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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת:

הצעת חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"א–2011 *

 
בחוק זה –1 הגדרות 

"אישור תקף" – אישור רפואי לגבי מדד מסת גוף בתקופה כאמור בסעיף 5; 

ייצוג של מוצר, שירות  "דוגמן" – אדם שנעשה שימוש בדמותו לצורך פרסום, קידום או 
או מותג;

"מדד מסת גוף" )BMI – Body Mass Index( – היחס בין משקל הגוף של אדם בקילוגרמים 
לבין ריבוע גובהו במטרים; 

"מותג" – שם מסחרי, סימן מסחרי או סמל, וכן כיתוב מיוחד, עיצוב גרפי, סיסמה או סימנים 
מיוחדים אחרים;

דיגיטליים,  או  אלקטרוניים  באמצעים  או  בדפוס  בכתב,  בעל־פה,  פרסומת   – "פרסומת" 
המיועדת או הזמינה לציבור, לרבות פרסומת עקיפה;

"תת־משקל" – ערך מדד מסת גוף הנמוך מ־5 18;

"השר" – שר התעשייה המסחר והתעסוקה 
 איסור הצגת

דוגמן המצוי בתת־
משקל בפרסומת

לא יציג אדם בפרסומת או בכל פרסום המיועד לציבור דוגמן המצוי בתת־משקל, או 2  )א( 
דוגמן הנראה כמצוי בתת־משקל; אישור תקף ישמש לקביעה אם הדוגמן מצוי בתת־משקל 

לעניין סעיף קטן זה  

לא יציג אדם בפרסומת או בכל פרסום המיועד לציבור דמות של אדם שלגביה נעשה  )ב( 
שימוש בעריכה גרפית, לרבות בתוכנת מחשב, לשם הצרת היקפי גופו, אלא אם כן כלל 

בפרסומת או בפרסום הבהרה כי בהכנתם נעשה שימוש בעריכה כאמור 

הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שהפרסומת או הפרסום, לפי העניין, נעשו עבורו  )ג( 
או מטעמו 

הוראות סעיף זה לא יחולו בפרסומת או בפרסום שמטרתם אינה מסחרית והמפרסם  )ד( 
הוכיח שיש עניין ציבורי מובהק בפרסומם והפרסום נעשה במידה המתחייבת ולפי הוראות 

כל דין  
איסור ייצוג 

והעסקה של דוגמן 
המצוי בתת־משקל

לא ייצג אדם דוגמן, לא יעסיקו ולא יתקשר עמו בחוזה לשם ביצוע עבודות דוגמנות, לרבות 3 
דוגמנות צילום ודוגמנות מסלול, או לשם ייצוג מותג, אלא אם כן הציג הדוגמן אישור תקף 

המלמד כי אינו מצוי בתת־משקל 

לצמצם  נועדה  בזה  המתפרסמת  החוק  הצעת 
דוגמנים  המציג  לפרסום  לחשיפה  שיש  ההשלכות  את 
באופן  רזים  ומפורסמים,  ידועים  אנשים  וכן  ודוגמניות, 
הפרעות  והתפתחות  נמוך  גוף  דימוי  יצירת  על  קיצוני, 

אכילה בישראל 

בפרסום  או  בפרסומת  להציג  ייאסר  המוצע,  לפי 
המיועד לציבור דוגמן המצוי בתת־משקל או הנראה כמצוי 
פרסום  או  פרסומת  הצגת  תיאסר  כן,  כמו  בתת־משקל  

כאמור שנעשה בהם שימוש בעריכה גרפית לשם הצרת 
שימוש  נעשה  כי  יובהר  כן  אם  אלא  דוגמן,  של  היקפים 
המפרסם  על  הן  יחולו  אלה  איסורים  כאמור;  בעריכה 
והן על מי שמטעמו נערך הפרסום  אין בכך כדי לאסור 
עניין  ושיש  מסחרית  אינה  שמטרתם  פרסום  או  פרסומת 
בעלי  פרסומים  להציג  יהיה  ואפשר  בפרסומם,  ציבורי 
עניין ציבורי, כגון פרסום שמטרתו הסברה בדבר הסכנות 

