חוק מבקר המדינה )תיקון מס'  ,(35התשס"ה*2005
תיקון סעיף

17

.1

בחוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[ )להלן  החוק
) (1אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

העיקרי( ,בסעיף 17



).או( העתק של דין וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם,
שלגביהם קיבלה הוועדה החלטה באמור בסעיף קטן )א( ,יומצא על ידי
המבקר לעיונו של יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,והוא יהיה
רשאי ,בהסכמת יושב ראש הוועדה ,להביאם לידיעת ועדת משנה של ועדת
החוץ והביטחון של הכנסת שהענין הנדון בהם מצוי בתחום סמכותה ,אין
בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויותיה של הוועדה לפי חוק זה".
הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות

1

התקבל בכנסת ביום י*ד בשבט התשסה ) 24בינואר ;(2005
חוק הכנסת   ,62מיום כ"ב בטבת התשס"ה ) 3בינואר  ,(2005עמ' .61
ס"ח התשי'ח ,עמ'  ;92התשס"ג ,עמ' .524

)(2

במקום סעיף קטן )ג( יבוא;
")ג( בשים לב לצורך לשמור על ביטחון המדינה ,רשאי המבקר ,לאחר
שהממשלה הביאה לפניו נימוקים סבירים להנחת דעתו ,להחליט כי דין
וחשבון או חוות דעת של המבקר או חלקים מהם ,לא יונחו על שולחן הכנסת
ולא יפורסמו; דין וחשבון ,חוות דעת של המבקר או חלקים מהם ,שלגביהם
קיבל המבקר החלטה לפי סעיף זה ,יומצאו ליושב ראש הוועדה ויובאו
לידיעת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
)ד( הערות ראש הממשלה ותגובות הגופים המבוקרים לגבי דין וחשבון של
המבקר או חלקים ממנו ,שלגביהם הוחלט כאמור בסעיפים קטנים )א( או )ג(,
לא יונחו על שולחן הכנסת ולא יפורסמו".
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)(1

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א ( 1דין וחשבון ,חוות רעת של המבקר או חלקים מהם שלגביהם קיבלה
הוועדה החלטה באמור בסעיף )17א( יידונו על ידי ועדת משנה של הוועדה,
והוראות סעיף  5לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,2 1994יחולו לגביה.

)א (2דין וחשבון ,חוות דעת של המבקר או חלקים מהם ,שלגביהם קיבל
המבקר החלטה כאמור בסעיף )17ג( ,יידונו על ידי ועדה משותפת של יושב
ראש הוועדה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ,ואשר בראשה
יושב ראש הוועדה )בסעיף זה  הוועדה המשותפת(; בדיון כאמור ,יהיו
לוועדה המשותפת הסמכויות הנתונות לוועדה על פי כל דין; ישיבותיה של
הוועדה

המשותפת יהיו חסויות.

) (2בסעיף קטן )ג( ,אחרי ")17א( ",יבוא "וכן סיכומים והצעות של הוועדה
המשותפת'' ,ובמקום ''כאילו אישרה אותם הכנסת'' יבוא ''כאילו אישרה אותם
הכנסת; סיכומים והצעות כאמור בסעיף קטן זה יומצאו לראש הממשלה".

אריאל שרון
ראש הממשלה

משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

יושב ראש הכנסת

נשיא

 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .140
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