חוק ועדות חקירה )תיקון מס'  ,(5התשס"ה*2005
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 .1בחוק ועדות חקירה ,התשכ"ט) 1 1968להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  20

)ו( בסעיף קטן )א( ,במקום "לשם שמירה על בטחון המדינה" יבוא "למניעת פגיעה
של ממש בביטחון המדינה" ובמקום הסיפה החל במילים "או
החסויות של משטרת ישראל" יבוא "על שלומו או פרטיותו של אדם ,או על דרכי
הפעולה החסויות של רשות או גוף שיש להם סמכות חקירה על פי דין;".

על דרבי הפעולה

) (2בסעיף קטן )ג( ,במקום "כולו או מקצתו" יבוא "או בל חומר אחר הקשור
לעבודתה ,כולו או מקצתו";
)(3

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

")ד( החליטה הועדה שלא לפרסם את הדין וחשבון שלה ,כולו או מקצתו,
כאמור בסעיף קטן )א( ,או לא החליטה לפרסם את הפרוטוקול של דיוניה,
או כל חומר אחר הקשור לעבודתה כולו או מקצתו כאמור בסעיף קטן )ג(,
תיתן הועדה הוראות והגבלות לענין עיון הציבור בדין וחשבון של הועדה,
בפרוטוקול של דיוניה או בכל חומר אחר הקשור לעבודתה ,שיעמדו בתוקפן
למשך תקופה כפי שתורה.
)ה( עם תום תקופת תוקפן של ההוראות וההגבלות שנתנה הועדה לפי
סעיף קטן )ד( ,יועמדו הדין וחשבון של הועדה ,הפרוטוקול של דיוניה וכל
חומר אחר הקשור לעבודתה לעיון הציבור".
תיקון סעיף
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הוספת סעיף
24ב

 .2בסעיף  23בחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (6יבוא:

.3

") (7הועדה תיתן הוראות והגבלות לענין עיון הציבור ברין וחשבון שלה,
בפרוטוקול של דיוניה ובכל חומר אחר הקשור לעבודתה ,שיעמדו בתוקפן למשך
תקופה כפי שתורה ,ויחולו הוראות סעיף 24ב ,בשינויים המחויבים.
) (8עם תום תקופת תוקפן של ההוראות וההגבלות שנתנה הועדה לפי פסקה ),(7
יועמדו הדין וחשבון של הועדה ,הפרוטוקול של דיוניה ובל חומר אחר הקשור
לעבודתה לעיון הציבור".
אחרי סעיף 24א בחוק העיקרי יבוא:

"הגבלות לענין 24ב) .א( הממשלה רשאית להחליט כי קיים צורך לבחון מניעת
עיון הציבור

העמדת דין וחשבון של ועדת חקירה ,פרוטוקול של דיוניה או כל חומר
אחר הקשור לעבודתה לעיון הציבור עם תום התקופה שנקבעה לפי סעיף
)20ר( ,מחמת שממשיכה להתקיים עילה מהעילות המפורטות בסעיף
)20א(; החליטה כאמור ,ימנה ראש הממשלה ועדה שתפקידה יהיה
להחליט האם יש להאריך את תקופת ההוראות וההגבלות שנתנה ועדת
החקירה לפי סעיף )20ד( או לשנות את ההוראות וההגבלות האמורות
)בחוק זה  הועדה הציבורית(.
)ב( ועדה ציבורית תהיה של שלושה והם:
) (1שופט בדימוס של בית המשפט העליון או של בית המשפט
המחוזי ,לפי הצעת נשיא בית המשפט העליון ,והוא יהיה
היושב ראש;

התקבל בכנסת ביום ט"ז בשבט התשס"ה ) 26בינואר  ;(2005הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה   ,138מיום י"א בכסלו התשסה ) 24בנובמבר  ,(2004עמ' ,.240
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;28התשמ"ה ,עמ' .22

)(2

עובד הציבור או עובד הציבור שפרש לגמלאות ,שקבע

ראש הממשלה;

) (3נציג ציבור ,לפי הצעת יושב ראש הכנסת ,לאחר שהתייעץ
עם לפחות שני עורכים ראשיים של כלי תקשורת גדולים.

