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המוסמך על פי דין לבדוק
גוףזה -
"בחוק
בודק" -
"גוףיבוא
"בחוק ,זה",
"בחוק זה
במקום
זה,1",יבוא
בסעיף
בסעיף  ,1במקום "בחוק
בסעיף.";2-
כאמורבודק"
או לחקור תלונה "גוף
גוף המוסמך על פי דין לבדוק או לחקור תלונה כאמור בסעיף .";2

סעיפים סעיפים  2ו–3
החלפתבמקום
.2
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
העיקרי 2ו–3
לחוקסעיפים
במקום
.2
ו–3
2
(א) עובד הציבור שהתלונן לפני הממונה עליו במישרין או
"ציון תלונה מבוססת .2
מבוססת
"ציון תלונה
הממונה עליו במישרין או
הפנימיהציבור
המבקר עובד
(א)
לפני.2
בפנילפני גוף
שהתלונן או
במקום עבודתו
בעקיפין,
עבודתו או בפני גוף
מעשהבמקום
המבקרעלהפנימי
בעקיפין,
שחיתות
בפניתקינים,
נהלים
בודק ,בתום לב ועל פי
עבודתו,על מעשה שחיתות
במקוםתקינים,
שבוצעונהלים
המידות ועל פי
בטוהרבתום לב
או על פגיעה אחרתבודק,
שבוצעו במקום עבודתו,
המידות
בטוהר
אחרת
פגיעה
על
ונמצאה תלונתו או
מבוססת ,יצוינו ממצאי הבדיקה או
ממצאי הבדיקה או
יצוינו
מבוססת,
תלונתו
ונמצאה
תוצאותיה בכתב על ידי מי שלפניו הוגשה התלונה ,ותימסר
שבפניו הוגשה התלונה ,ותימסר
על ידי מי
תוצאותיה -בכתב
ממצאים).
תעודת
למתלונן תעודה על כך (להלן
כאמורממצאים).
תלונהתעודת
(להלן -
כך
על
תעודה
למתלונן קטן (א) ,הועברה
(ב) על אף האמור בסעיף
החלפת סעיפים
 2ו–3

הועברה תלונה כאמור
בסעיף
אחר על אף
בסעיף קטן (א) לגוף (ב)
(א),נקיטת
קטן על
להחליט
האמורדין
המוסמך על פי
דין להחליט על נקיטת
תימסרעל פי
המוסמך
לגוף אחר
הליכים פליליים אובסעיף קטן
תעודת
התלונה,
משמעתיים(א)בענין
משמעתיים בענין התלונה ,תימסר תעודת
בראשאו
פליליים
הליכים
גוף זה.
שעומד
הממצאים על ידי מי
ציבורגוףאוזה.
עובדבראש
שעומד
מי
ידי
על
הממצאים
(ג) העומד בראש גוף שלפניו התלונן
התלונן עובד ציבור או
שבפניו
העומד
שהועברה אליו (ג)
מי שהוא
גוף זה ,או
בראש חוק
ציבור לפי
תלונת עובד
חוק זה ,או מי שהוא
עובד ציבור
שהועברה אליו
לפיעל
התלונה,
תלונתהגשת
למתלונן ,עם
הסמיך לכך ,יודיע ,בכתב,
מבוססת;הגשת התלונה ,על
למתלונן ,עם
בכתב,
יודיע,
זכותו לקבל תעודתהסמיך
תימצא
תלונתו
לכך,אם
ממצאים
תלונתו תימצא מבוססת;
אם
ממצאים
תעודת
לקבל
הגיש העובד תלונהזכותו
לפני הממונה עליו ,יודיע לו הממונה,
הממונה עליו ,יודיע לו הממונה,
בפני
תלונה
העובד
הגיש
התלונה לבדיקתו של גוף בודק.
בכתב ,אם העביר את
למבקרשל גוף בודק.
לבדיקתו
התלונה
את
העביר
אם
בכתב,
(ד) העתק מכל תעודת ממצאים שנמסרה ,יועבר
ממצאים שנמסרה ,יועבר למבקר
העתק מכל
הפנימי של הגוף (ד)
תעודת היה כזה.
התלונה ,אם
שאליו נוגעת
זה,אם היה כזה.
התלונה,
נוגעת
שאליו
הגוף
של
הפנימי
(ה) תוכן תעודת ממצאים שנמסרה למתלונן לפי סעיף

דיווח על תלונות
ועל ממצאים

משפטי.תעודת ממצאים שנמסרה למתלונן לפי סעיף זה,
בהליך תוכן
לא ישמש ראיה (ה)
.
י
משפט
בהליך
ראיה
ישמש
לא
(א) לא יאוחר מל' בתשרי ,מדי שנה ,ימסור מי שעומד בראש

