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חוקהפסקתהליכיםומחיקתרישומיםבענייןתכניתההתנתקות,התש"ע-2010*

 
בחוק זה -1 הגדרות

בחוק  כמשמעותם   - המחיקה"  "תקופת  ההתיישנות",  "תקופת  הפלילי",  "המרשם 
המרשם הפלילי;

"חוק המרשם הפלילי" -  חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 1;

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977 2;

"חוק סדר הדין הפלילי" - חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982 3;

"עבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות" - למעט עבירה לפי סעיפים 144)ב( 
רישה, 300, 305, 329, 330, 332 עד 335 ו–380 לחוק העונשין;

"תכנית ההתנתקות" - כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005 4 

הורשע נאשם בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות או קבע בית משפט 2 גזר דין או החלטה )א( 
כי עבר עבירה כאמור, לרבות קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי 
טיפול(, התשל"א-1971 5, לא יבוצעו גזר דינו או החלטה שניתנה לגביו עקב עבירה 
כאמור אף אם ניתנה בלא 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( 

פרט רישום כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה על רקע 3 מחיקת רישום )א( 
התנגדות לתכנית ההתנתקות, יימחק מהמרשם הפלילי לבקשת האדם שפרט הרישום 
נוגע אליו, ובלבד שלא הוטל על אותו אדם עונש מאסר בפועל לגבי אותה עבירה, או 
שאין פרט רישום נוסף הנוגע לו, שתקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה לגביו עוד לא 

תמו 

11א לחוק המרשם הפלילי, שעניינו עבירה על רקע  כל רישום כאמור בסעיף  )ב( 
התנגדות לתכנית ההתנתקות, יבוטל מרישומי המשטרה אם ביקש זאת האדם שהרישום 

נוגע לו 

מידע שיימחק או יבוטל, כאמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב( לא יימסר לגוף אחר  )ג( 

הוראות סעיף זה לא יחולו על מי שיש פרט רישום או רישום כאמור בסעיפים  )ד( 
קטנים )א( ו–)ב( הנוגע לו, או רישום כאמור בסעיף 11 לחוק המרשם הפלילי, שלא על 

רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות 

לא יוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות, אלא אם כן 4 הפסקת הליכים )א( 
פרקליט מחוז החליט למסור הודעה לבית משפט לפי סעיף 15א לחוק סדר הדין הפלילי 

בעניין בקשה מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע  

התקבל בכנסת ביום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 252, מיום י"ט בתמוז התשס"ח )22 ביולי 2008(, עמ' 440 

ס"ח התשמ"א, עמ' 322   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   3

ס"ח התשס"ה, עמ' 142   4

ס"ח התשל"א, עמ' 134   5
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הוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות וטרם ניתנה  )ב( 
הכרעת הדין, יראו את כתב האישום כאילו עוכבו לגביו הליכי המשפט לפי סעיף 231 
לחוק סדר הדין הפלילי, אם ביקש זאת הנאשם מהתובע, והוראות סעיף 232 לחוק 
האמור לא יחולו; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם פרקליט מחוז מסר הודעה 

לבית משפט כאמור בסעיף קטן )א( 

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מאדם שהורשע בעבירה על רקע התנגדות לתכנית 5 ערעור
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 רישום 6 סייג לתחולה
כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, שעניינו גזר דין או החלטה כאמור, ועל 

כתב אישום שהוגש או שניתן להגישו לבית דין צבאי 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוקהעונשין)תיקוןמס'103(,התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 290)א(, במקום "מאסר 1 תיקון סעיף 290
שבע שנים" יבוא "מאסר עשר שנים או קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מביניהם: 

פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61)א()4(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד   )1(
- פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61)א()4(;

פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה "  )2(

במקום סעיף 291 לחוק העיקרי יבוא: 2 החלפת סעיף 291

נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290)ב( בעד פעולה 291 "מתן שוחד
הקשורה בתפקידו, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור 

בסעיף 290)א( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2010 בינואר   25( התש"ע  בשבט  י'  ביום  בכנסת  התקבל   *

הממשלה - 465, מיום ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(, עמ' 104 
ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ע, עמ' 240   1

הוגש כתב אישום בעבירה על רקע התנגדות לתכנית ההתנתקות וטרם ניתנה  )ב( 
הכרעת הדין, יראו את כתב האישום כאילו עוכבו לגביו הליכי המשפט לפי סעיף 231 
לחוק סדר הדין הפלילי, אם ביקש זאת הנאשם מהתובע, והוראות סעיף 232 לחוק 
האמור לא יחולו; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו אם פרקליט מחוז מסר הודעה 

