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 מתפרפמת כזה הצעת חוה מטעם הממשלה:

 חוק ועדות חקירה (תיקון מס׳ 2), תשל״ט-1979

 1. האמור בסעיף 2 לחוק ועדות חקירה, תשכ״ט-1968 ! (להלן - החרק העיקרי),
 יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הממשלה רשאית, על פי פניית ועדת החקירה, להבהיר או
 לשנות את נושא החקירה.״

 2. בסעיף 4 (כ) לחוק העיקרי, אחרי ״של בית משפט מחוזי״ יבוא ״או שופט כאמור
 שיצא לגמלאות או שפרש״,

 תיקון סעיף 13 3. בסעיף 15 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא ״נפטר אותו אדם או שמחמת סיבה אחרת
 לא ניתן להודיע לו במה הוא עלול להיפגע, רשאית ועדת החקירה, אם ראתה
 שהדבר דרוש לעשיית צדק, להחליט כי ההודעה תימסר לקרוב משפחתו כפי
 שתקבע הועדה, ויושב ראש הועדה יעמיד לרשותו את חומרהראיות כאמור״{

 תיקון סעיף 2

 תיקון סעיף 4

ר כ ס  ה

 פעיו* 3 םעיף 15 לחוק העיקרי קובע לאמור:

ע ג פ י ה ל ל ו ל ע ם ה ד ן א י ד  ״

 15. (א) ראתה ועדת חקירה שפלוני עלול להיפגע מן
 החקירה או מתוצאותיה, יודיע לו יושב ראש הועדה במה
 הוא עלול להיפגע ויעמיד לרשותו, בדרך שימצא לנכק,
 את חומר הראיות הנוגע לאותה פגיעה והגמצא בידי
 הועדה או בידי מי שהוטל עליו לאסוף חומר לפי סעיף
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 (ב) אדם שהודע לו כאמור בסעיף קטן(א) רשאי
 להתייצב לפני הועדה, בעצמו ואם על ידי עורך
 דין, להשמיע דברו ולחקור עדים, אף אם כבר העידו
 לפני הועדה, ורשאית הועדה להתיר לו.להביא ראיות,

 והכל בעגץ הפגיעה כאמור.

 (ג) מי שהועמד לרשותו חומר ראיות כאמור בסעיף
 קטן (א) לא יפרסם דבר מתוך החומר, אלא באישור

 מוקדם מאת הועדה.׳׳

 מוצע לתקן את הסעיף בשניים.

 1. מוצע להסמיך את ועדת החקירה שלא להודיע
 לאדם שהוא עלול להיפגע מהחקירה או מתוצאותיה, אך
 במקרה זה לא תקבע הועדה בדו-׳ח שלה ממצאים או

 מסקנות לגבי אותו אדם ולא תמליץ לגביו המלצות.

 ההוראה הקיימת, המחייבת הודעה לצל אדם העלול
 להיפגע כאמור, והזכות הנלווית של עיון בחומר הראיות

י ר ב  ד

 פעיף 1 סעיף 2 לחוק העיקרי קובע לאמור:

 ־׳2. בהחלטה על הקמת ועדת חקירה תגדיר הממשלה
 את הענין שיהיה נושא החקירה.״

 יש ורק לאחד שועדת החקירה החלה לעיין בנושא
 החקירה, כפי שהגדירה אותו הממשלה, מתברר כי יש
 לשנות את ההגדרה או להבהירה, וההצעה באה לאפשר

 זאת.

״ 2 סעיף 4 לחוק העיקרי ענינו מינוי יושב ראש ״  ה

 ועדה וחבריה, וסעיף קטן(ב) קובע לאמוד:

 ״(ב) יושב ראש ועדת חקירה יהיה שופט של בית המש־
 פט העליון או שופט של בית משפט מחוזי; היו בועדה
 יותר משופט אחד, יהיה יושב ראש הועדה - השופט של
 בית המשפט מן הדרגה הגבוהה יותר: ואם היו בה יותר
 משופט אחד של בית משפט מדרגה אחת - הותיק שבהם

 לכהונה באותו בית משפט.״

 מוצע כי ליושב ראש ועדת חקירה יכול שיתמגה גם
 שופט של בית המשפט העליון או של בית המשפט המחחי

 שיצא לגימלאות או שפרש.

 ההצעה הולכת בעקבות חוק השופטים(תיקץ מס׳ 4),
 תשל״ח-1977, שלפיו הותר לשר למנות ליושב ראש של
 ועדות או של גופים מעין שיפוטיים - גם שופט שיצא
 לגימלאות או שפרש, ובכך ניתן לנצל את הידע והנסיץ

 שנצטברו אצלו, אף שאינו יושב עוד על כס המשפט.

 * ס״ת לןשכ-ט, עמי 28; תשל׳׳ב, עמי 28.
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 _ (2) אתרי סעיף קטן(ג) יבוא:

 ״(ד< על אף האמור בסעיף קטן נא), רשאית ועדת חקירה שלא
 להודיע לפלוני כאמור שם, ובלבד שבדין וחשבון שלה לא תקבע לגביו

 ממצאים או מסקנות ולא תמליץ לגביו המלצות.״

 4, בסעיף 18 (א) לחוק-העיקדי, אחרי ״בטחון המדינה״ יבוא ״על דרכי הפעולה החסויות תיקון סעיף 18
 של משטרת ישראל או על יחסי החוץ של המדינה״, ובסופו יבוא ״או של עד״.

