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שקיפות , נהל תקיןיורמות של מכי על מנת להביא לקידום ולהשרשת נ, יש הסכמה עקרונית רחבה

תנאי יסודי . יש ראשית ליצור תנאי יסוד אשר יאפשרו חשיפת ליקויים, בגופים שלטוניים  Accountability-ו

 .ביותר בהקשר זה הוא שמירה והגנה על עובדים אשר פעלו לחשיפת מעשי שחיתות ומינהל בלתי תקין

. ם גופים מבוקריםאף העובדה שה ם תלונה עליש גופים שלא ניתן להגיש נגד, במציאות הנוכחית

אשר פעלו לחשיפת שחיתות , עובדים ובראשם שומרי הסף של הגופים המבוקרים, גם היום, בנוסף

חשופים במידת סבירות גבוהה לצעדי התנכלות מצד גורמים , וליקויים בהתנהלות הגוף בו הם עובדים

אשר נשענת בין היתר על , "נפגעת -חשפת "לפיה ההכרה ציבורית הקיימת בישראל . במערכת השלטונית

מהווה היום מכשול משמעותי בדרך לביסוסו של , פרשות רבות שנחשפות בכלי התקשורת לעיתים קרובות

הסרתו של מכשול זה תביא לשינוי והתקדמות אסטרטגיים במאבק למען . מנהל תקין ושקוף בישראל

 .נהל תקין בישראלימ

עובדים , ברובם המוחלט של המקרים, עדיין, ת לחושפי שחיתות וליקוייםחרף ההגנה החוקית הקיימ

אשר חשף , דרנית בעובדהפגיעה המו. נפגעו כתוצאה מכך, ובראשם שומרי הסף אשר חשפו שחיתות

במובן זה שהעובד חשף שחיתות " התנכלות קלאסית"ואיננה , לרוב מתוחכמת ומתגלגלת היא, שחיתות

בסמוך לאחר " מינוריות"החל בפגיעות , ליך הידרדרות מתמשך ומתעצםנגלה תה, אלא, ומיד פוטר

פעמים . דרך פגיעה מוחשית בתנאי העבודה וכלה בפיטוריו, כמו מכתבי תלונה לתיקו האישי, החשיפה

כמו למשל הגשת תלונה , העומדים לרשותםרה רבות עושים המתנכלים שימוש בכלים לגיטימיים לכאו
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 .שעצם פעולות אלה היא ההתנכלות בחושף המעשה, משמעתילמשטרה או פתיחה בהליך 

לחוק  5סעיף נכון להיום יש חוסר אחידות בין הגופים עליהם רשאי מבקר המדינה לערוך ביקורת לפי 

לבין הגופים שלעובדיהם יכול נציב תלונות , (החוק –להלן )[ נוסח משולב] 5511–ח"מבקר המדינה התשי

לחוק ( 5)5עובדי גוף מבוקר כאמור בסעיף . ג לחוק51אם להוראות סעיף בהת, הציבור להעניק צו הגנה

קרן או גוף אחר שארגון עובדים כאמור משתתף , מוסד, וכל מפעל, עובדיו של כל ארגון עובדים כולל קרי

בפרשת שר האוצר לשעבר אברהם , כך למשל. לא יכולים לקבל הגנה מנציב תלונות הציבור, בהנהלתם

לא היה ניתן להעניק לעובדת צו הגנה , נחשפה על ידי עובדת הסתדרות העובדים הלאומיתאשר , ירשזוןה

כדי ליצור האחדה בין מושאי הביקורת של מבקר המדינה לבין העובדים הזכאים . מנציב תלונות הציבור

 . לחוק( 5)5מוצע להרחיב את סמכות הענקת צווי ההגנה גם לגופים המנויים בסעיף , להגנה

אשר , היועץ המשפטי והגזבר הם עובדים בכירים הנחשבים לשומרי הסף בגוף מבוקר, ניםמבקר הפ

החוק מעניק הגנה ייעודית , כיום. נהל התקיןימתפקידם לשמור ולפקח על התנהלות על פי החוק וכללי המ

. בשל מעשה התנכלות שבא בתגובה על מילוי תפקידו רק למבקר הפנימי אך לא ליועץ המשפטי ולגזבר

היות שבדומה למבקר הפנימי גם היועץ המשפטי והגזבר חשופים להתנכלות בשל מילוי תפקידם כשומרי 

 . תנה למבקר הפנימי גם לשני בעלי תפקיד אלהימוצע להרחיב את ההגנה שנ, החוק
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