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 חוק ועדות חקירה (תיקון מם׳ 2), תשל׳ימ~979ו *

 תיקון סעיף 2 1. האמור בסעיף 2 לחוק ועדות חקירה, תשב״ט-1968! (להלן - החוק העיקרי),

 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(3) הממשלה רשאית, על פי פניית ועדת החקירה, להבהיר,
 להרחיב או לצמצם את נושא החקירה.״

 תיקון מעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(3), אחרי ״של בית משפט מחוזי״ יבוא ״או שופט באמור
 שיצא לגמלאות או שפרש״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ג) ירוא:

 ״(ד) שופט שנתמנה ליושב ראש ועדת חקירה או לחבר בה ויצא
 לגמלאות או שפרש, יוסיף לכהן כיושב ראש או החבר של אותה ועדת

 חקירה.״

 תיקון מעיף 5! 3. בסעיף 15 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״נפטר אותו אדם או שמחמת סיבה אחרת
 לא ניתן למסור לו את ההודעה, רשאית ועדת החקירה, אט ראתה שהדבר דרוש
 לעשיית צדק, להחליט כי ההודעה תימסר לקרוב משפחתו כפי שתקבע הועדה,

 ויושב ראש הועדה יעמיד לרשותו את חומר הראיות כאמור״;

 (2) אחרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד) על אף האמור במעי ף קטן(א) רשאית ועדת חקירה שלא
 להודיע לפלוני כאמור שם, ובלבד ששוכנעה שא־ ן במהלך החקירה כדי
 לפגוע בו ושבדין וחשבון שלה לא תקבע לגביו ממצאים או מסקנות ולא

 תמליץ לגביו המלצות.״

 תיקון מעיף«1 4. בסעיף 18 לחוק העיקרי, במקויז סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) ועדת חקירה תדון בפומבי; ואולם רשאית היא לקיים דיון,
 כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות אנז שוכנעה שהדבר דרוש לשם שמירה
 על בטחון המדינה, על יחסי החוץ של המדינה או על דרכי הפעולה
 החסויות של משטרת ישראל, או לשם הגנה על המוסר או על שלומו

 של אדם.״

2 5, בסעיף 20 (א) לחוק העיקרי, במקום הםיפה המתחילה במלים ״אפ ראתה צורך״ ף 0 י ע ן ם ו ק י  ת

 י יבוא ״אם שוכנעה שהדבר דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה, על יחסי החוץ של המדינה
 או על דרכי הפעולה החסויות של משטרת ישראל, או לשם הגנה על המוסר או על שלומו

 של אדמ״.

2 6, האמור בסעיף 26 לחוק העיקרי ימומן (א) ואחריו יבוא: 8 ף י ע  תיקון ס

 ״(ב) הממשלה רשאית, בצו, באישור ועדה של הכנסת שהממשלה

 * נתקבל גכנסת במט כ״ז באדר תשלים (26 במרס 1979); הצעת התוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1383, תשל״ט,
 עמי 88.

 1 ם׳׳ח תשג״ט, עמי 28; תשל״ב, עמי 28.
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 פנתה אליה, להתיר עיון בדין וחשבון של ועדת חקירה או כדבר אחר
 הנזכר בסעיף קטן(א), או בחלק מהם, אשר לא פורסמו, או את פרסומם.״

 7. שופט שהיה יושב ראש של ועדת חקירה ויצא לגמלאות לפני פרסומו של חוק זה שמירת כהונה
 ברשומות, יחול סעיף 2 לגביו משעת צאתו לגמלאות.

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה י שר המשפטים

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 28) (תיקון מס׳ 2), תשל״ט-1979 *

, תיקון סעיף 11 -ד197!, בסעיף קטן(ב)  ן. בסעיף 11 לחוק הביטוח הלאומי(תיקון מס׳ 28), תשל״ז
׳ בניסן תשל״ט (1 באפריל 1979)״ יבוא ״ט״ו בניסן תש״ם (1 באפריל 1980)״.  במקום ״ד

ץ ל כ ר א ש ן י י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר העבודה והרווחה

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביוש ביז באדר תשל״נז(26 במרס 9ד19); הוראת חוק זה היתה כלולה בהצעת חוק הביטוח הלאומי
 (תיקון מם׳ 34), תשליט—1979, שפורסמה עם דברי הסבר בה״ח 1387, חשל״ט, עמי 100.

 1 ם״ח תשל-ז, עמי 150; תשל״ח, עמי 141.

 חוק לתיקון פקודת המכרות (מס׳ 3), תשל״ט-1979*

 1, בסעיף 120 (ב) לפקודת המכרות!, במקום פסקה (3) יבוא: תיקון מעיף 120

 ״(3) לקבוע הוראות בדבר החזר ההוצאות, כולן או מקצתן,
 לבעל מחצבה ששיקם אותה בעצמו, או לרשות שמורות הטבע,
 אם היא שיקמה את המחצבה בהתאם לסעיף 118, לרבות

 הוראות בדבר תשלום מקדמות.״

ן פ ת ו ע ד ן ג י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר התעשיה, המסחר והתיירות

ן ו ב ק נ ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ׳׳ת באדר תשל״ט (27 במרס 1979); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ת 1371, תשל״ת,
 עמי 16.

, כרך ב׳, פרק צייד, עמי 910; 8״ת תשט״ו, עמי 86; תשל״ג, עמי 192. י  1 הוקי אי
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 המחיר 1 לירה נדפס בדפוס הממשלה, ירושלים


