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 2017–גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור(, התשע"ח –הצעת חוק העונשין )תיקון 

 
1977–בחוק העונשין, התשל"ז .1 300תיקון סעיף 

1
 )ב( יבוא:, אחרי סעיף קטן 300סעיף ב, 

 –טרור, דינו  מעשהמי שהורשע ברצח לפי סעיף קטן )א( בנסיבות של  ")ג(  

בחוק המאבק בטרור, כהגדרתו  –" מעשה טרורמיתה; לעניין סעיף קטן זה, "

2016–התשע"ו
2

". 

הוראות  לגבי 

 האזור

כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של  –בסעיף זה, "אזור"  )א( .2

שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(,  –תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון 

2007–התשס"ז
3

. 

להורות הגנה לישראל באזור השר הביטחון יורה למפקד כוחות צבא  )ב(  

 – בצו

כי סמכותו של מותב של בית משפט צבאי באזור לגזור על נאשם  (1)   

עונש מוות לא תותנה בכך שגזר הדין ניתן פה אחד, וניתן יהיה לגזור 

 ;עונש כאמור ברוב רגיל של שופטי המותב

כי לא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות  (2)   

  בבית משפט צבאי באזור.בגזר דין סופי 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

ובפרט מדינת ישראל.  העולםעמו מתמודדות מדינות המאבק בטרור הוא האתגר הגדול ביותר כיום, 

בין המציאות עמה היא ון שבו פועלת ישראל בתחום הענישה פער עצום בין האופ קיים עם זאת,

שחרור מחבלים לאחר תקופת מאסר שלא הושלמה, בהם מחבלים שביצעו את הפיגועים מתמודדת. 

                                                                    
 .226ס"ח התשל"ז, עמ'  1
 .898ס"ח התשע"ו, עמ'  2
 .364ס"ח התשס"ז, עמ'  3



 2 

 . שאינו תורם למאבק בטרור ולכושר ההרתעה של ישראל הפוך מסרהנוראים ביותר, שולח 

מחמירה כי ישראל ביודעם  ,טרורהרתעה משמעותית בקרב מבצעי פעילות  נועדה ליצורהצעת חוק זו 

 רת עוד על ביצוע פשע מסוג זה.מדיניותה ואינה מתפשאת 

על ידי חבר הכנסת שרון גל וקבוצת חברי הכנסת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים הצעות 

 אורלי הכנסת חברת ידי על ,((2015ליולי  15) כ"ח בתמוז התשע"ה; הוסרה מסדר היום ביום 1157/20/פ)

 (.4622/20י חבר הכנסת אורן אסף חזן )פ/ועל יד, (2221/20לוי אבוקסיס וקבוצת חברי הכנסת )פ/

 

 

 

--------------------------------- 

 והסגנים הכנסת ר"ליו הוגשה

 ביום הכנסת שולחן על והונחה

 30.10.17 – ח"התשע י' בחשוון

 


