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י  בעיגול מושג אחד /סמן.  תיאורים של מצבים בחיי עבודה 16לפניך : הוראות

. מתוך שלוש אפשרויות שמתקשר הכי נכון בעיניך למצב המתואר  

 

)יש לסמן מושג אחד בלבד(מושגים  תאור מצב  

אילן הזהיר את כל העובדים במאפייה מפני 

 רצפה חלקה 

זכויות עובד . 1  

בטיחות בעבודה . 2  

נוכחות בעבודה.  3  

 

המדריך דיווח שסיגלית אינה מגיעה לעבודה 

.ימי עבודה 2החודש החסירה  –בקביעות   

שכר עבודה . 1  

יחסי עבודה . 2  

נוכחות בעבודה. 3  

 

בביקור שערכנו במפעל התרשמנו מהניקיון 

למרות שהיה שם ציוד , והשקט ששררו במפעל

.רב  

סביבת עבודה . 1  

יוזמה בעבודה . 2  

שכר עבודה. 3  

 

בראיון העבודה אילנה דאגה לשאול את המנהל 

במידה , אם היא תקבל תשלום עבור ימי מחלה

.והיא תחלה  

בטיחות בעבודה . 1  

זכויות עובד. 2  

סביבת עבודה. 3  

 

מיד ערך הכרות עם , אלון הגיע חדש לעבודה

כי ראה , הצוות והמנהל ובחר לשבת ליד דנה

.לעזור לה שהיא מוגבלת בניידות ורצה  

קבלת סמכות מדריך בעבודה . 1  

יחסי  עבודה . 2  

שכר עבודה . 3  

 



₪  2500שני קיבלה החודש שכר חודשי של 

.בתמורה לעבודתה בפעוטון  

. בטיחות בעבודה.1  

קבלת סמכות מדריך בעבודה. 2  

שכר עבודה . 3  

 

דן  למד לשמוע להוראות של המדריכה שרה 

קשת עזרה במשתלה ומשתדל לפנות אליה לב

.כשהוא לא יודע מה עליו לעשות  

קבלת סמכות מדריך בעבודה. 1  

זכויות עובד. 2  

סביבת עבודה. 3  

 

בביקור שערכנו במפעל הנקניקים ראינו שכל 

, העובדים לובשים כפפות חד פעמיות על ידיהם

 בגדים לבנים וכובע

סביבת עבודה . 1  

יוזמה בעבודה. 2  

שכר עבודה.3  

 

ה לגננת להודיע כי תעדר מחר גלית טרחה וצלצל

 מהעבודה בשל נסיעה משפחתית לאילת

בטיחות בעבודה. 1  

קבלת סמכות מדריך בעבודה. 2  

נוכחות בעבודה. 3  

 

 

רחלי מתווכחת כל הזמן עם החברים בעבודה 

צ"ודורשת לשמוע רק גלגל  

יוזמה בעבודה. 1  

שכר עבודה. 2  

יחסי עבודה. 3  

 

שייף את מוצרי אוהד דאג לענוד משקפי מגן כש

 העץ בנגריה

סביבת עבודה.1  

בטיחות בעבודה. 2  

זכויות עובד. 3  

 

 

קרן הציעה להביא סופגניות לקשישים במועדון 

 שהיא עובדת בו

יוזמה בעבודה. 1  

נוכחות בעבודה. 2  



שכר עבודה. 3  

 

לגיא הציעו לשלם שכר מינימום תמורת עבודתו 

 כעוזר לתחזוקה בברכה

ך בעבודהקבלת סמכות מדרי. 1  

בטיחות בעבודה. 2  

שכר עבודה. 3  

עמירם ברר עם המנהל לגבי החזר הוצאות 

הנסיעה לעבודה בגינון בעיריי  

סביבת עבודה.1  

זכויות עובד. 2  

יחסי עבודה . 3  

 

שיערכו , בסיום השנה סיוון הציעה לעובדים

 מסיבת ריקודים בדשא בכניסה למפעל

 

יוזמה בעבודה. 1  

ך בעבודהקבלת סמכות מדרי. 2  

סביבת עבודה. 3  

 

נטע הכינה טבלת השקיה שבועית לגינה כפי שחן 

 המדריכה ביקשה והסבירה איך לבצע

בטיחות בעבודה. 1  

שכר עבודה. 2  

קבלת סמכות מדריך בעבודה. 3  
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