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 הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל (תיקוני חקיקה)

 התנגדות חלקית-עמדת המדד

 עיקרי החוק §

 הרלוונטיים העיקריים: החוקים 3-הוספת האיסור להפלות בשל משקל ל

 חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים .1

 חוק שוויון הזדמנויות בעבודה  .2

 חוק שירות התעסוקה .3

 

 תמצית חוות הדעת §

יוזמי הצעת החוק מסבירים כי אפליה בשל השמנה (אשר לרוב מתבטאת באפליה בשל השמנת 

ולה, שבמסגרתה נתפס האדם בעל המשקל העודף כבעל תכונות שליליות יתר), הינה תופעה פס

נוספות, כגון עצלות, היעדר שליטה עצמית או היעדר כוח רצון. התפיסה הסטראוטיפית של כבדי 

משקל משתקפת גם בתרבות הפופולרית, כאשר ה"שמנים" בסרטים או תכניות טלוויזיה הם 

לאפליה כנגד אנשים ונשים כבדי משקל, בקבלה או קידום הנלעגים וחסרי המזל. תופעה זו מובילה 

 בעבודה, בכניסה למקומות ציבוריים וכן להשמתם ללעג כדבר שבשגרה. 

ייתכן וזה המצב אך גם ייתכן שלא. יוזמי ההצעה לא הציגו נתונים או מחקר המאושש את הקביעה 

רציונל ניתן להניח כי יש להגן שקיימת אפליה כנגד בעלי משקל עודף. אין לדבר סוף. על פי אותו 

נמוך  IQעל אנשים בעלי מראה אסטטי לא נעים, ג'ינג'ים, בלונדיניות, מרכיבי משקפיים, בעלי 

 גבוה במיוחד וכיו"ב. IQבמיוחד, בעלי 

החוק הקיים אמנם קובע כי "אין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת מאפיים או 

(כנ"ל בשינויים המתחייבים בחוק איסור הפליה במוצרים  ממהותם של התפקיד או המשרה"

ושירותים) אבל התוצאה בפועל היא שבמקרים רבים מופקעת מהמעסיק הזכות לקבוע מה אופיו 

 של התפקיד מחייב והיא נתונה לשיקול דעתו של השופט.

חשוב לחוק השלכות מהותיות גם על הנטל שנופל על המעסיק במקרה של תלונות שווא. עובד שי

שנגרם לו עוול, גם אם בפועל המעסיק התייחס לפרמטרים אחרים ולא למשקלו, עלול להגיש 

תלונות ולתבוע ולהעמיס עלויות (בזמן וכסף) על המעסיק גם אם בסופו של תהליך המעסיק יצא 

 זכאי וכן להגביר את העומס על בתי המשפט.
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כי מדובר בתופעה מהותית במדינת  למרות האמור לעיל, במידה ואכן יוכח מחקרית וסטטיסטית

ישראל שנובעת מדעות קדומות שאינן נכונות ואינן רלוונטיות אזי יש מקום לחקיקת הוראת שעה 

 .15שתשרש דעות קדומות אלו ו"תחנך את השוק"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
במאמר מוסגר נזכיר כי במקביל לחשיבות של מניעת הפגיעה הנפשית והכלכלית באזרחים כבדי משקל  15

יש גם להיזהר מתופעה הפוכה של לגיטימציית יתר לתופעת ההשמנה בקרב האוכלוסייה הכללית שעלולה 

ובחכמה ועיקר העיסוק בהם עדיף שיתנהל  להביא לגידול התחלואה. בנושאים אלו יש להתנהל ברגישות

 במערכת החינוך ולא במסגרת המשק הכלכלי ומערכת האכיפה.

 


