תאריך _________________

תלונה על הפליה  , ,פ ג י ע ה פ ר ט י ו ת  ,ו ע ב י ר ו ת נ ו ס פ ו ת .

שלום רב,
התלונה מוגשת כנגד גן  /מעון בשם )להלן :המוסד החינוכי(
__________________________________________________________________
וכנגד המנהל/ת ______________________________________________________
פרטי הקשר שלהם:
כתובת _____________________________________________________
טל_______________________________________________________ .
דוא"ל _____________________________________________________

תיאור המקרה:
 .1אני הורה לילד בגיל _______ .הגן המוזכר למעלה נמצא באזור מגורי ורציתי לרשום את ילדי לגן
בתאריך _______________ עבור שנת הלימודים _____.

 .2המוסד החינוכי קבע כתנאי לרישום וקבלה של ילדים לגן ,דרישה שאינה חוקית לחשוף מידע רפואי
חסוי וסודי של הילדים .המדובר בניסיון בוטה להפרת פרטיות ,והתניית קבלה של ילדים למוסד החינוכי
בקשר לביצוע חיסונים ,תוך שימוש באמצעי לחץ פסולים וביצוע עבירות נוספות כאמור.
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 .3הנהלת המוסד החינוכי דורשת שיוצג לה פנקס החיסונים של הפעוט ,והיא מצידה מעבירה את המידע
לגורם צד שלישי ,שבודק את הפנקס ואמור לקבוע את גורלו של הפעוט בקשר לבקשה לקבלו לגן.

 .4כל הורה המבקש לרשום את ילדו למוסד החינוכי מחויב לא רק לחשוף מידע רפואי פרטי של הפעוט
בניגוד לקבוע בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א .1981-אלא גם נדרש לביצוע חיסונים בילדו על פי גחמות
המוסד החינוכי כתנאי סף כאמור לקבלת הפעוט המוסד החינוכי.

 .5הורים שאינם מוכנים לוותר על זכויותיהם החוקיות ,ואינם נכנעים לעריצות רפואית בלתי חוקית
ופסולה ,מופלים לרעה ,הם )ההורים( – על ידי מניעת זכות ההרשמה ,וילדיהם – על ידי אי קבלתם
למוסד החינוכי .בכך עוברים מנהלי המוסד החינוכי גם על חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים.

 .6דרישות אלה מפרות כמה חובות חקוקות ,והן בלתי חוקיות ,בלתי מידתיות ובלתי סבירות ,ופוגעת
בזכויות אזרח יסודיות ובהן פגיעה בזכות לכבוד ולשוויון ,פגיעה בפרטיות ,מייצרת הפליה אסורה
ופוגעת בזכויות וחובות ההורה להורות וסוברניות של ההורים לקבל החלטות לגבי אורח חייהם ובריאות
ילדיהם ע"פ השקפתם ,אמונתם ומצבם הבריאותי של ילדיהם.

 .7במדינת ישראל ,נקבעה בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו ,1996-חובת שמירת סודיות רפואית לגבי כל מידע
רפואי ,ובכלל זה טיפול רפואי מונע כגון חיסונים .פנקס החיסונים של כל ילד מכיל רשומות רפואיות
כהגדרתן על פי החוק אשר הינן סודיות ופרטיות .לפיכך ,הדרישה להציג מסמך סודי ופרטי זה כתנאי
לרישום הקטין למוסד חינוכי אינה חוקית ומהווה תנאי מפלה ,ופגיעה חמורה בפרטיות ובזכות לכבוד
הן של ההורה והן של ילדו הקטין.

 .8בחוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים ,תשס"א2000-

נקבע בסעיף 9
)א( :העובר על הוראות סעיף  ,3דינו – כפל הקנס הקבוע בסעיף )61א() (3לחוק העונשין ,תשל"ז1977-
)להלן – חוק העונשין(.
וכן
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)ב( :בית המשפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף קטן )א( רשאי ,נוסף על כל עונש אחר ,לצוות על
הפסקת העיסוק בעסק שאותו אדם הוא בעליו ,מחזיקו ,מנהלו ,או האחראי בפועל בו ,לתקופה שיקבע,
ובלבד שמצא כי האדם הורשע לפני מועד ביצוע העבירה האמורה ,בעבירה לפי אותו סעיף קטן.

 .9בחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א ,1981-נקבע בסעיף  5כי:
הפוגע במזיד בפרטיות זולתו ,באחת הדרכים האמורות בסעיף  (3) ,(1)2עד ) (7ו (9)-עד
) ,(11דינו  -מאסר  5שנים.

 .10מידע נוסף מצ"ב או יינתן בהתאם לצורך.
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