – םידעיב הדימע תקידבו תויפיצ םואית לע הדפקה •

 שיש ,דחאכ םיקיסעמהו םיחמתמה דצמ ,תינשנו תרזוח הקידב תכרענו םידעי םיחמתמל םירדגומ

 הדימעה תניחב ךרוצל ,ץילמנ .קיסעמה לש תויפיצב הדימע ןכו החמתמה דצמ םידעיב הדימע

  .קוסיעה ימוחת לכל םימאותמ םידדמ ועבקייש  ,םידעיב

 לעו  ,תיתרבחה תודיינב עוגפל אלש תנמ לע תאז .םיחמתמל רכש ןתמ לע ,ןתינש לככ ,ץילמנ – רכש •

 דצמו םיחמתמה דצמ תמסקוממ היהת ,תוחמתהה תוכיאו תויצביטומה ,השיגהש אדוול תנמ

  .םיקיסעמה

 

 :תוחמתהב יעוצקמה ןכותל תועגונה תוצלמה

 םוקמ ,החמתמה דמול וב ימדקאה דסומה ןיב שלושמ הזוחב עבקיי תוחמתהה לש יעוצקמה ןכותה •

 ןכותה ,טנדוטסה תוחמתה תפוקתב קלח חקיי אל ימדקאה דסומהש לככ .החמתמהו תוחמתהה

 :הקיקחב ונגועיש םיחנמ םיווק ךמס לע קיסעמה י״ע עבקי יעוצקמה

o הרושהמ הדובע לומל תוחמתהב אצמנה יכוניחה ביכרל םיעגונה םיטרופמ םיללכ. 

o םוקמו ימדקאה דסומהמ תוחמתהה ךלהמב יכוניחה םוחתה לע תוחקפמה תויומד 

  .תוחמתהה

o םהל םרות הזוחל םידדצהמ דחא לכ דציכו החמתמה לש תועצקמתהה ידעי. 

o תוחמתהה תארקל החמתמה תא ימדקאה דסומה ןיכמ דציכ. 

o ךלהמב שדוח/עובש לכל םיעגונה ,םהלש ישוקה תמרב םיחתפתמה םידעיו םינמז חול 

 .ולא ןמז תודיחימ םישרדנה םיגשיההו תוחמתהה

o ותולהנתה לע בושמ ול רסמיי דציכו תוחמתהה םותב החמתמה תוחלצה ודדמי דציכ 

 .הכלהמב

 תפוקתב ,תועוצקמה לכמ ,החמתמ יאכז םהל םיילאיצוסה םיאנתה תא ןגעיש קוח קקוחל ץילמנ •

 ,תאז .תוקספהו ,םייטנגוק החונמ ימי ,םוי לכב תוילמיסקמה תוחמתהה תועש תא רתיה ןיב .תוחמתהה

  .םייטרפה וייחו ותואירבב םיעגופ םניאש ,םיליעי תוחמתה ישדוח ויהי החמתמלש אדוול ידכב

 

 :תוצלמהה םושיי

 לע הרימש ךות ,לארשיב םושייל םינתינה םייפולח םילדומ ינש עיצנ ,ךרענש הוושמה רקחמה רואל

 ירקיע ןלהל .יתנידמ לדומהו יכוניחה לדומה  – ליעל יעוצקמה ןכותה תוצלמהו םייסיסבה תונורקעה

 :םירבדה
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 :הימדקאה תא בלשמש ןורתפ ;םיבייחמה םייונישב יתפרצה לדומה םושיי – יכוניחה לדומה

 ,הז לדומ .תוחמתה תרדסומ אל םהב םיראת םתוא לכל ראותה ידומיל תרגסמב תוחמתה בייחי רשא לדומ

 הלכשהל הצעומה י"ע םירכומה םינושה דומילה תודסומ תועצמאב ,הדובעה קושב םיטנדוטס בלשל שקבי

 תודוקנב םיטנדוטסה תא וכזיש ,"םיישעמ" םיסרוק תרגסמב תויוחמתה לע ססובמ אהי ,לדומה .ההובג

 םינוש םיקיסעמ םע הלועפ ופתשי דומילה תודסומ ,ךכ ךרוצל .ידומילה ראותה תמלשהל הבוח תוכז

 ורשפאיו םיטנדוטסה תא ןהילא וטלקי ,ולא תורבח .הטלוקפב דמלנה קוסיעה םוחתל םאתהב ,םייטנוולר

 םדא חוכמ ונהיי םיקיסעמה ,ךכ .)ילאירטסמיס וא יתנש( סרוקה תמלשהל דע םלצא תוחמתהל םיטנדוטסל

 ישעמ ןויסינו תינושאר הרשכה ולבקי םיטנדוטסה ףסונבו ,תרוכשמ םהל םלשל וכרטציש ילבמ ףסונו ןימז

