
 בס"ד

 הודעה לעובד על תנאי העבודה -יחסי עבודהתחילת 

 *עו"ד אהרן צאל ועו"ד חגי כהן

 ,צדדים ביחסי עבודה מחייביםהטרם מתקשרים בעוד  ,כמקובל בענף העבודה

 את תנאי העבודה. םמסכמים ביניה

הצדדים לא טורחים לעגן את  ,לא מדובר בעובד בעל דרגה בכירה םבה ,במקרים רבים

ומסתמכים בעיקר על כך שתלוש המשכורת  ,הכתבתנאי העבודה על ההסכמות על 

 "חזות" התנאים המוסכמים. , כביכול,יהווה

ע"פ  עובדל זכויות המגן המגיעות לכלעובדים ומעבידים אינם מודעים  ,במקרים רבים

, לעיתים אין בידי העובד הכלים והידע לנתח ולהבין את כל רכיבי תלוש גם, כמו דין

  .דוק אם אכן זכויותיו נשמרות ומקוימותהמשכורת ולב

נבחן רק  ,תלוש המשכורת ובחינת תשלומם של הזכויות הסוציאליות ,כך שבדרך כלל

 בדיעבד ועקב סכסוך משפטי.

, חובה המעוגנת חובת ההודעה לעובד על תנאי העבודהעל  בקצרה עמודנ ,זהבמאמר 

למסור לעובד  אזרחית ופלילית להטיל על המעביד חובה חד משמעית הבחוק שמטרת

 הודעה בכתב שבה יפורטו תנאי העבודה של העובד.

 

"(, מטיל על מעביד החוק) להלן: " 2002 –חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב 

שבה יפורטו תנאי העבודה של העובד, כך גם לעניין חובה למסור לעובד הודעה בכתב 

 שינוי שחל בתנאי העבודה.

ימים מהיום שבו החל העובד לעבוד אצל  00-למסור את ההודעה לא יאוחר מככלל, יש 

 ימים. 7המעביד למעט בהעסקת נער שם קיימת חובה למסור את ההודעה תוך 

 קובעים במפורש את תוכן ההודעה לעובד.  1החוק והתקנות

בהתאם להוראות החוק והתקנות בהודעה על תנאי העבודה חייבים להופיע הפרטים 

 כדלהלן: הבאים

 המעביד וזהות העובד; : זהותהצדדים זהות .א

תאריך תחילת העבודה ופרוט לעניין תקופת העבודה קצובה או : תקופת העבודה .ב

 שלא קצובה;

 ;תיאור עיקרי התפקיד .ג

 הישיר על העובד; הגדרת הממונה .ד

: סך התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה, מועדי תשלום, ואם תנאי שכר .ה

 דירוג העובד ודרגתו; -עפ"י דירוגנקבע שכר העובד 

 ;שעות העבודה .ו

 ;יום המנוחה של העובד לפי דין ודת העובד .ז

סוגי תשלומים תנאים סוציאליים של העובד ופרוט הגופים  תנאים סוציאליים: .ח

 אליהם מעביר המעביד את התשלומים.
                                                           

1
 .2002-תקנות הודעה לעובד)תנאי עבודה( )צורת הודעה ופרטיה(, תשס"ב 
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לגבי מעבידים המשתייכים לארגון מעבידים הצד להסכם קיבוצי יש לציין את שם  .ט

 רגון שהוא צד להסכם והמען לפניה אליו;הא

לגבי מעביד שהוא צד לחוזה ביצוע עבודה ו/או מתן שירותים או מעביד שהוא  .י

עבודה של קבלן כוח אדם והחוזה בינו ובין המעסיק בפועל כולל הוראות על תנאי ה

 -האמורים לעיל ותנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד העובד יצוינו כל הפרטים

 מעביד;

ודעה לעובד יצוין מפורשות כי אין באמור בה בכדי לגרוע מכל זכות המוקנית בה .יא

לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע 

 לתנאי עבודתו;

 

 חשוב לציין כי הפרת החוק מהווה עבירה פלילית שדינה קנס.

 

סוגיות תוקפם של יחסי העבודה, היקף המשרה, זכויות  ובפסקי דין בהם נדונ

חוק ההודעה לעובד נקבע כי ככל שמעביד לא יקיים את הוראות סוציאליות וכיו"ב 

לענין היקף המשרה של  יחול עליו נטל הראייה, 2002 –)תנאי עבודה(, התשס"ב 

וואיל  –חברת בתי מלון פנורמה ירושלים בע"מ  000232/03 )ארצי( ע"עראה העובד ]

    .(1.6.2004ניתן  טרם פורסם,סנדוקה )

המעביד בחשיפה אזרחית את  מעמידה ,כדבעי הודעה על תנאי עבודהאי עריכת 

העשויה  ,ביחס לתנאי העבודה של העובד אי וודאות משפטית מיותרת תויוצרופלילית 

ם משפטיים יקרים להוביל את העובד להגשת תביעה כנגד המעביד וניהול הליכי

 ומיותרים לצדדים.

בתי הדין לזכות עובד בפיצוי כספי על כך בעניין זה חשוב להדגיש, כי קיימת מגמה של 

ביה"ד על כך  כפי שעמדשלא קיבל מהמעסיק הודעה על תנאי העסקה על פי החוק, 

פורסם קלרה שניידר נ' ניצנים אבטחה בע"מ )  51/451"ע )ארצי( ע]צי לעבודה רהא

15.5.55)]. 

 

העונה  הודעה על תנאי עבודה לערוך המעביד חלה חובה בדין על  ,לסיכומם של דברים

(, ובכך להקטין מראש עד כמה חוק ובתקנות)כפי שנקבעו ב על כל התנאים הדרושים

  .למבחן משפטי היקף זכויות העובדשאלת שניתן את הסיכון והסיכוי בהעמדת 

 

 האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

 
 עו"ד אהרן צאל ועו"ד חגי כהן שותפיםהמאמר  יכותב*

 ודיני עבודה נדל"ןמשפט אזרחי מסחרי,  מתמחהה ממשרד צאל, כהן ושות'  
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