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 הצעת חוק הנוער(טיפול והשגחה)(תיקון מס׳ 17) (פרסום תמונת עירו־מ של קטין),
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ל הכנסת: ל חברת הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות ש  מתפרסמת בזה הצעת חוק ש

 הצעת חוק הגוער (טיפול והשגחה)(תיקון מם׳ 7 ד)(פדםופ תמונת עירום של קטין),
 התשם״ג—2003*

 תיקון סעיף 24 1. בסעיף 24(א)(2) לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש־׳ך-1960' במקום ״9״ יבוא ״5׳׳.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הקיימת בילד בקשר לגופו והרצון להגן על פרטיותו, לבין
 צמצום ההתערבות של החוק ביחסים בתוך המשפחה לגבי
 קטינים שעד גיל 3, שכן מדובר באיסור פרסום גם אם הוא

 נעשה בהסכמת הוריו של הקטין.

 השפעת התיקון על ילדיס

 תיקון החוק יוביל לכיבוד פרטיותם של ילדים ולהגנה
 על כבודם כבני אדם, וימנע מצב שבו ילד בגיל צעיר בעל
 מודעות עצמית לגופו, יחוש השפלה או ביזוי עקב פרסום
 תמונתו בעירום. התיקון אף עשוי לצמצם את תופעת
 הפגיעות המיניות בילדים, מאחר שפרסום תמונותיהם של

 קטינים בעירום עלול לעודד תופעה זו.

 הצעת חוק זו עולה בקנה אחד עם האמור באמנת
 האומות המאוחדות בדבר זכויות הילד, אשר אושרה על

 ידי מדינת ישראל בשנת 1991.

 מוצע לפיכך לתקן את סעיף 24(א)(2) האמור ולאסור
 על פרסום תצלום עירום של קטין מיום שמלאו לו 5 שנים.

 סעיף 24 לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש״ך—1960
 (להלן — החוק) שענינו הגנת קטין מפני פרסומים מזיקים
 קובע עונש של שנת מאסר אחת למי שמפרסם תמונת עירום
 של קטין שמלאו לו 9 שנים ויש בפרסום כדי לזהותו, ואין
 גפקא מינה, אם הקטין או האחראי על הקטין הסכים

 לפרסום או לא הסכים.

 מוצע לתקן את הסעיף ולקבוע כי האיסור על פרסום
 תמונת עירום של קטין יחול מיום שמלאו לו 5 שנים.

 בבואנו לקבוע את הגיל שבו תוטל ענישה פלילית בשל
 פרסום תמונות עירום של קטינים, עלינו להתחשב, מעבר
 לרצון להגן על פרטיותו של הקטין, במידת הבושה

 והמודעות של ילדים בגילאים צעירים.

 גיל 5 הוא גיל גן תיבה. בגיל זה הקטין כבר חש בושה
 ביחס לאברי גופו המוצנעים והוא מודע להבדלים שבין

 המינים.

 התיקון המוצע מהווה איזון בין המודעות העצמית

 חברת הכנסת גילה פינקלשטיץ

 * הצעת חוק מסי »188; הועברה לועדה ביום י־ב באייר התשס״ג(14 במאי ג200).
 י ס״ח התש״ך, עמ׳ 52; התשס־ב, עמי 10.




