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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

נתניהו ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר התקשורת

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ן  ראוב                     
                             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.

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ן  ראוב   
 יושב ראש הכנסת

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