
 

 *0202–הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות, התש"עחוק 

 

 –בחוק זה  .1 הגדרות

כמשמעותם  –"המרשם הפלילי", "תקופת ההתיישנות", "תקופת המחיקה"   

 בחוק המרשם הפלילי;

–חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א  –"חוק המרשם הפלילי"   

1891
1

; 

1811–חוק העונשין, התשל"ז –העונשין" "חוק   
2

; 

–חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב –"חוק סדר הדין הפלילי"   

1891
3

; 

למעט עבירה לפי סעיפים  –"עבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות"   

 לחוק העונשין; 093-ו 003עד  001, 003, 018, 033, 033)ב( רישה, 111

 כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות,  –"תכנית ההתנתקות"   

1333–התשס"ה
4

. 

הורשע נאשם בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות או קבע  )א( .1 גזר דין או החלטה

לחוק הנוער  11בית משפט כי עבר עבירה כאמור, לרבות קביעה לפי סעיף 

1811–)שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א
5

, לא יבוצעו גזר דינו או  

החלטה שניתנה לגביו עקב עבירה כאמור אף אם ניתנה ללא הרשעה; החל 

ביצוע גזר הדין או ההחלטה, לפי העניין, יופסק ביצועם, אם ביקש זאת 

 הנאשם. 

 הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שהוטל עליו עונש של מאסר בפועל. )ב(  

לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה  1כמשמעותו בסעיף  פרט רישום )א( .0 מחיקת רישום

על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, יימחק מהמרשם הפלילי לבקשת 

 האדם שפרט הרישום נוגע אליו, ובלבד שלא הוטל על אותו אדם עונש מאסר

לגבי אותה עבירה, או שאין פרט רישום נוסף הנוגע לו, שתקופת  בפועל

 חיקה לגביו עוד לא תמו.ההתיישנות ותקופת המ

                                                      
 –(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 1313בינואר  13התקבל בכנסת ביום י' בשבט התש"ע ) *

 .113(, עמ' 1339 ביולי 11התשס"ח ), מיום י"ט בתמוז 131
 .011ס"ח התשמ"א, עמ'  1
 .112ס"ח התשל"ז, עמ'  2
 .10ס"ח התשמ"ב, עמ'  3
 .111ס"ח התשס"ה, עמ'  4
 .101ס"ח התשל"א, עמ'  5
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א לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה על 11כל רישום כאמור בסעיף  )ב(  

רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, יבוטל מרישומי המשטרה אם ביקש זאת 

 האדם שהרישום נוגע לו.

)ב( לא יימסר -מידע שימחק או יבוטל, כאמור בסעיפים קטנים )א( ו )ג(  

 לגוף אחר.

הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שיש פרט רישום או רישום כאמור  )ד(  

לחוק  11)ב( הנוגע לו, או רישום כאמור בסעיף -בסעיפים קטנים )א( ו

 המרשם הפלילי, שלא על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות.

לא יוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות,  )א( .1 הפסקת הליכים

א 13החליט למסור הודעה לבית משפט לפי סעיף פרקליט מחוז אלא אם כן 

מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש  בענין בקשה סדר הדין הפלילילחוק 

 מאסר בפועל אם יורשע. 

ההתנתקות וטרם הוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית  )ב(  

ניתנה הכרעת הדין, יראו את כתב האישום כאילו עוכבו לגביו הליכי המשפט 

לחוק סדר הדין הפלילי, אם ביקש זאת הנאשם מהתובע,  101לפי סעיף 

לחוק האמור לא יחולו; אולם הוראות סעיף קטן זה לא  101והוראות סעיף 

 עיף קטן )א(.הודעה לבית משפט כאמור בסמסר  פרקליט מחוזיחולו אם 

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מאדם שהורשע בעבירה על רקע התנגדות  .3 ערעור

לתכנית ההתנתקות לערער על הרשעתו או על גזר דינו בכפוף להוראות כל 

 דין.

הוראות חוק זה לא יחולו על גזר דין או החלטה של בית דין צבאי, על פרט  .2 סייג לתחולה

לחוק המרשם הפלילי, שעניינו גזר דין או החלטה  1בסעיף רישום כמשמעותו 

 כאמור, ועל כתב אישום שהוגש או שניתן להגישו לבית דין צבאי.

 

 

 בנימין נתניהו 

 ראש הממשלה

 

 

 

   

 

 שמעון פרס

 נשיא המדינה

 ראובן ריבלין

 ראש הכנסת יושב

 


