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 1. בסעיף 4 לפקודת מניעת מרור, התע״ח—1:1948 — תיקון סעיף 4

 (1) אחרי פסקה (ז) יבוא:

 ״(ח) או שהוא אזרח או תושב ישראל, •המקיים ביודעין וללא סמכות כדין,
 מגע בארץ או בחוץ לארץ עמ אדם הממלא תפקיד בהנהלה, במועצה או
 בגוף אחר כיוצא בזה של ארגון שהממשלות הכריזה עליו.לפי סעיף 8 כארגון

;  טרוריסטי, או המשמש נציג של ארגון כאמור, ״

 (2) בסופו יבוא;

 ״ואולם לא יורשע אדם לפי פסקה; (ח) אט 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 —

משפחה הנמצא במצוקת;  (1) בענין מתן סיוע לקרוב '

 (2) כנציג של אמצעי תקשורת המשתתף במסיבת עתונאים, ובלבד
ים;  שהשתתפו בה נציגים של אמצעי תקשורת. בינלאומי

 (3) כמשתתף ברב־שיח בינלאומי בנושא אקדמי־ מדעי שאורגן בידי
 מוסד אקדמי, ובלבד שלא קיים עמו מגע בענין מדיני.״

ר י ר ם ש ה ר ב ס א ר ן פ ו ע מ  ש
 ראש הממשלה שר המשפטים

ם ה ר צ ו ג י י  ח
 נשיא המדינה.

 * גתקבל בבנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ו (5 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1742,
 התשמ״ה, עמי 248.

 1 ע״ר התש״ה, ת־ט׳ אי, עמי 73; ס״ח התש״מ, עמ׳ 187.

 חוק העונשין (תיקון מסי־ 20), התשמ״1~1986 * הוספת סעיפים
 144א עד 44וה •

 1. אחרי מעיף 144 לחוק העונשין, התשל״ז—1977 י, יבוא:

 ״סימן א׳ 1 : תפתה לגזענות

 ז״י־ייי1 144א. בסימן זה —

 ״גזענות״ — רדיפה, השפלה, ביזוי, גילויי איבה, עוינות או אלימות, או
 גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסיה, והכל בשל צבע

 או השתייכות, לגזע או למוצא לאו־מי־אתני;

 ״פרסם״ — כהגדרתו בסעיף 2, לרבות בשידורי רדיו או טלוויזיה.

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ט בתמוז התשמ״ו (5 באוגוסט 1986) ; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1728,
 התשמ״ה, עמי 195.

 1 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התשמ״ד, ע«׳ 156.

 ספר החוקים 191י1, ח׳ באב התשמ״ו, 13.8.1986 219


