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בסעיף  4לחוק ,בסופו ,יווסף "ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא
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על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו" .
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בסעיף  5לחוק ,במקום הסיפה החל מהמלים "ורואים כנפגעים" יבוא "אלא שאין בה
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עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה ,ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא
אם ביקש זאת בןזוגו של המת או אחד מילדיו ,נכדיו ,הוריו ,אחיו או אחיותיו" .
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בסעיף קטן )ג( יימחק "וכל מי שעמד בראש מערכת

בפועל

שהחליט

העתוך .

בסעיף  12לחוק ,במקום "עתון יומי" יבוא "עתון בעל תדירות הופעה של ארבעים
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יום או פחות" ,ובמקום "ובלבד שמוכר או מפיץ כאמור לא ישא באחריות אלא אם ידע או
חייב היה לדעת" יבוא "ובלבד שלא ישאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת".

תיקון סעיף 12

ובקשר אתו"

תיקון סעיף 13

ציבורי" ,והמלים "ובלבד שהפר
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בכל מקום בו הן מופיעות.
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 .בסעיף  14לחוק ,במקום "ענין לציבור" יבוא "ענין
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סום לא חרג מתחום הדרוש לאותו ענין"  יימחקו.
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"לעורך עתון" יבוא "או

התייחסו

לנציגו".
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לפרסום" יבוא "למי שהחליט בפועל על הפרסום";
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הכתוב יסומן סעיף קטן )א( ואחריו יבוא:
")ב( הופיע העתון בתדירות פחותה מאחת לשבוע,
או ההכחשה ,לפי דרישת הנפגע ,גם בעתון יומי" .
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מיזמתו או לבקשת בעל דין ,לאסור או לעכב זמנית ,מנימוקים שיירשמו" ובמקום "לרבות
יבוא "לרבות כתבי טענות ולמעט כתב
כתבאישום וכתבי טענות ולמעט פסקהדין"
ופסקהדיך .
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 . 12בסעיף  22לחוק ,במקום פסקה ) (4יבוא:
") (4אם שוכנע בית המשפט שהדבר דרוש לעשיית צדק
ולגילוי האמת ,אם בעמידה על מהימנות עדותו של הנפגע
ואם בדרך אחרת" .
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