.3
גוףתלונות
דיווח על
ימסור מי שעומד בראש
בתשרי ,מדי
לו יאוחר
הועברו לא
שהוגשו .3או (א)
שנה,דיווח
בסעיף ,2
תלונותמל'כאמור
ועל ממצאים
שהוגשו או הועברו לו תלונות כאמור בסעיף  ,2דיווח
גוף על אלה:
לנציב תלונות הציבור
אלה:
תלונותאוהציבור
לנציב
לפי חוק זה
עללו
הועברו
שהוגשו
( )1התלונות
הועברו לו לפי חוק זה
להביאאו
שהוגשו
התלונות
לשיבוש
עלול
ונושאיהן ,אלא אם()1כן הגילוי
ונושאיהן ,אלא אם כן הגילוי עלול להביא לשיבוש
הליכי הבדיקה או החקירה;
החקירה;
או
הבדיקה
הליכי
שמסר ,בצירוף העתקיהן; בדיווח
( )2תעודות ממצאים

בצירוף העתקיהן; בדיווח
ממצאים
( )2תעודות
שמסר,הודיעו
אם כן
המתלוננים ,אלא
כאמור יצוינו שמות
המתלוננים,ישאלא אם כן הודיעו
כאמור
שמותמהתעודות
יצוינובאילו
ויצוין בו
שאינם מעוניינים בכך,
באילו מהתעודות יש
ויצוין בו
מעונינים בכך,
המנויות
העילות
שאינם עילה מן
מידע שאין לגלותו בשל
התשנ"ח1998-2
מן העילות המנויות
עילה
המידע ,לגלותו בשל
מידע שאין
(להלן
בסעיף (9א) לחוק חופש
בסעיף (9א) לחוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-( 2להלן
 חוק חופש המידע). חוק חופש המידע).*

1
2

התקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ז ( 17ביולי  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  , 147 -מיום כ"ו באייר התשס"ז ( 14במאי  ,)2007עמ' .160
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;134התשנ"ח ,עמ' .246
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .226
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(ב) נציב תלונות הציבור יגיש לכנסת ,בט"ו בשבט ,מדי שנה,
דין וחשבון הכולל ריכוז של הדיווחים שנמסרו לו לפי סעיף
קטן (א); ואולם לא ייכלל בדין וחשבון מידע המפורט בתעודת
ממצאים שנמסרה למתלונן ,אם הוא הודיע שאינו מעוניין
בכך ,או מידע שאין לגלותו בשל עילה מן העילות המנויות
בסעיף (9א) לחוק חופש המידע".
תיקון סעיף 4

.3
.4

תיקון סעיף 1

.1

בחוק לימוד חובה ,התש"ט1949-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,1בהגדרה "חינוך
חובה" ,במקום "בשלוש עשרה" יבוא "בחמש עשרה" ובמקום הסיפה החל במילים
"ועשר שנות לימוד" יבוא "ושתים עשרה שנות לימוד ,בכיתות א' עד י"ב ,לילדים
ולנערים;".

תיקון סעיף 2
תיקון סעיף 2א

.2
.3

בסעיף (2א) לחוק העיקרי ,המילים "בן  14או  - "15יימחקו.

תיקון סעיף 3

.4

תיקון סעיף 5

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום "מוצדקת" יבוא "מבוססת".
בסעיף  5לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) שר המשפטים יפרסם ,מדי שנה ,קריאה לציבור להמליץ על מועמדים לקבלת
תעודת הוקרה; הקריאה תתפרסם בשני עיתונים יומיים לפחות.
(ג) שר המשפטים יפנה ,מדי שנה ,לנציב תלונות הציבור ,נציב שירות המדינה,
ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל ,החשב הכללי במשרד האוצר ולמבקרים
הפנימיים בגופים שעליהם חל חוק זה ,בבקשה להמליץ על מועמדים לקבלת תעודות
הוקרה; שר המשפטים רשאי לפנות בבקשה כאמור גם לעומדים בראש גופים בודקים
נוספים ,ולעומדים בראש ארגונים שעניינם שמירה על טוהר המידות בשירות
הציבור".
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

*

חוק לימוד חובה (תיקון מס'  ,)29התשס"ז2007-

בסעיף 2א לחוק העיקרי -
( )1בסעיף קטן (א) ,במקום "בגיל  15על פי חוק החניכות ,התשי"ג "1953-יבוא "החל
בגיל  15על פי חוק החניכות ,התשי"ג1953- ,"2ובמקום "בהתייעצות עם שר העבודה"
יבוא "בהסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה";
()2

*
1
2
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בסעיף קטן (ב) ,במקום "שר העבודה" יבוא "שר התעשיה המסחר והתעסוקה".

בסעיף  3לחוק העיקרי -
התקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ז ( 17ביולי  ;)2007הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת  ,162 -מיום י"ז בתמוז התשס"ז ( 3ביולי  ,)2007עמ' .234
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;287התשס"ז ,עמ' .387
ס"ח התשי"ג ,עמ' .108
ספר החוקים  ,2104י"א באב התשס"ז26.7.2007 ,

