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 עומד משרד־המשפטים כי נודע כאשר

 ה׳ החוק פקודת של יסודי תיקון להגיש
 כי הצפייה. רבתה ,1936 משנת פלילי
ה המישסר על־ידי שנועד המקורי, החוק

 של בחברה סדר להשליט הבריטי קולוניאלי
הריעות. לכל לתיקון זקוק ״נייטיבם״,

 שולחן על ההצעה הונחה כאשר אך
 החוק עכבר. הוליד ההר כי נסתבר הכנסת,

 סעיפים בכמה בכלל. כמעט נשתנה לא
 לעשרים ממאסר־עולם (בעיקר העונש הופחת
הוג האחרים הסעיפים וברוב מאסר), שנות

ב הקטן המכסימלי העונש העונש. דל
 2000 ו/או מאסר חודשי שלושה יותר:

קנס. ל״י
 מבטלת ההצעה אוניה. להצית אסור

 של נסיון לדו־קרב, הזמנה עבירות: שלוש
שחוקות. במטבעות ושימוש התאבדות

 בחוק. נשארו ומשונות שונות עבירות אך
או להבעיר האוסר מיוחד סעיף השאר: בין

 מי על שנות־מאסר עשר המטיל סעיף ניה,
 טובעת, מאמיר, להימלט לזולתו שמפריע

 בדלת־ אור לקבוע בתי־מלון המחייב סעיף
הכניסה.

 שונו. שלא יותר חמורים סעיפים יש אך
 הסעיף את לבטל העז לא משרד־המשפטים

 בין הומו־סכסואליים יחסים האוסר ,152
 כהן חיים השופט לכך. המסכימים מבוגרים

 חברים שני זה. סעיף קיום על התריע
ה הגישו הבריטי הפרלמנט של שמרניים

 הבריטית, במולדתו לביטולו הצעה שבוע
ה את אישר כבר שבית־הלורדים אחרי

ביטול.
 הפסקת האוסרים הסעיפה גם בוטלו לא

 על־ידי הבעייה מן מתחמקת ההצעה הריון.
מאסר. שנות לחמש מעשר העונש הקטנת
 לארגן המנסה כל כי קובע 67 סעיף
 במישטר או בחוקתה לפגוע ״נסיון בישראל

מאסר שנות לעשר צפוי אחרת״ מדינה של
ל ידידותית מדינה שאותה בין וזה —

 פירוש ידידותית. שאינה ובין ישראל,
 יושבים הכורדים מנהיגי היו אילו הדבר:

 מלחמת־ את מנהלים מכאן והיו בישראל,
 הפאשיס־ המישטר להפלת שלהם השיחרור

עבי מעשה משום בכך היה בעיראק, טי
ה בית־המשפט זה סעיף על (העיר רה.

 מוזר יצור מהווה .הוא בתל־אביב: מחוזי
 ורע אח לו שאין ארצנו, בחוקי ומשונה

 מבטלת אינה הצעת־החוק האומות.״) בחוקי
 מעשר העונש את מקטינה אלא זה, סעיף

שנים. לשבע
 משרד־המשפטים נסיכים. על חלפה

 ,59 סעיף לפי בעבירות להחמיר !ציע3
קולו סעיף זהו למרד״. .הסתה המכונות

 כללית בצורה מנוסח הוא מובהק. ניאלי
 אורי את להאשים ניתן פיו על ביותר.
 הנעשה העוול נגד לפעולה שקרא דייוויס,
דיר־אל־אסד. לתושבי

77 בסעיף חלה דומה דראסטית החמרה
 הישראלי. בחוק משונה סעיף הוא גם —

 חרפה ״להמיט העלול פירסום אוסר הוא
 נכריות״. בארצות שליטים או נסיכים על

 בחוק־לשון־הרע. עתה קשור יהיה זה סעיף
 על דברי־התקפה לפרסם כעת אסור לפיו
 אלא רודסיה, ממשלת ראש סמית, איאן
 בפיר־ ״יש כי להוכיח המפרסם יצליח אם

 מעניין חורג .אינו וכי לציבור״, עניין סום
 את להחמיר מציע משרד־המשפטים זה״.

העונש.
 אלה אין בלתי־צנועה. התנהגות

 לבטלם, היה הדין שמן היחידים הסעיפים
,105 סעיף :למשל לצמצמם. לפחות או

 העלול ״מעשה העושה כל כי הקובע
 — ציבורי היזק לידי להביא או לגרום
 זה מה מגדיר אינו החוק בעוון.״ יואשם

ל הדבר את משאיר הוא ציבורי. היזק
 על העיר השופט. ולשיקול הרשות החלטת

 הינו זה ״סעיף חשין: המנוח השופט כך
 בא אילו מצטער הייתי ולא יוצא־דופן,

 חוקינו ממערכת ועקרו אחד יום המחוקק
הפליליים.״

 להטיל אפשר באמצעותו אשר זה, סעיף
שנים שלוש עד עונש־מאסר דיכפין כל על
בהצעת־התיקון. כלל מוזכר אינו —

״התנהגות האוסר ,193 הוא דומה סעיף
ב שבלתי־צנוע מה והרי — בלתי־צנועה״

 צנוע להיות יכול נטורי־קרתא איש עיני
 על גם נירים. משק חבר בעיני בהחלט

ש העליון בית־המשפט שופטי העירו כך
זה. כגון מסעיף נוחה אינה דעתם

 להקל, לפחות או לצמצם להגדיר, במקום
בסעיף להתמיד דווקא הצעת״החוק באה
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לבית-המשפם, מגיעה ,סוססקונסס צנווה הסטודנטית

הונעופט דנית נננסת באמצעו ורמטה. הסטודנטית

מנו סקרני□ של סהל מוספת

הס את מסיפיס שוטרים שלושה
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