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 9010418048"ט שבט, תשע"ד  כ  : תאריך

 3930-02-פ סומן:                

 בפנייתך אלינו אנא ציין מספר תיק      

 

 לכבוד

 חה"כ עדי קול

 יו"ר הוועדה לפניות הציבור

 כנסת ישראל

   

  

 שלום רב,

 

חוק הוראות ה יישוםשפי שחיתות בכלל ורקע כללי הנוגע לחו: הנדון

 בפרט 2991 -ת בשירות הציבור, התשנ"בלעידוד טוהר המידו

 

 :הריני פונה אליך כדלקמן ("התנועה")להלן:  בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 מבוא

אחד הנושאים המהותיים ביותר לקידומו של מינהל תקין הוא ללא ספק היכולת לחשוף  .4

תר מכל נמדדת ליקויי המינהל. היכולת לחשוף אינה נמדדת רק בתיקון הליקוי, אלא יו

מי שמוביל לתיקון ליקוייה ולהוקעת מי שפועלים בה באופן  להגן עלביכולת של המערכת 

 מושחת.

 שנות פעילות למדנו כי, "תגמול" לו "זוכה" חושף שחיתות 88לצערנו, לאורך ניסיון של  .8

 יותמשמעתלנות קובהוא על פי רוב פיטורין ו1או ריקון תפקידו מכל תוכן וסמכות ו1או 

, אנו יכולים לספר על חושפי שחיתות ושומרי סף שזכו לפיטורים מופרכות וכיוצא באלה. 

קידום בלתי מוסברים, חסימה ממופרכים, לעיכובי דרגה ו יתמשמעת קובלנה לכתבי

 ללקיחת מחשב ועוד.להוקעה חברתית במקום העבודה, 

שהינם  יתות מלחץ נפשי כבד המופעל על ידי מעסיקיו,בנוסף לכך "נהנה" חושף השח

לחץ  חזקים ממנו כלכלית ובעלי יכולת גדולה ממנו בהרבה לנהל מאבקים משפטיים

כלכלי לניהול הליכים משפטיים מורכבים ומאבק בלתי פוסק להוכחת צדקתו, לא רק 

 זכאות להגנה, אלא אף בפני משפחתו וחבריו.לשם 
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העובדה האדן  הראשון הוא נשענת על שני אדנים:  תהשחיתו ישפפני חוהבעיה הניצבת ב .9

שמהבחינה הערכית, המוסרית והחינוכית החברה שלנו לא השכילה להפנים את 

הוא כשל  השנימהותי הכשל ההחשיבות העצומה שיש למי שמעזים לחשוף שחיתות. 

 לאותם אנשים. העניק הגנה הולמתביכולת שלנו כחברה ל

( למעשה בא החוק)להלן:  4338-המידות בשירות הציבור, תשנ"ב החוק לעידוד טוהר .8

זאת,  .בהגנה עליהםכשל החינוכי ערכי והכשל ה: הללוכשלים השני את  נטרללנסות ול

לעובד שהגיש  תעודת ממצאים: האחד, מתן פשוטים יחסיתבאמצעות שני מנגנונים 

ידי -על ,תעודת הוקרהתן לחוק(. השני, מ 8תלונה מבוססת על פגיעה בטוהר המידות )ס' 

 לחוק(. 8נשיא המדינה, לעובדים שהגישו תלונה שנמצאה מוצדקת )ס' 

 התלונה שהגיש העובד נמצאה מוצדקת.למעשה מעידה על כך ש ,תעודת הממצאים .3

בעיקר כלפיי  -כביכול, עניין פעוט אולם לתעודה שכזו ערך רב מבחינת אותו עובד שחשף

. תוכן הדברים סובבים אותו, ולהגנה על שמו הטובכלפי כלל ה , אך גםהמעסיק שלו

יש ערך רב בקיומה של תעודה כזו  ,אולם .אומנם לא יכול לשמש ראיה בבית המשפט

ויהיה קשה לנסות ולהתנכל למי שיש בידיו תעודה כאמור. הרעיון העומד בבסיס תעודת 

 הממצאים הוא לספק כלי ראשון, עזרה ראשונה לחושף שחיתות.

