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 4מתוך  1עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

 . זכות זו לחוקת העבודה המאפשר זכות עיון בתיק אישי 6..1סעיף בלהלן הכללים מתוך הקבוע 

 מסמכים למעט ,מאפשר לעובד לעיין בתיקו האישי ולצלם מסמכים מתוכו, בכפוף לזכות העיון

 .  במסמכי התיק שינוייםאו  שלא חלה עליהם זכות העיון, ובמקרה הצורך אף לבצע תיקונים

 

 כללי .6

ו האישיים של העובד וכל המסמכים הקשורים אליו מטעם העבודה מתועדים פרטי .1.1

באופן יזום וקבוע בתיקו האישי של העובד. יכול להיות מצב בו ישנם מסמכים 

 העובד איננו מודע להם.והקיימים בתיקו האישי של העובד, 

 

  הגדרות .2

רים בו מרוכזים כל המסמכים האישיים של העובד הקשושהמקום  – תיק אישי .1.1

 שהגיש לצורך קבלתו כעובד ברשות. מסמכיםלעבודתו ברשות וכן 

 

 וצילומם מסמכים מתיקו האישיבזכאות העובד לעיון  .3

 עובד המעוניין לעיין בתיקו האישי יגיש בקשה בכתב ותתואם לו פגישה במשאבי אנוש. .1.1

טרם קיום הפגישה ייבדק תיקו האישי של העובד לצורך איתור מסמכים שלא חלה  .1.1

 .המסמכים המסומנים( – )להלן בחוק ג 8.4ם זכות העיון, כמפורט בסעיף עליה

וזכות זו היא  ,זכותו של כל עובד לעיין בתיקו האישי – זכות העובד לעיין בתיקו האישי .1.1

 .ת ישראלפועל יוצא מחופש המידע שהוא מזכויות היסוד של האזרח במדינ

 יליליות ללא ידיעת העובד ובלאין לתייק בתיקו האישי של עובד תלונות או הערות ש .1.8

הוראה זו תויקו בתיקו האישי של  שחרףשניתנה לו אפשרות להתגונן. ייתכנו מקרים 

 שניתנה לו האפשרות להתגונן. יעובד תלונות או הערות שליליות ללא ידיעתו ובל

עובד המעיין בתיקו האישי ומגלה כי תויקה בו תלונה או הערה שלילית בנסיבות  .1.3

בשלב העיון להתגונן בפניהן ותגובתו תתויק אף היא. יש לתייק את  כאמור, יוכל

להערה ולרשום על חוות הדעת השלילית כי חובה לעיין  והתגובה בצמוד לתלונה א

 בתגובת העובד, כדי שתיקרא עם התלונה.
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 4מתוך  2עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

ג להלן, 1.4כמפורט בסעיף , בתיק אישי יםהכלול מסמכיםעילות לחיסיון ו כמה נקבע .1.3

של  םישמש סיבה למניעת העיון בתיק. יש להודיע לעובד על קיומ אסור שהחיסיוןו

 ים,החסוי המסמכיםכולל  ,בתיק אישי הנמצא. כל נםוהטעם לחיסיו יםחסוי מסמכים

 הוא חלק מן התיק האישי ואין לפגוע בו.

מסמכים שהוצאו מטעמי חיסיון מתיק אישי שנמסר לעיונו של עובד יוחזרו לתיק  .1.3

  בו. לאחר סיום העיון

 :מסמכים בתיק האישי של בעובדלהלן הקריטריונים והעילות לחיסיון  .1.4

העיון בהם עלול לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה או בביטחון מסמכים ש .א

 הציבור.

העיון בהם עלול לפגוע בתפקוד התקין של הרשות המקומית למילוי מסמכים ש .ב

 פי דין. תפקידה על

יונים פנימיים או על הניהול הפנימי של על ד מידע ותוכןמכילים מסמכים ה .ג

הרשות המקומית, לרבות חוות דעת, תחקיר פנימי, טיוטה, עצה או המלצה 

ן עובדי ישניתנו לצורך קבלת החלטה, וכן תרשומות של התייעצויות פנימיות ב

 בין עצמם.והרשות המקומית ויועציהם 

ונוהלי חקירה לרבות גילוי שיטות , מכילים מידע על אכיפת החוק המסמכים .ד

או מידע  ,חקירה שגילויים עלול לפגוע בהליכי אכיפה ויישום תקין של החוק

זהותו של מקור מידע חסוי הנוגע לאכיפת את המאפשר לגלות את קיומו או 

 החוק.

דו האישי, צנעת ממכילים נתונים על אישיותו של אדם אחר, מעהמסמכים  .ה

אלא  ,1841-לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ,בפרטיות פוגעגילויים ואישיותו, 

 פי חוק. אם הגילוי הותר על

הרופא  .מידע המתייחס למצב בריאותו של אדם לא יוצג אלא באמצעות רופאה .ו

 מבקש, מטעמים רפואיים בלבד.היהיה רשאי למנוע מידע מ

מכילים מידע סודי מקצועי בעל ערך כלכלי שגילויו עלול לפגוע המסמכים  .ז

 אינטרס מקצועי.ב
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 4מתוך  3עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

יובא הנושא להכרעת היועץ המשפטי שהוסמך לכך  מחלוקת לעניין החיסיון אם ישנה .1.8

 ידי ראש הרשות המקומית. על

דבר זכות העיון בתיק האישי לידיעת את להביא צריך ני העובדים יהממונה על עני .1.13

 העובדים וליצור את התנאים לשם מימוש זכות זו.

יהיה בנוכחות עובד משאבי אנוש ותינתן אפשרות אישי  בנושא עיון בתיקקיום הפגישה  .1.11

 רק במסמכים שאינם מסומנים. הלצפיי

תעריף הרשות(  לפיעובד המעוניין בצילום מסמכים מתיקו האישי ישלם אגרת צילום ) .1.11

 עובד הרשות. ל ידיוהצילום יבוצע ע

 

 תיקון ו/או מחיקת מידע בתיק האישי  .4

, או שלמים , או אינםתיקו האישי אינם נכוניםעובד הטוען כי הנתונים המתויקים ב .8.1

חקם, ימציא מסמכים ומעודכנים וכי הוא מעוניין לתקן או למאינם או  ,ברוריםאינם 

 המוכיחים את טענותיו.

לטענות אלו, יקבל  לא נמצא בסיס אם  לאחר בדיקת המסמכים מול טענות העובד, .8.1

נוספים המצדיקים את  א מסמכיםיהעובד הודעה בהתאם ותינתן לו האפשרות להב

 טענותיו.

 כך:לטענות העובד, יש לפעול  נמצא בסיס אם .8.1

יש לבצע הליך של  נדרשים בהיעדר נתונים – או הבהרתם נתונים השלמת .8.1.1

רישום ההבהרה הנדרשת, ציון מועד או הבהרת נתונים, קרי  השלמת נתונים

 תחולה והשלמת המסמכים לתיק האישי.או  תוקף

תינתן לעובד אפשרות  – ת שתויקה ללא ידיעת העובדתלונה או הערה שלילי .8.1.1

תגובתו תתויק בצמוד לתלונה ועל גבי התלונה יש להפנות לתגובת  ,להגיב

 העובד.

 

 נספחים .5

 עיון עובד בתיק אישי 11נספח  –תרשימי זרימה  .3.1
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 4מתוך  4עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, והם כלי עזר בלבד. אם קיימת 
סתירה בין האמור בקובץ זה לאמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור בחקיקה 

 ובנוהל המחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

 

 מקורות  .1

 לחוקת העבודה 33.1סעיף  .3.1

 


