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 עמוד

 הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מם׳ 35) (דוחות חסויים), התשם״ה—2005 ו6

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם הוועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת:

 העעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס׳ 35) (דוחות חסויים), התש0־ה-2005*

, (להלן - החוק העיקרי), תיקון סעיף 17 [ ב ל  1. בחוק מבקר המדינה, התשי״ח-958ו [נוסח משו
 בסעיף 7 ו -

א) יבוא: ) ף קטן ) אחרי סעי ו ) 

ל דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, שלגביהם  ״(או) העתק ש
ונו ומצא על ידי המבקר, לעי ר בסעיף קטן (א), י ועדה החלטה כאמו  קיבלה הו

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לעניני ביקורת המדינה של הכנסת להטיל חיסיון על דוחות
 וחוות דעת של מבקר המדינה מטעמים של בטחון המדינה,
 יחסי החוץ שלה או שמירה על יחסי סחר בינלאומיים של
 המדינה. הנושאים הנדונים בדוחות חסויים מעין אלה,
 נדונים לעיתים גם בידי ועדת החוץ והבטחון של הכנסת.
 מוצע, כי דוחות וחוות דעת באמור יועברו גם לעיונו של
 יושב ראש ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, והוא יהיה
 רשאי להביא, בתיאום עם יושב ראש הוועדה לעניני

 כללי. הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס׳ 35) (דוחות
 חסויים), התשם״ה-2005, המתפרסמת בזה, הינה
 פרי יוזמה של מבקר המדינה, אשר מבקש לשנות את
 ההסדר הקיים כיום לגבי הדיון בדין וחשבון או חוות דעת
 העוסקים בעניני בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה וכיוצא

 בזה.
 סעיף 1 סעיף 17(א) לחוק מבקר המדינה התשי״ח—1958
 [נוסח משולב] (להלן — החוק), מאפשר לוועדה

 י הצעת חוק מם׳ פ/2068 הועברה לוועדה ביום י״א בתמוז התשס״ד (30 ביוני 2004); הצעת חוק מס׳ פ/94 הועברה לוועדה ביום כ״ח
 בתשרי התשס״ה (13 באוקטובר 2004).

 ס׳׳ח התשי״ח, עמי 92; התשס״ג, עמי 524.
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 של יושב ראש ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, והוא יהיה רשאי, בתיאום עם
 יושב ראש הוועדה, להביאו לידיעת ועדת משנה של ועדת החוץ והבטחון של
 הכנסת שהענין הנדון בו מצוי בתחום סמכותה: אין בהוראה זו כדי לגרוע

 מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה.״

 (2) במקום סעיף קטן(ג) יבוא -

 ״(ג) בשים לב לצורך לשמור על בטחון המדינה, רשאי המבקר, לאחר
 שהממשלה הביאה בפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו, להחליט כי דין וחשבון
 או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם, לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסם

 דבר מהם.

 (ד) הערות ראש הממשלה ותגובות הגופים המבוקרים לגבי דין וחשבון או
 חלקים ממנו, שלגביהם הוחלט כאמור בסעיף קטן(א) או(ג), לא יונחו על שולחן

 הכנסת ולא יפורסמו.״

 תיקון סעיף 18 2. בסעיף 18 לחוק העיקרי —
 (ו) אחרי סעיף קטן(א) יבוא —

 ״(או) דין וחשבון, חוות דעת או חלקים מהם שלגביהם קיבלה הוועדה החלטה
 כאמור בסעיף 17 (א) ידונו על ידי ועדת משנה של הוועדה שתוקם לפי הוראות

.  סעיף 5 לחוק הכנסת, התשנ״ד-994ו2

 (א2) דין וחשבון, חוות דעת או חלקים מהם, שלגביהם קיבל המבקר החלטה
 כאמור בסעיף 17 (ג), יומצאו ליושב ראש הוועדה ויובאו לידיעת יושב ראש ועדת
 החוץ והבטחון של הכנסת, ושניהם ידונו בהם: בריון כאמור, יהיו להם הסמכויות

 הנתונות לוועדה על פי כל דין, ויושב ראש הוועדה יהיה היושב ראש.״
 (2) בסעיף קטן (ג), אחרי ״7ו(א),״ יבוא ״וכן סיכומים והצעות לגבי דין וחשבון או
 חלקים ממנו שלגביהם קוים דיון כאמור בסעיף קטן(א2),״ ובמקום ״כאילו אישרה אותם
 הכנסת־ יבוא ־כאילו אישרה אותם הכנסת: סיכומים והצעות כאמור בסעיף קטן זה

 יומצאו לראש הממשלה־.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בפניו טעמים סבירים, ובשים לב לצורך בשמירה על בטחון
 המדינה להטיל חיסיון מוחלט על דין וחשבון או חוות דעת
 שהכין, אולם לא יהיה מצב שבו המבקר ימנע מלתת דין

 וחשבון.
 סעיף 2 מוצע לקבוע כי דין וחשבון שנערך כאמור בסעיף
 17(א), יידון על ידי ועדת משנה של הוועדה לעניני
 ביקורת המדינה (סעיף קטן (א1) המוצע בפסקה (ו». עוד
 מוצע לקבוע(בסעיף קטן(א2» המוצע באותה פסקה כי דין
 וחשבון שלגביו החליט המבקר כאמור בסעיף קטן 17 (ג)
 יומצא ליושב ראש הוועדה לעניגי ביקורת המדינה ויובא
 לידיעת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ושניהם

 יקיימו בהם דיון.

 מוצע בפסקה (2) כי סיכומים והצעות שיתקבלו בדיון
 כאמור לא יונחו על שולחן הכנסת, בדומה לסיכומיה
 והצעותיך; של הוועדה לעניני ביקורת המדינה לגבי דוחות

 חסויים אולם יומצאו לראש הממשלה.

 חברי הכנסת: מתן וילנאי, יובל שסייניץ, p בהן, חיימ דמון

 ביקורת המדינה, את תוכנם לידיעת ועדת משנה של ועדת
 החוץ והבסחון של הכנסת כשזו דנה בנושאים שבהם עסק
 אותו דין וחשבון. תיקון זה לא יביא לשינוי במצב הקיים,
 לטיו ממצאי הדוחות וחוות הדעת האמורים יידונו על ידי
 הוועדה לעניני ביקורת המדינה של הכנסת, ככל רוח או

 חוות דעת אחרת של מבקר המדינה (פסקה (1)).
 סעיף 7 ו(ג) לחוק בנוסחי היום קובע לאמיר:

 ״(ג) בשים לב לצורך לשמור על בטחון המדינה רשאי
 המבקר. אם הממשלה תביא לפניו נימוקים סבירים להנחת
 דעתו, לתת דין וחשבון מוגבל על ענף או יחידה שביקר, או
 להימנע ממתן דין וחשבון עליהם: המבקר יודיע לוועדה,
 בע6 פה ובצורה הנראית לו, מה הם היחידה או הענף
 שביקר ונתן עליהם דין וחשבון מוגבל או נמנע מלתת דין

 וחשבון עליהם.״
 כדי לאפשר פיקוח פרלמנטרי, מוצע לשנות הסדר זה,
 באופן שהמבקר יוכל להחליט, לאחר שהממשלה תביא

 2 סייח התשנ״ד עמי 140.
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