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חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון), התשע"ב—2012*

בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א—2011 1, בסעיף 4, במקום "י"ג באב 1.תיקון סעיף 4
התשע"ב (1 באוגוסט 2012)" יבוא "כ"א באייר התשע"ג (1 במאי 2013)".

תחילתו של חוק זה ביום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012).2.תחילה

נתניהו ן  מי בני                  
                        ראש הממשלה ושר הבריאות

פרס ן   שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן                          
יושב ראש הכנסת                        

 חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2),
התשע"ב—2012*

בחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח—2008 1 (להלן — החוק 1.תיקון סעיף 2
העיקרי), בסעיף 2, לפני ההגדרה "חוקר ילדים" יבוא:

""הוועדה" — ועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע 
ועדת הכנסת;".

בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת" יבוא 2.תיקון סעיף 5
"הוועדה".

בסעיף 6 לחוק העיקרי, המילים "(להלן — יום התחילה)" — יימחקו, ובמקום "שבתוך 3.תיקון סעיף 6
שלוש שנים מיום התחילה" יבוא "שעד יום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013)".

אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:4.הוספת סעיף 7

בתקופה שמיום תחילתו של חוק סיוע לקטינים נפגעי 7."דיווח לוועדה (א) 
עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2), התשע"ב—2012 2, עד 
יום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013), ידווח השר בכתב 
יישום הוראות חוק  לוועדה, אחת לשלושה חודשים, על 
זה לעניין מרכזי הסיוע שהוקמו והפעלתם ועל ההיערכות 
להקמתם של מרכזי סיוע נוספים; לאחר המועד האמור ידווח 

השר לוועדה, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה.

הוועדה תקיים דיון בדיווחים כאמור בסעיף קטן (א)." (ב) 

הו נתני ן  מי  בני
ראש הממשלה

ן כחלו משה 
שר הרווחה והשירותים החברתיים

פרס ן  שמעו
נשיא המדינה

ן בלי רי ראובן              
               יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 645, מיום ט' בטבת התשע"ב (4 בינואר 2012), עמ' 276.

ס"ח התשס"ח, עמ' 485; התשע"א, עמ' 86.  1

ס"ח התשע"ב, עמ' 676.  2

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
— 488, מיום כ"ז בתמוז התשע"ב (17 ביולי 2012), עמ' 272.

ס"ח התשע"א, עמ' 782.  1
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