
 �2002ב"תשס, )תנאי עבודה(ק הודעה לעובד חו

  
לא יאוחר משלושי� ימי� מהיו� שהעובד , ביד ימסור לעובדמע  .1

הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד , התחיל לעבוד אצלו
  ). ההודעה�בחוק זה (לפי הוראות חוק זה 

  :להעבודה של העובד בהודעה יהיה בעניני� א הירוט תנאיפ  )א(  .2

  ;הות המעביד וזהות העובדז  )1(

ארי! תחילת העבודה וא� חוזה העבודה הוא לתקופה ת  )2(
היה חוזה העבודה שלא לתקופה ;  תקופת העבודה�קצובה 
  ;יציי" זאת המעביד, קצובה

  ;יאור עיקרי התפקידת  )3(

  ;יר על העובדישיו" שמו או תואר תפקידו של ממונה צ  )4(

למי� לעובד כשכר עבודה ומועדי ! כל התשלומי� המשתס  )5(
מכוח , תשלו� השכר ואול� א� נקבע שכר עבודתו על פי דירוג

  ; דירוג העובד ודרגתו�הסכ� קיבוצי או לפיו 

ורכו של יו� העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של א  )6(
  ;לפי העני", העובד

  ;ל העובד שו� המנוחה השבועיי  )7(

ושל העובד בעבור תנאי� וגי תשלומי� של המעביד ס  )8(
וכ" פירוט הגופי� שאליה� המעביד מעביר , סוציאליי� של העובד

ואול� א� התחיל מעביד , בפועל את התשלומי� האמורי�
ימסור על , להעביר בפועל את התשלומי� לאחר מסירת ההודעה

  ;כ! הודעה נפרדת לעובד

צד , א או שארגו" מעבידי� שהוא חבר בוהוגבי מעביד של  )9(
,  לחוק הסכמי� קיבוציי�1להסכ� קיבוצי כמשמעותו בסעי+ 

 ש� ארגו" �המסדיר את תנאי העבודה של העובד , 1957�ז"תשי
  ;העובדי� שהוא צד לאותו הסכ� והמע" לפניה אליו

לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למת"   )10(
 שירותי� או לגבי מעביד שהוא קבל" כוח אד� שהוא צד לחוזה

והחוזה האמור כולל הוראות לעניי" תנאי , ע� מעסיק בפועל
כמפורט ,  תנאי העבודה כאמור–עבודה של עובדו של המעביד 

) 1)(ג(וכל פרט נוס+ שנקבע לפי סעי+ קט" , )9(עד ) 1(בפסקאות 
קבל" ", לעניי" זה; וכ" תנאי� הנוגעי� לסיו� יחסי עובד ומעביד

ת� בחוק העסקת עובדי�  כהגדר–" מעסיק בפועל", "כוח אד�
1995�ה"התשנ, על ידי קבלני כוח אד�.  

  

נוסח ההודעה יצוי" כי אי" באמור בה כדי לגרוע מכל זכות ב  )ב(  
חוזה עבודה או , הסכ� קיבוצי, צו הרחבה, המוקנית לעובד מכוח כל די"



  .חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו

  

 ייעצות ע� ארגו" עובדי�תלאחר ה, ר העבודה והרווחה רשאיש  )ג(  
מייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי� במדינה וע� ארגוני� ארציי� ה

ובאישור ועדת העבודה , יציגי� של מעבידי� שלדעת השר ה� נוגעי� בדבר
�לקבוע , הרווחה והבריאות של הכנסת   

  ;רטי� נוספי� שיש לכלול בהודעהפ  )1(

באופ" , ה על פי חוק זהבוגי מעבידי� שיהיו פטורי� מהחוס  )2(
  .א או חלקימל

 שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה כאמור חל  .3
ימסור המעביד הודעה על כ! לעובד בתו! שלושי� ימי� מהיו� , 2בסעי+ 

  : למעט אלה�" שינוי", לעני" זה; שנודע לו על השינוי

  ;ינוי הנובע משינוי בדי"ש  )1(

שהוא חייב � דכו" מכוח הדי" או מכוח הסכ� של תשלומיע  )2(
  ; )5)(א(2לגביה� בהודעה לפי סעי+ 

�" תלוש שכר"לעני" זה ; ינוי המופיע בתלוש השכר של העובדש  )3( 
פירוט שכר העבודה והסכומי� שנוכו מהשכר שחובה למסור לעובד 

1958�ח"תשי,  לחוק הגנת השכר24לפי הוראות סעי+ .  

  

 הקנס האמור �נו די, 10 או 3, 1ר מעביד את חובתו לפי סעיפי� הפ  .4
עבירה לפי סעי+ זה היא מסוג ; 1977�ז"תשל, לחוק העונשי") 1)(א(61בסעי+ 
  .ת של אחריות קפידההעבירו

ית הדי" האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדו" בהלי! אזרחי לב  .5
  .זה על הפרת הוראות חוק

וח מכראות חוק זה באות להוסי+ על זכותו של עובד לקבלת מידע הו  .6
  .הסכ� קיבוצי או חוזה עבודה, צו הרחבה, די"

  .ני" חוק זה די" המדינה כדי" כל מעביד אחרלע  .7

בסופה יבוא , בתוספת השניה, 1969�ט"תשכ, וק בית הדי" לעבודהבח  .8
2002�ב"תשס, )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד " ."  

ה עולה על ינראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אהו  .9
  .שלושי� ימי�

לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצלו , בות המעביד לפי חוק זהחו  .10
  :יחולו עליו בשינויי� אלה, לתו של חוק זהלפני תחי

מהיו� "במקו� :  תחול בשינוי זה1חובה כאמור בסעי+ ה  )1(
ד דרש זאת ממנו ובמהיו� שהע"יבוא " שהעובד התחיל לעבוד אצלו

  ;"בכתב

ל� לגבי עובד שלא דרש ו תחול עליו וא3חובה כאמור בסעי+ ה  )2(
במקו� :  כ!3עי+ יקראו את ס, )1(מהמעביד הודעה כאמור בפסקה 

בפרט מהפרטי� "יבוא " 2כפי שפורטו בהודעה כאמור בסעי+ "
  ". 2המנויי� בסעי+ 

וא רשאי להתקי" וה העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה שר  .11



3� ו2 בדבר צורת ההודעה לפי סעיפי� תתקנות בכל הנוגע לביצועו לרבו 
  .ואופ" מסירתה

שלושה חודשי� ממועד , 4מעט סעי+ ל, חילתו של חוק זהת  )א(  .12
  ). יו� התחילה�להל" (פרסומו 

  .שלושה חודשי� מיו� התחילה, 4חילתו של סעי+ ת  )ב(  

  
  רילמה בניזש    ריאל שרו"א    
  ר העבודה והרווחהש  אש הממשלהר    

  
  ברה� בורגא    שה קצבמ  
  ושב ראש הכנסתי    שיא המדינהנ  

 


