מסמך זה מהווה דוגמה בלבד ,אין לעשות בו שימוש ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי
זכויות היוצרים שמורות לשלום ,זהבי ושות' ,משרד עורכי דין
[לוגו החברה\המעסיק\המעסיק]

לכבוד
[העובד]
רח' _________
____________

 3במאי2016 ,
כ"ה בניסן ,תשע"ו

הנדון :הודעה על סיום העסקה
לפי חוק []
 .1בהמשך לשיחתנו מיום ________ בה הודעת על רצונך לסיים את עבודתך בחברה ,הריני לאשר כי יחסי
עובד מעביד בינינו יסתיימו ביום _______.
 .2אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך.

בברכה,
_____________

מסמך זה מהווה דוגמה בלבד ,אין לעשות בו שימוש ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי
זכויות היוצרים שמורות לשלום ,זהבי ושות' ,משרד עורכי דין
[לוגו החברה\המעסיק\המעסיק]

[תאריך]

כתב סילוק והתחייבות
 .1אני הח"מ [העובד] ,ת.ז_______________ מאשר בזאת כי תשלום הסכומים המפורטים להלן ,אשר ישולמו
לי ע"י [החברה\המעסיק] בע"מ (להלן" :המעסיק") תהווה תשלום מלא וסילוק מלא סופי ומוחלט של כל
חובות החברה\המעסיק כלפי ,לרבות בקשר עם עבודתי בחברה\אצל המעסיק .אני מצהיר כי למעט קבלת
הסכומים האמורים ,אין לי ולא תהיה לי כל תביעה או טענה כנגד החברה\המעסיק ,לרבות בכל הקשור
לעבודתי בחברה\אצל המעסיק.
[ .2דוגמה לסעיף אופציונלי ]:אני מאשר כי השלמת פיצויי הפיטורים נעשתה לפנים משורת הדין והיא מותנית
בהתחייבותי שלא להתחרות בחברה במשך תקופה של שישה ( )6חודשים ממועד סיום עבודתי .מוסכם כי לעניין
זה "תחרות" תראה כעבודה בכל חברה העוסקת ב______________.
פירוט התשלומים:
תשלום

סכום

שחרור כספי הפיצויים מקופת הביטוח
השלמת פיצויי פיטורים
דמי הבראה
פדיון ימי חופשה
[תשלומים אחרים]
סה"כ
 .3אני מתחייב להשיב לחברה עד ליום _____ את כל הציוד שנמסר לי מאת החברה\המעסיק כשהוא תקין ונקי,
לרבות ______________.
 .4כל מידע ו/או מסמך של החברה\המעסיק יוחזר לחברה\מעסיק .אם אדרש אספק תצהיר בגין קיום התחייבותי
זו.
 .5אני מודע למחויבותי לשמור על סודיות המידע שהגיע לידי במהלך תקופת העסקתי בחברה וכל מידע חסוי ו/או
סוד מסחרי של החברה\המעסיק .מתחייב ומצהיר כי ,באם תוגש על ידי תביעה נגד החברה\המעסיק בקשר עם
תקופת העסקתי בחברה ,אשיב לחברה תחילה ולאלתר כל סכום אשר שולם לי בגין השלמת פיצויי פיטורים.

מסמך זה מהווה דוגמה בלבד ,אין לעשות בו שימוש ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי
זכויות היוצרים שמורות לשלום ,זהבי ושות' ,משרד עורכי דין
[לוגו החברה\המעסיק\המעסיק]

 .6אם אפר איזה מהתחייבויותיי לאי תחרות ו/או לסודיות ,מכח הסכם העסקתי ו/או כתב סילוק והתחייבות זה
תהיה החברה\המעסיק זכאית ,בנוסף ,ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המגיעים לה על פי כל דין ו/או
הסכם ,פיצוי מוסכם בסך של _________ ( ₪במילים.)_______ :
 .7אני מאשר ומצהיר כי חתמתי על כתב סילוק זה מרצוני החופשי ,לאחר שנערך עמי ע"י החברה\המעסיק גמר
חשבון זכויות מפורט ולאחר שבדקתי היטב את זכויותיי הכספיות והאחרות.
 .8בחתימתי אני מאשר כי למעט כאמור מפורשות בו ,אין ולא יהיו לי כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות
כספיות מהחברה\המעסיק בקשר עם תקופת העסקתי בחברה ו/או עם סיום העסקתי בחברה.

ולראיה באתי על החתום:

שם העובד______________ :

חתימה________________ :

מספר ת.ז _______________ .תאריך_______________ :

