
 

 

 
 5480029-03  פקס: , 4979165-050 טל':  ליצירת קשר:

 law.co.il-Ronit@RLSמייל:          חריש, 78/7שוהם רח' 
- 1  - 

 

 

 03.12.20 

       לכב'
      שר הבריאות 

   מר יולי אדלשטיין
    מיילבאמצעות  
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 , שלום
 

 (PCRבדיקות מטוש ) –כפיית טיפול רפואי  הנדון: 

 לציבור מהותי ביותר דרישה להצגת מידע  

(  PCRדיקות מטוש )בכפי שיפורט להלן, הנכם נדרשים להציג לציבור מידע מהותי ביותר המצדיק   .1

וזאת   וחומר את כפייתה על כלל אוכלוסיית המדינה,  ניתן להציג    –  ימים  7בתוך  וקל  אם לא 

אח חסר  המוני  רפואי  ניסוי  שלפנינו  הרי  זה  מידע  לאלתרלציבור  הכפיה  את  לבטל  ויש   ריות 

 . קיפה()הישירה והע

לרבות חיפוש   ,רפואית  דרך של כפיהשלא לנהל מגיפות בבחרה מדינת ישראל    ,שנים  72במשך   .2

 נגיפים בכל מחיר. 

המטוש הפכה להיות מנגנון מכריע רות.  בדיקת  למדינה התהפכו היוצ  73-השנה ה  2020ת  בשנ

אין אפשרות    דיקה )כפיה עקיפה( וכיוםלקביעת "תחלואה", אין אפשרות לצאת מהארץ ללא הב

חוק  ו ל  12עד  א  12סעיפים  ראו    –  יכנס לאילת ללא הבדיקהעל פי חוק הסמכויות המיוחדות לה

 2020.-סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, תש"ף

בוד אי לעקומות תנמהמ לק  בח, כאשר  ה מזו החל "גל בדיקות" לישובים, למקומות עבודהייתר

 הוא מעבר אותה בדיקה. 

באותה בדיקה נשללת חירותו הפיזית לתקופה ממושכת,    דם נמצא מאומתמעבר לכך, שאם א

זים אותו  אשפ ונמצא מאומת לפני אשפוז, מתייחסים אליו כאל סכנה מהלכת ומ  בדקנ ואם אדם

 .בבידוד מוחלט

זאת,   כל  פרסום  למרות  כל  למצוא  ניתן  הבריאותיים לא  הסיכונים  על  הבריאות  משרד   של 

 .ידע, על אמינות הבדיקה ועל משמעות איסוף המהכרוכים בבדיקה

בב .3 שמדובר  להבין  ניתן  שפורסמו  החודרמתרשימים  ביותר,  פולשנית  נבכי   תדיקה  אל  עמוק 

 מערכת הנשימה עד להגעה לאזורים רגישים במוח: 
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הנגיף  אות עצמו מאוד פשר הצורך להגיע לאותם אזורים, כאשר משרד הבריוה מתמ .4 כי  צהיר 

 .והשיעול הלכה למעשה דרך הרוקעובר 

על    )ללא הגורם שעומד מאחוריו(  הפרסום  – באתר משרד הבריאות  סום  כפי שניתן לראות מפר

 הצורך במסכה מפורט כך: 

 

 masks-https://www.gov.il/he/departments/general/coronaמקור: 
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ה .5 לנגיף  מאומתים  או  "נשאים"  או  "חולים"  גילוי  היא  הבדיקה  שמטרת  שלפנינו  מכיוון  רי 

 ת לכל דבר ועניין. בדיקה רפואי

אים בלבד כפי שניתן לראות  דיקה רפואית היא עניין השמור לרופמאידך ההחלטה על ביצוע ב .6

 חוק.ב

עיסוק ברפואה הינו  )א(  3סעיף    –  1976  –פקודת הרופאים )נוסח חדש( תשל"ז    ה את או לעניין זר

מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה, במפורש או מכללא,  )"   מיוחד לרופאים בלבד

בה  לעסוק  כמוכן  או  ברפואה  "(".כעוסק  בחוק:  מוגדר  ברפואה  עיסוק  כאשר  חולים  בדיקת  , 

