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ה הצעתן חוק מטעמ ועדת החוקה, חול, ו«שע»^להכ3שמ:  מתפרשמומ מ

 חוק סודיות דיוני ועדת התו^והגגוחון שבהכנסת, התשמ״ז-1987 [18]

 1. (א) דיוני ועדת החוץ והבטחון־של הכנסת (להלן — הועדה) ודיוני ועדות המשנה
 שנבחרו מתוכה יהיו סודיים, וגיאיים ופרסומם יהיו אסורים, אם החליטה כך הועדה,
 ברוב רגיל, והיושב־ראש שלה הודיע על כך לועדת עורכי העתונים ולאמצעי תקשורת

 אחרים, בדרך שתקבע ועדת הכנסת.

 (ב) ד(11או^ ם*ן*׳ קטן (אך לא• יחולו על: עניינים: שפמממם נדרש על פי דין
 או שיושב־'לא%הו£דז7>או מי שהוא הסמיכו לכך, התיר את פרסומם.

י הסכר ר כ  ד

 על פי המוצע יהיו דיוני ועדת החוץ והבטחון של
 הכנסת, דרך כלל, כדין דיוני ועדות הכנסת האחרות,
 אלא אם כן החליטה ועדת הכנסת, כאמור בסעיף 1(א)

 המוצע, על חובת השמירה על סודיות הדיון.

 חבר הכנסת אמניז יין

 הצעת חוק זו תואמת את הוראות הסודיות שבחוק
 יסוד: הממשלה.

 מטרת הצעת חוק זו היא למנוע הדלפות מדיוני
 ועדת החוץ והבטחון של הכנסת בנושאים המחייבים
 שמירת סודיות, הגורמות נזק למדינה, למעמדה של

 הכנסת וליחסים שבינה ובין הממשלה.

 חו^המדשםהפליליותקנת השבים (תיקון), התשמ״ז-1987 [19]

, אחרי ״ולענין 1 1. בסעיף 16 (א) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א—1981 ג ׳ 6 י י ע ו ס י ק י  ח

 מידע כאמור בסעיף 13—״ יבוא ״משעברו חמש שנים״.

ר ג ס י ה  דבר

 סעיף 16 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים קובע יראו את ההרשעה בהרשעה שנמחקה, משעברו עשר
 את המועדים בהם תימחק מהמרשם הרשעתו של אדם. שנים מיום פסק הדין או ההחלטה בעניינו. מוצע לקצר

 בין היתר, קובע הסעיף כי לגבי הרשעתו של קטין, תקופה זו לחמש שנים.
 חבר הכנסת בני שליטא

 1 ס״ח הוזשמ״א, ע2׳ 322.
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