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תקנות בעניינים המפורטים להלן טעונות את אישור ועדת העבודה הרווחה  )ב( 
והבריאות של הכנסת:

נוסח האישור התקף;  )1(

נוסח ההבהרה האמורה בסעיף 3 ואופן הצגתה, לרבות גודלה, מיקומה,   )2(
צבעה, וכן גודל האותיות וצורתן;

ביצוע בדיקה לחישוב מדד מסת גוף   )3(

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר

יום 7   — )להלן   )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט  ביום  זה  חוק  של  תחילתו  )א( 
התחילה(, והוא יחול על פרסומת שצולמה מיום התחילה ואילך, ולעניין סעיף 3 — על 
פרסומת שנעשה בהכנתה שימוש בעריכה גרפית להצרת היקפי גוף, מיום התחילה 

ואילך  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לעניין פרסומת שהסכם לצילומה נכרת לפני יום  )ב( 
פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות סעיף 2 מתום שנה ממועד כריתת ההסכם או מיום 

התחילה, לפי המאוחר 

תוספת
)סעיף 1, ההגדרה "תת–משקל"(

ערכי מדד מסת גוף לגבי קטינים

נעריםנערותגיל

131616

1416 416 5

151717

1617 417 5

1717 818

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
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

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 52(, התשע"ב—2012*

בחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב—1982  1, אחרי סעיף 12 יבוא:1 הוספת סעיף 12א

 "שירותי בזק
למוקדי חירום לסיוע 

לנפגעות ולנפגעי 
תקיפה מינית 

ולעזרה ראשונה 
נפשית

שיחה מאת מנוי של בעל רישיון למוקד חירום לסיוע 12א  )א( 
לעזרה  חירום  למוקד  או  מינית  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות 

ראשונה נפשית תהיה בלא תשלום 

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס   *
הכנסת — 436, מיום כ"ב בטבת התשע"ב )17 בינואר 2012(, עמ' 89 

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"א, עמ' 1016    1

תקנות בעניינים המפורטים להלן טעונות את אישור ועדת העבודה הרווחה  )ב( 
והבריאות של הכנסת:

נוסח האישור התקף;  )1(

נוסח ההבהרה האמורה בסעיף 3 ואופן הצגתה, לרבות גודלה, מיקומה,   )2(
צבעה, וכן גודל האותיות וצורתן;

ביצוע בדיקה לחישוב מדד מסת גוף   )3(

יום 7   — )להלן   )2013 בינואר   1( התשע"ג  בטבת  י"ט  ביום  זה  חוק  של  תחילתו  )א( 
התחילה(, והוא יחול על פרסומת שצולמה מיום התחילה ואילך, ולעניין סעיף 3 — על 
פרסומת שנעשה בהכנתה שימוש בעריכה גרפית להצרת היקפי גוף, מיום התחילה 

ואילך  

תחילה, תחולה 
והוראות מעבר

על אף הוראות סעיף קטן )א(, לעניין פרסומת שהסכם לצילומה נכרת לפני יום  )ב( 
פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות סעיף 2 מתום שנה ממועד כריתת ההסכם או מיום 

התחילה, לפי המאוחר 

תוספת
)סעיף 1, ההגדרה "תת–משקל"(

ערכי מדד מסת גוף לגבי קטינים

נעריםנערותגיל

131616

1416 416 5

151717

1617 417 5

1717 818

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
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

חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס' 52(, התשע"ב—2012*

הוספת סעיף 12אבחוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב—1982  1, אחרי סעיף 12 יבוא:1 

 "שירותי בזק
למוקדי חירום לסיוע 

לנפגעות ולנפגעי 
תקיפה מינית 

ולעזרה ראשונה 
נפשית

שיחה מאת מנוי של בעל רישיון למוקד חירום לסיוע 12א  )א( 
לעזרה  חירום  למוקד  או  מינית  תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות 

ראשונה נפשית תהיה בלא תשלום 
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דבר קיומה של שיחה כאמור בסעיף קטן )א( לא יצוין  )ב( 
בפירוט השיחות שנשלח אל המנוי ולא יימסר למי שזכאי 

לקבל פירוט שיחות כאמור 

בעל רישיון או מי מעובדיו שהגיע אליו מידע על דבר  )ג( 
קיומה של שיחה כאמור בסעיף קטן )א(, לא יגלה לאחר מידע 
על אודות המתקשר או על אודות השיחה ולא יעשה בו כל 

שימוש, אלא לפי הוראות כל דין או לפי צו של בית משפט 

הוראות סעיף זה יחולו גם על שיחה מטלפון ציבורי של  )ד( 
בעל רישיון 

בסעיף זה — )ה( 

"בעל רישיון" — כהגדרתו בסעיף 5ב)ו(;

