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Fiche de vocabulaire sur le monde du travail

ַאְבָטָלה
אבטלה
ִאְרגּוּן
ִארגון
בּוֵֹגר-אוִּניֶבְרִסיָטה בוגר‐אוניברסיטה
ִבּטּוַּח
ביטוח
ִבּטּוַּח ְלֻא ִמּי
ביטוח לאמי
ָבִּכיר
בכיר
ִגּיּוּס
גיוס
ִגּיּוּס עוְֹבִדים
גיוס עובדים
ְגּמוּל ַה ְשׂ ָכָּלה
גמול השכלה
ִגְּמָלה
גימלה
דַֹּאר ֶאֶלְקְטרוִֹני
דואר אלקטרוני
ְדֵּמיַ-אְבָטָלה
דמי אבטלה
ְדֵּמיִ -בּטּוַּחְ ,פֶּרְמָיה דמי‐בטוח ,פרמיה
ַהְגָדָּרה
הגדרה
ַהְדָרָכה ַל ִמְּקצוַֹע
הדרכה למקצוע
הוָֹצאוֹת ֶרֶכב
הוצאות רכב
ַהְצָמָדה
הצמדה
ַה ָצּעוֹת ֲעבוָֹדה
הצעות עבודה

chômage
organisation
diplômé université
assurance
sécurité sociale
cadre
recrutement
.... d'employés
supplément niveau
d'étude
rente
email
indemnités de
chômage
frais d'assurance
définition
formation
professionnelle
frais de voiture
indexation
offres d'emploi

ַוַעד
חוֶֹזה
ִחפּוּשׂ
ִחפּוּשׂ ֲעבוָֹדה
ֶח ְשׁבּוֹן-הוָֹצאוֹת
יוֹםֲ-עבוָֹדה
יוֵֹעץ ,יוֶֹעֶצת
ַיֲחֵסיִ-צבּוּר
ְיֵמיֻ-חְפ ָשׁה
כַֹּח ָאָדם
ִל ְשׁ ַכּתַ -תֲּעסוָּקה
ַמְדֵרגוֹתַ-מס
ֻמְבָטל
ֻמְמֶחה
ַמְחָלָקה
ֶמְחָקר
ַמְח ֵשׁב
ֵמיָדע
ִמלּוִּאים
ְמִכירוֹת
ְמַנֵהל)ת( ְסִניף

ועד
חוזה
חיפוש
חיפוש עבודה
חשבון‐הוצאות
יום‐עבודה
יועץ ,יועצת
יחסי‐ציבור
ימי‐חופשה
כוח אדם
לשכת‐תעסוקה
מדרגות‐מס
מובטל
מומחה
מחלקה
מחקר
מחשב
מידע
מילואים
מכירות
מנהל)ת( סניף

syndicat
contrat
recherche
recherche d'emploi
note de frais
jour de travail
)conseiller (e
relations publiques
jours de congé
force humaine
bureau de l'emploi
)échelons (salaire
chômeur
spécialiste
département
enquête, recherche
ordinateur
information
périodes de réserves
ventes
)directeur (trice
d'agence

ְמַנֵהלְ ,מַנֶהֶלת
מנהל ,מנהלת
ַמסַ-הְכָנָסה
מס‐הכנסה
ִמְס ָפּר ְתּעוַּדת ֶזהוּת מספר תעודת זהות
ַמֲעִבידַ ,מֲעִסיק
מעביד ,מעסיק
ִמְקצוַֹע
מקצוע
ַמ ְשַׁא ֵבּיֱ-אנוֹשׁ
משאבי‐אנוש
ַמ ְשׂ ֹכֶּרת
משכורת
ִמ ְשָׂרה ֶחְלִקית
מישרה חלקית
ִמ ְשָׂרה ְמֵלָאה
מישרה מלאה
ִמ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
משתמש
נַֹהל
נוהל
ִנכּוּי
ניכוי
ִנכּוּי ַבּ ַמּקּוֹר
ניכוי במקור
ִנ ָסּיוֹן
ניסיון
ִנְסיוֹןֲ-עבוָֹדה
ניסיון‐עבודה
ָנכוּת
נכות
ְנֻקַדּת ִזכּוּי ַמס
נקודת זכוי מס
סוְֹכנוּת ַתֲּעסוָּקה
סוכנות תעסוקה
ֲעבוָֹדה ַבּ ִמּ ְשָׁמרוֹת עבודה במשמרות
ֲעבוַֹדתֶ-צֶות
עבודת‐צוות
עוֵֹזר ,עוֶֹזֶרת
עוזר ,עוזרת

)directeur (trice
impôts sur le revenu
n° de carte d'identité
employeur
profession, métier
ressources
humaines
paie
temps partiel
temps complet
utilisateur
règle
prélèvement
prélèvement à la
source
expérience
expérience
professionnelle
handicap
point d'exemption
fiscale
agence de l'emploi
travail en 3x8
travail d'équipe
aide

ִעצּוּב
עיצוב
ֵעֶסק
עסק
ַעְצָמִאי
עצמאי
ְפּטוֹר
פטור
ְפּטוֹר ְשָׁנִתי
פטור שנתי
ִפּצּוּי
פיצוי
ִפּתּוַּח
פיתוח
קוֹרוֹתַ-חִיּים
קורות‐חיים
ֶקֶרן ִה ְשׁ ַתּ ְלּמוּת
קרן השתלמות
ֶקֶרןִ-קְצ ָבּה ֶ -פְּנְסָיה קרן‐קצבה ‐ פנסיה
ַרֲאיוֹןֲ-עבוָֹדה
ריאיון‐עבודה
ֹראשׁ ַמְחָלָקה
ראש מחלקה
ֹראשׁ ֶצֶות
ראש צוות
ֹראשׁ ְקבוָּצה
ראש קבוצה
ֶר ֶשׁת
רשת
ִשׁוּוּק
שיווק
ֵשׁרוּת ָלקוֹחוֹת
שרות לקוחות
ָשִׂכיר ,עוֵֹבד
שכיר ,עובד
ָשַׂכר
שכר
ָשַׂכר ַחָיּב ְבַּמס
שכר חייב במס
ָשַׂכר כּוֵֹלל
שכר כולל

agencement
affaire, business
indépendant
dérogation,
exemption
dérogation annuelle
)(taxe
dédommagement
développement
curriculum vitae
fond de formation
fond de pension
)entretien (travail
chef de département
chef d'équipe
chef de groupe
réseau
commercialisation
service clientèle
salarié
salaire
salaire imposable
salaire global

salaire non
imposable
ancienneté
heures
supplémentaires
heures du travail
langue
titre universitaire
programme, plan
prime de vie chère
documentation
fiche de paie
(salaire)
support clientèle
rôle, fonction, poste
budget
communication

שכר פטור ממס
שנות וותק
שעות נוספות
שעות‐עבודה
שפה
תואר
תוכנית
תוספת‐יוקר
תיעוד
תלוש משכרת
תמיכת לקוחות
תפקיד
תקציב
תקשורת

ָשַׂכר ָפּטוּר ִמ ַמּס
ְשׁנוֹת ֶוֶתק
ָשׁעוֹת נוָֹספוֹת
ֲעבוָֹדה-ְשׁעוֹת
ָשָׂפה
תַֹּאר
ָתְּכִנית
ֹיֶקר-תּוֶֹסֶפת
ִתּעוּד
ְתּלוּשׁ ַמ ְשׂ ֹכֶּרת
ְתִּמיַכת ָלקוֹחוֹת
ַתְּפִקיד
ַתְּקִציב
שֶׁרת
ֹ ִתְּק
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