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)(1

פסקה )ח(  תימחק;

) (2בסופו ,הקטע המתחיל במלים "ואולם לא יורשע" עד "מגע בענין מדיני" 
יימחק.
דברי
סעיף )4וו( לפקודת מניעת טרור,
והסיפה לאותו סעיף קובעים לאמור:
"תמיכה
.4

בארגון

התש"ח, 1948

טרוריסטי

אדם. ..

)ח( או שהוא אזרח או תושב ישראל ,המקיים ביודעין
וללא סמכות כדין ,מגע בארץ או בחוץ לארץ עם אדם הממלא
תפקיד בהנהלה ,כמועצה או בגוף אחר כיוצא בזה של ארגון
שהממשלה הכריזה עליו לפי סעיף  8כארגון טרוריסטי ,או
המשמש נציג של ארגון כאמור,
ייאשם בעבירה ,ובצאתו חייב בדין ,יהא צפוי לעונש
מאסר עד שלוש שנים או לקנס עד  22, 500שקלים חדשים
]כאמור בסעיף )61א() (3לחוק העונשין ,התשל"ז [1977או
לשני העונשים גם יחד.
ואולם לא יורשע אדם לפי פסקה )ח( אם הוכח לבית
המשפט כי קיים את המגע בארץ או בחוץ לארץ משום קירבת
משפחה בינו לבין מי שאתו קיים את המגע ,או כי קיים את
המגע בחוץ לארץ 
)(1

בענין מתן סיוע לקרוב משפחה הנמצא במצוקה;

כנציג של אמצעי תקשורת המשתתף במסיבת
)(2
עתונאים ,ובלבד שהשתתפו כה נציגים של אמצעי
תקשורת בינלאומיים:

הסבר
מוצע לבטל את העבירה שבסעיף )4ח( לפקודה שעל פיה
אין לקיים מגע ללא סמכות כדין עם אדם הממלא תפקיד
בהנהלה ,במועצה או כגוף אחר של ארגון שהוכרז כארגון
טרוריסטי או המשמש נציג של ארגון כאמור.
ההצעה לביטול העבירה נובעת משיקולים של מדיניות
משפטית ואין בביטול עבירה זו כדי לפגוע באינטרסים של
בטחון המדינה ,באשר אלו מוגנים בפרק ז' לחלק ב' של חוק
העונשין ,התשל"ז , 1977הדן בעבירות הפוגעות כבטחון
המדינה ,יחסי חוץ וסודות רשמיים.
גם לאחר ביטול העבירה בפקודה אסור יהיה לקיים מגע
עם מי שיש יסוד סביר לחשוד בו שהוא "חבר בארגון
מחבלים או קשור בו או פועל בשליחותו" ,ובלבד שהמגע
נעשה ללא הסבר סביר או שלא פגע או שלא נעשה בכוונה
לפגוע כבטחון המדינה .על מגע כזה ,המהווה עבירה על סעיף
 114לחוק העונשין ,התשל"ז , 1977צפוי העבריין לעונש
מרבי של  15שנות מאסר.
מוצע להסתפק לעניין המפגשים האסורים בהוראות
סעיף  114לחוק העונשין ,השומר על העקרונות הבסיסיים
של דיני העונשין.
בקיום העבירה הנדונה או בביטולה אין כדי להשליך על
עמדת ממשלת ישראל הרואה באש"פ ארגון טרור והשוללת
משא ומתן אתו ואת שיתופו בשיחות השלום.

ברבשיח בינלאומי בנושא אקדמי
כמשתתף
)(3
מדעי ,שאורגן בידי מוסד אקדמי ,ובלבד שלא קיים עמו
מגע בענין מדיני ".
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