 וריכה רבכ םתוא םיטנדוטס םהיתורושל ףרצל רתוי םינוכנ ויהי םיקיסעמ יכ םירובס ונא .םהידומיל םוחתב

   .םוחתב תרחא הרבחב ושכרש והשלכ יתקוסעת ןויסינ ילעב ולאכ וא םהלש קסעב תוחמתהה תרגסמב

 

 ההובג הלכשהל רשה לש ותוכמסב

 ללכית וב ןפואב 108,"תיתליהקו תיתרבח תוליעפב םיטנדוטס תוברועמ דודיעל קוחה" ןוקית •

 ץילמנ ,ןיפוליחל .״תיתליהקו תיתרבח תוליעפ״ ןוירטירקל ףסונב ,ראותה תובוח תרגסמב תוחמתה

 .הוותמה תא רידסי רשא שדח קוח תקיקח לע

 קיסעהל וביוחי 109,ההובג הלכשהל הצעומה בוצקתב םילעופה םייאטיסרבינוא חותיפו רקחמ יזכרמ •

 .עבקתש הסכמל םאתהב םיטנדוטס

 

  :תונורקעה םושיי

 תא ונממ דמליו םידבועהמ דחאל תווצי ,קיסעמל הטיסרבינואהמ סרוק תרגסמב ףרוציש טנדוטס .1

  .הדובעה ךלהמ

 ןיבו ,םיטנדוטסל םיקיסעמה ןיב ךוותמ םרוג היהיש ,ימדקא החנמ חקפי הרבח לכב ךילהה לע .2

  .הלועייו הדובעה רופישל םידדצהמ םיקבדיפ לבקי החנמה ,ףסונב .הימדקאל םיקיסעמה

 גאדי ךכ ,םהיניב רוניצ הווהיו םידדצה ןיב תויפיצה םואית לע דקפומ היהי ימדקאה החנמה .3

 תלעות וקיפי םיטנדוטסה ןהו םיקיסעמה ןהש ךכל גאדיו ,דחאכ תודמלמו תורגתאמ תומישמל

  .תורשקתההמ

 קיסעמהמ רכשב היהת אל הדובעה ןכלו ישעמ סרוקל תידומיל הבוח תרגסמב וקסעוי םיטנדוטסה .4

  .הטיסרבינואב םידומילב טנדוטס חוטיבל םאתהב היהי םיטנדוטסה חוטיבו

 

 :םיבייחמה םייונישב יתפרצה לדומה םושיי – יתנידמה לדומה

 לבקי/ םינושארה םיישדוחבש ךכ ,הנש יצח ךשמב החמתמ טנדוטסל תונוש רכש תופוקת בלשי רשא לדומ

 .ותדובע לע םלוה רכש לבקי םירתונה םישדוחה תעבראבו תחפומ רכש

 ,ונתעדל .םתדובע םוקמל םתוא טולקל םיקיסעמה ץורמת ידי לע הדובעה קושב םיטנדוטס בלשי לדומה

  לש םיוסמ רפסמ וטלקיש םיקיסעמל סמב תולקה י״ע אהת םיצירמתה תריציל רתויב הבוטה תורשפאה

 ושקביש הדימב וליאו תחפומ רכשב ודבעי םיטנדוטסה הזה לדומבש םיעיצמ ונא .תלוכיה יפל ,םיטנדוטס

 
 .2018-ח״עשת ,תיתליהקו תיתרבח תוליעפב םיטנדוטס תוברועמ דודיע קוח 108
 .1958-ח״ישת ,ההובג הלכשהל הצעומה קוח 109
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 תחת ימשר ןפואב םתוא קיסעהל וילע ,ךכב ץופחי קיסעמהש לככו ,םהלש תוחמתהה תפוקת תא ךיראהל

 תוחמתהה תינכתב םיטנדוטסה ללכ קיסעמה ימ הנשמ אלש ךכ םומינימה רכשל םאתהב םהל םלשלו הזוח

 םיישדוחב יכ עבקיש ןוקית ,ךכ םשל םומינימה רכש קוחב ןוקית שרדנ יכ ןייצל שי .הווש רכש תלבקל וכזי

 .םומינימה רכשמ תוחפב החמתמ קיסעהל רתומ םינושארה

 

 :הלכלכה רש לש ותוכמסב

 110:םייצוביק םימכסה קוחל 25׳ס חוכמ ,ירוביצה רוטקסב םיחמתמ בולישל םיקיסעמ דודיע ךרוצל •

 ריבגהלו דדועל ,יצוביק םכסהב תוארוה לש הלוחת ףקיה וצב ביחרהל ותמזויב יאשר הלכלכה רש

