
חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר (חוק הגנה על עובדי� 
  1 �1997ז"התשנ, )המידות או במינהל התקי�

  


בחוק זה         .1  

  

   ; גו� המנוי בתוספת
" גו� ציבורי"

 מי שממונה מטע� המעביד על ענייני עבודה של עובד 
" ממונה מטע� המעביד"

  ; מסוי� או של כלל העובדי�

  :  כל אחד מאלה
" ענייני עבודה"

  ; תנאי עבודה) 1(

  ; קידו� בעבודה) 2(

  ; הכשרה או השתלמות מקצועית) 3(

  ; פיטורי� או פיצויי פיטורי�) 4(

  .הטבות ותשלומי� הניתני� לעובד בקשר לפרישה מעבודה) 5(

 הגדרות 
 ) ח"תיקו& התשס(

לא יפגע מעביד בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כ' שהגיש ) א (         .2

או שסייע לעובד אחר בקשר , תלונה נגד מעבידו או נגד עובד אחר של אותו מעביד

  .להגשת תלונה כאמור

ולא , לא יפגע ממונה מטע� המעביד בענייני עבודה של עובד) ב(

בשל כ' שהגיש תלונה נגד מעבידו או , יגרו� לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו

 . או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור, נגד עובד של אותו מעביד

 הגנה על מתלונ� 
, ב"התשס: תיקוני�(

 ) ח"התשס

לבית הדי& האזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדו& בהלי' אזרחי ) א(         .3


 והוא רשאי 2בשל הפרת הוראות סעי�   

בשיעור , לפסוק פיצויי� א� א� לא נגר� נזק של ממו&) 1(

שייראה לו בנסיבות העני& וכ& רשאי הוא לחייב את המפר 

 פיצויי� 
בסעי� זה (בתשלו� פיצויי� שאינ� תלויי� בנזק 

, ואול�;  שקלי� חדשי�50,000בסכו� שלא יעלה על , )דוגמהל

רשאי בית הדי& לפסוק פיצויי� לדוגמה בסכו� שלא יעלה על 

בשל חומרת ההפרה או נסיבות ,  שקלי� חדשי�500,000

לרבות התנהגות המפר או היותה הפרה , הנוגעות להפרה

  ; חוזרת

ורי& או צו לרבות צו המבטל פיט, לית& צו מניעה או צו עשה) 2(

א� ראה , המורה על העברת העובד למשרה מתאימה אחרת

בבואו לית& צו לפי ; שהענקת פיצויי� בלבד לא תהא צודקת

את השפעת הצו על , בי& היתר, יביא בית הדי& בחשבו&, סעי� זה

יחסי העבודה במקו� העבודה ואת האפשרות שעובד אחר 

 )2(3ת סעי� הוראות פסקה זו כוח& יפה על א� הוראו; ייפגע

1970
א"התשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(חוק החוזי� ל .  

י בית הדי& רשא) 1)(א(בפסיקת פיצויי� לדוגמה לפי סעי� קט& ) 1א(


להתחשב    

, בשל אותה הפרה, בקנס שהוטל על המפר לאחר שהורשע) 1(

  ; בעבירה לפי חוק זה

בפיצויי� מיוחדי� שנציב תלונות הציבור ציווה לתת� לפי ) 2(

נוסח  [1958
ח"התשי, חוק מבקר המדינה ל)ב(ג45סעי� 

  ]. משולב

 בינואר בכל 1–יעודכנו ב) 1)(א(הסכומי� הנקובי� בסעי� קט& ) 2א(

בהתא� לשיעור עליית המדד החדש לעומת , ) יו� העדכו&
בסעי� קט& זה (שנה 

סמכות שיפוט 
 ותרופות 

 ) ח"תיקו& התשס(




לעניי& זה ; המדד הבסיסי   

  ;  המדד שפורס� לאחרונה לפני יו� העדכו&
" החדשהמדד "

  ; 2008 המדד שפורס� בחודש יוני 
" המדד הבסיסי"

  .  מדד המחירי� לצרכ& שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
" מדד"

יחולו על כל מעביד שהוא גו� ציבורי ) 2)(א(הוראות סעי� קט& ) ב(

  .  עובדי�25
תר מוכ& על כל מעביד שאינו גו� ציבורי המעסיק יו

כי תלונת התובע או כי התלונה , מצא בית הדי& האזורי לעבודה) ג(

בנסיבות שהתובע ידע על כ' או שהיה עליו , שסייע בהגשתה היתה תלונת שווא

וא� מצא כי התלונה או כי הסיוע ; לא ית& בית הדי& סעד לפי חוק זה, לדעת על כ'