הינה בבסיסה משהו ערכי, חינוכי; ביום שבו יעניק נשיא המדינה תעודת  ,קרהתעודת ההו .5

הוקרה כאמור נדע שצעדנו צעד גדול וחשוב בדרך להבנה החברתית כי כדאי לנו לעודד 

 חשיפת שחיתויות ופגיעה בטוהר המידות.

כפי שנפרוש להלן, הוראות החוק עברו דרך חתחתים ארוכה שעדיין, למיטב הבנתנו טרם  .4

כי בעקבות פרוייקט רחב שערכנו מול מאות  ,הגיעה לסיומה. בקצירת האומר נבהיר

גופים מבוקרים נמצא כי החוק אינו מיושם, וזאת בעיקר נוכח היעדרן של תקנות. תקנות 

, באשר למידת יישומן היום מחקרי לצערנו, אין בידינו מידע -8048אלה תוקנו רק במרץ 

 .מיושםאינו החוק מסגרות רוב המכריע של הבאך למיטב הבנתנו 

בסוף מכתבנו זה נתייחס למספר נקודות נוספות שעלו בשיחתנו וכן בהמלצות מעשיות  .2

 לקידום יישום החוק.

 

 פעילות התנועה לאיכות השלטון בנוגע ליישום החוק

קידום החוק נמצא על סדר יומה של התנועה מזה שנים רבות, לרבות מעקב וקידום  .3

ונים לחוק והתקנת תקנות הנוגעות לו. להלן פירוט השתלשלות העניינים בנוגע התיק

 לחוק וליישומו, בראי טיפול התנועה בנושא.

לחוק, אשר קבע  9התקבל תיקון מספר  8004בחודש יולי של החוק,  היעדר יישוםלאור  .40

ססת מספר הסדרים מחייבים, וביניהם: חובת יידוע עובד שהתלונן ותלונתו נמצאה מבו

-)ג((; חובת דיווח שנתית לנציב תלונות הציבור על8ס' ) על זכותו לקבל תעודת ממצאים
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תית לכנסת ע"י נציב שירות המדינה נ)א((; חובת דיווח ש9ידי ראשי הגופים הבודקים )ס' 

ידי שר המשפטים ופנייה שלו לגורמים מוסמכים -)ב((; פרסום קריאה שנתית על9)ס' 

 )ג((.-)ב( ו3לקבלת תעודות הוקרה )ס'  לשם המלצה על מועמדים

ושא "הגנה על חושפי מעשי בנ התקבל דו"ח מבקר המדינה 8004מבר כמו כן, בדצ .44

בו צוין כי "הלכה למעשה, הפך חוק זה לאות מתה בספר החוקים. "תעודות שחיתות", 

 ידי הגופים הבודקים בגופים הציבוריים חרף לשונו המפורשת-ממצאים" אינן מוצאות על

 הוקרה אין מחולקות". תלחוק וכן תעודו 8של סעיף 

ופן מוד האם ובאיזה אאבהמשך לאמור לעיל, בכדי ל: לגופים הבודקים פניית התנועה .48

במרץ בנוגע לתעודות הממצאים, שלחה התנועה ממלאים הגופים הבודקים את חובתם 

עובדים על  האם קיים נוהל לפיו מיידעיםבשאלה  גופים מבוקרים 094-למכתבים  8002

האם הועבר דיווח על וכן  האם הונפקו תעודות ממצאים, זכותם לתעודת ממצאים

 , הכול כפי שנדרש בחוק. נות הציבורתעודות הממצאים לנציבות תלו

תעודת ממצאים  ומפנייה זו עלה כי בשנתיים שחלפו מאז תיקון החוק לא הוצאה ול

הם יפעלו להטמעת זכויות העובדים  כי ,מהגופים אליהם פנינו ענו 80%-אחת. אמנם, כ

רק במידה ותוטל עליהן חובה חוקית או הוראת תקשי"ר המחייבת , אולם זאת במשרדם

 אותם לעשות כן. 