ופצועים, אבחונם, ריפוים, מתן מרשם להם, פיקוח על נשים בזיקה להריון וללידה, או שירותים 

 " אחרים הניתנים בדרך כלל מידי רופא;

לרבות פעולות איבחון  "  - מרחיב את הגדרת הטיפול הרפואי ל  1996  –חוק זכויות החולה, תשנ"ו 

 " ;פול סיעודירפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טי

, אשר אמור להינתן ע"י  רפואי  איבחוןלכאמצעי    מטושבבדיקות המכאן שמדינת ישראל בחרה  

 על כלל האוכלוסיה.בצורה ישירה ועקיפה , ולכפות אותו כחלק מטיפול רפואי רופא בלבד

המטפל   .7 כאשר  הטיפול,  לדבר  מדעת  הסכמתו  את  ייתן  רפואי  טיפול  העובר  שאדם  הוא  הכלל 

 זכויות החולה: )ב( לחוק 13ימסור מידע רפואי מתאים כמפורט בסעיף 
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גם לכפות אותו על כלל  ובעניינו המדינה בחרה גם להיות הרופא, גם לקבוע את הטיפול הרפואי,   .8

 האוכלוסיה. 

מעבר לכך, אין באתר האינטרנט של משרד הבריאות כל פרסום המציג את המידע הרפואי החיוני  

 בהליך רפואי מסויים.עבורו שיש להציגו בפני מטופל כאשר בוחרים 

  –העובדה שמדינת ישראל בחרה לכפות את הטיפול הרפואי איננה מעניקה פטור מהצגת המידע  

 להיפך.

כאשר המטופל נותן את הסכמתו מדעת הוא זה ששקל ובחן האם הטיפול הרפואי מתאים לו,   .9

 מבין את התועלת, מבין את הסיכונים ומעדיף את התועלת על אף הסיכונים.

חובת הזהירות היא על המטופל, והמטפל יוצא ידי חובתו במתן    הכלל הוא כי  –במילים אחרות  

 לחוק. 14המידע כמפורט בסעיף 

, ושללה  שללה המדינה את האוטונומיה של כלל האוכלוסיה  –  רפואית  בהליך של כפיה  ,ברם

זהירות לחלוטין  מהם   חובות  עצמה  על  לקחה  המדינה  ובכך  הרגילות,  הזהירות  חובות  את 

כי הפעם היא זו שבחרה בטיפול הרפואי ואיננה שואלת כלל את המטופל    –ומוכפלת  מוגברות  

 האם הוא רוצה בטיפול או לא.

החולה   .10 זכויות  בחוק  הוא  המאפשר  החריג  רפואי  טיפול  האמור  לחוק  15סעיף  כפיית  ובפרט   ,

סכנה חמורה למטופל והטיפול ישפר את    נהיש  –ובתנאים הקבועים שם    3-ו  2בסעיפים קטנים  

במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופל ויש להניח כי המטופל יתן את הסכמתו למפרע או  

 יש מצב חירום רפואי ונדרש טיפול רפואי דחוף ולא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת של המטופל. 
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בסעיף   המפורטים  התנאים  בנקל  לראות  שניתן  או  2)  15כפי  אינם מתקיימים  3)15(  לחוק   )–  

קבלת הסכמה מדעת, ואין ורך  ש לצהנדרהמטופל )אוכלוסיית ישראל( איננה מקבלת כל מידע  

 שבו לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת.  המטופל נמצא במצב חירום רפואי

כפיה רפואית   נהכאשר יש  מתנעל  האיננלחוק זכויות החולה(    31חובת מתן המידע למטופל )סעיף   .11

זה מתחייב מחובת הזהירות המוגברת שהמדינה לקחה על עצמה עת שללה את האוטונומיה   –

דהיינו    –, זה מתחייב מכך שעד היום לא הציגה המדינה כל מידע בנושא  מליון איש(  9.4)  של הפרט

וזה מתחייב   ב מהבחירה של המדינה להיות "רופא",זה מתחייכיצד נבחר הטיפול הרפואי הזה,  

 מחובת הנאמנות של המדינה לציבור. 