 5, כסעיף 20 (א) לחוק העיקרי, אחרי ״בטחון המדינה״ יכוא ״על דרכי הפעולה החסויות תיקון סעיף 20
 של משטרת ישראל או על יחסי החוץ של המדינה״, ובסופו יכוא ״או של עד״.

 6, האמור בסעיף 26 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יביא: תיקון סעיף 26

 ״(מ הממשלה רשאית, בצו, להתיר עיון כדין וחשבון של ועדת י
 חקירה או כדבר אחר הנזכר כסעיף קטן (א), או בחלק מהם, אשר לא

 פורסמו, או את &רםומם.״

ר ג ס י ה ר כ  ד

 היא לקיים דיק, כולו או מקצתו, בדלתיים סגורות אם
 ראתה צורך בכך לשם שמירה על בטחון המדינה, לשם

 הגנה על המוסר או לשם הגנה על שלומו של קטץ.-

 ׳20. (א) ועדת חקירה תפרסם ברבים את הדין וחשבון
 שלה סמוך אחרי הגשתו לממשלה; ואולם רשאית היא שלא
 לפרסם את הדין וחשבון, כולו או מקצתו, אם ראתה
 צורך בכך לשם שמירה על •בטחץ המדינה, לשם הגגה

 על המוסר או לשם הגנה על שלומו של קטין.״

 מוצע שועדת חקירה תהיה רשאית לקיים דיון
 בדלתיים סגורות ולשמור בסוד את הדו״ח שלה לא רק
 כדי לשמור על בטחק המדינה, אלא גם כדי לשמור על
 סודיות דרכי הפעולה של משטרת ישראל ועל יחסי החוץ
ק כדי לשמור על שלומו של קטץ  של המדינה; ולא ר

 אלא גם לשמור על שלומו של עד.

 פעי!* 6 סעיף 26 לחוק העיקרי קובע לאמוד:

ם ו ס ר ר פ ו ס י א ׳  ׳

 26. המפרסם, ללא אישור, דבר מתוך חומר שהועמד
 לרשותו כאמור.בסעיף 15 או מפרסם דבר מתוך דיון
 של ועדת חקירה שהתקיים בדלתיים,סגורות או מתוך
 דין וחשבון או פרוטוקול של ועדת חקירה שלא פורסם,

 דינו ^ מאסר ששה חדשים.״

 עם חלוף הזמן געלמת בדרך כלל המניעה לפרסום.
 מוצע להסמיך את הממשלה ליתן היתרים להסרת מעטה
 הסודיות מדו״חות של ועדת חקירה ומחומר אחר שלה,

 והתייצבות לפני הועדה, הכבידה במקרים מםויימדם על
 ועדות חקירה שהוקמו בעבר, ולפחות במקרה אחד,
 בועדת אנרנט לענין:מלחמת יום הכיפורים, הגיעה הו
 עדה למסקנה שהדרך היחידה הפתוחה לפניה היא לצמ
 צם את הפירוש לסעיף 15. ההצעה מיועדת לאפשר
 לועדות חקירה לתת פירוש מלא ורחב להוראת ם£יף
 15 על ידי כך שתבליט בשלב כלשהו של דיוניה לגבי
 מי היא תקבע ממצאים, תסיק מסקנות או תמליץ המל
 צות, ולאלה היא תמסור את ההודעה כי הם עלולים
 להיפגע מן/החקירה או מתוצאותיה׳ ותאפשר להם את

 מלוא ההגנה על זכדותיהם.

 בדרך זו יובטח כליל מצד אחד העקרון שלא תתקבל
 הכרעה לגבי שמו אן פעולתו של אדם בלי שיעמדו לו כל
 הזכויות הטבעיות המתחייבות, ומצד שני תוכל ועדת
 החקירה לגווט את פעולתה בדרך יעילה שתשאיר יבידיה
 את מלוא שיקול הדעת והסמכות בכל הנוגע להיקף
 חקירתה ולשאלה לגבי מי מן הגוגעים בנושא היא תקבע

 ממצאים, מסקנות או המלצות.

 2. מוצע לאפשר לקרובו של נפטר לעיץ בחומר
 הראיות ולהתייצב לפני ועדת החקירה אם הועדה מצאה
 שהנפטר עלול להיפגע מן החקירה או מתוצאותיה;
 הועדה תחליט על כך אם ראתה שהדבר דרוש לעשיית
 צדק. ההודאה הנזכרת בהצעה(א) תחול גם במקרה זה.

 פעיפיפ סעיפים 18 (א) ו־20(א) לחוק העיקרי מודים
 4 ו־5 לאמור:

 *18. נא) ועדת חקףרה תדון בפומבי; ואולם רשאית
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ר ! ^ נדפס בדפוס הממשלה, ירושלימ ד ז מ  ה