 ,פנתה התנועה לנציב תלונות הציבור 8002באפריל : ות הציבורעם נציבות תלונתכתובת  .49

קיבלה דיווחים על  כי הנציבות לא ,8004לשנת  98לאור העובדה כי צוין בדו"ח שנתי 

 תעודות ממצאים, ובהתאם לכך לא הגישה לכנסת דו"ח כנדרש. 

על הנציבות לפנות לכל גופי הבדיקה בכדי לקבל במכתבה ציינה התנועה כי היא סבורה ש

במענה שנתקבל  .ע בחוק, ובכך לקדם את הטמעת הוראות החוקואת הדיווח הקב

שיביאו ליישום אחיד של  ,קנת תקנותשיש להמתין להת ,מהנציבות נכתב שהם סבורים

 החוק ע"י הגופים הבודקים, לרבות הנציבות עצמה. 

לאור תשובה זו, השיבה התנועה כי היא חולקת על תשובתה של הנציבות, שכן במסגרת 

 תפקידה של הנציבות להבהיר לגופים את אופן יישום החוק. 

יו"ר , אשר כיהנו כואריה אלדדשלי יחימוביץ כמו כן, פנתה התנועה לחברי הכנסת דאז,  .48

לנציבות, בבקשה  פנתה יחימוביץ'. ח"כ השדולה למאבק בשחיתות במינהל הציבורי

לשקול בשנית עמדתם בנוגע להסרת האחריות מעל כתפיהם בקריאתם לתקנות הנחוצות 

 לפעולתם. 

הנחיה ענון1יכי אכן שקלה את עמדתה בשנית ולכן יוציאו ר ,לאור פנייה זו, הנציבות ענתה .43

באשר לאופן קיום הוראות החוק. אולם, כיוון שמחלקת ייעוץ וחקיקה  ,לגופים השונים

 הודיעה כיהנציבות התקנת תקנות לחוק באותם ימים, על  קדובמשרד המשפטים ש

 לסיום העבודה על התקנות.תמתין 
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הפרופ' דאז,  לשר המשפטיםפנתה התנועה  8002: באפריל תכתובת עם משרד המשפטים .45

לדרך בה רשאי אזרח ישראלי בנוגע  אם נקבעו תקנותהבכדי לברר דניאל פרידמן, 

 האם פורסמה קריאה)א( לחוק, וכן 3, כנקבע בס' להמליץ על הענקת תעודת הוקרה

על מועמדים, כנקבע בס'  לציבור או נעשתה פנייה לגופים המנויים בחוק לשם המלצה

 )ג( לחוק? -)ב( ו3

לא  1442-מאז התיקון ב רוא את תשובת משרד המשפטים ולפיהנדהמה לקהתנועה 

החלו להתקיים דיונים בדבר אופן וכן כי  ,ממצאים אירעו מקרים המצדיקים מתן תעודת

הם מוצאים קושי מהותי כי עוד בתשובת משרד המשפטים צוין  .יישום החוק והתקנות

קירה והתביעה החביישום החוק בשל העובדה שהוראות החוק מחייבות את רשויות 

 . בחשוד , בהתאם לייעודן,להתמקד במתלונן ולא

התקיים דיון בוועדה לענייני ביקורת  8.3.8040-ב -דיון בועדה לענייני ביקורת המדינה .22

. בדיון בנושא הגנה על חושפי שחיתות המדינה בכנסת, בעניין חוות דעת מבקר המדינה

. בטרם הדיון יישום החוק-וגע לאינכחה נציגת התנועה והשמיעה את עמדת התנועה בנ

הומלץ לעדכן לאלתר את , ובו, בין היתר, ידי התנועה-נייר עמדה עלבכנסת, הופץ 

להביא לכך ששר המשפטים יישם את חובתו החוקית לאיתור הוראות התקשי"ר, 

ות על תעודות, וכן לשקול את תיקון החוק באופן שיחייב את הרשויות ליידע את צהמל

 זכותו לתעודת ממצאים. העובד בדבר 

בסיום הדיון ציין יו"ר הועדה דאז, ח"כ יואל חסון, כי בכוונתו לחזק את חושפי השחיתות  .42