לאחר שנת& לו , די& לחייב את התובערשאי בית ה, בהגשתה היו ג� שלא בתו� לב

בתשלו� פיצויי� למעביד או לעובד , הזדמנות סבירה לטעו& את טענותיו לעני& זה

 . אחר שנגדו הוגשה התלונה

תהיה חובת ההוכחה על , 2בתובענה של עובד בשל הפרת הוראות סעי�        .א3

א� טר� חלפה שנה מיו� , הנתבע כי פעל שלא בניגוד להוראות הסעי� האמור

וא� הוכיח העובד את כל , הגשת התלונה על ידו או בסיועו כאמור באותו סעי�

  :אלה

ונה כי המעביד פגע בענייני עבודתו או פיטר אותו או כי הממ) 1(

מטע� המעביד פגע בענייני עבודתו או גר� לפגיעה בענייני 

  ; לפי העניי&, עבודתו או לפיטוריו

כי לא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפגוע בענייני ) 2(

ולעני& פגיעה בענייני עבודה שלגביה� נקבעו , עבודתו או לפטרו

  ג� כי התקיימו בו התנאי� או הכישורי�
תנאי� או כישורי� 

 . האמורי�

 נטל ההוכחה 
, ב"התשס: תיקוני�(

 ) ח"התשס

  :הגנות ותרופות לפי חוק זה יינתנו רק לגבי תלונה שהתקיימו בה כל אלה        .4

התלונה הוגשה בידי העובד בתו� לב או שהעובד סייע ) 1(

  ; בהגשת התלונה בתו� לב

או על , התלונה הוגשה על הפרת חיקוק במקו� העבודה) 2(

הפרת חיקוק בקשר לעבודת העובד או בקשר לעסקו או 

 ג� א� התלונה הוגשה על 
ובגו� ציבורי , לפעילותו של המעביד

  ; פגיעה בטוהר המידות או במינהל התקי&

התלונה הוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונה או המוסמכת ) 3(

 . עני& המשמש נושא התלונהלבדוק או לחקור ב

 היק! ההגנה 
 ) ח"תיקו& התשס(

הדי& האזורי לעבודה לתובענה בשל הפרת הוראות חוק זה 
לא יזדקק בית        .5

  .שהוגשה לאחר שחלפו שני� עשר חודשי� מיו� שנוצרה עילת התובענה

 התיישנות 
 ) ח"תיקו& התשס(

בניגוד להוראות , פגע מעביד בענייני עבודה של עובד או פיטר אותו) א (        .א5

או פגע ממונה מטע� המעביד בענייני עבודה של עובד או גר� לפגיעה , )א(2סעי� 

 מאסר שלוש שני� 
דינו , )ב(2בניגוד להוראות סעי� , בענייני עבודתו או לפיטוריו

1977
ז"התשל, חוק העונשי& ל)3)(א(61או קנס כאמור בסעי� .  


רשאי בית הדי& להתחשב ) א(בבואו להטיל קנס לפי סעי� קט& ) ב(   

שהוטלו על הנאש� , 3בפיצויי� לדוגמה כמשמעות� בסעי� ) 1(

  ; בפסק די& סופי בשל המעשה שבשלו יש לגזור את דינו

בפיצויי� מיוחדי� שנציב תלונות הציבור ציווה לתת� לפי ) 2(

נוסח  [1958
ח"התשי, חוק מבקר המדינה ל)ב(ג45סעי� 

 ]. משולב

 עונשי� 
 ) ח"תיקו& התשס(

הוספת גופי� , באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאישר העבודה והרווחה 2 .6



 לתוספת   .להוסי� גופי� נוספי� לרשימת הגופי� הציבוריי� שבתוספת

 שמירת דיני�   .הוראות חוק זה אינ& גורעות מהוראות כל די& אחר        .7

 די� המדינה   .לעני& חוק זה די& המדינה כמעביד כדי& כל מעביד אחר        .8

שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקי& תקנות בכל 3 .9

  .עני& הנוגע לביצועו

   תוספת

  ) 1סעי� (

  גו� ציבורי 

  ; משרד ממשלתי ומוסדות המדינה) 1(

  ; רשות מקומית וכל תאגיד שבשליטתה) 2(

חוק החברות תאגיד שהוק� בחוק וכ& חברה ממשלתית כהגדרתה ב) 3(

1975
ה"התשל, הממשלתיות ;  

תאגיד שניהול עסקיו נתו& לפיקוח או לביקורת על פי חוק שנתייחד לעסקי� ) 4(

  ; מהסוג שהוא מנהל

1949
ט"התש, חוק לימוד חובהכהגדרתו ב, מוסד חינו' מוכר) 5( ;  


ח"התשי, חוק המועצה להשכלה גבוההמוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו ב) 6(

1958 ;  

1994
ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתיקופת חולי� כהגדרתה ב) 7( ;  

  ; וכ& תאגיד שבשליטת�, עבידי�ארגו& עובדי� וארגו& מ) 8(

  ; ההסתדרות הציונית העולמית) 9(

  ; ישראל
הסוכנות היהודית לאר1) 10(

  ; הקר& הקיימת לישראל) 11(

  ;  המגבית המאוחדת לישראל
קר& היסוד ) 12(

  . שהממשלה משתתפת בהנהלת�, קר& או גו� אחר, מוסד, כל מפעל) 13(

  . את פעילותו של התאגיד היכולת לכוו& 
" שליטה", בתוספת זו

  

  

  אליהו ישי   בנימי& נתניהו  

  שר העבודה והרווחה   ראש הממשלה  

  

  

    ד& תיכו&    עזר ויצמ&
     יושב ראש הכנסת    נשיא המדינה

 ביצוע ותקנות 

 .66' עמ, )20.2.1997(ז "התשנ, 1611ח "ס.] 1[

  ;125' עמ, )30.1.2002(ב "התשס, 1827ח "ס:תיקוני�

ראו הוראות תחילה . 99' עמ, ז"התשס, 137 כנסת 
ח "הצ. 574' עמ, )26.6.2008(ח "התשס, 2159ח "ס

  . לתיקו&9בסעי� 

  ).2084' עמ, ג"פ התשס"י(י חוק זה הועברו לשר התעשיה והמסחר "סמכויות שר העבודה עפ.] 2[

  ).2084' עמ, ג"פ התשס"י(י חוק זה הועברו לשר התעשיה והמסחר "סמכויות שר העבודה עפ.] 3[


