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האמור בסעיף  189לפקודת החוק הפלילי 1936 ,יסומן ״)א(״ ואחריו יבוא:
״)ב( אשה הנמצאת במקום כלשהו לשם עיסוק בזנות ,בנסיבות
שיש בהן משום מטרד לדדי הסביבה או הפרעה לתנועה בדרכים ,דינה -
מאסר שנה.״
דבר* ה ס ב ר

יש בחוק הפלילי עבירות הכרוכות בזנות׳ אולם אץ
איסור על הזנות עצמה .הזנות אינה עבירה ,אך עבירה
היא לשדל למטרות זנות)סעיף  167לפקודת החוק הפ
לילי(׳ עבירה היא להתנהג באופן בלתי צנוע במקום
ציבורי)סעיף  193לפקודה(׳ ויש שורה של עבירות המ-
נרות בחוק לתיקון דיני העונשין)עבירות זנות(׳ תשכ׳׳ב-
1962׳ כגון סרסרות במעשה זנות׳ שידול לזנות׳ החזקת
מקום לשם זנות או השכרתו.
בשנים האחרונות פשתה מציאותן של פרוצות ברחו
בות העיר ובדרכים הראשיות לשם עיסוק בזנות .בעיר
מהווה הדבר מטרד לדרי הסביבה ומשפיע לרעה בעיקר
על ילדים ונוער׳ שהם עדים סקרניים למתרחש בגלוי
בתחום זה .ואילו בדרכים מציאותן היא הפרעה קשה
ולעתים אף מקוד סכנה לתנועה השוטפת.
המשטרה נדרשת׳ בלחץ הציבור הנפגע׳ למנוע תו
פעות אלה׳ ואינה מוצאת׳ על פי רוב׳ בסיס בחוק ל פ 
עולת מביעה .ההתקשרויות בץ היצאנית ללקוח נעשות
ללא מלים או תנועות׳ וממילא אין הוכחה של שידול
1

לזגות או של התנהגות בלתי צנועה במקום ציבורי .אין
אפשרות להאשימן על מפגע לרבים לפי סעיף 189
לפקודה׳ כי הגדרתה של עבירה זו מצומצמת מדי .קשה
גם להאשימן בשוטטות למטרה בלתי חוקית וסעיף
 93ו)ה( לפקודה( שכן הזנות כשלעצמה איבה בלתי חו
קית• עצם נוכחותן של הנשים ברחוב לשם זבות אינה
עבירה׳ ואץ המשטרה יכולה לפעול נגדה .מוצע ,איפוא
לאסור גוכחרת זו במקומות שבהם היא מטרד לדרי הס
ביבה או הפרעה לתנועה בדרכים,
כיון שהעונש שנקבע לעבירה הוא שנת מאסר׳ תחול
לגביה ההוראה הכללית של פקודת סדר הדין הפלילי
)מעצר וחיפוש( ]נוסח חדש[׳ תשכ׳׳ט1969-׳ שלפיה רשאי
שוטר לעצור אדם שעבר בפניו׳ או זה מקרוב׳ עבירה
שדינה מאסר לתקופה העולה על ששה חדשים נסעיף
 3י((3׳ או סירב להילוות אליו לתחנת המשטרה׳ לאחר
שהיה לשוטר יסוד סביר להניח שעבר עבירה .ממכות
לואי זו עשרה להיות עזר רב למשטרה במלחמתה
ב מט רד האמור.

ע״ר  ,1936תוס׳  ,1עמ׳ .263
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בסעיף  3לחוק ניירות ערך ,תשכ״ח ,* 1968-בסעיף קטן)א( ,במקום ״שבעה
.1
חברים״ יברא ״תשעה חברים״.
דבדי

סעיף )3א( לחוק ניירות ערך׳ תשכ״ח1968-׳ אומר:
״הרשות תהיה של שבעה חברים שימנה שר האוצר׳
קצתם מקרב הציבור וקצתם מקרב עובדי המדינה ובהם
אחד מעובדי בנק ישראל.׳׳

הסבר
תוך נסיון ביצוע החוק ועקב הרחבת פעולותיה של
רשות ניירות ערך נתברר /כי על הרשות לקיים ישיבותיה
לעתים תכופות יותר ממה שהיה צפד בעת קבלת החוק.
כדי לאפשר לחברי הרשות לעמוד במשימה זו׳ מוצע
להגדיל את מספר חברי הרשות משבעה לתשעה.

 1ס״ח תשכ״ח ,עמי  ;234תשכ׳׳ט ,עמ׳  ;100תשל״א ,עגז׳ .12
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המחיר  10אגורות

הצעות חוק  ,1041כ״א בשבט תשל״ג24.1.1973 ,
הודפס ע״י המדפים הממשלתי .ירושלים