וכן להיפגש עם נציגי משרד המשפטים בנוגע להעדר התקנות, וכן עם נשיא המדינה. כמו 

 ק. קיום החו-כן, ציין היו"ר כי בכוונתו לקיים דיון בנושא עם נשיא המדינה בנוגע לאי

, בי התנועה ומשרד המשפטים תכתובותתקופה ממושכת של לאחר : התקנת התקנות .43

 . במסגרת התקנות הוסדרו נושאים שונים: הותקנו התקנות המדוברות 1421בשנת 

שבעקבותיה ניתן פסק דין פלילי  ,תלונה של המתלונן -הגדרת תלונה מבוססת א.

תלונה של מתלונן ; אשםחלוט או פסק דין משמעתי חלוט בו נקבעה אשמת הנ

תיק החקירה נסגר בלא גם כאשר בודק, שבעקבותיה נפתחה חקירה בידי גוף 

מי שטיפל מטעם הגוף הבודק בתיק החקירה האמור אולם שת כתב אישום, הג

בעקבותיה תוקן  כי להגשת התלונה היה בסיס; רשמונסבר, מטעמים מיוחדים ש

בהתאם לחוק  מבקר המדינה מצא את התלונה מוצדקת ;הליקוי נושא התלונה

הממונה הישיר על המתלונן, המבקר הפנימי במקום כאשר  מבקר המדינה או

רשמו, כי לתלונה נעבודתו או גוף בודק, לפי העניין, קבע, מטעמים מיוחדים ש

היה בסיס, אף אם לא ננקטו בעקבותיה הליכים משמעתיים או פליליים או אם 

 .לא תוקן בעקבותיה הליקוי נושא התלונה
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בכדי לוודא כי גם בתום התהליך  -יצירת טופס מסירת תלונה בידי המתלונן ב.

הארוך של הטיפול בתלונה, שמו של המתלונן יהיה ידוע לשם משלוח תעודת 

 ממצאים, יציע למתלונן למלא טופס רלוונטי.

ניית דרכי ציון הב -דרכי ציון ממצאי בדיקה והמועד למשלוח תעודת ממצאים .ג

 עד למשלוח תעודת הממצאים בהתאם לגורמים השונים. ממצאי הבדיקה והמו

דין וחשבון של מבקר המדינה יבואו  -מעמדו של דין וחשבון מבקר המדינה ד.

 במקום דין וחשבון של הגוף הבודק.

הבניית דרך העברת  -טים על מתן תעודת הוקרההעברת המלצה לשר המשפ ה.

מפורטות. שר ההמלצות שיוגשו יהיו מנומקות ושכך  ,שפטיםמההמלצות לשר ה

מלצה שקיבל בצירוף חוות דעתו לנשיא המדינה ויו"ר המשפטים יעביר את הה

 הכנסת.

 נכון לימים אלו, אין בידי התנועה ממצאים בנוגע ליישום החוק לאחר התקנת התקנות. .80

התנועה לשרת  314149-ב לאור התקנת התקנות ומתן פרק זמן סביר לאחר פרסומן פנתה .84

, פעלה שרת המשפטים 1421התקנת התקנות במרץ  מאזהאם,  בבקשה לבררהמשפטים, 

ליישום החוק ופנתה לגורמים המנויים בחוק על מנת שימליצו בפניה על מועמדים 

 . קבל בתנועה מענה לפנייה זוטרם התלצערנו, ראויים לקבלת תעודות הוקרה. 

