חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
כבוד האדם וחירותו

כבוד האדם וחירותו,
החובה לעבור בדיקה רפואית ,וזכותם של עובדים לפרטיות
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
עמ'
(בהערה ) 1

סע'
מראי מקום

סע'
 .6יציאה מישראל וכניסה אליה

עמ'
2

 .1עקרונות יסוד

1

 .7פרטיות וצנעת הפרט

2

1א .מטרה

2

 .8פגיעה בזכויות

2
2

 .2שמירה על החיים ,הגוף והכבוד

2

 .9סייג לגבי כוחות הבטחון

 .3שמירה על הקנין

2

 .10שמירת דינים

2א

 .4הגנה על החיים ,הגוף והכבוד

2

 .11תחולה

2א

 .5חירות אישית

2

 .12יציבות החוק

2א

תוכן עניינים
עמ'

נושא
תחולת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
2א
במשפט הפרטי
יצירה שיפוטית של זכויות מגן פרטניות מכוח
2ב
חוק היסוד
3
הגבלת חירות או זכות יסוד
חוק הפוגע בזכות על פי חוק היסוד  -ופסקת
3
ההגבלה  -סע' 8
פרטיות
זכות העובד לפרטיות מול זכות המעביד לקבל
4א
מידע ולערוך מבחני התאמה
החובה לעבור בדיקות רפואיות ומסירת מידע
רפואי
4ב

עמ'
נושא
חוק מידע גנטי ,התשס"א  - 2000 -מניעת
7
הפליה
8
שעון נוכחות ביומטרי לפי טביעת אצבע
8א
תיק אישי  -הפניות
8א
גילוי תנאי העסקתם של עובדים
פרטיות עובד במקום העבודה (מצלמה
נסתרת ,הקלטת שיחות ,עיון בדואר
אלקטרוני ,חיטוט בפחים ומסירת מידע
12
אישי ללקוחות)
שאלת זכות המעביד לדרוש מעובד לעמוד
לבדיקת פוליגרף
14ב
הגשת ראיות הפוגעות בפרטיות של עובד
15
מתדיין ושל צד שלישי
פומביות מקום העבודה  -פרסום נגד מעביד 17

חוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו

1

 .1זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם ,בקדושת
חייו ובהיותו בן-חורין ,והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת
ישראל.2
1

חוק היסוד פורסם בס"ח  ,1391התשנ"ב ,עמ'  .150הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק  ,2086התשנ"ב ,עמ'  ;60חוק היסוד ניתן להלן כפי שתוקן בחוק יסוד :חופש העיסוק;
ס"ח  ,1454התשנ"ד ,עמ' ( 90תיקון מס' .)1

2

ע"ר התש"ח ,עמ'  .1בכך שונה מעמדה הקונסטיטוציוני של מגילת העצמאות ,ראה בג"צ
 ,10 /48זיו נ' גוברניק; פד"י כרך א' עמ'  85בו נפסק כי "אין אנו יכולים לקבל את טענתו
(המשך ההערה בעמוד הבא)

1
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עקרונות יסוד
(תיקון מס' )1

