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 מתפרסמות בזה העעות חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק העונשין(תיקון מס׳ £63 (איסור הסתה לאלימות),
 התשס״א-2001

ו, במקרנ ) בפרק חי, בסימן א׳ ן - החוק העיקרי להל ) י -דד19 ז ן, התשל״  החלפת כותרת ו. בחוק העונשי
ענות ולאלימות״. א ״סימן א׳ו: הסתה לגז ו ב ק ח כותרת הסימן, י י פ * 1 ל ו י כ י  ס

 אחרי סעיף 44וד1 לחוק העיקרי יבוא: 2.

ת או דברי שבח מו ה אלי ש ע ת מ י י ש ע  הסתה לאלימות 44וד2. (א) המפרסם קריאה ל
ף זה - י ע ס ב ) ו מ ת ע דהו ה אלימות, תמיכה בו או הז ש ע מ ד ל ו ד י  אהדה, או ע
בות שבהן פורסם ת או הנסי ל הפרסום המסי על פי תוכנו ש  פרסום מסית), ו
נו - מאסר חמע ת מעשה אלימות, די י י ש ע א ל י ב ת סבירה שי ו ר ש פ ש א  י

 שנים.

ב ר י ה ס ב ר  ד

 הוספת סעיפים
 144ד2 ו־144ד3

 העבירה הנ״ל שימשה כלי מרכזי בידי התביעה
 הכללית ללחימה במסיתים למעשי אלימות, בעיקר מאז

 הירצחו של ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז״ל.

 לאחרונה נזקק בית המשפט העליון לפרשנות
 הוראת סעיף 4(א) הנ״ל, בדב״פ 8613/96 ג׳אברין נ. מדינת
 ישראל (טרם פורסם) וקבע, ברוב דעות, כי תחוס
 תחולתה של ההוראה האמורה מצומצם להסתה לביצוע
 מעשי אלימות בידי ארגון טרוריסטי, כמשמעותו בפקודת
 מניעת טרור, ואילו הסתה למעשי אלימות של יחידים״
 שאינם שליחיו של ארגון טרור, אינה אסורה על פי אותה

 הוראה.

 בית המשפט היה ער לחשש כי פרשנות זו, עלולה
 להותיר את התביעה הכללית נטולת כלים להתמודדות
 עם תופעת ההייתה לביצוע מעשי אלימות חמורים,
 בעלי אפיון טרוריסטי, בשאלה אינם קשורים לארגון
 טרוריסטי, ואולם סבר, כי אין מנוס מהפרשנות האמורה
 לסעיף •4(א) המצוטט לעיל. עם זאת, .הביע בית המשפט
 את דעתו, לענין עמדת התביעה, לפיה אין די באיסורים
 הפליליים הקבועים בחוק הנוהג (כגון: עבירות ההמרדה
 וההסתה לגזענות הקבועות בחוק העונשין), לשם מאבק
 בתופעת ההסתה לאלימות, כי ״אם כך הדבר, ענין זה
 הוא למחוקק לענות בו ולהסדיר את האיסור על הסתה,
 על היבטיו השונים.״(שם, בפסקה 13 לפסק דינו של כבי

 השופט ת׳ אור).

 הצעת חוק זו מהווה צעד ראשון לקראת הסדרה
 חדשה של מכלול הודאות החוק הנוהג שענינן הסתה
 על פי ההצעה, תיקבע בחוק העונשין, עבירה של הסתה

 לאלימות (סעיף 144ד2 המוצע).

ף 2 לסעיף 144ד2(א) ו־(ב< המוצע  סעי

 מוצע לכלול בעבירה החדשה של הסתר
 לאלימות הן פרסום קריאה מפורשת לעשיית מעשר
 אלימות והן פרסום קריאה משתמעת לעשיית מעשד

 אלימות.

 החוק המוצע מבקש לסייע בהתמודדות עם
 מעשים חמורים של הסתה לאלימות שפשטו בחברה
 בישראל, באמצעות קביעתם כעבירה פלילית, וזאת בלי
 לפגוע במידה העולה על הנדרש לשם השגת תכלית זו,
 בחופש הביטוי הנתון לבל אזרח כחירות יסוד במדינה

 . דמוקרטית.

 הצעת חוק באותו ענין פורסמה בהצעות חוק 2974,
 מיום י״ד בטבת התשס״א (9 בינואר 2001), והיא

 מתפרסמת בזה בשנית, בשינויים מסוימים.

ף 1 כותרתו של סימן איו לפרק ח׳ בחוק  סעי
 העונשין, התשל״ז-ד97ו (להלן - חוק
 העונשין), היא ״הסתה לגזענות״. מוצע לשנות את
 הכותרת האמורה ל״הםתה לגזענות ולאלימות״, כדי
 לתת ביטוי, בכותרת הסימן, לעבירת ההסתה לאלימות,

 שמוצע לקבעה במסגרת הוראותיו, כמפורט להלן.

