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 להגשים חלומות-איחוד גני הגניםדגן, מר חנן 
 

 שלום רב,
 

 2018 -הבהרה לקראת יישום חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"טהנדון: 
 24.8.2020סימוכין: פניית פורום גני הילדים הפרטיים מיום 

 
 הריני מתכבד להשיב לשאלות ההבהרה אשר הוצגו בפנייתכם שבסימוכין:

מערכת נפרדת מהמערכת במעגל סגור לטובת צפייה של הורים או לטובת צפייה של גורם  האם מותר לגן להציב .1
  -חיצוני

)א( לחוק, לא ניתן להציב מערכת נפרדת מהמערכת במעגל סגור  14כיום, עם תום תקופת הביניים הקבועה בסעיף 
יר צילום במעון יום לפעוטות ( לחוק מת1)ב( )8לטובת צפייה של הורים או לטובת צפייה של גורם חיצוני. סעיף 

למטרות שונות לרבות חינוך והדרכה ובלבד שלא יעשה שימוש במצלמות שמותקנות במעון. כלומר, מותר לצלם 
תהליכים, אירועים וכיו"ב באופן זמני, אך אסור לעשות שימוש במערכת המתוקנת במעון. גם אם תותקן מערכת 

המותקנת במעון ולכן אסורה בצפייה ובשימוש למי שאינו מורשה נוספת במעון הרי שהיא בגדר מערכת מצלמות 
 לחוק.  7מכוח סעיף 

 -האם מותר להציב מסך במעון או בחצר המעון ולצפות בשידור חי על הנעשה בגן .2
)א( לחוק קובע בפירוש כי לא יצפה אדם בצילומים לפי חוק זה, לא יעתיקם, לא יעבירם לאחר ולא יעשה  7סעיף 

)ב( לחוק מאפשר צפייה בצילומים 7שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט. סעיף  בהם או במידע
אך גם זאת לגורמים מקצועיים ובתנאים מסוימים. מתוקף האיסור האמור לצפות בצילומים  -ללא צו בית משפט

 הרי שאסור להציב מסך בגן ולצפות בשידור חי על הנעשה בו.
 ?line -onרים יכול להציב מצלמות האם מעון המשמש גם למגו .3

( לחוק קובע כי הוראותיו לא יחולו על מעון יום הפועל במקום המשמש גם למגורים. יחד עם זאת, במידה 1) 11ס' 
 חלה חובת התקנת המצלמות. , והמעון שוכן במתחם נפרד שאינו משמש למגורים

האם  -עגל סגור )קרי, מצלמות מכוח החוק(מההורים חותמים על התנגדותם להצבת מצלמות במ %70 -במידה ו .4
 -לבקשתם? line -onמותר להציב מצלמות 

מהורי הפעוטות השוהים בו התנגדו בכתב  70% -( לחוק קובע כי הוראותיו לא יחולו על מעון יום ש3) 11ס' 
ות להפעלת מצלמות במעון בהתאם לחוק. אך אין החוק מתיר להורים להסכים במסגרת זו על התקנת מצלמ

במקום המצלמות מכוח החוק תהווה  on-lineוהשימוש בהן שלא בהתאם להוראות החוק. על כן, התקנת מצלמות 
  צעד הבא לעקוף את הוראות החוק, ואין להסכים לפעולה כאמור.

 כדוגמת הורה מתנדב? -האם ניתן לצפות בהקלטות ע"י גורם אחר .5
בצילומים לפי חוק זה, לא יעתיקם, לא יעבירם לאחר ולא יעשה )א( לחוק קובע בפירוש כי לא יצפה אדם  7סעיף 

)ב( לחוק מאפשר צפייה בצילומים 7בהם או במידע שהתגלה לו מהם כל שימוש, אלא לפי צו של בית משפט. סעיף 
אך גם זאת לגורמים מקצועיים ובתנאים מסוימים. אין אפשרות להתיר צפייה לגורם שאינו  -ללא צו בית משפט

  הגורמים האמורים. נכלל עם
לעניין הצפייה של הורה כתוב באותו סעיף כך: "משטרת ישראל תאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים בהם 

 מתעודת פגיעה באותו פעוט, ככל שאין בכך כדי להביא לידי שבוש הליכי חקירה ומשפט." 
 

 בברכה,
 
 

 
 אמיר מדינה

 מנהל אגף בכיר מעונות יום
 הרךומשפחתונים לגיל 


