
עבודה מהבית

בשנים האחרונות אנשים כבר לא צריכים ללכת למשרד כדי לעבוד. 
הסיבה העיקרית לכך היא שבהרבה בתים יש פאקס, טלפון, מחשב 
ואינטרנט ואפשר לעבוד מהבית. מקומות עבודה רבים מציעים 
לעובדים שלהם לעבוד מהבית ולהיות בקשר עם המשרד. יש גם 
אנשים כמו מתווכי דירות, סוכני נסיעות, אנשי מכירות ועיתונאים 

שמעדיפים לעבוד מהבית. 
לעבודה מהבית יש יתרונות. אפשר לעבוד בעבודה נוספת ולהרוויח 
עוד כסף. לא מבזבזים זמן רב בדרך לעבודה, ולא נושמים אוויר 
לא נקי של אוטובוסים ומכוניות. אפשר לעבוד בשעות נוחות 
ולהחליט מתי 'לצאת' להפסקה. מי שיש לו תינוק או ילד קטן יכול 

גם לעבוד וגם לטפל בו, וכך לחסוך כסף.  
לעבודה מהבית יש גם חסרונות. מקום עבודה הוא בדרך כלל גם 
מקום מפגש חברתי. מי שאוהב אנשים וחברה אולי ירגיש לבד. 
לעובד מהבית קשה לפעמים לשמור על משמעת עצמית ושעות 
קבועות של עבודה, כי בבית יש טלוויזיה, עיתונים וספרים 

ולפעמים גם בני משפחה שעלולים להפריע לעבוד. 
כדי להצליח בעבודה מהבית, מומלץ לבנות סדר יום קבוע. כדאי 
לארגן משרד אמיתי בבית ולהיכנס אליו רק בשעות העבודה. רצוי 
להתלבש כל בוקר כאילו יוצאים מהבית, וכדאי שיהיה עם מי 

להתייעץ בענייני עבודה. 
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ַ ּבִית ֲעב ֹוָדה ֵמַה

ֹבד.  ְ ּכֵדי ַלֲע ְ ׂשָרד  ִ ּמ ְ ּכָבר לֹא ְצִריִכים ָלֶלֶכת ַל ִ ׁשים  ָ  ּׁשִנים ָהַאֲחר ֹונ ֹות ֲאָנ ַ ּב
ֵ ׁשב  ִ ּתים ֵי ׁש ַפְקס, ֶטֶלפ ֹון, ַמְח ָ ּב ֵ ּבה  ְ ּבַהְר ֶ ׁש ָ ּבה ָהִעָ ּקִרית ְלָכְך ִהיא  ִ ּס ַה
ִ ּציִעים  ִ ּבים ַמ ַ ּבִית. ְמק ֹומ ֹות ֲעב ֹוָדה ַר ֹבד ֵמַה ָ ׁשר ַלֲע ְוִאיְנֶטְרֶנט ְוֶאְפ
ְ ׂשָרד. ֵי ׁש ַ ּגם  ִ ּמ ֶ ׁשר ִעם ַה ְ ּבֶק ַ ּבִית ְוִלְהי ֹות  ֹבד ֵמַה ָ ּלֶהם ַלֲע ֶ ׁש ָלע ֹוְבִדים 
ֵ ׁשי ְמִכיר ֹות ְוִע ּת ֹוָנִאים  ִ ּדיר ֹות, ס ֹוְכֵני ְנִסיע ֹות, ַאְנ ְ ּכמ ֹו ְמַתְ ּוֵכי  ִ ׁשים  ֲאָנ

ַ ּבִית.  ֹבד ֵמַה ַ ּמֲעִדיִפים ַלֲע ֶ ׁש
ַ ּבֲעב ֹוָדה נ ֹוֶסֶפת  ּוְלַהְרִויַח  ֹבד  ָ ׁשר ַלֲע ַ ּבִית ֵי ׁש ִיְתר ֹונ ֹות. ֶאְפ ָלֲעב ֹוָדה ֵמַה
ְ ׁשִמים ֲאִויר לֹא  ַ ּבֶ ּדֶרְך ָלֲעב ֹוָדה, ְולֹא נ ֹו ְ ּבִזים ְזַמן ָרב  ֶ ּכֶסף. לֹא ְמַבְז ע ֹוד 
ָ ׁשע ֹות נ ֹוח ֹות  ּוְלַהְחִליט  ְ ּב ֹבד  ָ ׁשר ַלֲע ֶ ׁשל א ֹוט ֹו ּב ּוִסים  ּוְמכ ֹוִנ ּי ֹות. ֶאְפ ָנִקי 
ֹבד  ֹכל ַ ּגם ַלֲע ִ ּתינ ֹוק א ֹו ֶיֶלד ָקָטן ָי ֶ ׁשֵ ּי ׁש ל ֹו  ָמַתי 'ָלֵצאת' ְלַהְפָסָקה. ִמי 