 כללי

 סעיף 4(א) לפקודת מניעת טרור, התש״ח-
 948: (להלן - פקודת מניעת טרור), קובע

 סעיפים
 2 ו־3

 לאמור:

 ״תמיבה בארגון טרוריסטי
 4. אדם -

 (א) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח,
ד למעשי אלימות העלולים לגרום למותו דו  אהדה או עי
 של אדם או לחבלתו, או לאיומים במעשי אלימות

 כאלה;

 ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי
 למאסר עד שלוש שנים או לקנס עד 1000 לירות או לשני

 העונשים גם יחד.״

 ס״ח התשל״ז, עמי 226.

 728 הצעות חוק 7ו30, י״א בתמוז התשס״א, ו7.200.



 תיקון פקודת
 מניעת טרור

 (ב) בסעיף זה, ״מעשה אלימותי׳ - עבירה הפוגעת בגופו של אדם,
 או המעמידה את גופו בסכנת פגיעה.

 (ג) פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות
 סעיפים קטנים (א) ו־(ב), אינו עבירה לפי סעיף זה.

 החזקת פרסום 144ד3. המחזיק, לשם הפצה, פרסום האסור לפי סעיף 44וד2, דינו -
ת מאסר שנה, והפרסום יתולט.״ ו מ י ל א ת ל י ס מ  ה

 3. בפקודת מניעת טרור, התש״ח-1948/ בסעיף 4, סעיף קטן(א) - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיף 144ד2(ג) המועע

 מוצע להתיר פרסום דין וחשבון נכון והוגן על דברי
 הסתה לאלימות, בדי שלא לפגוע בחופש העיתונות
 ובזכות העיבור לקבל מידע בדבר קיומן של תופעות

 הסתה חמורות בקרבו.

 בהקשר זה יצוין עוד, כי בהתאם לסעיף 44וה לחוק
 העונשין, לא יוגש כתב אישום על עבירה לפי סעיף
 144ד2 המוצע, אלא בהסכמה בבתב של היועץ המשפטי
 לממשלה. החלת הוראה זו על עבירת ההסתה לאלימות
 המוצעת, מיועדת להבטיח שימוש זהיר וקפדני בסמכות
 ההעמדה לדין פלילי, בשל פרסום דברי ההסתה

 האסורים:

ג המרצע ד  לסעיף 44 ו

 לאור הסכנה לשלום הציבור הטמונה בפרסומים
 המסיתים לאלימות מוצע לקבוע עבירה של החזקה,
 לשם הפצה, של פרסום כאמור ולקבוע בצדה עונש מרבי,
 של שנת מאסר אחת. כן מוצע לקבוע כי פרסום באמור

 יחולט.

ף 3 מוצע לבטל את סעיף 4(א) לפקודת מניעת  סעי
 טרור המצוטט לעיל, שיתייתר בעקבות
 קביעת עבירת ההסתה לאלימות בחוק העונשין כמוצע
 בסעיף 2. קביעת העבירה החדשה בחוק העונשין, במקום
של העבירה  בפקודת מניעת טרור, תואמת את תוכנה )
 המוצעת, האוסרת הסתה לכל מעשה אלימות, בין אם
 ההסתה והמעשים נושא ההסתה קשורים לארגון

 טרוריסטי ובין אם אינם קשורים לארגון כאמור.

 כן מוצע כי עבירה זו תתגבש רק כאשר על פי תוכן
 הדברים שפורסמו או הנסיבות שבהן פורסמו, קיימת
 אפשרות סבירה שיביאו לעשיית מעשה אלימות בפועל.
 (סעיף 144ד2(א) המוצע); זאת כדי לצמצם את הפגיעה
 בחופש הביטוי הכרוכה באיסור המוצע, למינימום
 הנדרש לשם הגנה על הציבור מפני מעשי אלימות

 פרועים, שמקורם בדברי הסתה.

 המונח ״מעשה אלימות״ שההסתה מכוונת אליו,
 יתפרס, על פי המוצע בסעיף 44וד2(ב), הן על מעשי
 אלימות בגופו של אדם(כגון: עבירה של ״חבלה חמורה״
 לפי סעיף 333 לחוק העונשין), והן על עבירות של
 אלימות המעמידות את גופו של אדם בסכנת פגיעה
 (כגון: עבירה של ״הצתה״ לפי סעיף 448 לחוק

 העונשין).

 מוצע שלא להגדיר באופן מיוחד את המונח
 ״מפרסם״ על הטיותיו השונות בסעיף 144ד2 המוצע, כדי
 שלא לגרוע מן ההגדרה הרחבה החלה על מונח זה
 בסעיף 34כד לחוק העונשין, תחת ההגדרות ״פרסום־
 ו״פרסם׳,, החלות על בל עבירה פלילית שבחוק העונשין
 או שבחוק אחר, אלא אם כן נקבע בחוק מפורשות

 אחרת.

 מוצע להעמיד את העונש המרבי הצפוי בשל
 עבירת ההסתה לאלימות, על חמש שנות מאסר (סעיף
 44וד2(א) סיפה). העונש המוצע זהה לעונש המרבי
 הצפוי למבצע עבירה של הסתה לגזענות לפי סעיף 144ב
 לחוק העונשין והולם את חומרתה של העבירה

 המוצעת.

