
 

 

  

  
  *2012–ב"התשע, הדוגמנות בתעשיית משקל הגבלת חוק

  
  –בח ק זה   .1  הגדרות 

אדם –" דוגמן"     שימוש בדמות  לצורך פרסוםהצט ם לשםש  קי ום או ,  

  ;שירו  א  מותג, ייצו  ש  מוצר

הי–) BMI-Body Mass Index" (מדד מסת גוף"     חס  ין משקל הגוף של  דם  

  ; בקילוג מים ל ין רי וע ג בהו במטרים

שם מס רי–" מותג"       ;סימ  מ חר א  סמל,  

למוצ  שהו  מספקפרסומתאדם ה וזם  –" מפרסם"     לשירות שהוא נותן או ,  

  ;למו ג שלו

אדם ה פיק  שכר פר ומת  בור מ רסם–" פרסומאי"      ;  

באמצעי , בדפוס, למותגלש רות או , למוצרפרסומת מצולמת  –" פרסומת"    

לציבורהמיועדת או הזמינה, אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר  ;  

לגבי בגיר18.5- ערך מדד מסת גוף הנמוך מ–" משקל תת"     או מהער ים ,  

לגבי קטין–שבתוספת   ;  

שר התעשי ה המס ר והתעס קה–" השר"      .  

המצאת אישור 

תקף כתנאי 

  לפרסומת

פרסו אי לא יפי  פרסו ת  מופיע  ה דוגמ  ומפ סם לא יציג   )א(  .2

 הואלפיו שרופא אלא ל חר  הדוגמ  המציא  הם א שור , פרסומ  כאמור

בהתאם,משקל- בתתאינו  הרופא ביצעב יקה שלפי לחי וב  דד  סת גוף     

 –בח ק זה  (שלושת ה ודשים  קדמו  מועד  ילום  דוגמן ל רסומתב

  ).איש ר תקף

איש ר תקףשה מצא לומי   )ב(     בתקופה הקבועה ממנוישמו  העתק ,    

1958–ח"התשי,  לחוק ההתיישנות5בסעיף 
1
.  
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במאי 23 (א"באיי  התשע  .150' עמ, )2011 
 .112' עמ, ח"ח הת י" ס1
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חובת הבהרה בדבר 

שימוש  עריכה 

גרפית להצרת 

  היקפים

 שלגביה נעשה ,דמו  ש  אדםה המציגפרסומא  המפי  פרסומת   )א(  .3

יכלול , לשם  צרת ה קפי  גוף, וכנת מחשבלר ות בת, שימוש בעריכה גרפית

גרפית לשם  צרת היקפי  נעשה שימוש בעריכה הבפרסומת הבהרה כי בהכנת

  .מפרסם לא יציג פרסומת כאמור אלא אם כן נכללה בה ההבהרה; גוף

תופיע בפרס מת במ ום בולט ובצבע )א(בסע ף קטן הבהרה כאמור   )ב(      

לפחות  שטח  פרסום 7%-מ ינו קטןעל פני שטח שא, וגוד  ברורי  לעין  

   .הכולל ש  ה רסומת

קטן פיק פ סומת  אמור ב עיףשהפרסומאי   )ג(     יש ור את )א(   

בתקופה , הצילומים המקוריים שעל בסיסם נעשתה העריכה הגרפית

  .)ב(2האמור  בסעיף 

לא יח לו 3- ו2פים הור ות סעי  )א(  .4  סייגים  אינה הפרסומ  שמטרתלעניין  

ובלבד , ההמפרסם הוכיח שיש עניין ציבורי מובהק בפרסומאם ית מסחר

  . הפרסום נעשה במידה המתחייבת ולפי הוראות כל דיןש

או 2לא ירא  פרסומ  כפ סומת  סורה לפ  הוראו  סעי ים   )ב(     אם , 3 

כי  יא , לפי העניין, עולה ממנה וכן מהדרך שבה היא משודרת או מפורסמת

  .בישראלאינה מיועדת לציבור 

  .הור ות חו  זה באו  ל וסיף ע  ה ראות כ  דין ול  לג וע מהן  .5  שמירת דינים

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין   )א(  .6  ביצוע ותקנות

  .הנוגע לביצועו

תקנות בעניינים המפורטים להלן טעונות אישור ועדת העבודה   )ב(    

  : הכנסתהר וחה והבר אות של

  ;האיש ר התקףנוסח   )1(   

ואופן הצגתה3נוסח ההבהרה האמורה בסעיף   )2(    , לרבות גודלה,  

  ;וכן גו ל האותי ת וצ רתן, צבעה, מיקומה

מדד מסת גוףה לחיש בביצו  בדיק  )3(     .  

תחולה ,תחילה  

  והור ות מעבר

 –להלן  ()2013  בינואר1(ג "ט בט ת הת ע"ב ום יתח לתו של חוק זה   )א(  .7

וה א יח ל על ,)יום הת ילה מיום  תחילה  אילךהפרסומ  שצולמ  ולעניין ,  

 גרפית להצרת היקפיה בהכנתה שימוש בעריכה  על פרסומת שנעש– 3סעיף 

   .מיום  תחילה  אילך, גוף
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לעניין פרסומת שהסכם לצילומה נכרת , )א(על  ף הו אות סע ף  טן   )ב(    

כריתת ממועד תום שנה מ 2הורא ת סעיף יחולו  ,חו  זהלפני יום פרסומו של 

  .לפי המ וחר, יום הת ילהמהה כם או 

  תוספת    

  ")משקל-תת"ההגדרה , 1סעיף (    

  :ערכי מדד מסת גוף לגבי קטינים    

  נערים  נערות  גיל    

    13  16  16  

    14  16.4  16.5  

    15  17  17  

    16  17.4  17.5  

    17  17.8  18  

  

  

  

  

  

  נתניהו ןבנימי  

  הממשלה ראש

  שמחון שלום  

 המסחר תעשייהה שר

  והתעסוקה

  

  

      

  

  פרס שמעון

  המדינה נשיא

  ריבלין ראובן  

  הכנסת ראש יושב

  

  


