קוח תלבגה לקשמ תיישעתב הדוגמנות ,עשתה"ב–2012
תורדגה

.1

רושיא תאצמה
תקף כתנאי
תמו סרפל

.2

*

הז ק חב –
"ןמגוד" – םדא שםשל ם טצה םו סרפ ךרוצל תומדב שומיש ,וא םו יק
רצומ ש וצי י ,גת ומ א ור יש;
"ףוג תסמ דדמ" ) – (BMI-Body Mass Indexי הם ד ל ש ףו גה לקש מ ןי סח
םירטמב והב ג עו יר ןי ל םי מ גוליקב;
"גתומ" – יר ס מ םש ,למס א רח מ מיס;
"םסרפמ" – םזו ה םדא תמוסרפ קפסמ והש צומל ,לשירות שהוא נותן או
ולש ג ומל;
"יאמוסרפ" – םסר מ רו ב תמו רפ רכש קיפ ה םדא;
"תמוסרפ" – תמלוצמ תמוסרפ רצומל ,וא תור של ג תומל ,סופד ב ,יע צמאב
אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר ,המיועדת או הזמינה רוביצל;
"תת לקשמ" – ערך מדד מסת גוף הנמוך מ 18.5-ריגב יבגל ,םי רעה מ וא
תפסו תבש – ןיטק יבגל;
"רשה" – הק ס עתהו ר ס מה ה ישעת ה רש.
)א( גיצי אל םס פמו מגוד ה עיפומ ת וסר פ י פי אל יא וסרפ
רומאכ מו סרפ ,רוש א םה א יצמה מ גודה רח ל אלא אפור שויפל אוה
אינו ת תב-לקשמ ,םאתהב ףוג תס דד בו יחל יפל ש ה קי ב עציב אפורה
בתמוסר ל ןמגוד םו לי דעומ ומדק םישדו ה תשולש )הז ק חב –
ףקת ר ש יא(.
)ב(

ימ ול אצמ הש ףקת ר שיא ,קתעה ומשי ממנו העובקה הפ וקתב
1
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רבדב הרהבה ת בוח .3
הכירע שומ יש
תרצהל תיפרג
םי פקיה

)א( תמוסרפ יפמה אמ וסרפ ג יצמהה םדא ש ו מד ,שלגביה נעשה
תיפרג הכיר עב שומי ש ,תב תו רלוכנת מחשב ,ףוג יפק ה תרצ םש ל ,לולכי
בפרסומת הבהרה כי בהכנתה נעשה שימוש בעריכה יפקיה תרצ םשל תיפרג
ףוג; מפרסם לא יציג פרסומת כאמור אלא אם כן נכללה בה ההבהרה.
)ב( ר ומאכ הרהבה ןטק ף עסב ) א( עבצבו טלוב ם ו מב תמ סרפב עיפות
ןיעל ירורב דוגו ,על פני שטח שאינו קטן מ 7%-םוסרפ חטש תוחפ ל
ת מוסר ה ש ללוכה.
יאמוסרפ השףי ע ב רו מא תמוס פ קיפ ןטק ) א( תא רו ש י
) ג(
הצילומים המקוריים שעל בסיסם נעשתה העריכה הגרפית ,הפ וקתב
ףיעס ב רומאה  )2ב(.
)א( יעס תו רוהםיפ  2ו 3-ו ל חי אל לעניין תרטמש מוסר פה אינה
רחסמתי םא המפרסם הוכיח שיש עניין ציבורי מובהק בפרסומה ,דבלבו
שהפרסום נעשה במידה המתחייבת ולפי הוראות כל דין.

םיגייס

.4

שמירת דינים

.5

ןהמ עו גל לו ןיד כ תואר ה ע ףיסו ל ואב הז וח תו רוה.

ביצוע ותקנות

.6

)א( השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין
הנוגע לביצועו.

הליחת ,הלוחת
רבעמ תו רוהו

.7

)ב( םי יעס ו ארוה פל הרוס תמוס פכ מוס רפ ארי אל  2וא  ,3םא
עולה ממנה וכן מהדרך שבה היא משודרת או מפורסמת ,לפי העניין ,אי י כ
אינה מיועדת לציבור לארשיב.

)ב( תקנות בעניינים המפורטים להלן טעונות אישור ועדת העבודה
ל ש תוא רב הו החו רה הכנסת:
) (1

נוסח ף קת ה ר ש יאה;

) (2נוסח ההבהרה האמורה בסעיף  3התגצה ןפו או ,ה לדוג תוברל,
המוק ימ ,העבצ ,ן תר צו ת י תו אה ל וג ןכו;
) (3

קידב וציבב שיחל ה ףוג תסמ דדמ.

)א( הז ק וח לש ותל חת י םו ב"ע תה ת טב ט"ג ) 1בינואר ) (2013ןלהל –
הלי תה ם וי( ,לע ל חי א הו מלוצש מוסרפה ךלי א הליחת םוימ ,ולעניין
ףיעס  – 3על פרסומת שנעשה בהכנתה שימוש בעריכה יפקיה תרצ הל תי פרג
ףוג ,ךליא הליחת םוימ.
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)ב( ןט ף עס תוא וה ף לע )א( ,לעניין פרסומת שהסכם לצילומה נכרת
לפני יום פרסומו של הז וח ,ולוחי ףיע ס ת ארוה  2מתום שנה דעוממ תתיר כ
וא םכ הה מהלי ת ה םוי ,רחו מה יפ ל.
תפ ס ו ת
)ףיעס  ,1הרדג הה "תת-לקשמ"(
ערכי מדד מסת גוף לגבי קטינים:
ליג

נערות

נערים

13

16

16

14

16.4

16.5

15

17

17

16

17.4

17.5

17

17.8

18

בנימין נתניהו
שאר הלשמ מה

ןועמש סרפ
נשיא המדינה

םולש ןוחמש
רש ה הי יש עת רח סמה
הק וס עתהו

ןבו אר ןי לביר
בשוי שאר הכנסת