  .םיקסעומה ללכמ םיחמתמ זוחא עובקלו עצומה לדומל םאתהב םיחמתמ תקוסעת

 חותיפו רקחמל ,הנומימבו תיתלשממה תושרה לש הכימתב ״םיחמתמ תקסעה״ ןוירטירק תסנכה •

 111 .יטרפה רוטקסב םיקסעב

 דודיעל קוחה חוכמ תלעופה הלכלכהו היישעתה חותיפלו תועקשהל תושרה ךרד סמב תובטה •

 .תוחמתהב םיטנדוטס םיבלשמה םיקיסעמל 112,ןוה תועקשה

 

  :םיקיסעמל םיצירמת תריציל תופסונ תויצפוא

  .םיקיסעמ י״ע וקסעויש םיטנדוטסה רכשב הנידמה תופתתשה •

  .הלעמו םישדוח השיש ךשמב טנדוטס קיסעיש קיסעמ לכל קנעמ תקנעה •

 לש תלוכיהו ,קיסעמה ,הנידמהמ ןומימה תולוכי ןיב ןזאל תולוכי ולא םיכרד יכ םירובס ונא

  .םמצע תא לכלכל םיטנדוטסה

 

 

 :תונורקעה םושיי 

 רגתאיו הדובעה תא ותוא דמלי ,ותוא הווליש םידבועהמ דחאל טנדוטסה תוויצ לע םיצילממ ונא .1

  .עוצקמב הווחיש המל תומוד תומישמ םע ותוא

  .קיסעמה י״ע וחקופי םינמזה תוחולב הדימעו תויפיצה םואית .2

 רתיל יאכז היהי ךא רכש אלל דובעי טנדוטסה םינושארה םיישדוחבש ךכ רדגוי רכשה ,רומאכ .3

 לככו ,תוחמתהב ךישמהל שקביו הדימב וז הפוקת רחאלו רכומ דבוע לש םיילאיצוסה םיאנתה

 .וב םולשתה יאנת תא רתיה ןיב רידסיש הזוחב טנדוטסה םע רשקיהל וילע היהי ,הצרי קיסעמהש

 תא "לצנל" ולכוי אל םיקיסעמ ךכ ,םישדוח 4 לע הלעי אל הז הזוח יכ תובישח הנשי ,ונתטישל

 לדומה תא ךופהל לכונ ,הז ןפואב .בר ןמזל םיחמתמכ םתרדגה תחת םיטרפ קיסעהלו בצמה

 תרשכה לע ,לבקל םידיתעש קנעמל רבעמ ,לומגת ןיעמ ולבקיש ,םיקיסעמה רובע םלתשמל

 .םיטנדוטסה

 

 :תווצה תצלמה

 
 .1957-ז״ישת ,םייצוביק םימכסה קוח 110
 .1984-ד״משת ,היישעתב תיגולונכט תונשדחו חותיפ ,רקחמ דודיעל קוח 111
 .1959-ט״ישת ,ןוה תועקשה דודיעל קוחה 112
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 ויתונורתי .יתנידמה לדומה ינפ לע ףידע יכוניחה לדומה ,תונורסחמ ףח אל לדומהש ףא לע ,ונמעטל

 .תיטילופ תוימושייו תובכרומ תניחבמ םג יתנידמה לדומה תונורתי לע םג םילועו ויתונורסח לע םילוע

 יכוניחה לדומה וניניעב ןכלו ,יכוניחה לדומהמ רתוי תרכינו הבר םיפסכ תעקשה שרוד יתנידמה לדומה

 וא( ןהלש ביצקתה ךותמ םיישעמ םיסרוק רוציל ולכוי ךוניחה תודסומ ,תיביצקתה המרב .רתוי םישי

 ,סמב תולקה וא םיקנעמ שרודש יתנידמה לדומה תמועל ,)ג״למהמ יסחי ןפואב החינז הפסוהב

 תווחל טנדוטסל רשפאמו תימדקא תרגסמ בלשמ יכוניחה לדומה ,ןכ ומכ .תינכותל ופרטציש םיקיסעמל

 ,קיסעמה םעטמ יוויל םע בולישב ,הימדקאהמ תורכומ תויומד לש יוויל ךות ישעמ-יעוצקמה דבורה תא

 תא תאש רתיב בשייל ןתינ היהי ,ףוסבל .דבלב קיסעמה םעטמ יוויל רשפאמש יתנידמה לדומה תמועל

 לדומב םילבקמש לומגתהש םושמ תאזו ,םומינימה רכש קוח םע טרפבו םייקה ןידה םע יכוניחה לדומה

 .רכש אלל השיש ךותמ םיישדוחב אלו תוכז תודוקנב יוטיב ידיל אב יתנידמה

 


