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 תיקונים עקיפים:

 פקודת ההצגות הציבוריות (ביקורת) - ביטול

 חוק לתיקון דיני הראיות (הגבת ילדים), התשט״ו-1955

ם הממשלה: ע ט ת בזה הצעת חוס מ מ ס ר פ ת  מ

 חוק העונשין (תיקון מסי 39), התשנ״א-ו199 [434]

, במקום סעיף 214 יבוא: החלפת סעיף 214 י ^ ד ד - ז ״ ל ש ת  1. בחוק העונשין, ה

 ״פרסי• והצגת 214. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:
 תועבה

רך ם כאמור לצו  (1) מפרסם פרסום תועבה או מדפיס פרסו
 פרסומו:

 (2) מציג, מארגן או מפיק הצגת תועבה במקום ציבורי.

י כ פ י ה ר ב  ד

 לקבוע הוראה עונשית שתאפשר להביא לדין מי שמציג
 במקום ציבורי הצגת תועבה• אץ מקום להבדיל בין פרסום
 תועבה הנעשה באמצעי שניתן לקולטו בחוש הראיה לבין
 תועבה המוצגת בפני ציבור על ידי שחקנים. התיק מוצע גם
 במטרה לאפשר את ביטולה המוחלט של פקודת ההצגות

 הציבוריות (ביקורת),

 כללי

 קבלת החוק להשעיית תוקפה של פקודת ההצגות הציבוריות
 (ביקורת), התשמ׳׳ט-1989, באפריל 1989, השאירה את
 הנושא של הצגות תועבה ללא טיפול עונשי. החוק האמור
 ביטל לתקופה של שנתיים את הצנזורה המוקדמת וכמובן
 שלא נועד לתת לגיטימציה להצגות תועבה. על כן, יש צורך
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ה ר ש ל קטין שטרם מלאו לו שש ע  (ב) המשתמש בדמותו או בגופו ש
ם תועבה או בהצגת תועבה, דינו - מאסר חמש שנים.  שנים בפרסו

ק ס עברה כידי בעל ע רה לפי סעיף זה שנ  (ג) בית המשפט הדן כעבי
יות לפי סעיפים 16 ו־17 לחוק  במהלך עסקיו, רשאי להפעיל גם את הסמכו

. 2  רישוי עסקים, התשכ״ח-1968

וס ביצוע ים מי ך שנתי ב אישום לפי סעיף זה אלא תו ת  (ד) לא יוגש כ
״  העבירה, ובידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו בכתב.

3 - בטלה.  כיםול 2. פקודת ההצגות הציבוריות (ביקורת)

, בסעיף 2א, במקום ״349״ יבוא 4 ת ילדים), התשט״ו-1955 נ ג ה ) ת ו י א ר ן דיני ה  תיקון חיק 3. בחוק לתיקו
י ״351״ נ י ו י י ק י ת  י

 הראיות (הגנת
 ילדים)

ר ב ס י ה ר ב  ד
 בהצגת תועבה מהווה מעשה חמור בשל הנזק המוסרי הנשקף
 לקטין מהשתתפותו בהפקת תמונות, סרטים או הצגות

 תועבה. מדינית רבות ייחדז סעיפי עונשין לעבירה זו.

 סעיף 1 (לסעיף קטן(ג))

 בעבירה של פרסום תועבה או של הצגת תועבה
 שנעברה בידי בעל עסק הסעון רישוי ובמהלך עסקיו, רצוי
 למנוע ממנו להמשיך ולבצע עבירות נוספות באותו עסק.
 מוצע לאפשר לבית המשפט להפעיל אח סמכויותיו לפי חוק
 רישוי עסקים כדי שיוכל להורות על סגירת העסק, על איסור
 הצגתה של הצגת תועבה או על הגבלה אחרת לפי חוק דישזי

 עסקים. בכך יהיה תרגום מעשי נכון לאיסור הפלילי.

 סעיף 1 (לסעיף סטן (ד))

 כדי לשמור על כללי מדיניות תביעה אחידים וברורים,
 ככל שניתן, בנושא רגיש זה, המבטא גוונים עדינים מאד של
 ערכי תרבוח שונים והמושפע מהם, מוצע שהגשת כתב
 אישום בעבירות שבהן מדובר, תיעשה בידי היועץ המשפטי

 לממשלה או בהסכמתו.

 כן מוצע לקבוע תקופת התיישנות קצרה מן הרגיל, זאת
 מאחר שבעבירות אלה התגובה העונשית צריכה לבוא מהר.

 לסעיף 3 סעיף 2א לחוק לתיקון דיני הראיות >הגנת
 ילדים), התשט״ו-1955, קובע:

 ״רעדת קטין נגד הורהו

 2א. בעדותו של קסין המעיד נגד הורהו במשפט פלילי
 בשל עבירה לפי סעיפים 345 עד 349 לחוק העונשין,
 התשל״ז-ד197, רשאי בית המשפט, אם הוא סבור כי הדבר
 דרוש כדי למנדע נזק נפשי לקטין, להורות שעדותו תישמע

 שלא בנוכחות ההורה־הנאשס אלא בנוכחות סניגורו.״

 בעת קבלתו של סעיף זה, עבירות מין היו קבועות
 בסעיפים של חוק העונשין הנזכרים לעיל. בחוק העונשין
 (תיקון מם׳ 30), התש״ן-1990, שהתקבל מאוחר יותר,
 נקבעו כסעיף 351 עבירות המין בבני משפחה. מוצע להתאים

 את איזכור העבירות למצב המשפטי שנוצר.

 הצעות חוק 2061, י׳׳ד בתמוז התשנ״א, 26.6.1991

 לסעיפים סעיף 1 (לסעיף הטן (א)) וסעיף 2
 ו ו״2

 סעיף 214 לחוק העונשין קובע לאמור:

 ״פרפום חומר ־״תועבה

 214. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:
 (1) מוכר חומר תועבה, או מחזיקו, מדפיסו או

 מעתיקו לשם מכירה, השכרה או הפצה:
 (2) מציג חומר תועבה לראווה או מפיצו לשם

 הצגה במקום ציבורי;
 (3) מנהל עסק למכירה, לפרסום או להצגה של

 תומר תועבה, או משתתף בו:

 (4) מפרסם במודעה, או מודיע ברבים בכל דרך
 אחרת, שפלוני עוסק במכירה, בהדפסה, בהעת־
 קה, בהצגה או בהפצה של חומר תועבה, או
 שניתן להשיג חומר תועבה אצל פלוני במישרין

 או בעקיפין.

 (ב) אין הבדל, לענין סעיף זה, אם חומר התועבה הוא
 דבר שבדפוס או שבכתב, או תמונה, תצלום, שרטוט, דגם או

 כל חפץ אחר העשוי לגרום להשחתת המוסר.״

 הוראה זו מתייחסת דק לפרסום תועבה שנעשה בכתב
 או באמצעי סכני אחר של ביטוי חזותי. מוצע להרחיב את
 העבירה גם לחומר תועבה שהוצג הן באמצעי קולי הן בהצגת
 תיאסרון. עם קביעת עבירה כאמור תבוטל פקודת ההצגות
 הציבוריות (ביקורת); על ירי בך תימנע פגיעה מראש של
 חופש הביטוי, אך מאידן־ ניתן יהיה להביא לדין את מי שעבר

 עבירה כמוצע.

 סעיף 1 (לסעיף קטן (ב))

 שימוש בקטין שסרם מלאו לו שש עשרה שנים בדי
 להפיק חומר תועבה שיפורסם בכתב, או כדי שישתתף
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