
 

 

    2021באוקטובר  31                                                                                                                             ,לכבוד
 בנימין גנץ  מר 

 שר הבטחון  
 

 במערכת הבטחוןשיט ההצעת החלטה בדבר תהלכי רכש כלי  נדון:ה

 שלום רב, 

במסגרתה ביקשת  , התפרסמה הצעת מחליטים שהוגשה על ידך בנושא שבנדון,  2021לאוקטובר    31ביום  

  , "חוק ועדות חקירה"(  –)להלן    1968  –תשכ"ט  הלחוק ועדות חקירה    1להקים ועדת חקירה בהתאם לסעיף  

 שמטרתה לבחון את תהליכי רכש כלי השיט במערכת הבטחון.

 בפומבי:  להתנהל )א( לחוק ועדות חקירה, פעילותה של ועדת חקירה צריכה, כברירת מחדל,  18סעיף 

אם  "ו סגורות  בדלתיים  מקצתו,  או  כולו  דיון,  לקיים  היא  רשאית  ואולם  בפומבי;  תדון  חקירה  עדת 

שוכנעה שהדבר דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה, על יחסי החוץ של המדינה, על ענין כלכלי חיוני 

ל המדינה או על דרכי הפעולה החסויות של משטרת ישראל, או לשם הגנה על המוסר או על שלומו  ש

 של אדם.

, ואולם היא רשאית להחריג דיונים מסוימים ולקיימים בפומבי  ועדת חקירה ככלל צריכה להתנהלכלומר,  

בדבר פומביות  בהצעת ההחלטה שאתה מבקש לקדם, למעשה השתנתה ברירת המחדל  .  בדלתיים סגורות

   להצעה.  3,4,5, ובהתאם לכך גם מנוסחים סעיפים כל דיוני הועדה יתקיימו בדלתיים סגורותהדיון ו

  סודיות   יםמחייבנושא החקירה או דיוני הועדה  לחוק ועדות חקירה קובע כי כאשר    23יתרה מכך, סעיף  

מ בהוראות סעיף  והממשלה  לעשות שימוש  של  23בקשת  והבטחון  החוץ  ועדת  באישור  זאת  לעשות  יש   ,

 . בועדה אישור כזה למיטב ידעתנו לא ניתן ולא התקיים על כך דיוןהכנסת, 

, יישום למידע, הינם מיסודותיה המהותיים של דמוקרטיהחופשית    מתן גישה, ושקיפות שלטונית, דיווחיות

של   ונכון  לך במשימתך החשובהה  עקרונות אלמלא  לסייע  ועדת חקירה  יכול  בעת הקמת  חיוני   –   והוא 

 . וחקר האמת הציבור אמוןהשבת שעיקר משימתה 

לאורך ו  ככל שניתןשהציבור יקבל דין וחשבון    תהלום את הוראות החוק, כךאנו מקווים שברירת המחדל  

עשוי שתפגע בבטחון המדינה או יחסי החוץ  כל הליכי החקירה. אם ישנם מקרים ספציפיים בהם שקיפות  

 . מחדלהברירת זו לא יכולה להיות הרי שניתן להחריגם, אך 

 

 בברכה,

 חולתא -ירחלי אדר

 

 העתק: 

 חברי ועדת חוץ ובטחון של הכנסת 

 חברי הממשל


