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  *פורת זקן שירה"ד עו" תביעה גד מעסיק קודם? בקלות! / מפחיםאיך "אז 

הגשת תביעות מופחות על ידי עובדים גד מעסיקיהם לשעבר. בעוד שלגבי עילות לבקרים או עדים לחדשות 

עלולה להפוך את הקערה ממש אזי תידחה התביעה, קיימת עילה אחת ש שיתברר שאין בהןאין חולק כי ככל רבות 

  מסירת הודעה לעובד בדבר תאי העסקה. הפרת חובת  - על פיה

במסגרתה  ,הודעה בכתב מטיל חובה על מעסיק למסור לעובד ,2002-(תאי עבודה), התשס"ב חוק הודעה לעובד

 , בין היתר,ההודעה צריכה לכלול . יום ממועד תחילת העסקתו 30תוך ת וזא, יפורטו תאי ההעסקה של העובד

את מועד תחילת ההעסקה, הגדרת התפקיד, שמו של הממוה על העובד במקום העבודה, אורך יום העבודה, 

  המשכורת ועוד.  גובהתאים סוציאליים, 

הסכם העסקה , אך מדוע דרשת הודעה בכתב פרדת כשחתם לא די בהסכמות שיתו בעל פהיתן להבין מדוע 

, כי הדרישה למסור הודעה בכתב על קבעובתי הדין לעבודה    ?בלבד ממילא מדובר בהודעה טכיתמסודר, שהרי 

תאי עבודה איה עיין טכי כלל ועיקר. המדובר בדרישה שהיה חלק מהחובה להוג בתום לב ובדרך מקובלת 

על כל תאי עבודתו ובכך למוע אי הבות. כפועל באופן מסודר תכליתה היה ליידע את העובד ו ביחסי עבודה

בהקשר זה חשוב לציין, כי גם יוצא, כך יימעו גם מחלוקת משפטיות לגבי תאי העבודה שהוסכמו בין הצדדים. 

יזה מהתאים, הדבר כשיתת הודעה לעובד בדבר תאי העסקה וחל שיוי כלשהו במהלך תקופת ההעסקה בא

  מחייב מסירת הודעה עדכית בדבר השיויים. 

חוק הודעה לעובד והוגשה תביעה על ידי עובד ל ההודעה בכתב בהתאםמסירת לא קוימה חובת ודוק, ככל ש

על המעסיק וזאת ביגוד לכלל הרגיל  ייפולבעיין, במידה וקיימת מחלוקת בדבר תאי ההעסקה, הטל להוכחתם 

עילת מי שמגיש את התביעה צריך להוכיח את הכלל הרגיל לפיו כלומר  – וציא מחברו עליו הראיה"לפיו "המ

, הפרת החוק לא רק מהווה עבירה פלילית אלא גם עילה לפסיקת פיצוי כספי. אמם טרם קבעו בוסף . התביעה

 ןבמקרה שביודעי₪  15,000ד עשל אמות מידה לפיהן בתי הדין לעבודה קובעים פיצוי כספי אך החוק קובע פיצוי 

 בתי הדין ,בתום לבעשתה הודעה לעובד אי מסירת הגם אם כי לא מסרה הודעה לעובד. יודגש בקודה זו, 

במקום בו אין מחלוקת על תאי  וזאת גםת משכורת אחשל לפחות בגובה  לעבודה וטים לפסוק פיצוי, לא אחת

  ההעסקה. 

בגין הפרת חוק הודעה לעובד היה קלה ופשוטה, על דרך מסירת וסח הודעה הה כי כן, הדרך להימע מתביעות 

כי מאוד חשוב  כן בכל מקרה של שיוי בתאי ההעסקה. באופן אוטומטי עם קליטת עובד למקום העבודה ו

כבר בשלב גיבוש הסכמי ההעסקה של עובדים עתידיים, לא רק לגבי תאי ההסכם מעסיקים ייוועצו בעורך דין 

 תאי העסקתם של עובדים.  אופן מסירת הודעה כשמשתיםו ההודעה בדבר תאי ההעסקהוסח אף לגבי  אלא

  

                                                 
מיזוגים  הבילאומיות,בתחום העסקאות ) ועוסקת בעיקר www.afiklaw.comושות' (משרד אפיק עו"ד שירה זקן פורת היה עורכת דין ב *

המתמחה בתחום אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .מסחריתוליטיגציה  , דיי עבודהתאגידים ורכישות,

  בטרם קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו. זה
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So how do you "inflate" a claim against a former employer? Easily! / Shira Zaken Porat, Adv.*  

We often encounter the filing of inflated claims by employees against their former employers. 
While for many contentions there is no dispute that if it turns out that they are baseless then the 
claim will be dismissed, there is one contention that could turn the table - breach of the duty to give 
notice to the employee about the terms of the employment. 

The Employee Notification Law (Employment Conditions), 2002, imposes upon an employer an 
obligation to provide the employee with written notice specifying the employee's terms of 
employment and to do so within 30 days of commencement of employment. The notice needs to 
include the job description, the name of the employee's supervisor at the workplace, the length of 
the work day, social benefits, salary, and more. 

One can understand It is possible to understand why oral agreements are not sufficient, but why is 
a separate written notice required when an employment agreement is signed?  After all, this is a 
technical notice only.  The Labor Courts held that the requirement to give written notice of 
employment conditions is not a technical matter at all. This is a requirement that is part of the 
obligation to act in good faith and in an acceptable manner in labor relations.  Its purpose is to 
inform the employee in an orderly manner of all the conditions of the employment, thereby 
preventing misunderstandings. As a result, legal disputes regarding the terms of employment agreed 
between the parties will also be avoided. In this context, it is important to note that even when 
notice is given to the employee regarding the terms of the employment, in the case of any change 
of conditions during the employment period it is necessary to provide an updated notice. 

If no notice was duly given in writing as required under law and a claim was filed by the employee, 
if there is a dispute regarding the terms of employment, the burden of proving them will fall on the 
employer, in contradiction to the ordinary burden of proof that falls on the claimant. In addition, 
the violation of the law not only constitutes a criminal offense but is also a ground for the award of 
monetary compensation. Although no criteria have yet been set by the Labor Courts to determine 
monetary compensation, the law provides compensation of up to ILS 15,000 if an employee is not 
duly given notice. It should be emphasized at this point that even if the failure to deliver the notice 
to the employee was done in good faith, the Labor Courts tend to award compensation, often at 
least one salary, even where there is no dispute over the terms of employment. 

Thus, the way to avoid claims of violation of the Employee Notification Law is simple, by 
automatically submitting the notice upon the commencement of employment and in any case of 
change in the terms of employment. It is very important that employers consult with a lawyer at the 
stage of formulating employment agreements for future employees, not only with respect to the 
terms of the agreement but also with regard to the formulation of the notice regarding the terms of 
employment and the manner of giving notice when the terms of employment are changed. 
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