"מוקד חירום לסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית" — מוקד 
חירום טלפוני של מוסד ציבורי שנקבע לעניין סעיף 46 
לפקודת מס הכנסה  2, שעיקר פעילותו סיוע לנפגעות 

ולנפגעי תקיפה מינית, והוא אחד מאלה:

מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואונס )קרית   )1(
שמונה והגליל( )ע"ר(;

סיוע לנשים ונערות נגד אלימות, בנצרת;  )2(

מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית — חיפה   )3(
והצפון )ע"ר(;

מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית — השרון   )4(
)ע"ר(;

מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית תל–  )5(
אביב )ע"ר(;

 — מינית  ותקיפה  אונס  לנפגעות  סיוע  מרכז   )6(
ירושלים ע"ש לינדה פלדמן;

תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות  סיוע  מרכז   — תאיר   )7(
והטרדה מינית )ע"ר(;

מסל"ן — מרכז סיוע לנשים — נגב;  )8(

מרכז הסיוע לנשים דתיות;  )9(

"אלסואר" — תנועה פמיניסטית ערבית לתמיכה   )10(
בנפגעות תקיפה מינית )ע"ר(;

הרווחה  שר  בהסכמת  שהשר,  חירום  מוקד   )11(
והשירותים החברתיים, קבע לעניין זה;

"מוקד חירום לעזרה ראשונה נפשית" — מוקד חירום טלפוני 
של מוסד ציבורי שנקבע לעניין סעיף 46 לפקודת מס 
נפשית  ראשונה  עזרה  מתן  פעילותו  שעיקר  הכנסה, 

בטלפון, והוא אחד מאלה:

ער"ן — עזרה ראשונה נפשית בטלפון )ע"ר(;   )1(

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   2
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הרווחה  שר  בהסכמת  שהשר,  חירום  מוקד   )2(
והשירותים החברתיים, קבע לעניין זה "

תחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו 2 תחילה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 39(, התשע"ב—2012*

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 2)א( —1 תיקון סעיף 2

בפסקה )2א(, במקום "או )24(" יבוא ")24( או )26(";  )1(

אחרי פסקה )8( יבוא:  )2(

היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה   )9("
והשירותים החברתיים תקופה העולה על 30 ימים ושבחודש שקדם לשהייתה 
במקלט כאמור היתה זכאית לגמלה; לעניין זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט 

לנשים מוכות" — כהגדרתם בסעיף 7)ג()5( לחוק עבודת נשים, התשי"ד—1954  2 "

תיקון התוספת 
הראשונה

בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פסקה )25( יבוא:2 

")26( אישה השוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים תקופה העולה על 30 ימים ושבחודש שקדם לשהייתה במקלט 
כאמור היתה זכאית לגמלה; לעניין זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" 

— כהגדרתם בסעיף 2)א()9( "

חוק זה יחול על מי שביום תחילתו שוהה במקלט לנשים מוכות תקופה העולה על 30 3 תחולה
ימים 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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

2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק  התקבל בכנסת ביום כ"ה באדר התשע"ב )19 במרס   *
הכנסת — 421, מיום כ"ה בחשוון התשע"ב )22 בנובמבר 2011(, עמ' 41 

ס"ח התשמ"א, עמ' 30; התשע"א, עמ' 1099   1

ס"ח התשי"ד, עמ' 154   2

הרווחה  שר  בהסכמת  שהשר,  חירום  מוקד   )2(
והשירותים החברתיים, קבע לעניין זה "

תחילהתחילתו של חוק זה ארבעה חודשים מיום פרסומו 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר התקשורת

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק הבטחת הכנסה )תיקון מס' 39(, התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 2בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א—1980  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 2)א( —1 

בפסקה )2א(, במקום "או )24(" יבוא ")24( או )26(";  )1(

אחרי פסקה )8( יבוא:  )2(

היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה   )9("
והשירותים החברתיים תקופה העולה על 30 ימים ושבחודש שקדם לשהייתה 
במקלט כאמור היתה זכאית לגמלה; לעניין זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט 

לנשים מוכות" — כהגדרתם בסעיף 7)ג()5( לחוק עבודת נשים, התשי"ד—1954  2 "

תיקון התוספת בתוספת הראשונה לחוק העיקרי, אחרי פסקה )25( יבוא:2 
הראשונה

")26( אישה השוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה 
והשירותים החברתיים תקופה העולה על 30 ימים ושבחודש שקדם לשהייתה במקלט 
כאמור היתה זכאית לגמלה; לעניין זה, "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" 

— כהגדרתם בסעיף 2)א()9( "

חוק זה יחול על מי שביום תחילתו שוהה במקלט לנשים מוכות תקופה העולה על 30 3 
ימים 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
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
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