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הצעת חוק שקיפות ועדות חקירה וועדות בדיקה ממשלתיות (תיקוני חקיקה) ,התשפ"א–2021

תיקון חוק ועדות
חקירה ,תשכ"ט-
1968

 .1בחוק חוק ועדות חקירה ,תשכ"ט –  ,1968במקום סעיף (20ג) יבוא:
"(20ג) הועדה תפרסם את הפרוטוקול של דיוניה עד למועד פרסום הדו"ח הסופי ,אלא
אם שוכנעה כי אין לפרסם את הפרוטוקול ,כולו או מקצתו ,כדי למנוע פגיעה של ממש
בביטחון המדינה ,ביחסי החוץ של המדינה ,בעניין כלכלי חיוני של המדינה ,בשלומו או
בפרטיותו של אדם ,או בדרכי הפעולה החסויות של רשות או גוף שיש להם סמכות
חקירה על פי דין".

תיקון חוק הממשלה

 .2בחוק הממשלה ,בסעיף 8א לאחר סעיף-קטן (ה) יבוא:
"(ו) פרסום מסקנות ועדת הבדיקה הממשלתית ופרוטוקול הדיונים שלה יהיו לפי הקבוע
בסעיפים  18ו 20-לחוק ועדות חקירה ,תשכ"ט ".1968 -

דברי הסבר
הצעות החוק ,שנוסחו על ידי מכון 'זולת – לשוויון וזכויות אדם' מבקשות להבטיח שהציבור בישראל יוכל
להתרשם  -בעצמו ,בשקיפות מרבית ככל הניתן ובאופן בלתי אמצעי  -מהדיונים ומהדרך שהובילו לקבלת
החלטות בועדות חקירה ממלכתיות ובועדות בדיקה ממשלתיות.
ועדות חקירה או ועדות בדיקה אלו גופים שהוקמו על מנת לבדוק ,לחקור ,להגיע לשורש האמת ואחר כך
להביא אותה במלואה בפני הציבור .אולם בישראל של היום נוצר מצב דברים בו הציבור לרוב אינו חשוף
למלוא הדיונים וההתרחשויות במהלכן של הועדות הללו ,אלא מקבל לכל היותר את "השורה התחתונה",
בדמות הדו"ח הסופי שמפרסמת הועדה .בכך ,נפגעות זכויות אדם רבות ,ביניהם זכות העיון ,זכות הציבור
לדעת ,ופומביות הדיון.
הצעות החוק יבטיחו שדיוני הועדות יתקיימו בדלתיים פתוחות ,ושפרוטוקולי הועדות יפורסמו לציבור עוד
בטרם פרסום הדו"ח הסופי .בכך ,נוכל להאיר את עיני הציבור במתרחש בתוך חדרי הועדות ,ולהבטיח את
פומביות הדיון ,את זכות העיון ,ואת זכות הציבור לדעת .והכל ,באופן רציף שגם ימנע את הצורך בנקיטה של
הליכים משפטיים או פניות חוזרות מטעמם של עמותות ,ארגונים או אנשים פרטיים.
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