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איסור התחזות  "  

 לגננת

בתואר אדם    יתחזה  לא )א( .ד20 ישתמש  ולא  לגננת 

אלא אם  גננת או בתואר הדומה לו עד כדי להטעות

 ;16כן יש בידו אישור כאמור בסעיף 

דינו   )ב(       )א(,  קטן  סעיף  הוראות  על    – העובר 

בסעיף   כאמור  קנס  או  שנה  לחוק  2)א()61מאסר   )

 ".19772–העונשין, התשל"ז

י  ר ב ר   ד ב ס  ה

 בחודשים האחרונים פורסמו מקרי התעללות מזעזעים בקטינים. 

עובדי  במתעללת. זאת, בעוד אין מדובר    "כי מדובר היה ב"גננת  בכלי התקשורת פורסםבדיווחים שונים  

אלא   ועיקר  כלל  הכשרה   בפעוטוניםבמטפלות  הוראה  בעלות  או  בהוראה  תואר  בעלות  בהכרח  שאינן 

ש.  מתאימה אף  המורים  על  בעובדציינה  הסתדרות  מדובר  אין  כי  התקשורת  הנזק   יבכלי  כלל,  הוראה 

 לתפקיד הגננת ולאמון הציבור כבר נגרם. 

למנוע הטעיית הציבור לחשוב ששירות שמרטפות המוצע להם הינו גן    היאמטרתה של הצעת חוק זו  

 עלול על הכינוי גננת, הציבור  הענקת הגנה    ללא.  הדבר  כך  כשלא,  מפוקח או כי מדובר בבעל מקצוע מוסמך

 לאופיו של האדם.  ולכישוריו של האדם כעדות  פרש את התואר גננתל

מורים וגננות    העלאת מעמדם הפרופסיונלי של עובדי ההוראה,בנוסף, הענקת ההגנה האמורה תביא ל

  יה המקצוע יה  ,מטרה חברתית שיש חשיבות לקדמה. עם העלאת מעמד עובדי ההוראההיא  ד שזו  כאח

 אטרקטיבי הרבה יותר.  

קיימת  מפני התחזות  הגנה  אינו מתייחס להגנה על הכינוי גננת.    1969–חוק פיקוח על בתי ספר התשכ"ט

תוחל הגנה על הציבור    באופן דומה  ראוי כי.  תסוציאלי  ה דועבבדין ו  ריכתעאחרים, למשל ב  ותמקצוע  לגבי
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  .מתאימה, הגנה הכוללת סנקציה פלילית גננותאשר מתחזות לשאינן גננות  מטפלותגם מפני 

להחיל הגנה על הכינוי "גננת" כך שרק עובד הוראה בעל רישיון ממשרד    זו  חוק  בהצעת לפיכך, מוצע  

 פלילית על המפר איסור התחזות זה.  סנקצייההחינוך יהיה רשאי לשאת אותו, ולהטיל 

יובהר כי הצעה זו אינה מהווה הגבלת עיסוק נוסף על האיסורים הראויים הקיימים בחוק כבר היום,  

או   הגן על הציבור מפני מתחזים, המפעילים מוסדות בלתי מפוקחיםאלא נועדה להשלים את החוסר ול

  .פועלים בהם

יועיל לחיזוק האמון הציבורי במערכת החינוך, ימנע הטעיה ואף יקדם את מציאת  תיקון לחוק זה,  

 שלוש.  ים לגילאי לידה עד יהפתרונות הראו

 נוסחה ביוזמת הסתדרות המורים.  וזהצעת חוק 
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