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	 חוק הגנה על עובדים - חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין

חוק	הגנה	על	עובדים	)חשיפת	עבירות	ופגיעה	בטוהר	המידות	או	במינהל	
התקין(,	התשנ"ז	-	1997	1,	ופסיקה	לפיו

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

הפניות לחקיקה נוספת: ראה סע' מחוק מבקר המדינה, בפרק 10.16.1 להלן. כן ראה את 
 12.1.7.5 בפרק   ,1992  - התשנ"ב  הציבורי,  בשירות  המידות  טוהר  לעידוד  החוק  הוראות 
בסע'  ראה  הציבור,  לתועלת  חברה  עובדי  על  הגנה  לענין  הקיבוציים.  ההסכמים  לקובץ 
345ח)ה()6ד( לחוק החברות, התשנ"ט - 1999; ובדומה בסע' 30)א()6ג( לחוק העמותות, 
התש"ם - 1980. לענין הגנה על עובד בקשר לתביעות שכר, ראה את הוראות סעיף 28א לחוק 

הגנת השכר, התשי"ח - 1958, בפרק 10.3 לקובץ, ופסיקה לפיו בפרק 10.10.1.

הפניה: אמרת אגב, לפיה יש להרחיב את הכללים בקשר לגילוי מסמכים בתביעות לפי חוק 
זה, ראה בפסיקה בהערה שכאן2.

בחוק זה, "גוף ציבורי" - גוף המנוי בתוספת.  .1

"ממונה מטעם המעסיק"3 - מי שממונה מטעם המעסיק על ענייני עבודה של עובד 

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1
ראה בסע' 2 לפסק דינו של הנשיא דאז ס. אדלר, בע"ע 06/ 494, מדינת ישראל, נציבות המים    2
נוספת  פסיקה  וראה   .www.court.gov.il באתר  ופורסם   ,28.3.07 ביום  ניתן  אבנצ'יק;   -
לענין גילוי מסמכים, בפרק 10.15.1 לעיל, תחת הכותרת "גילוי ועיון במסמכים - תקנה 46".
ובהמשך הסעיף,  26.6.08. המילה "המעביד", כאן  2, ס"ח 2159, מיום  הוסף בתיקון מס'    3

הוחלפה על ידי המילה "המעסיק", בס"ח 2459, התשע"ד, עמ' 600.

הגדרות         
)ס"ח 2159(
)ס"ח 2459(

)בהערה( 2 מראי מקום והוראת תחילה 

הודעה על הטלת פיקוח על קיום   
)בהערה( 2 הוראות חוק זה 

1 הגדרות   .1

2 הגנה על מתלונן   .2

3 סמכות שיפוט ותרופות   .3

4 נטל ההוכחה  3א. 

4 היקף ההגנה   .4

5 התיישנות   .5

5 עונשין  5א. 

5 הוספת גופים לתוספת   .6

5 שמירת דינים   .7

6 דין המדינה   .8

6 ביצוע ותקנות   .9

6 התוספת - גוף ציבורי )סעיף 1( 

פסיקה

מטרות החוק ושאלת סיווגו כחוק מגן  
7  כפוי )קוגנטי( 

תלונה על מה? )סע' 4)2( לחוק( - הפרת חוק, 
7 שחיתות ציבורית והפרת זכויות עובדים 

למי להתלונן - תלונה פנימית, חיצונית  
8 או פומבית? - סעיף 4)3( לחוק 

יחסי עבודה עכורים והעברת מתלונן  
10 מתפקידו 

11 מניין תקופת ההתיישנות - סע' 5 לחוק 

תנאי ההגנה - עובד לא חייב להוכיח את 
12 אמיתות התלונה 

תנאי ההגנה - תלונה, תום לב וקשר סיבתי 
12 להתנכלות 

משקל הראיות ונטל ההוכחה - גם  
15 סעיף 3א לחוק 

תרופות למתלונן )והוצאת מסמכים מתיק 
16 אישי( 

היחס בין סמכות בית הדין לבין סמכות מבקר 
20 המדינה 

 http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

 חדש! מהדורת אינטרנט.
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