שבהפרעות אכילה 

הצעת חוק מס' פ/2057/18; הועברה לוועדה ביום ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(   *
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איסור שירותי 
תיווך לדוגמנות של 

 דוגמן המצוי
בתת־משקל

לא ייתן אדם שירותי תיווך לדוגמנות של דוגמן, לרבות דוגמנות צילום ודוגמנות מסלול, 4 
או לייצוג מותג על ידי דוגמן, אלא אם כן הציג הדוגמן אישור תקף המלמד כי אינו מצוי 

בתת־משקל  
החודשים 5 אישור תקף  ששת  במהלך  שהתקיימה  בדיקה  לפי  שניתן  אישור  הוא  תקף  אישור  )א( 

 שקדמו למועד שבו מבקשים להסתמך על אותו אישור, ולעניין הצגת דוגמן בפרסומת לפי 
סעיף 2 – במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד צילום הדוגמן לפרסומת או לפרסום 

מי שהוצג לו אישור תקף לפי הוראות חוק זה ישמור העתק מהאישור שבע שנים  )ב( 

הציג דוגמן אישור תקף לפי הוראות חוק זה, יראו אותו כאילו הסכים לגלותו בכל  )ג( 
עניין הקשור לביצועו של חוק זה 

 תיקון חוק 
תובענות ייצוגיות

בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006  1, בתוספת השנייה, בסופה יבוא:6 

תביעה בעילה לפי חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"א–2011 "   14"
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות 7  ביצוע ותקנות

תקנות בדבר –

האישור התקף ונוסחו;  )1(

הצגת ההבהרה האמורה בסעיף 2)ב( ונוסחה;  )2(

ביצוע בדיקת מדד מסת הגוף   )3(

המצוי דוגמן  של  ייצוגו  את  לאסור  מוצע   עוד 
בתת־משקל, את העסקתו או את ההתקשרות עמו בחוזה, 
והכל לשם ביצוע עבודות דוגמנות, לרבות דוגמנות צילום 
מתן  לאסור  וכן  מותג,  ייצוג  לשם  או  מסלול,  ודוגמנות 
שירותי תיווך לביצוע עבודות כאמור  הפרת הוראות אלה 
תוכל להיות עילה לתובענה אזרחית, ובכלל זה תובענה 

ייצוגית  

אישור  ישמש  בתת־משקל  מצוי  דוגמן  אם  לקביעה 
חייב  יהיה  שהדוגמן  גוף,  מסת  מדד  בדבר  תקף  רפואי 

החודשים  ששת  בתוך  שניתן  אישור  דהיינו   – להציגו 
שירותי  מתן  או  הדוגמן  עם  ההתקשרות  למועד  שקדמו 
שלושת  בתוך  שניתן  אישור  או  להתקשרות,  התיווך 
לפרסום,  או  לפרסומת  הדוגמן  לצילום  שקדמו  החודשים 
לפי העניין  מוצע לקבוע הוראות בדבר שמירת האישור 

במשך שבע שנים וכן האפשרות להצגתו  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
השלישית, תוסיף ועדת העבודה הרווחה והבריאות לדון 

בדרכים להבטיח את מידתיות האיסורים האמורים 

ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"א, עמ' 381   1

חברי הכנסת: רחל אדטו, דני דנון

לא ייתן אדם שירותי תיווך לדוגמנות של דוגמן, לרבות דוגמנות צילום ודוגמנות מסלול, 4 
או לייצוג מותג על ידי דוגמן, אלא אם כן הציג הדוגמן אישור תקף המלמד כי אינו מצוי 

בתת־משקל  

איסור שירותי 
תיווך לדוגמנות של 

 דוגמן המצוי
בתת־משקל

החודשים 5  ששת  במהלך  שהתקיימה  בדיקה  לפי  שניתן  אישור  הוא  תקף  אישור  )א( 
 שקדמו למועד שבו מבקשים להסתמך על אותו אישור, ולעניין הצגת דוגמן בפרסומת לפי 