 

 כמה נקודות נוספות

 בהמשך לשיחתנו מיום אבהיר מספר נקודות נוספות הנוגעות להגנה על חושפי שחיתות: .88

  ( הוא הבסיס חוק המבקר"-)להלן 4332-ג לחוק מבקר המדינה, תשי"ח83סעיף"

לצווי ההגנה שיכול מבקר המדינה להעניק לעובד שחשף שחיתות, אולם ראוי 

חלה רק על עובדים של גופים שהינם זכור כי סמכותו של המבקר בעניין זה ל

; כך למשל, ניתן למנות כמי לחוק המבקר 9גופים מבוקרים בהתאם לסעיף 

שאינם יכולים לקבל הגנה כחושפי שחיתות בהתאם לחוק המבקר, שוטרים, 

 .דשפועלים בענף אחד בלבסוהרים וחיילים וכן עובדים של ארגוני עובדים 

  מנגנון הגנה נוסף על חושפי שחיתות הן הוראות חוק ההגנה על עובדים )חשיפת

חוק הגנה "-)להלן 4334-ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין(, תשנ"ז עבירות

"(; חוק הגנה על עובדים עוסק בהליך המשפטי מול ביה"ד לעבודה על עובדים

רו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעביד פוגע בענייני עבודתו של עובד או מפטכאשר 

מעביד, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת ו מעבידו או נגד עובד אחר של אות

ההגנה שמצליח או לא מצליח חוק זה להעניק לחושפי שחיתות הוא נושא  תלונה.

מורכב בפני עצמו, הראוי לדיון נפרד )ראי בהקשר זה מאמרם של ד"ר מאיר 

האם השער נפרץ? מאפייני הפסיקה בתביעות זמן, גלבוע, ד"ר אינה לוי וניר רו
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שניתן למצוא באתר עמותת שבי"ל(. אולם, , הנוגעות להגנה על מתריעים בשער

ההגנה הניתנת לעובדים הטוענים כן חשוב לציין שגם בביה"ד לעבודה 

 אורך נשימה כלכלי ונפשיודורשת  להתנכלות בשל חשיפת שחיתות מצומצמת

זכור, שוב, כי הוראות חוק זה חלות על גופים ציבוריים רב. יתרה מכך, ראוי ל

עובדים ואינן חלות על עובדים במגזרים כהגדרתם בתוספת לחוק ההגנה על 

 .אחרים

 

 ...בכל הנוגע ליישום החוק סיכום מעשי

שרת בכל הנוגע ליישום החוק, נדמה שכעת דמות המפתח שצריכה לפעול בנושא היא  .89

 . לקבלת תעודות הוקרה ת מועמדים ראוייםלצאת בקריאה להצג -המשפטים

אשר יביאו  ,נציבות שירות המדינה תפרסם הנחיות ברורותבהמשך ישיר יש לוודא כי  .88

תעודת  -לידיעת כל העובדים העובדה שיש בידיהם לבקש ולקבל בהתאם להוראות החוק

 .ממצאים

מהם מדיי  על נציב תלונות הציבור לפנות למנהלי הגופים הרלוונטיים בבקשה לקבל .83

ואף  שנה, בהתאם להוראות החוק, דיווח אודות התלונות שהוגשו והתעודות שנמסרו

 .לדווח, כנדרש בחוק, לכנסת על יישום

בגופים  השתלמויות בנושא יישום הוראות החוק למבקרי הפניםמן הראוי כי יתקיימו  .85

 הרלוונטיים.

 הענקת תעודות הוקרה סקלנשיא המדינה בבקשה לקיים טנראה כי הגיעה העת לפנות  .84

כנדרש בחוק; פנייתו בעניין לשרת המשפטים לצורך פרסום קריאה לציבור להמלצות 

 בעניין, בוודאי תקדם הנושא אף היא.

 

 

 בכבוד רב,     

 

  

 דרור כהנר     מיקה קונר קרטן, עו"ד    

 מדיניות וחקיקהתחום רכזת     מנהלת תחום חקיקה ומדיניות
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