,

,

)ג( מצאה הועדה הציבורית ,לאחר ששמעה ,בין השאר ,את הגנז,
את הצנזור הצבאי ואת מי שהממשלה ביקשה כי הועדה תשמע אותו,
ולאחר ששקלה את הענין הציבורי שבהעמדת הדין וחשבון של ועדת
החקירה ,הפרוטוקול של דיוניה או כל חומר אחר הקשור לעבודתה לעיון
הציבור ,כי ממשיכה להתקיים עילה מהעילות המפורטות בסעיף )20א(,
רשאית היא לקבוע ,הוראות והגבלות לענין העיון בדין וחשבון של ועדת
החקירה ,בפרוטוקול של דיוניה או בכל חומר אחר הקשור לעבודתה,
שיעמדו בתוקפן למשך תקופה כפי שתורה; החליטה כאמור ,יחולו
הוראות סעיף )20ב( ,בשינויים המחויבים; לענין זה 
"הגנז"  כהגדרתו בחוק הארכיונים ,התשט"ו;2 1955
"הצנזור הצבאי"  כהגדרתו בתקנות ההגנה )שעת חירום(.3 1945 ,

)ד( עם תום תקופת תוקפן של ההוראות וההגבלות שנתנה הועדה
הציבורית לפי סעיף קטן )ג( ,יועמדו הדין וחשבון של ועדת החקירה,
הפרוטוקול של דיוניה וכל חומר אחר הקשור לעבודתה לעיון הציבור,
ואולם רשאית הממשלה להחליט כאמור בסעיף קטן )א( ,ויחולו הוראות
סעיף זה.

)ה( ועדה ציבורית תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה ,והיא רשאית
לזמן אדם לבוא בפניה ככל שהדבר דרוש למילוי תפקידיה; ההוראות
וההגבלות שקבעה ועדת החקירה יעמדו בתוקפן עד קבלת החלטה לפי
סעיף קטן )ג( ,אלא אם בן קבעה הועדה הציבורית הוראות ביניים למשך
תקופת עבודתה.
)ו( ראש הממשלה רשאי להורות על תשלום גמול לחברי הועדה
הציבורית שאינם מקבלים שכר מאוצר המדינה".
.4

בסעיף  26בחוק העיקרי 
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) (1בסעיף קטן )א( ,במקום 'דין וחשבון או פרוטוקול' יבוא 'דין וחשבון ,פרוטוקול
או כל חומר אחר הקשור לעבודתה" ,ואחרי 'שלא פורסם" יבוא "או שלא הועמד
לעיון הציבור';
) (2בסעיף קטן )ב( ,אחרי 'הממשלה רשאית יבוא בכל עת ואחרי 'אשר לא
פורסמו' יבוא "או אשר לא הועמדו לעיון הציבור ,בין אם ועדת החקירה או הועדה
הציבורית ,נתנה הוראות והגבלות לפי סעיפים  23,20ו24ב ,ובין אם לאו".
) .5א( הוראות חוק ועדות חקירה ,התשכט969ו ,כנוסחן בחוק זה )בסעיף זה  חוק
ועדות חקירה( ,יחולו גם לגבי דין וחשבון ,פרוטוקול הדיונים ובל חומר אחר הקשור
לעבודתה של ועדת חקירה שסיימה את עבודתה לפני תחילתו של חוק זה ,אם ניתנו
הוראות והגבלות לענין פרסומם או לענין עיון הציבור בהם לפי הוראות סעיפים  20או 23
לחוק העיקרי ,ובלבד שטרם חלפה תקופת תוקפן של ההוראות וההגבלות האמורות.

 2ס"ח התשט"ו ,עמ' .14
 3ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' )ע( ) ,855א( .1055

תחולה והוראה
מיוחדת

)ב(

) (1הדין וחשבון של ועדת החקירה לענין מלחמת יום הכיפורים )בסעיף
זה  ועדת אגרנט( שטרם הועמד לעיון הציבור ערב פרסומו של חוק זה ,לא
יועמד לעיון הציבור ,והוראות והגבלות שנתנה ועדת אגרנט ימשיכו לעמוד
בתוקפן על אף הוראות סעיף קטן )א( ,עד שועדה ציבורית שתמונה לפי חוק
ועדות חקירה תיתן הוראות ביניים בעניינים האמורים ,שיחולו עד מתן
החלטתה לפי סעיף 24ב)א( ו)ג( לחוק ועדות חקירה.
) (2הממשלה רשאית להחליט וראש הממשלה רשאי למנות ,לא יאוחר
מיום ד' באדר ב' התשס"ה ) 15במרס  (2005ועדה ציבורית כאמור בפסקה );(1
לא מונתה ועדה ציבורית עד ליום האמור ,יועמדו הדין וחשבון של ועדת
אגרנט וכן הפרוטוקול של דיוניה וכל חומר אחר הקשור לעבודתה לעיון
הציבור.

אריאל שרון

ציפי לבני

ראש הממשלה

שרת המשפטים

משה קצב

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

יושב ראש הכנסת