סעיף 2 – במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד צילום הדוגמן לפרסומת או לפרסום 

אישור תקף 

מי שהוצג לו אישור תקף לפי הוראות חוק זה ישמור העתק מהאישור שבע שנים  )ב( 

הציג דוגמן אישור תקף לפי הוראות חוק זה, יראו אותו כאילו הסכים לגלותו בכל  )ג( 
עניין הקשור לביצועו של חוק זה 

 תיקון חוק בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו–2006  1, בתוספת השנייה, בסופה יבוא:6 
תובענות ייצוגיות

תביעה בעילה לפי חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות, התשע"א–2011 "   14"

השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות 7  
תקנות בדבר –

ביצוע ותקנות

האישור התקף ונוסחו;  )1(

הצגת ההבהרה האמורה בסעיף 2)ב( ונוסחה;  )2(

ביצוע בדיקת מדד מסת הגוף   )3(
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 הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )תיקון מס' 8( )איסור התקשרות(,
התשע"א–2011 *

 
בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 1 )להלן – החוק העיקרי(, אחרי 1  הוספת סעיף 10ב

סעיף 10א יבוא:
"איסור התקשרות 
עם מי שאינו בעל 

רישיון

לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן 10ב 
שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן 
קבלן כוח האדם או קבלן השירות, לפי העניין, הוא בעל רישיון 

לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו " 
בסעיף 20 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:2 תיקון סעיף 20

העובר על הוראות סעיף 10ב, דינו – מאסר שישה חודשים " ")ד( 
לקבלת 3 תחולה התקשרות  על  יחולו  זה,  בחוק  כנוסחם  העיקרי,  לחוק  ו־20  10ב  סעיפים  הוראות 

חוק של  תחילתו  מיום  חודשה  או  שנערכה  העיקרי  לחוק  10ב  בסעיף  כאמור   שירותים 
זה ואילך  

אדם, כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת   חוק 
אדם,  כוח  כקבלן  לעסוק  אדם  על  אוסר  התשנ"ו–1996, 
דהיינו מתן שירותי כוח אדם של עובדיו לשם עבודה אצל 
זולתו, אלא אם כן קיבל רישיון לכך  הוראה זו הוחלה גם 
על קבלן שירות, והיא אוסרת עליו לתת באמצעות עובדיו, 
והאבטחה  השמירה  הניקיון,  בתחומי  שירות  זולתו,  אצל 

ללא רישיון 

הצעת החוק המתפרסמת בזה מטרתה להרתיע מפני 
שפועלים  שירות  וקבלני  אדם  כוח  קבלני  עם  התקשרות 
ואינו  החוק  הוראות  עם  אחד  בקנה  עולה  שאינו  באופן 
מבטיח את זכויות העובדים, ולעודד התקשרות עם קבלנים 

כאמור שפועלים כדין, וכך להגביר את הפיקוח על קיום 
אדם  על  איסור  לקבוע  מוצע  כך,  לשם  העובדים   זכויות 
לקבל שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות כאמור 
שירות  קבלת  לשם  עמם  להתקשר  או  שירות,  מקבלן 
האמור,  החוק  לפי  רישיון  בעלי  הם  כן  אם  אלא  כאמור, 
והם המציאו לו העתק ממנו  מוצע לקבוע עונש של שישה 

חודשי מאסר בשל עבירה על האיסור  

מוצע להחיל את ההוראות האמורות על התקשרות 
שנערכה או חודשה מיום שהתיקון המוצע ייכנס לתוקף 

ואילך 

הצעת חוק מס' פ/904/18; הועברה לוועדה ביום י"ב באדר א' התשע"א )16 בפברואר 2011(   *

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התש"ע, עמ' 501   1

חברי הכנסת: שלי יחימוביץ', חיים כץ
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