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חוקהנוער)טיפולוהשגחה()תיקוןמס'20(,התשע"א-2011*


בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960  1, בסעיף 24)א()1( -1 תיקון סעיף 24 

אחרי פסקת משנה )ו( יבוא:   )1(

")ו1( הקטין חשוד, נאשם או עד במשפט פלילי או שהוא בעל דין או עד במשפט 
אחר הקשור בעבירה לפי סעיפים 208, 214, 345 עד 352, 368ג, 374א או 377א)5( 

עד )7( לחוק העונשין;";

אחרי פסקת משנה )ח( יבוא:  )2(

")ט( דבר בעניין מצבו הבריאותי, הגופני או הנפשי של קטין בהליך משפטי, 
למעט דבר שגילויו אינו מהווה פגיעה של ממש בפרטיותו של הקטין "

 תיקון חוק
בתי המשפט - מס' 64

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  2, בסעיף 70 - 2 

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:  )1(

")ג( לא יפרסם אדם בלי רשות בית המשפט פרסום בעניינו של קטין כאמור 
בסעיף 24)א()1( לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960  3 ";

בסעיף קטן )ו(, אחרי "סעיף זה" יבוא "למעט סעיף קטן )ג(", ובסופו יבוא "העובר   )2(
על הוראות סעיף קטן )ג(, דינו כדין מי שפרסם פרסום לפי סעיף 24)א()1( לחוק הנוער 

)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 "  

תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו 3 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ        
         שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ג' באב התשע"א )3 באוגוסט 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *

- 359, מיום ה' בשבט התשע"א )10 בינואר 2011(, עמ' 42 
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 932   2

ס"ח התש"ך, עמ' 52    3

חוקהנוער)טיפולוהשגחה()תיקוןמס'20(,התשע"א-2011*


תיקון סעיף 24 בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960  1, בסעיף 24)א()1( -1 

אחרי פסקת משנה )ו( יבוא:   )1(

")ו1( הקטין חשוד, נאשם או עד במשפט פלילי או שהוא בעל דין או עד במשפט 
אחר הקשור בעבירה לפי סעיפים 208, 214, 345 עד 352, 368ג, 374א או 377א)5( 

עד )7( לחוק העונשין;";

אחרי פסקת משנה )ח( יבוא:  )2(

")ט( דבר בעניין מצבו הבריאותי, הגופני או הנפשי של קטין בהליך משפטי, 
למעט דבר שגילויו אינו מהווה פגיעה של ממש בפרטיותו של הקטין "

 תיקון חוקבחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  2, בסעיף 70 - 2 
 בתי המשפט -

מס' 64 במקום סעיף קטן )ג( יבוא:  )1(

")ג( לא יפרסם אדם בלי רשות בית המשפט פרסום בעניינו של קטין כאמור 
בסעיף 24)א()1( לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960  3 ";

בסעיף קטן )ו(, אחרי "סעיף זה" יבוא "למעט סעיף קטן )ג(", ובסופו יבוא "העובר   )2(
על הוראות סעיף קטן )ג(, דינו כדין מי שפרסם פרסום לפי סעיף 24)א()1( לחוק הנוער 

)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960 "  

תחילהתחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
  ]יושב ראש הכנסת

ספר החוקים 2316, י"ז באב התשע"א, 2011 8 17 


