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הוספת סעיף 19א

 .1בחוק

ועדות חקירה ,תשכ"ט) 11968להלן  החוק( ,אחרי סעיף 19יבוא:

''דו"ח חלקי
ודו"ח ביניים

19א) .א(

הועדה רשאית לערוך דו"חות חלקיים.

)ב( הועדה רשאית לערוך דו"חות ביניים שענינם המלצות לנקיטת
צעדי ביניים.
)ג( דו"ח חלקי או דו"ח ביניים לא יוגש אלא על פי החלטת
הועדה שנתקבלה פה אחד.
)ד( הוראות סעיפים 19עד  22ו 26יחולו בשינויים המחוייבים
גם על דין וחשבון לפי סעיף זה ,אולם רשאית הועדה שלא לפרסם דין
וחשבון כזה ,כולו או מקצתו ,גם מן הטעם שראתה שפרסומו עלול להכביד
על המשך החקירה ".

הוספת סעיף 24א

החלפת סעיף 25

אחרי סעיף  24לחוק יבוא:
,2
שלא
"השפעה
24א) .א( המשפיע או המנסה להשפיע שלא כדין על ועדת חקירה או
גדין
על חבר מחבריה בכל הקשור לעבודת הועדה ,דינו  מאסר שנה,
)ב( מסירת מידע לועדת חקירה או לחבר מחבריה או הפניית
תשומת לבם לענין הקשור בעבודת הועדה אינה עבירה לפי סעיף זה ".
,3

במקום סעיף  25לחוק יבוא:
בפקודת החוק הפלילי 21936,
. 25
''תיקון פקודת
החוק הפלילי,
1936

) (1בסעיף (1)117פסקה רביעית ,אחרי "או בית הדין"
יבוא "או ועדת החקירה" ואחרי "או כבית דין" יבוא "או
כועדת חקירה"?
) (2בסעיף ,119אחרי "או בית דין" יבוא "או ועדת חקירה";
) (3בסעיף 120א ,בטוף הגדרת "רשות" יבוא "וכן ועדת
חקירה לפי חוק ועדות חקירה ,תשכ"ט ,1968או מי שנתמנה
לפי סעיף  13לאותו חוק";
) (4בסעיף ,127אחרי "בבית משפט" יבוא "או ועדת חקירה
על פי חוק ועדות חקירה ,תשכ"ט;"1968
) (5בסעיף ,139אחרי "בית משפט" יבוא "או ועדת חקירה
לפי חוק ועדות חקירה ,תשכ"ט ,1968או יושב ראש של
ועדה כזו"?
) (6בסעיף  ,144אחרי "או שופט" יבוא "או חבר ועדת
חקירה לפי חוק ועדות חקירה ,תשכ"ט."1968
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