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ועדות

חקירה )תיקון מס'  ,(2תשל"ט* 1979

 ,1האמור כסעיף  2לחוק ועדות חקירה,
יסומן )א( ואחריו יבוא:
")כ( הממשלה רשאית ,על פי פניית ועדת החקירה ,להבהיר,
להרחיב או לצמצם את נושא החקירה ".

תשכ"ט)1 1968להלן  החוק העיקרי( ,
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בסעיף ) 20א( לחוק העיקרי ,במקום הסיפה המתחילה במלים "אם ראתה צורך"
.5
יבוא "אם שוכנעה שהדבר דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה ,על יחסי החוץ של המדינה
או על דרכי הפעולה החסויות של משטרת ישראל ,או לשם הגנה על המוסר או על שלומו
של אדם".
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בסעיף  26לחוק העיקרי יסומן )א( ואחריו יבואן
")ב( הממשלה רשאית ,בצו ,באישור ועדה של הכנסת שהממשלה

כסעיף  4לחוק העיקרי 
) (1כסעיף קטן )ב( ,אחרי "של בית משפט מחוזי" יכוא "או שופט כאמור
שיצא לגמלאות או שפרש";
)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יכוא;
")ד( שופט שנתמנה ליושב ראש ועדת חקירה או לחכר כה ויצא
לגמלאות או שפרש ,יוסיף לכהן כיושב ראש או כחבר של אותה ועדת
חקירה ".

.כסעיף  15לחוק העיקרי 
) (1בסעיף קטן )א( ,כסופו יכוא "נפטר אותו אדם או שמחמת סיכה אחרת
לא ניתן למסור לו את ההודעה ,רשאית ועדת החקירה ,אם ראתה שהדבר דרוש
לעשיית צדק ,להחליט כי ההודעה תימסר לקרוב משפחתו כפי שתקבע הועדה,
ויושב ראש הועדה יעמיד לרשותו את חומר הראיות כאמור";
)(2

אחרי סעיף קטן )ג( יכוא:
")ד( על אף האמור בסעיף קטן )א( רשאית ועדת חקירה שלא
להודיע לפלוני כאמור שם ,ובלבד ששוכנעה שאין במהלך החקירה כדי
לפגוע בו ושבדין וחשבון שלה לא תקבע לגביו ממצאים או מסקנות ולא
תמליץ לגביו המלצות ".

.בסעיף  18לחוק העיקרי ,כמקום סעיף קטן )א( יבוא:
'/א( ועדת חקירה תדון בפומבי; ואולם רשאית היא לקיים דיון,
כולו או מקצתו ,בדלתיים סגורות אם שוכנעה שהדבר דרוש לשם שמירה
על בטחון המדינה ,על יחסי החוץ של המדינה או על דרכי הפעולה
החסויות של משטרת ישראל ,או לשם הגנה על המוסר או על שלומו
של אדם ".
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.האמור

* נתקבל בכנסת ביוט כ"ז באדר תשל"ט ) 26במרס  ;(1979הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  /1383תשל"ט,
עמ' .88
 1ס"ח תשכ"ט ,עמי  ;28תשל"ב ,עמ' .26

פנתה אליה ,להתיר עיון בדין ווזשגון של ועדת חקירה או כדבר אחר
הנזכר בסעיף קטן )א( ,או בחלק מהם ,אשר לא פורסמו ,או את פרסומם*'.
שופט שהיה יושב ראש של ועדת חקירה ויצא לגמלאות לפני פרסומו של חוק זה
.7
ברשומות ,יחול סעיף  2לגביו משעת צאתו לגמלאות.
מנחם בגין
ראש הממשלה
נכון
יצחק
נשיא המדינה

שמואל

תמיר

שמירת כהונה