ֶ ּכֶסף.   ֹסְך  ֵ ּפל  ּב ֹו, ְוָכְך ַלְח ְוַגם ְלַט
ְ ּכָלל ַ ּגם  ְ ּבֶדֶרְך  ַ ּבִית ֵי ׁש ַ ּגם ֶחְסר ֹונ ֹות. ְמק ֹום ֲעב ֹוָדה ה ּוא  ָלֲעב ֹוָדה ֵמַה
ִ ּגי ׁש ְלַבד.  ִ ׁשים ְוֶחְבָרה א ּוַלי ַיְר ֶ ׁשא ֹוֵהב ֲאָנ ְמק ֹום ִמְפָ ּג ׁש ֶחְבָרִתי. ִמי 
ָ ׁשע ֹות  ְ ׁשַמַעת ַעְצִמית ְו ֹמר ַעל ִמ ְ ׁש ֶ ׁשה ִלְפָעִמים ִל ַ ּבִית ָק ָלע ֹוֵבד ֵמַה
ַ ּבִית ֵי ׁש ֶטֶלִויְזָיה, ִע ּת ֹוִנים  ּוְסָפִרים ְוִלְפָעִמים  ַ ּב ִ ּכי  ֶ ׁשל ֲעב ֹוָדה,  ְקב ּוע ֹות 

ֹבד.  ֶ ׁשֲעל ּוִלים ְלַהְפִריַע ַלֲע ָ ּפָחה  ְ ׁש ְ ּבֵני ִמ ַ ּגם 
ְ ּכַדאי  ַ ּבִית, ֻמְמָלץ ִלְבנ ֹות ֵסֶדר י ֹום ָקב ּוַע.  ָ ּבֲעב ֹוָדה ֵמַה ְ ּכֵדי ְלַהְצִליַח 
ְ ׁשע ֹות ָהֲעב ֹוָדה. ָרצ ּוי  ִ ּב ָ ּכֵנס ֵאָליו ַרק  ַ ּבִית  ּוְלִה ַ ּב ִ ּתי  ְ ׂשָרד ֲאִמ ְלַאְרֵ ּגן ִמ
ִ ּיְהֶיה ִעם ִמי  ֶ ׁש ַ ּבִית,  ּוְכַדאי  ְ ּכִא ּל ּו י ֹוְצִאים ֵמַה ֹ ּבֶקר  ָ ּכל  ֵ ּב ׁש  ְלִהְתַל

ְ ּבִעְנְיֵני ֲעב ֹוָדה.  ְלִהְתַיֵעץ 
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

préférerמעדיףהעדיףהפעיללהעדיף

gagner sa vieמרוויחהרוויחהפעיללהרוויח

dépenserמבזבזבזבזפיעללבזבז

respirerנושםנשםפעללנשום

déciderמחליטהחליטהפעיללהחליט

s'occuper deמטפלטיפלפיעללטפל ב-

économiserחוסךחסךפעללחסוך

ressentirמרגישהרגישהפעיללהרגיש

réussirמצליחהצליחהפעיללהצליח

organiserמארגןארגןפיעללארגן

s'habillerמתלבשהתלבשהתפעללהתלבש

 prendre conseilמתייעץהתייעץהתפעללהתייעץ

Vocabulaire

raison סיבה

principal עיקרי

bureau משרד

avantages יתרונות

propre נקי

bébé תינוק

inconvénients חסרונות

seul לבד

société חברה

auto-discipline משמעת עצמית

il et conseillé de מומלץ

emploi du temps סדר יום
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שאלות

1. מדוע אפשר היום לעבוד מהבית ?
    

___________________________________________

2. כתבו שלושה יתרונה לעבודה מהבית ? 

____________________________________

____________________________________
    

____________________________________________________

3.  כתבו שני חסרונות לעבודה מהבית ? 

________________________________________________
       

____________________________________________________

4.  מה צריך לעשות אדם שרוצה להצליח לעבוד מהבית ?

________________________________________________
       

____________________________________________________
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