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נזונפרסמת כזה הצעת חיק מטעפ הועדה לענייני ביקורת המדינה של •הכנשת :

זזוק מבקר המדינה )תיקון מסי  ,(14התשמ״ז1987-

][75

בחוק מבקר המדינה ,התשי״ח—&] 195נוסח משולב[ ')להלן — החוק העיקרי(,
.1
אחרי סעיף 8נ יבוא:
1

18א) .א( בקשר לדיוני •הועדת בדין וחשבון המבקר או בחוות דעת
שהגיש מבקר המדינה לבקשת הועדה ,רשאי יושב ראש הועדה לזמן בצו
כל אדם .שיש לו או שיכול להיות לו מידע על הנושא הנדון ,להתייצב
לפני הועדה כדי להגיב על בקורתו של המבקר או ליתן עדות או •להמציא
תעודות ומסמכים או לחוות דעה ,הכל כפי שיפורש בצד הזימון; יושב ראש
הועדה חייב לזמן בצו אדם באמור אם באה דרישה לכך מאת הועדה או
מאת לפחות שלושה מחבריה.

•׳סמכויות ע ז י
לויעדי

׳

)ב( יושב־ ראש הועדה רשאי לדרוש מאדם שזומן להתייצב לפני
הועדה להגיב או ליתן עדות או להוות דעה ,להגיש לה ,לפחות יום אחד
לפני התייצבותו ,את תמצית תגובתו ,עדותו או הוות דעתו.
)ג( הועדה רשאית לצוות על אדם שהתייצב לפניה כדי להגיב
או להעיד או לחוות דעה שימציא לה תעודות ומסמכים שברשותו ,כפי
שיפורש בצו; הועדה חייבת ליתן צו כאמור אם באה דרישה לכך מאת
לפחות שלושה מחבריה.
)ד( החליטה הועדה כי עדות ,תעודה או מסמך ,אוי חלק מהם,
שמסר לועדה מי שהתייצב לפניה לפי סעיף זה ,יישמרו בסוד ,לא יגלה
אותם אדם ולא לפרסמם.
)!ה( חוק לתיקון דיני הראיות )אזהרת עדים וביטול שבועה(,
התש״ם— , 1980וסעיפים ) 241א( וי 242לחוק העונשין ,התשל״ז—
' ,»1977יחדלו בשינויים דימחוייבים על מי שזומן להתייצב •לפגי הועדה,
כאילו היו דיוני הועדה •הליך שיפוטי; לענין סעיף  240לחוק העונשין,
התשל״ז— ,1977דין הוועדה כדין רשות.
2

דברי
מוצע לתת לועדה לענייני ביקורה ־מדינה
של הכנסת סמכויות עזר שהיא תוכל
^
להפעיל לקראת .ההנחה של סיכימיה והצעות״ על
שולחן הכנסת.
אדם שיש לו או שיכול לה־דת לד מידע על הנושא
הנדון ,יכול! שמומן להתייצב לפני הועדה -מטרת
הזימון יכולה להיות —
1

ע

הסבר
)(1
)(2
)(3
)(4

להגיב על ביקורת המבקר;
ליתן עדות;
להמציא תעודות ומסמכים;
להוות דעה.

המזמן להתייצב יהיה יושב ראש הועדה ,מיזמתו
או מיזמת שלושה מחברי הועדה.

 1סייח ד.וזשי״ח ,עמ׳  , - ;92ת י ^ כ ״ ב  .ע ״ ו ע  ; 6־ '  ;42ה ״ ש כ ״ ד  ,־  i 5׳  ;42התשכי׳ט ,עמי  ;98ודתשל״א ,עמי ;112
התשל״ב ,ע  ;134 ' 2הת^-ל״ד ,עכ״  ;38הר״״ל׳יוז ,ע ־ •  R ;5ה ת ד ז ק י ״ ה  ,עמ׳  ;53הוזעו״ם&s ,׳  ;16זזחשמ״א ,עמ׳ ;280
ד׳תסכ״ד ,עכ•  37ועני׳ . 1 2 9
,

2
3

סייח ד ת ש ״ ם  ,עמי .202
ס י ח הח־של׳׳ז ,עמי .226

318

X .
.יי"

ה צ ע ו ת חוק  ,1347ט״ז ב א ב התשמ״ז,

I1.S.1

)ו( עדות שנמסרה לועדה לא תשמש ראיה בשום הליך משפטי
או משמעתי ,חוץ ממשפט פלילי בשל מסירת אותה ־עדדת.
)ז( מי שזומן להתייצב לפני הועדה ולא התייצב או נצטווה
להמציא לה תעודה או מסמך ולא המציאם ,רשאי בית המשפט המחחי
בירושלים ,לאחד שנתן לו הזדמנות לטעון לפניו ,להשתמש כלפיו
בסמכויות הנתונות לבית המשפט לפי סעיפים  111עד  114לחוק סדר
הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב— * 1982והוראות סעיף  115לחרק
האמור יחולו.
)ח( מינתה הועדה מבין חבריה ועדת משבה ,יהיו סמכויות הועדה .
לפי סעיף זה נתונות לועדת המשנה ,וסמכויות יושב ראש הועדה לפי־
םעיף זה — ליושב ראש ועדת המשנה ,ובלבד שנושא הדיון עלה על
סדר יומה של ועדת המשנה באישורו של יושב ראש ־ועדה.
1

