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התובע הגיש בקשה ובה ביקש כי בית הדין יורה לנתבעת לאפשר לעיין במסמכים ספציפיים, זאת   .1
לאחר שהנתבעת סירבה לאפשר לתובע לעיין במסמכים המתויקים ומצויים בתיקו האישי הנוגעים 

להליכי מינוי למשרת תקן בטענה כי הם אינם רלוונטים לתיק.
התובע טען כי זכותו של עובד לעיין בתיקו האישי בכל עת ואף לצלם ולקבל מסמכים מן התיק   .2
האישי, ומניעת מסמכים כאמור, הינה מניעת מידע בדבר נסיבות העסקתו. התנהלות הנתבעת 

לאפשר עיון חלקי בתיקיו האישיים הינה מכוונת וזאת על מנת לעכב את בירור ההליך ומיצוי זכויות 
התובע ובית הדין מתבקש להורות לנתבעת להתיר לתובע לעיין בכל תיקיו האישיים המצויים 

במספר משרדי הנתבעת.
הנתבעת מתנגדת לבקשה וטוענת כי המסמכים בהם התובע מבקש לעיין אינם רלוונטים להוכחת   .3

עילות התביעה ועל כן באם יאפשר בית הדין גילוי המסמכים, מעבר להיותם בלתי רלוונטים, תכביד 
הבקשה יתר על המידה על הנתבעת וכן תגרום לחוסר איזון בין האינטרסים שבין הצדדים. בנוסף, 

חזרה וטענה הנתבעת מדוע המסמכים בהם מבקש התובע לעיין אינם רלוונטים הן בשל התיישנות 
העילה כפי שנקבע בהחלטות בית הדין והן בשל העובדה כי התובע בנימוקיו מבקש להחיות מחדש 

עילת תביעה שהתיישנה ונמחקה מכתב התביעה.
לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים ועניינתי בתיק והגם שניתנה החלטה אשר מחקה עילות תביעה   .4
שהתיישנות אני סבורה כי יש להתיר באופן חלקי את הבקשה. זכותו של עובד לעיין בתיקי האישי 

ולבדוק מסמכים המתויקים במשרדי מעסיקתו הינה זכות קנויה ויש לאפשר לעובד לעיין במסמכים 
בתיקיו האישיים, ללא כל קשר לניהול תביעה כנגד המעסיק, זאת תוך תיאום מראש.

גם אם נמחקו עילות וסעדים מכתב התביעה בשל התיישנותם, אין זה נימוק שלא לאפשר לעיין   .5
בתיק האישי ולקבל מסמכים גם אם לטענת הנתבעת הם אינם רלוונטיים לתיק. יתירה מכך, ככל 

שהתובע רוצה לפרוס נתונים עובדתיים באשר להעסקתו בנתבעת מאז תחילת עבודתו, ולשם כך 
רוצה הוא לבסס את עמדתו ותיאוריו העובדתיים במסמכים מתיקו האישי, זכותו לקבל מסמכים 

אלו. לטעמי אין להסתיר מבית הדין לא כל שכן מן התובע מסמכים המצויים בתיקו האישי גם אם הם 
אינם רלוונטיים לעילות התביעה בתיק.

לאור האמור, הנני מורה לנתבעת לאפשר לתובע לעיין בתיקו האישי באגף משאבי אנוש וכן   .6
במזכירות האקדמית ובפקולטה לאומנויות, וככל שיבקש לצלם חלק ממסמכים אלה יתאם בא כח 

התובע עם בא כח הנתבעת קבלת העתקים ממסכמים אותם הוא מבקש לקבל.
7.  הצדדים יפעלו על פי החלטה זו בתוך 21 ימים....

הנתבעת:
                                 

 אוניברסיטת תל אביב

ע"י ב"כ עו"ד דפנה שמואלביץ ואח'



ניתנה היום, י"ג טבת תשע"ב, 8 בינואר 2012, בהעדר הצדדים.  .8
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