לבית משפט כאמור בסעיף קטן )א( 

אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מאדם שהורשע בעבירה על רקע התנגדות לתכנית 5 
ההתנתקות לערער על הרשעתו או על גזר דינו בכפוף להוראות כל דין 

ערעור

הוראות חוק זה לא יחולו על גזר דין או החלטה של בית דין צבאי, על פרט רישום 6 
כמשמעותו בסעיף 2 לחוק המרשם הפלילי, שעניינו גזר דין או החלטה כאמור, ועל 

כתב אישום שהוגש או שניתן להגישו לבית דין צבאי 

סייג לתחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוקהעונשין)תיקוןמס'103(,התש"ע-2010*

בחוק העונשין, התשל"ז-1977  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 290)א(, במקום "מאסר 1 
שבע שנים" יבוא "מאסר עשר שנים או קנס שהוא אחד מאלה, הגבוה מביניהם: 

תיקון סעיף 290

פי חמישה מהקנס האמור בסעיף 61)א()4(, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד   )1(
- פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61)א()4(;

פי ארבעה משווי טובת ההנאה שהשיג או שהתכוון להשיג על ידי העבירה "  )2(

החלפת סעיף 291במקום סעיף 291 לחוק העיקרי יבוא: 2 

נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290)ב( בעד פעולה 291 "מתן שוחד
הקשורה בתפקידו, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור 

בסעיף 290)א( "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י               
                    שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת
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חוקלתיקוןפקודתמסהכנסה)מס'174-הוראתשעהלגבי
שנותהמס2007,2008ו–2009(,התש"ע-2010*

בפקודת מס הכנסה 1, אחרי סעיף 87 יבוא:1 הוספת פרק שביעי

"פרקשביעי:תקנידיווחכספיבין–לאומיים-אי–תחולהבקביעת
ההכנסההחייבתלגבישנותהמס2007,2008ו–2009

אי–תחולת תקן 
חשבונאות מס' 29 

- הוראת שעה

בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות מס' 29 87א 
שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל 

בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 2007, 2008 ו–2009 "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ ני י י ט ש ל  ב ו י               
                    שר האוצר

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק  בהצעות  פורסמו  הסבר  ודברי  החוק  הצעת   ;)2010 בינואר   25( התש"ע  בשבט  י'  ביום  בכנסת  התקבל   *
הממשלה - 391, מיום י"ד בסיוון התשס"ח )17 ביוני 2008(, עמ' 626  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התש"ע, עמ' 294   1

חוקעבודתנשים)תיקוןמס'45(,התש"ע-2010*

בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 9)ה( -1 תיקון סעיף 9

האמור בו עד המילה "הנוכחי" יסומן כפסקה ")1(" ובה, במקום "שר העבודה   )1(
והרווחה" יבוא "שר התעשייה המסחר והתעסוקה", אחרי "היעדרות כאמור" יבוא "או 

עם טיפולים כאמור" ובמקום "בסעיף קטן זה" יבוא "בפסקה זו";

הסיפה החל במילים "הוראת סעיף קטן זה לא תחול" תסומן כפסקה ")2(", ובה, במקום   )2(
"סעיף קטן זה" יבוא "פסקה )1(" ובמקום "הסעיף האמור" יבוא "הפסקה האמורה";

אחרי פסקה )2( יבוא:  )3(

מעבודה,  נעדרו  שלא  עובד  או  עובדת  על  גם  יחולו   )1( פסקה  הוראות   )3("
בתקופת הטיפולים כאמור באותה פסקה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר 
מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ–גופית, לפי המאוחר, 
כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניין, 
מתן  ממועד  עבודה  ימי  משלושה  יאוחר  לא  הטיפולים  על  למעביד  הודיעו 
ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים - ממועד 
הפיטורים, ומסרו למעביד אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו מועד, לפי 
העניין; הוראות פסקה זו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או 
עובד ארעיים או זמניים, ובלבד שעבדו אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 
שישה חודשים לפחות; שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהתייעצות 
עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע 

סוגים של טיפולי פוריות שהוראות פסקה זו לא יחולו עליהם "

התקבל בכנסת ביום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 290, מיום ט"ו בכסלו התש"ע )2 בדצמבר 2009(, עמ' 46 

ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התשס"ח, עמ' 386   1

ספר החוקים 2225, כ' בשבט התש"ע, 2010 2 4
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בסעיף 14)א()11( לחוק העיקרי, במקום "9)ה(" יבוא "9)ה()1(, או עובדים כאמור שחלה 2 תיקון סעיף 14
הגבלה על פיטוריהם בתקופת הטיפולים או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד 

