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בדרך של  יכולים לבוא בשני מצבים מוכרים. האחד,, מעביד – יחסי עובדשל  מםסיו

 מעביד.ה תפיטורים מתוך יוזמביוזמת העובד והשני בדרך של התפטרות 

 

חשבון' ותשלום עריכת 'גמר  המעביד מתנה ,העבודהבמקרים רבים בסיום יחסי 

 בחתימת העובד על כתב ויתור וסילוק. ,הפרשי השכר והזכויות הסוציאליות לעובד

כל קיבלו את הם  , כביכול,על הצהרות לפיהם מהמקרים חותמים עובדיםחלק בכך, 

בקשר עם תקופת  ,מעביד וכי אין להם תביעות נוספות כלפי המעבידהמגיע להם מה

 העבודה וסיומה.

 עבידשלמ , הריכי במקרה בו עובד מסרב לחתום על כתב ויתור וסילוק ,חשוב לציין

כך שיעכב ב, התנות את תשלום הכספים המגיעים לעובד על פי דיןל רשותאין כל 

 ויתור.העובד עד שיחתום העובד על כתב שייכים לכספים של ה

 

, וסילוק ומשמעותם עריכת כתב ויתורבעל העקרונות  בקצרה עמודנ ,זהבמאמר 

 .זה ענייןבלרוח הפסיקה הרלוונטית במסגרתו נציג מקרים שונים, תוך התייחסות 

 

קבע , בפסקי דין בהם נדונה סוגיית תוקפו של כתב ויתור וסילוק עליו חתום העובד

לתת לכתבי ויתור תוקף "ביד קמוצה" ורק לאחר  ישלא אחת, כי לעבודה בית הדין 

 מגןעל זכויות של העובד מדובר בויתור כאשר במיוחד  ,1בדיקה קפדנית של תוקפם

 .  )כגון: דמי חופשה, זכויות סוציאליות וכדו'( או לוותר  עליהן לא ניתן להתנות

, פירט כב' הנשיא אדלר את הנסיבות בהן לא יינתן תוקף לכתב 2קנטיבפסק דין 

 :מן הטעמים הללוהויתור, 

 כתב הויתור אינו ברור וחד משמעי; .1.1

 לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו; כתב הויתור .1.1

העובד לא קיבל חשבון ובו מפורטים הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב  .1.1

 הויתור; 

 יש פגם במסמך הויתור; .1.1

לאחר חתימת כתב הויתור מתעוררים חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת  .1.1

 חתימת המסמך. 
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 בס"ד

כללי, מתוך רצון להבטיח את עצמו ויתור  כתבעובד על  מחתים במקרים רבים מעביד

פירוט של  לא מופיעמפני תביעה עתידית על ידי העובד, אולם בנוסח כתב הויתור 

 , הוראות חוקי מגןפי על  כראויאינו מבוסס או שהוא  עובדחישוב הסכומים ששולמו ל

תוקף אין כל  לכתבי ויתור אלו בשורה של פסקי דין כי ומטעמים אלו, קבעו בתי דין

  .3משפטי מחייב

להעלות  מנולמנוע מ כדי עובדה םחת ואין בכתב הויתור עלי ,במקרים כאלו -למעשה

 תחתיממשכך נוצר מצב בו על אף ו ,לקבלת כספים המגיעים לו בדין ואת תביעותי

אם אכן כתב הויתור יעמוד במבחן  ספק רב קיים, על כתבי ויתור וסילוקהעובד 

 . או לא שיפוטי

אי וודאות  תאת כתב הוויתור בסימן שאלה ויוצר עריכת כתב ויתור כדבעי מעמידהאי 

העשויה להוביל את העובד להגשת תביעה כנגד המעביד וניהול  ,משפטית מיותרת

 הליכים משפטיים יקרים ומיותרים לצדדים.

)ככל הניתן( חשש באשר למידת תוקפו של כתב  קטיןעל מנת לה ,לסיכומם של דברים

חשוב לערוך כתב ויתור וסילוק העונה על כל התנאים  ,לעובדהן מעביד והן ל ויתור

ובכך להקטין מראש עד כמה שניתן את הסיכון , הדרושים )כפי שנקבעו בפסיקה(

, והסיכוי בהעמדת כתב הויתור למבחן משפטי העשוי לפסול את כתב הויתור בדיעבד

  צמם, אינם בבחינת חזות הכל.כתב ויתור וחתימתו על ידי העובד לכשע עריכת שכן,

 

 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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