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 .1בחוק למניעת אלימות במשפחה ,התשני'א ,1 1991אחרי סעיף  11יבוא:
11א) .א( בסעיף זה 
"חובת יידוע
"מחלקה לשירותים חברתיים"  לשכת סעד כמשמעותה בחוק שירותי
הסער ,התשי"ח;2 1958

"עבירה"  עבירה לפי סעיפים

333 ,329

ו)382ג( לחוק העונשין ,התשל"ז1977

עד

345 ,335

עד

380 ,377 ,348

.3

)ב( רופא ,אחות ,עובדי חינוך ,עובד סוציאלי ,שוטר ,פסיכולוג,
קרימינולוג קליני ,עוסק במקצוע פרהרפואי ,עורך דין ,איש דת או טוען
רבני ,שעקב טיפול או ייעוץ שנתן לארם במסגרת עיסוקו במקצועו או
בתפקידו ,היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה באותו
אדם )בסעיף זה  המטופל( על ידי בן זוגו או על ידי מי שהיה בן זוגו
בעבר ,יידע את המטופל על כך שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה,
למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות
במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים ,וייתן לו כתובת ומספר
טלפון של המקומות האמורים הקרובים למקום מגוריו של המטופל.
)ג( השר האחראי ,בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הועדה
לקידום מעמד האישה של הכנסת ,יקבע הוראות לביצוע סעיף קטן )ב(
ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו; בסעיף קטן זה" ,השר האחראי" 
)ו( לענין רופאים ,אחיות ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים
במערכת הבריאות ,קרימינולוגים קליניים ועוסקים במקצועות
פרהרפואיים  שר הבריאות;
) (2לענין עובדי חינוך  שר החינוך;
) (3לענין עובדים סוציאליים ,למעט עובדים סוציאליים
במערכת הבריאות  שר העבודה והרווחה:

) (4לענין שוטרים  השר לביטחון הפנים;
) (5לענין אנשי דת וטוענים רבניים  השר לעניני דתות.
)ר( המועצה הארצית של לשבת עורכי הדין ,באישור שר
המשפטים והועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת ,תתקין כללים
לביצוע סעיף קטן )ב( ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו לענין עורכי
דין".

תחילה
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תחילתו של חוק זה ב 1בחודש שלאחר תום שלושה חורשים מיום פרסומו.
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