 2 ע־ר התש״ח, תוס׳ א; עמי 73.
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ן מם׳ s2) (תיקון), -התשם״א2001  העעת חוק סדר הדין הפלילי(תיקו

ן מסי 23), התש״ם-2000/ בסעיף 2, במקום ״שנה מיום קו תי ) י ל י ן הפל י  1. בחוק סדר הד
ל התשסי׳ב (1 בספטמבר 2002)״. א ״ביום כ״ד באלו בו  פרסומו״ י

 תיקון סעיף 2

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שהופנו למשרדי הממשלה השונים, לרבות משרד
 המשפטים, לא ניתן היה לכלול בתקציב המדינה לשנת
 2001 את המקורות הכספיים הדרושים למימון ביצועו

 של התיקון,

 הערכת משרד המשפטים היא כי עלית ביצוע
 התיקון לגביו, היא ב־40 מיליון ש״ח לשנה. סכום זה
 בולל •תוספת כוח אדם משפטי ומינהלי וכן הוצאות

 נלוות כגון דיור, מחשוב, אחזקה ועוד.

 מוצע על בן לדחות את תחילתו של התיקון בשנה
 נוספת (לקראת תחילת שנת המשפט) במטרה להביא
 לידי ביטוי בשנת הכספים 2002 את העלות התקציבית

 הברוכה בהפעלתו.

 הוק סדר הדין הפלילי(תיקון מסי 28), התש״ס-00ס2
 (להלן - התיקון), הוסיף את הוראות סעיף 60א לחוק סדר
 הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-982ו, שענינו
 יידוע השוד בעבירת פשע על העברת חומר חקירה
 בענינו לרשות תביעה. הוראה זו מאפשרת לחשוד, לאחר
 שקיבל הודעה כאמור, לפנות לרשות התביעה כרי
 להציג לפניה את השגותיו לענין הגשת כתב אישום

 נגדו. לאור ההיערכות הרחבה הנדרשת מרשויות-
 התביעה לשם יישום הוראות התיקון ומכיוון שהיערכות
 כאמור כרוכה בהקצאת משאבים ניכרים, נקבעה
 תחילתו של התיקון ליום 28 ליולי 2001 (שנה מיום

 פרסומו).

 ואולם בשל אילוצים וקשיים שחלו בהכנת
 התקציב לשגת 2001 ודרישות לקיצוצים בתקציב

 ם״ח התש״ס, עמ׳ 242.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעמ ועדת הכנסת:

 העעת חוק שכר חברי הכנסת(תיקון מם׳ 21) (תשלומים לשרים ולסגני שרים),
 התשס״א-2001

ף 10 - , בסעי  בחוק שכר חברי הכנסת, התש״ט-949ו

ראות סעיף א ״בכפוף להו ו ב ץ חוק זה חל״ י א , לפני ״ ר בו יסומן ״(א)״ ובו  (1) האמו
; " (ב)  קטן

א) יבוא: )  (2) אחרי סעיף קטן

ף 5(1), ר בסעי ם כאמו מי ח לקבוע הענקות ותשלו י א ש ת הכנסת ר ד ע  ״(ב) ו
ם מכהנים כחברי הממשלה או כסגני שרים, ה ש ו לחברי הכנסת גם כ למ שו  שי
דיהם בחברי הכנסת־, על החלטת ת לרגל תפקי ו חד ו תיהם המי צאו י הו  לכיסו
ת חוק זה.״ ראו ר יחולו הו ם שנקבעו כאמו מי ו תשל על הענקות ו ת הכנסת ו ד ע  ו

 תיקון סעיף 10 1.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 סעיף סו לחוק מסייג את תחולת החוק בכל הנוגע

 לחברי הכנסת המכהנים כשרים וסגני שרים.

 מטרת הצעת החוק להעניק לועדת הכנסת סמכות
 לקבוע הענקות ותשלומים שישולמו לחברי הכנסת גם
 כשהם מכהנים כשרים או כסגני שרים, ובלבד
 שהתשלומים הם לצורך מילוי תפקידיהם בחברי

 הכנסת.

 סעיף 5 לחוק שכר חברי הבנסת, התש״ט-949ו
 (להלן - החוק), מעניק לועדת הכנסת סמבות לקבוע
 הענקות ותשלומים שונים לחברי הכנסת. פסקה (ו)
 בסעיף זה קובעת בי ועדת הכנסת רשאית לקבוע
 הענקות ותשלומים שישולמו לחברי הכנסת ״לכיסוי
 הוצאותיהם המיוחדות לרגל תפקידיהם״. מכות פסקה זו
 מקבלים חברי הכנסת תשלומים שונים, ביניהם

 תשלומים לצורר שמירה על קשר עם הציבור.

 הצעות חוק 3017, י״א בתמוז התשס׳׳א, 2.7.2001

 ס״ת התש״ט, עמי 41; התשס״א, עמי 378.
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