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   2001א "התשס, )ההוכחה

  
) חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל תקי�(בחוק הגנה על עובדי� . 1  2תיקו� סעי! 

  .  תמחק�" בלבד" המלה 2בסעי! ,  החוק העיקרי�להל� , 1997 �ז "התשנ
  
   

  : לחוק העיקרי יבוא3אחרי סעי! . 2הוספת סעי! 
   
תהא חובת ההוכחה על , 2א בתובענה של עובד בשל הפרת הוראת סעי! 3נטל ההוכחה "א 3

וא� הוכיח , 2 חודשי� מיו� הגשת התלונה או סיוע כאמור בסעי! 6א� טר� חלפו , המעביד
   �העובד 

  
   ;כי המעביד פגע בתנאי עבודתו או פוטר) 1(
  
שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו של העובד סיבה לפטרו או לפגוע בתנאי עבודתו ולעניי� ) 2(

  ."  ג� שהתקיימו בו התנאי� והכישורי� הנדרשי��פגיעה בתנאי עבודתו 
   
   
  

  . יהודית נאות ומשה רז, ענת מאור, רומ� ברונפמ�, אלי ב� מנח�, חברי הכנסת יוסי כ*: היוזמי�
  

  דברי ההסבר
יימי� מקרי� בה� עובד אשר חש! מעשי שחיתות או סדרי מנהל בלתי תקיני� במקו� עבודתו ק

נחש! להטרדות ולפיטורי� בשל מעשיו אלה והוא מבקש לעשות שימוש בהגנה , והתלונ� על כ+
  . המוענקת לו בחוק

  
ל הסיבה האמיתית לפיטוריו של העובד המתלונ� עלול המעסיק להוסי! ע, במקרי� מסויימי�

ולטעו� כי אי� העובד מפוטר רק בשל חשיפת המעשי� הבלתי תקיני� כי א� ג� בגי� , סיבה אחרת
  . סיבה אחרת

  
או (הניסיו� מלמד כי בתיקי� הנידוני� בתובענות בבתי די� לעבודה לא זוכי� העובדי� בדי� 

מעלה שנטל הראייה , בדיקת סיבות דחיית התובענות). שהתביעות נדחו או שהצדדי� התפשרו
הכבד המוטל על העובד להוכיח קשר סיבתי בי� התלונה לפיטורי� הינו סיבה עיקרית לדחיית 

  . התביעות
  

הדי� את הסמכות להפעיל שיקול דעת תו+ בחינת מכלול הנסיבות �לפיכ+ מוצע להקנות לבית
 המתלונ� או פיטוריו הינ� תוצר של הגשת � ה בעובד ולקבוע הא� הפגיע, והעובדות המוצגות בפניו

,  המקורי2מנסוח סעי! " בלבד"בהשמטת המלה , בתיקו� המוצע. ידו א� לאו�התלונה על
יתאפשר לבית הדי� לקבוע , ובהעברת נטל ההוכחה בתקופה הקרובה לתלונה על כתפי המעביד

  . המתלונ�לצור+ מת� הגנה לעובד , איזו� נאות בי� האינטרסי� השוני�
    


