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בחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין),
התשנ"ז1997-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף  ,1אחרי ההגדרה "גוף ציבורי" יבוא:
""ממונה מטעם המעביד"  -מי שממונה מטעם המעביד על ענייני עבודה של עובד
מסוים או של כלל העובדים;
"ענייני עבודה"  -כל אחד מאלה:
()1

תנאי עבודה;

()2

קידום בעבודה;

()3

הכשרה או השתלמות מקצועית;

()4

פיטורים או פיצויי פיטורים;

()5

הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה".

בסעיף  2לחוק העיקרי -
()1

האמור בו יסומן "(א)" ,ובו ,במקום "בתנאי" יבוא "בענייני";

()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) לא יפגע ממונה מטעם המעביד בענייני עבודה של עובד ,ולא יגרום לפגיעה
בענייני עבודתו או לפיטוריו ,בשל כך שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד
של אותו מעביד ,או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור".

בסעיף  3לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) -
(א) ברישה ,אחרי "בהליך" יבוא "אזרחי";
(ב) בפסקה ( ,)1בסופה יבוא "וכן רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים
שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה  -פיצויים לדוגמה) ,בסכום שלא יעלה על 50,000
שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לפסוק פיצויים לדוגמה בסכום שלא יעלה
על  500,000שקלים חדשים ,בשל חומרת ההפרה או נסיבות הנוגעות להפרה,
לרבות התנהגות המפר או היותה הפרה חוזרת;";
(ג) בפסקה ( ,)2אחרי "פיטורין" יבוא "או צו המורה על העברת העובד למשרה
מתאימה אחרת";

()2

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א )1בפסיקת פיצויים לדוגמה לפי סעיף קטן (א)( )1רשאי בית הדין להתחשב -
( )1בקנס שהוטל על המפר לאחר שהורשע ,בשל אותה הפרה ,בעבירה
לפי חוק זה;
( )2בפיצויים מיוחדים שנציב תלונות הציבור ציווה לתתם לפי סעיף
45ג(ב) לחוק מבקר המדינה ,התשי"ח[ 21958-נוסח משולב].
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.9

תחולה

הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה יחולו על פגיעה בענייני עבודה של עובד או
פיטורי עובד בניגוד להוראות סעיף  2לחוק העיקרי ,שאירעו -
()1

לעניין מעביד  -מיום תחילתו של חוק זה (להלן  -יום התחילה) ואילך;

()2

לעניין ממונה מטעם המעביד  -מתום שלושים ימים מיום התחילה ואילך;

בסעיף זה" ,ענייני עבודה"" ,ממונה מטעם המעביד"  -כהגדרתם בסעיף  1לחוק העיקרי
כנוסחו בסעיף  1לחוק זה.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

אלי ישי
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס'  ,)24התשס"ח2008-*
תיקון סעיף 18א

.1

בחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981- ,1בסעיף 18א ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
"(ב) השר ,באישור ועדת הכלכלה של הכנסת ,רשאי לקבוע הוראות בעניינים המפורטים
בסעיף קטן (א)( )2עד ( ,)4לעניין חוזה למתן שירות לתיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין
גם שלא לאחר מכירה ,לרבות תיקון והחלפה כאמור בתקופת אחריות ארוכה יותר
מהתקופה שנקבעה לפי סעיף קטן (א) ,ולעניין חוזה למתן שירות שבו השירות מותנה
בתקינות טובין הנמצאים אצל הצרכן.
(ג)

( )1נדרש ביקור טכנאי במענו של צרכן ,לשם קיום חיובים לפי סעיף קטן (א)
בתקופת אחריות שנקבעה לפי אותו סעיף קטן ,או בהתאם לחוזה למתן שירות
שבו השירות מותנה בתקינות הטובין הנמצאים אצל הצרכן ,או בהתאם לחוזה
למתן שירות מסוג שקבע השר ,יתאם מי שמחויב לתת שירות לפי הוראות סעיף
זה (בסעיף זה  -נותן השירות) את המועד ואת שעת הביקור עם הצרכן.
( )2זמן ההמתנה לטכנאי כאמור בפסקה ( )1לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה
שתואמה ,ואולם נותן השירות רשאי להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית
כתחליף לתיאום האמור ,ובלבד שזמן ההמתנה של הצרכן במענו לא יעלה על
שעתיים והובהר לצרכן שהוא רשאי לסרב להצעה כאמור אם אין בה כדי להקל
עליו.
( )3נותן השירות רשאי להודיע לצרכן ,לא יאוחר משעה  20:00בערב שקדם
למועד הביקור שתואם ,על דחיית ביקור טכנאי ,ולתאם עמו מועד ושעה חדשים
לביקור ,ובלבד שאין בדחיה כאמור כדי לדחות את מתן השירות מעבר לפרק הזמן
שנקבע לכך לפי דין.
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