
התשנ"ח1997* ,(33 מס' (תיקון הצבאי השיפוט חוק

538 סעיף בותיקון האמור ,538 בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשט''ו1955 הצבאי, השיפוט בחוק ו.
יבוא: ואחריו '(א)'' יסומן

'. דין בית בפני או משפט בית בפני המתקיים הליך  'משפט'' זה, בסעיף ''(ב)

סעיף הוספת
339א

יבוא: העיקרי לחוק 539 סעיף אחרי .2

צבאי "תחקיר זה בסעיף (א) 539א.

לאירוע בנוגע הצבא, לפקודות בהתאם בצבא, שנערך בירור  'תחקיר
אליהם, בקשר או מבצעית, פעילות או אימון במהלך שהתרחש

חוקר; שופט או חוקרת צבאית משטרה בודק, קצין  חוקר' 'גוף

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1997 בנובמבר 4) התשנ"ח בחשון ד' ביום בכנסת נתקבל .
17) התשנז בסיון י"ב מיום ,2625 חוק ובהצעות 230 עמ' ,(1997 במרס 10) התשנ"ז ב' באדר א' מיום ,2597

.364 עמ' ,(1997 ביוני
.366 עמ' התשנ"ו, ;171 עמ' התשט"ו, ס"ח 1



בצי; קבעו הבטחון ששר אחר גוף או הממשלה, משרדי  ציבורי'' ''גוף

538(ב); בסעיף כהגדרתו  ''משפט

ו(3). בסעיף252(א)(2) כמשמעותו בודק קצין  בודק "קצין

אלה: הוראות תחקיר לענין יחולו דין, בכל האמור אף על (ב)

חומר כל התחקיר, פרוטוקול בתחקיר, שהושמעו הדברים (ו)

והמסקנות הממצאים הסיכומים, וכן במהלכו, שהוכן אחר
למעט במשפט, כראיה יתקבלו לא התחקיר), חומר  (להלן
חשוב פרט העלמת או כוזבת ידיעה מסירת בשל במשפט

בתחקיר;

יימסר, הוא ואולם אדם כל בפני חסוי יהיה התחקיר חומר (2)

להם דרוש שהתחקיר בצבא גופים לאותם רק חלקו, או כולו

תפקידם; מילוי לצורך

חוקר; לגוף יימסר לא התחקיר חומר (3)

או הראשי הצבאי לפרקליט יימסר התחקיר חומר (א) (4)

לסוגי בנוגע או מסוים לאירוע בנוגע בקשתו, לפי לנציגו,
אירועים;

חומר כי סגנו או הראשי הצבאי הפרקליט מצא (ב)

או בדיקה המצדיק עבירה, לביצוע חשד מגלה התחקיר
בקצין שנועץ לאחר הוא, רשאי חוקר, גוף ידי על חקירה

לפתוח חוקר, לגוף בכתב, להורות לפחות, אלוף שדרגתו
בחקירה; או בבדיקה

לפתוח סגנו או הראשי הצבאי הפרקליט הורה (ג)
האירוע נסיבות את בהוראתו יתאר בחקירה, או בבדיקה
עלה בשלן אשר הסיבות ואת התחקיר, נערך שבעקבותיו
דבר להוראה יצורף לא ואולם העבירה; לביצוע החשד
אדם כלפי חשד על תצביע לא והיא התחקיר, מחומר

באירוע, מעורב שהיה

העברת לאשר רשאי לכך, הסמיך שהוא מי או הרמטכ''ל (5)
לגוף חלקו, או כולו התחקיר, חומר או התחקיר ממצאי סיכום

רשאי וכן בלבד, תפקידו מילוי לצורך לו, דרוש שהמידע ציבורי
בדבר; הנוגע לאדם התחקיר ממצאי סיכום העברת לאשר הוא
כי חשש קיים אם כאמור, סיכום או חומר יועבר לא ואולם

המדינה; בבטחון תפגע העברתו

סיכום או התחקיר חומר ,(5) בפסקה האמור אף על (6)

דין; פי על פלילית חקירה שעורך למי יועבר לא ממצאיו,

הכנסת, של והבטחון החוץ ועדת של משנה ועדת (7)

התחקיר.'' חומר את בקשתה, לפי תקבל חסויות, שישיבותיה

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

מרדכי יצחק
הביטחון שר


