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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה :

 ן הנוער (טיפול והשגחה)(תיקון), תשכי׳ח-1968

 ־(טיפול והשגחה), תשי׳ך-1960 !, במקום סעיף 24 יבוא:

 24. (א) אלה דינם מאסר ששה חדשים:

 (1) המפרסם שמו של קטין׳ או כל דבר העשוי להביא לידי
 זיהויו׳ באופן או בנסיכות שיש בהם כדי לגלות כי הקטין
 הובא לפני בית משפט או כי פקיד סעד פועל לגביו לפי חוק
 זה׳ או שיש בהם כדי לייחס לקטין עבירה או שחיתות מידות
 או לרמוז שהוא ילדו או אחיו או אחותו של אדם שמייחסים

 לו עבירה או שהיתות מידות;

 (2) המפרסם תמונת עירום של קטין המתגורר בישראל
 שמלאו לו תשע שנים׳ ויש בפרסום כדי לזהותו.

 (ב) לענין סעיף זה אין נפקא מינה אם הקטין או האחראי עליו
 הסכים לפרסום או לא הסכים.

 24א. סעיף 24 לא יחול על פרסום של המשטרה או מטעמה, על פרסום
 שהתיר בית המשפט ועל פרסום שנעשה אחרי שמלאו לקטין 18 שנים.

 י24ב. סעיפים 24 ו־24א באים להוסיף על איסורי פרסום על פי כל דין
 ולא לגרוע מהם.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 24 לחוק הנוער נטיפול והשגחה), תש״ך~1960, קובע:

 המפרסם בלי רשות ביל! המשפט שמו של קטין שהובא לפני בית המשפט או שפקיד הסעד פועל
 לגביו לפי חוק זה, וכן המפרסם בל דבר העשוי להביא לידי זיהוי של קטין כאמור, דינו - מאסר

 ששה חדשים.

 הנםיון הוכיח שהוראה זו צרה מדי. מאז מתן החוק הושמעו תלונות על סבל שנגרם
 לקטינים לא רק על ידי גילוי העובדה שהובאו לפני בית המשפט הדן בקטינים נזקקים
 במובן סעיף 2 לחוק או שפקיד הסעד מטפל בהם, אלא גם על ידי רמזים שקטין פלוני מובא
 לפני בית משפט בשל ביצוע עבירות או שהנו מעורב במעשים בלתי־מוםריים
 אחרים, או רמז על קרבתו המשפחתית של הקטין למבוגר שמיוחסת לו התנהגות פלילית

 או בלתי־מוסרית.

 1 ס״ח תש״ך, עמ׳ 52.

 חף

 החלפת סעיף 24 1. בחוק הנוע
 והוספת סעיפים

* ״ומנת קטין מפני ״ ־ י ״ * 
 פרסומים מזיקים

 פרסומים מותרים

 שמירח דינים
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 רבו גם מקרים של פרסום תמונות עירום של נערות בנסיבות מבישות׳ ועל אף תלו
 נותיהם של בני־משפחתן לא נמצאו אמצעים חוקיים מתאימים כדי למנוע את הפרסומים.
 החוק המוצע בא לקבוע ענשים על מעשים מסוג זה. אולם כדי שלא לפגוע בחופש הפרסום
 יתר על המידה מםוייגות ההוראות לקטינים בלבד - שהם׳ לפי סעיף 3 לחוק הכשרות
 המשפטית והאפוטרופסות׳ תשכ״ב-1962, צעירים עד גיל שמונה עשרה - ורק לתקופה

 שהם עדיין קטינים גסעיף 24).

 יוצאים מכלל הוראות אלה פרסומים של המשטרה או של בתי המשפט׳ הדרושים
 לשם חקירת פשעים׳ חקירת מוות או חיפוש אחרי ילדים שנעלמו׳ כשאין להימנע מפרסום

 דברים שפרסומם אסור לפי סעיף 24 (סעיף 24א).

 סעיף 24ב מבהיר שהחוק בא להוסיף על הוראות אחרות לענין זה כגון סעיף 40 לחוק
 בתי המשפט, תשי״ז-1957, סעיף 3 (5) לפקודת העבריינים הצעירים׳ 1937, וסעיף 179

 לפקודת החוק הפלילי, 1936, ולא לגרוע מהן.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חברי הכנסת:

 חוק מינוי מזכיר הכנסת, תשכי׳ח—1968

י םזביר ו נ  1. על אף האמור בכל דין אחר יתמנה מזכיר הכנסת על ידי יושב־ראש הכנסת והסגנים. מי
 הכנסת

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בעבר נתמנה מזכיר הכנסת על ידי יושב ראש הכנסת והסגנים. מוצע להמשיך בנוהג
 הקיים על אף הודאות שונות בחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט—1959.

 חברי הכנסת : ש, לורנץ. י׳ נבון, י׳ ה׳ קלינגהופה

 י׳ רפאל, י׳ עופמן, ו׳ שם־מוב
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 המחיר 12 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


