
התשנ"ב1992* הציבור, בשירות המידות טוהר לעידוד חוק

שלהגדרות עובד לרבות ,1 התשל"ז1977 העונשין, בחוק כמשמעותו  ציבור" "עובד זה, בחוק .1
משולב].2 [נוסח התשי"ח1958 המדינה, מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר גוף

תלונה ציון
מוצדקת

שחיתות מעשה על תקינים, נהלים סי ועל לב בתום בודק גוף בפני שהתלונן הציבור עובד . 2

יצוינו מוצדקת, תלונתו ונמצאה עבודתו, במקום שבוצעו המידות בטוהר אחרת פגיעה על או

הפגיעה, היתה שבו הגוף בראש שעומד מי ידי ועל הבודק הגוף ידי על בכתב הבדיקה ממצאי
היתה שבו הגוף בראש שעומד מי  בודק" "גוף זה, בסעיף כך: על תעודה למתלונן ותימסר
את לבדוק דין פי על המוסמך גוף וכל המדינה מבקר לממשלה, המשפטי היועץ או הפגיעה

התלונה.

מוצדקת אותלונה הפנימי המבקר המדינה, מבקר משפט, שבית תלונה היא זה חוק לענין מוצדקת תלונה . 3

שהיתה למסקנה הגיעו לממשלה, המשפטי היועץ או עבודתו, במקום המתלונן על הממונה
מוצדקת.

הוקרה שתלונתותעודת למי להעניק הוא רשאי זאת מצדיקות המקרה שנסיבות המדינה נשיא ראה .4

בתעודה בישראל: הציבור במוסדות המידות לטוהר תרומתו על הוקרה תעודת מוצדקת נמצאה
הבדיקה. וממצאי התלונה פרטי יצוינו

הוקרה.המלצה תעודת הענקת על בתקנות, שתיקבע בדרך להמליץ, רשאי בישראל אזרח כל . 5

בתקנות.פרסום שייקבע כפי פומבית הודעה תינתן הוקרה תעודת מתן על .6

ועםביצוע המדינה נשיא עם בהתייעצות רשאי, והוא זה חוק ביצוע על ממונה המשפטים שר . 7

 לרבות לביצועו, הנוגע ענין בכל תקנות להתקין המדינה, מבקר

האמורה בתעודה שייכללו ופרטים ,2 בסעיף כאמור הבדיקה ממצאי ציון דרכי (1)
סעיף: באותו

ההוקרה: תעודות של חלוקתן טקס (2)

הוקרה. תעודת מתן על ההמלצה הגשת דרכי (3)

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מרידור דן
המשפטים שר

י''ג מיום ,2114 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1992 במרס 10) התשנ"ב ב' באדר ה' ביום בכנסת נתקבל *
.221 בעמ' ,(1992 בפברואר 17) התשנ"ב א' כאדר

.226 עמ' התשל''ז, ס"ח 1
92. עמ' התשי"ח, ס"ח 2


