
התשנ"ח1998* ,(52 מס' (תיקון העונשין חוק

15 סעיף "אותיקון יבוא בסופו 15(ב), בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 התשל"ז1977 העונשין, בחוק ו.
העבירה עשיית בזמן שהיה מי לקטין בקשר או בקטין שעבר ח' לפרק י' סימן לפי עבירה

ישראלי". אזרח

34כד סעיף תיקון העיקרי לחוק 34בד בסעיף . 2

יבוא: מסוכנת" "חבלה ההגדרה אחרי (1)

;2 התשנ"ה1995 המחשבים. בחוק כהגדרתם  "מחשב" מחשב", ""חומר

מחשב; "חומר יבוא דפוס" "דבר אחרי "פרסום" בהגדרה (2)

 "פרסם" בהגדרה (3)

הזמינה בדרך מחשב באמצעות להפיצן "או יבוא בסופה (ו), בפסקה (א)
מחשב", באמצעות לציבור להציען או לציבור,

בדרך מחשב באמצעות לציבור להפיצו "או יבוא בסופה ,(2) בפסקה (ב)
מחשב; באמצעות לציבור להציעו או לציבור, הזמינה

יבוא: "ציבור" ההגדרה אחרי (4)

שנים." 18 לו מלאו שטרם אדם  ""קטין"

144א סעיף תימחק.תיקון  "פרסם ההגדרה העיקרי, לחוק 44וא בסעיף .3

חוק בהצעות פורסמו ההסבר ודברי החוק הצעת ,(1998 ביולי 28) התשנ"ח באב ביוםה' בכנסת נתקבל .
.477 ועמ' 464 עמ' ,(1997 ביולי 21) התשנ"ז בתמוז ט"ז מיום ,2639

270. עמ' התשנ"ח, ;266 עמ' התשל'ז, ס"ח
.366 עמ' התשנ"ה, ס"ח 2



יבוא: העיקרי לחוק 205 סעיף אחרי סעיפים4. הוספת
205ג עד 205א

פרסום "איסור
מידע ומסירת

זנות בדבר
קטין של

זנות, מעשה של שירות מתן על פרסום המפרסם או מידע המוסר 205א.

לפי עבירה לענין שנים; חמש מאסר  דינו קטין, הוא השירות כשנותן

אם לישראל, מחוץ או בישראל ניתן הזנות שירות אם היא אחת זה, סעיף
שנותן מציין הפרסום אם או לאו, אם מסוים לקטין מתייחס המידע

לאו. אם קטין הוא השירות

ציון איסור
בפרסום קטינות

זנות שירותי

כשנותן קטין, הוא זנות שירותי שנותן המציין פרסום המפרסם 205ב.

חודשים. שישה מאסר  דינו קטין, אינו השירות

פרסום איסור
שירותי בדבר
בגיר של זנות

השירות כשנותן זנות, שירותי מתן בדבר פרסום המפרסם (א) 205ג.

חודשים. שישה מאסר  דינו קטין, אינו

שירותי מתן ברבר פרסום על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות (ב)

אלה: כל בו התקיימו אם זנות,

זנות; שירותי מתן ורק אך ענינו 0)

אחרים; פרסום מדברי בנפרד התפרסם הוא (2)

בקשתו, לפי רק לארם נמסר הוא (5)

שירותי לפרסם היא מטרתו כי בולטת, בצורה בו, סומן (4)
זנות.

הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור המשפטים, שר (ג)
זה." סעיף לביצוע הוראות לקבוע רשאי

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 4ו2 בסעיף .5

של ציור או קטין הדמיית לרבות קטין, של דמותו ובו תועבה פרסום המפרסם "(ב)
שנים. חמש מאסר  דינו קטין,

בהצגת בקטין המשתמש או תועבה, פרסום לעשיית קטין של בגופו המשתמש (בו)
שנים. שבע מאסר  דינו תועבה,

הקטין על האחראי בידי (בו) או (ב) קטנים סעיפים לפי העבירה נעברה (ב2)
מאסר  האחראי של דינו כאמור, אחראי של בהסכמתו או 368א, בסעיף כהגדרתו

שנים. עשר

לענין שנה; מאסר  דינו קטין, של דמותו ובו תועבה פרסום ברשותו המחזיק (ב5)

לב." ובתום באקראי המחזיק למעט  ''מחזיק" זה, קטן סעיף

214 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף214א אחרי 214ב6. סעיף הוספת

אם"הגנות ו4ו2, 205ג עד 205א סעיפים לפי עבירה כעובר אדם יראו לא 4ו2ב.

לשם לרבות כשרה, למטרה נעשו ההחזקה או הפרסום המידע, מסירת

או הפרסום המידע, שמסירת ובלבד בו, דן זה שסימן בענין והוגן נכון דיווח

אסורים מעשים לעודד כדי נעשו ולא אחר דין לפי אסורים אינם ההחזקה
זה.'' סימן לפי



מיוםתחילה חודשים 3 זה, לחוק 4 בסעיף כנוסחו העיקרי. לחוק 205ג סעיף של תחילתו . 7
זה. חוק של פרסומו

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

הנגבי צחי


