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 עמוד
 הצעת חוק שירות בטחון(תיקון מס׳ 9) (חיסיון נתונים אישיים), התשנ״ה-־1995 559

 הצעתחוק מבקר המדינה(תיקון מס׳ 29)(ועדתחקירה),התשנ־ד׳-1995 540

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסה מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

 העעת חוק שירות בטחון(תיקון מם, 9) (חיסיון נתונים אישיים),
 התשב״ה-995ו״

 ו. אחרי סעיף 44 לחוק שירות בטחון (נוסח משולב], התשמ׳׳ו-986ו, (להלן - החוק הוספת סעיף 44א'

 העיקרי), יביא:

 •חיסיון נתון 44א. לא ידריש אדם, לא ימסור ולא יעשה שימדש בבל נתרן אישי צבאי,

י אלא אם בן הוסמך לבך על פי דין, או על פי פקודות הצבא, ובלבד ש י  א

 שהדרישה, המסירה והשימוש ייעשו למטרות שלשמן הוסמך: בסעיף

 זה -

 • הצעת חוק מס׳ איתקבדז: הועברה לועדה ביום כיח בחשון התשניה (2 בנובמבר 1994).
 י ס־ח התשמ״ו, עמ׳ 107; התשניד, עבי »2¡ ח׳ח התשניה, עמ׳ 167.
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 ״נתון אישי צבאי״ - הסימול המספרי המציין את מידת התאמתו של אדם

 לשירות הצבאי, וכן כל נתון ששר הבטחרן קבע בצו כי אין לגלותו:

 ״פקודות הצבא״ - הוראות ופקודות כלליות במשמעותן בסעיף 2א לחוק

.״  השיפוט הצבאי, התשט״ו-955וג

 תיקון סעיף 46 2. בסעיף 46 לחוק העיקרי, בסופו יבוא:

 ״(ג) העובר על הוראות סעיף 44א, דינו - מאסר שנה או קנם 10,000 ש״ח.״

ר ב ס  ה

 החלטה זו משקפת את עמדת נציב תלונות הציבור
 ואת עמדת הועדה לענייני ביקורת המדינה.

 יוצא צבא עלול להיפגע מהוצאת ממצא רפואי,
 הקשור לשירותו בצבא, אל גורמים אזרחיים. והעוול
 הנגרס לו גדל במיוחד כאשר אותו ממצא רפואי אינו

 משקף את מצבו הבריאותי המעודכן.

 חברי הכנסת: דוד צוקר, דוד מגן

 הכנסת אישרה ביום כ״ו בטבת התשנ״ד (4 בינואר
 0994, אה סיכומיה והצ/יותיד של הועדה לענייני
 ביקורת המדינה לגבי דו״ח נציב תלונות הציבור, 20. בין

 השאר נאמר בהחלטה;

 ״... ליזום הצעת חוק אשר ההפוף את הפרופיל
 הצבאי לנתון חסוי, אשר ייקבע לצרכים צבאיים פנימיים
 בלבד, וכי מסירתו לנורם אחר תהווה עבירה בת

 עונשין.״

 : ס״ת התשט״ו, עמי דדו.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת:

 העעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס־ 29) (ועדת הקידה), התשנ״ה-995ו*

 תיקון סעיף 14 ו. בחוק מבקר המדינה, התשי״ה׳־958ו [נוסח משולב]1, בסעיף 14, אחרי סעיף קטן(ב)

 יבוא:

 ״(בו) הועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות ובהסכמת המבקר, להחליט על מינוי ועדת
 חקירה גם בנושא הכלול בדין וחשבון על פי סעיפים 15 ו־ס2, ויחולו הוראות הסיפה

 של סעיף קטן(ב).״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המרינה. מינוי ועדת החקירה יהיה בדרך שבה מתמנית
 ועדת חקירה ממלכתית בעקבות דדה נפרד של מבקר

 המדינה.

 חבר הכנסת דוד מנן

 ׳ג(17 במרס 1993).

 ההצעה באה לנתק אה הזיקה שבין הכנת רו״ח
 :פרד לבין סמבית מבקר המדינה א7 סמכות הועדה
 לענייני ביקורת המדינה ליזום הקמח ועדת חקירה
 ממלכתית במקרים יוצאים מהכלל ועל דעת מבקר

 י הצעת חוק מס• צ״ו; הועברה לועדה ביום ב־ד באדר התשנ׳
 1 סייח התשי״ח, עכל• 91: התשמ״ה, עמ׳ 4לו.
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