תחילת הטיפולים, בניגוד להוראות סעיף 9)ה()3(" 

הוראות חוק זה יחולו על עובדת או עובד שפוטרו מיום תחילתו של חוק זה ואילך 3 תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב     
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'117(,התש"ע-2010*

בו1 תיקון סעיף 227 האמור   ,227 בסעיף  התשנ"ה-1995  1,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מבוטח שאושפז בבית חולים, יהיה זכאי לגמלת  ")ב( 
סיעוד לתקופה שאינה עולה על 14 ימים ממועד אשפוזו; בסעיף זה, "בית חולים" - בית 
חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 2, למעט בית חולים המיועד 
לפי תעודת הרישום שלו לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש 

או שיקומיים בלבד 

מבוטח שחדלה להשתלם לו גמלת סיעוד בשל כך שאושפז בבית חולים,  ובתוך  )ג( 
תקופה של 90 ימים שוחרר מבית החולים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו, 

בשיעור שנקבע לגביו טרם אשפוזו; המוסד רשאי לקבוע תקופה ארוכה מ–90 ימים "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י     
    שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה
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יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת - 292, מיום כ"ז בכסלו   *

התש"ע )14 בדצמבר 2009(, עמ' 60 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 308   1

ע"ר 1065, תוס' 1, עמ' )ע( 191 )א( 239   2

בסעיף 14)א()11( לחוק העיקרי, במקום "9)ה(" יבוא "9)ה()1(, או עובדים כאמור שחלה 2 
הגבלה על פיטוריהם בתקופת הטיפולים או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד 

תחילת הטיפולים, בניגוד להוראות סעיף 9)ה()3(" 

תיקון סעיף 14

תחולההוראות חוק זה יחולו על עובדת או עובד שפוטרו מיום תחילתו של חוק זה ואילך 3 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני ב     
    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א  ר
יושב ראש הכנסת

חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'117(,התש"ע-2010*

בו1  האמור   ,227 בסעיף  התשנ"ה-1995  1,  משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח   בחוק 
יסומן ")א(" ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 227

על אף האמור בסעיף קטן )א(, מבוטח שאושפז בבית חולים, יהיה זכאי לגמלת  ")ב( 
סיעוד לתקופה שאינה עולה על 14 ימים ממועד אשפוזו; בסעיף זה, "בית חולים" - בית 
חולים כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940 2, למעט בית חולים המיועד 
לפי תעודת הרישום שלו לאשפוז חולים סיעודיים, סיעודיים מורכבים, תשושי נפש 

או שיקומיים בלבד 

מבוטח שחדלה להשתלם לו גמלת סיעוד בשל כך שאושפז בבית חולים,  ובתוך  )ג( 
תקופה של 90 ימים שוחרר מבית החולים, יהיה זכאי לגמלת סיעוד ממועד שחרורו, 

בשיעור שנקבע לגביו טרם אשפוזו; המוסד רשאי לקבוע תקופה ארוכה מ–90 ימים "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י     
    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 י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 292, מיום כ"ז בכסלו התש"ע )14 בדצמבר 2009(, עמ' 60 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 308   1

ע"ר 1065, תוס' 1, עמ' )ע( 191 )א( 239   2
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חוקהביטוחהלאומי)תיקוןמס'118(,התש"ע-2010*

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995  1, בסעיף 225א -1 תיקון סעיף 225א

  36" יבוא  חודשים"   24" במקום  הניסיון",  "תקופת  בהגדרה  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
חודשים";

בסעיף קטן )ג( -  )2(

בפסקה )1(, המילים "בשנה הראשונה של תקופת הניסיון -" - יימחקו; )א( 

)2(, במקום הרישה עד המילים "ובתוספת השווה ל–22%" יבוא  בפסקה  )ב( 
"על השיעורים האמורים בפסקה )1( תינתן תוספת בשיעור של 22%" ובמקום 

"ובתוספת השווה ל–29%" יבוא "ובשיעור של 29%";

בסעיף קטן )ו(, במקום "ארבעה" יבוא "תשעה"   )3(

תחילתו של חוק זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

וג צ ר ה ק  ח צ י     
    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

2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום י"א בשבט התש"ע )26 בינואר   *

הכנסת - 301, מיום ד' בשבט התש"ע )19 בינואר 2010(, עמ' 89 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התש"ע, עמ' 308   1
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