פעילות בכנסת ה  19בתחום ההגנה על חושפי השחיתות
כיצד פעלו חברי הכנסת כדי להרחיב את ההגנה והסיוע לחושפי השחיתות ,אותם לוחמים בקו הראשון מול
השחיתות הציבורית שרבים מהם נאלצים לשלם מחיר אישי כבד על הנכונות שלהם לא לעצום עיניים מול גילויי
השחיתות.
במהלך הקדנציה האחרונה הצליחו מספר חברי כנסת ,בין השאר באמצעות שיתוף פעולה ישיר עם מחלקת
מדיניות וחקיקה שלנו ,ליזום ולהכניס תיקונים חשובים בחוק :הרחבת סמכויות מבקר המדינה בהגנה על חושפי
השחיתות ,יוזמות להגדלת פיצויים ומתן סיוע משפטי חינם לחושפי השחיתות.
סוג העשייה

אזכור

חוק

חוק מבקר המדינה )תיקון
מס'  ,(48התשע"ד2014 -

הצעת חוק

הצעת חוק :הגנה על עובדים
)תיקון  -הגדלת סכום הפיצוי
שאינו תלוי בנזק ושינוי נטל
ההוכחה( )פ(1990/19/
)הונחה על שולחן הכנסת ב
-(23.12.13

הצעת חוק

הצעת חוק :תיקון פקודת
הראיות )חיסיון עיתונאי( )פ/

תקציר
התיקון לחוק מרחיב את היקף
ההגנה שמבקר המדינה מוסמך
להעניק לחושף שחיתות ,כך שגם
עובד שחשף מעשה אשר מנוגד
למנהל תקין או לחוק יוכל לקבל צו
הגנה ממבקר המדינה.
התיקון נועד להקל את התנאים
להעברת נטל ההוכחה מן העובד
אל המעביד .לפי הצעת החוק ,כל
שיצטרך העובד להוכיח הוא כי
המעביד היה מודע לכך שהוגשה
נגדו או נגד עובד שלו תלונה בגין
מעשה שחיתות ע"י העובד מגיש
התלונה.
יצירת חיסיון עיתונאי יחסי גם על
זהות מקור המידע וגם על המידע

יוזמים

מצטרפים

מיקי רוזנטל והוועדה לענייני
ביקורת המדינה

מרב מיכאלי ,דוד צור ,משה
מזרחי ,איתן כבל ,עמר בר-
לב ,ישראל חסון ,יריב לוין,
מאיר שטרית ,סתיו שפיר,
אילן גילאון ,ניצן הורוביץ,
תמר זנדברג ,מיכל רוזין,
משה גפני ,זבולון כלפה
נחמן שי

שולי מועלם-רפאלי

הצעות דומות הוגשו ע"י
סיעת חדש וסיעת מרצ

)(19/296הונחה ב
(13.3.13

עצמו .הצעת החוק מהווה את
עיקרי המלצותיה של ועדת מעוז
משנת  1993לבדיקת סוגיית
החיסיון העיתונאי.
בחינת יישום חוק לעידוד טוהר
המידות בשירות הציבור .בעקבות
הדיון החל יישום החוק לעידוד
טוהר המידות שלא יושם מזה 20
שנה .משרד המשפטים יצא בקול
קורא להגשת מועמדות של חושפי
שחיתויות לקבלת אות הוקרה
מהנשיא והנשיא ראובן ריבלין
התחייב לקיים את טקס הענקת
האותות עוד השנה.

דיון בועדה

פרוטוקול מס'  64מישיבת
הועדה לפניות הציבור )
(27.5.2014

חוק

חוק הסיוע המשפטי )תיקון -
סיוע משפטי לחושפי מעשי
שחיתות ,עבירות ,פגיעה
בטוהר המידות או במנהל
התקין במקום עבודתם(.
הצעת החוק הפרטית פ/
 2171הוגשה ב 10.2.2014
הצעת החוק הממשלתיתי מ/
 865הוגשה ב14/5/2014-

חושפי שחיתויות יקבלו הגנה
משפטית ללא תלות במבחן
הכנסה.
הוגשו בנושא שתי הצעות חוק-
פרטית וממשלתית .הצעת החוק
הממשלתית עברה בקריאה שניה
ושלישית והפכה לחוק.

הצעת החוק הפרטית:
משה מזרחי ומיקי רוזנטל.
הצעת החוק הממשלתית:
משרד המשפטים בראשות
ציפי לבני

הצעת חוק מבקר המדינה

הצעת חוק מבקר המדינה
)תיקון  -הוספת גופים
שעליהם ניתן להגיש תלונה
ועובדים נוספים הזכאים
להגנה( ,התשע"ד .2014-פ/
2031/19

הצעה לאפשר למבקר המדינה
להעניק צו הגנה לשומרי סף
נוספים מלבד המבקר ,גם לגזבר
וליועץ המשפטי וכן אפשרות להגיש
תלונה על שחיתות אף במקרה של
גוף שארגון עובדים משתתף
בהנהלתו .הצעת החוק לא אושרה
על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה

מיקי רוזנטל

עדי קול

מיקי רוזנטל