)ט( .לא יזומן לפי סעיף זה נשיא המדינית או יושב ראש הכנסת
או נושא משרה שיפוטית ,ולא יידרש המבקר או עובד מעובדי משרדו
או היועץ המשפטי •לממשלה להעיד לפני הועדה או להמציא לה.תעודות
ומסמכים.״
.2

אתרי סעיף  19לחוק העיקרי י

-עיצום תקציבי

ה ו ס פ ת סעיף 19א

ב ו א :

19א .ראתה ועדה משותפת של ועדת הכספים והועדה לענייני ביקורת
המדינה של הכנסת ,כי ליקוי שהצביע עליו המבקר בדין וחשבון שנתי
לא תוקן לדעתו במידה סבירה ,כמפורט •בדין וחשבון נוסף של המבקר
או בדו״ח מעקב שלו או של שר הכלכלה והתכנון ,רשאית היא ,לאחר
התייעצות עם המבקר ,להביא לפני הכנסת הצעה להחלטה שלפיה תופסק
או תצומצם הוצאת תקציבית •למטרות המוגדרות בהחלטה או מתוך
תכניות תקציביות המצויינות בה ,ויראו את החלטת הכנסת כהעברה
לפי סעיף ) 11ה( להוק יסודות התקציב ,התשמ״ה— . 1985״
?

דכרי
לפי החלטת הועדה אפשר יהיה להזהיר את מי
שהתייצב שעליו להגיד את האמת ,ועל דברים
שנאמרו אחרי *:זהרה כזאת יחולו הוראות חוק
העונשין לענין עדות שקר ועדויות סותרות .במקביל
לכר מוצע כי הת:דה תוכל לקבוע כי עדות או תעודה
או מסמך שמסר המתייצב יישמת בסוד.
הסמכות לנקוש אמצעים כדי לכפות אדם להתייצב
תהיה מסורה לבית המשפט המחוזי בירושלים ,ועל
החלטתו בעניץ זד; יהיה ערעור לבית המשפט העליון.
לועדת ממונה של הועדה ,וליושב ראש של ועדת
4
5

הםכר
משנה ,יהיו הסמכויות של הועדה ושל היושב ראש
שלה לפי הסעיף המוצע ,אם נושא הדיון עלה על סדר
יומה באישור יושב ראש הועדה.
לא יזומנו כלל לפי הסעיף המוצע נשיא המדינה
או יושב ראש הכנסת אד נושא משרה שיפוטית;
מבקר המדינה ועובדי משרדו והיועץ המשפטי
לממשלה לא יידרשו לפי סעיף זה להעיד או להמציא
תעודות ־מסמכים.
_״״ ״

מוצע •כי הכנסת ,בהחלטה לפי הצעת
ועדה משותפת של ועדת הכספים והועדה

ס״ית ד׳תשמ״ב ,יעפ׳ .43
ס״ח קתשמ״ה ,עמי .60
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תיקון0עיף28

.3

בסעיף  28לחוק העיקרי ,סעיף.קטן )א( ,בסופו יבוא:
״) (4המגלה או מפרסם דבר שהוועדה החליטה לפי סעיף 18א )ד( שיישמר
בסוד.״

דברי
לענייני ביקורת המדינה ,תוכל להעביר לרזרבה
הכללית סכומים מהוד תקציבו של משרד שלא תיקן
ליקוי שהוזהר עליו בדו״ח שנתי של מבקר המדינה
ובדר׳ח נוסף או בדו״ח מעקב שלו או של שר הכלכלה
והתכנון.

הסכר
מוצע כי המגלה או מפרסם דבר שהועדה
״
 °החליטה כי יישמר בסוד ,יהיה דינו
מאסר שנה.
&

ע

3

מתפרסמת כזה הגעת חוק מטעם ועדה משותפת על ועדת הכספים
וועדת החוץ והכסחזן של וזממז:

חוק חיילים משוחררים )מענק הסתגלות( ,החשמ״ז—1987
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בל חייל המשתחרר משירות סדיר לפי חוק שירות בטחון ]נוסת משולב[ ,התשמ״ו
.1
— • 1986י ,של יותר מששה חדשים רצופים ,יהיה זכאי למענק לפי חוק זה מאת המדינה.
סכום

.2

המענק ישולם בשלושה שיעורים שווים של  900שקלים חדשים כל אחד —
) (1ב־ 1בספטמבר שלאחר השחרור;
) (2ב־ 1בספטמבר בשנת שלאחר מכן;
) (3ב־ 1בספטמבר בשנה שלאחר מכן;
ובלבד שחייל ששירת פחות משלוש שנים יהיה זכאי לששית מכל אחד משיעורי
המענק בשל כל תקופה של ששה חדשים ששירת• ,ולענין זה תעוגל תקופה אחת
של שלושה חדשים או יותר כלפי מעלה.

המענק לפי חוק זה יהיה בנוסף לכל הענקה אחרת המשתלמת לחייל משתחרר
.3
לפי דין או לפי פקודות הצבא.
ביציע ו ת ק נ ו ת

שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניו הנוגע
.4
לביצועו.

ת ח י < ה יתחליזד,

תהילתו של חוק זה ביוש ז׳ באלול התשמי־ז } 1בספטמבר  (1987והוא יחול אף
.5
על מי שהשתחרר לפני כן ,ואולם לא יזכה אדם לפיו בשיעור מענק זולת המגיע לו
לפי סעיף  2ביום התחילה או אחריו.
חבר ה כ נ ם ת ^ ד א ק אמיר
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