כך  א  בחירת טיפול רפואי מחייב לדעת את הביסוס המדעי והרפואי שיש לטיפול שנבחר, כי אם ל

המחוקק קבע את הכפיה, והפך את לא די בכך ש  –  הדבר, הרי שלפנינו ניסוי רפואי לכל דבר ועניין

 "רופא".-לבין לילה עצמו 

הכרזת סמכויות מיוחדות  מכח    תיירות מיוחדזור  אף התברר לאחרונה לאור ההכרזה על אילת כא  .12

,  2020-אילת(, תשפ"א  –להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )אזור תיירות מיוחד  

 דיקה כלל!שאסור שיעשו את הב כלוסיהבאו כי יש אנשים

 ( להכרזה הנ"ל: 4)3מתוך סעיף 

 

 המדינה.  וודע לכלל תושבי מידע שהיה ראוי שי 

וגרמה  האף למוח  נמצא ביןטוש פגעה באזור רגיש ביותר המ בדקת ה  אף פורסם כי  לאחרונה .13  ,

 המכונה "קריבריפורם".אזור  – דליפת נוזלי מוחל
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 https://healthy.walla.co.il/item/3390265מקור: 

המוח  הוביל לזיהום  ה ל, יכול)ריריות האף(  אףה  יתלאפבעות  פגיאלי עולה כי  גיע  נוסף שהממידע  

 פגיעה במערכת העצבים המרכזית )מוח ועמוד שידרה( ואף למוות.כאן ל, ומבחיידקים

- דומה מאוד למיוחס ל תסמונת  לא פחות מרשים לגלות שאותו חיידק מייצר    -וסגר  במאמר מ

אובדן תאבון , דלקת ריאות ומוות לאנשים עם מערכת חיסון מוחלשת "קורונה" כאבים, חום,  

כי חלק ממתי קורונה  הייתכן    –  המוגדרים "מתי קורונה"()שהם במקרה אלה    מחלות כרוניותאו  

 מתו מזיהומים חידקיים ולא מנגיפים ?

 https://iw.oldmedic.com/melioidosis -ראו 

אמינה כלל, עם ובר בבדיקה לא  ריאות עצמו מדבעל פי משרד ה, כי  אם לא די בסיכונים עולה .14

 False positiveמה שמכונה  -עותיות ביותר.כמות טעויות מעבדה משמ 

 

 https://www.kikar.co.il/361557.htmlמקור: 
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כיעוד   הסיבוב"  כמות    עולה  ה"מחזורי  רצפים    בדיקהשל  להכפיל  שונה    ביולוגיים()שנועדה 

רות משמעות, וכי ישראל הן ככל הנראה חסהבדיקות    –לסף מסויים  כי מעל  ממדינה למדינה, ו

 . ביחס למדינות אחרות בובזורי הסימחשיאני בין 

אמינה נותרה    לאחר שראינו כי מדובר בבדיקה שיכולה להיות מאוד מסוכנת, ככל הנראה מאד לא .15

נוספת   כהאם    –שאלה  גם  לאיסוהבדיקה משמשת  ה  DNAף  כלי  ללא  אוכלוסיה  של  בישראל 

 ם ? כמת הס

 אפשרות זו מתקיימת! מחקר שנעשה השנה מביע חשש כבד, ש

 
 ועוד:

 
 https://epoch.org.il/280250מקור: 
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, בניסוי רפואי המוני מדעית  כי מדובר כאן בפתרון חסר משמעות  היעדר המידע מעלה חשש כבד .16

על אחת כמה וכמה    –  תוך מחיקת זכויות היסוד שלהם  –  חסר אחריות על כל אוכלוסיית המדינה 

 ., והסכנה לבטחון המדינההאפשרייםכאשר לומדים את הנזקים הרפואיים הכבדים 

באמצעות    ימים   7בתוך  בהתאם לכך, אני מצפה כי משרד הבריאות יהיה מסוגל להציג לציבור   .17

 כדלקמן:  מוסמך )ולא בדרך של מסמך אנונימי שלא ברור מי אחראי לתוכנו( גורם רפואי

המצדיק את הפתרון מול מחקרים מדעיים המראים את    הביסוס המדעי והרפואיאת   (1)

 .יות של "חיובי כוזב"(עו)אחוז הט אמינות של הבדיקהה, וכן את חוסר התועלת

 .ובר בדיקת מטוש דרך האףשע ילמהצפויים  רשימת הסיכונים הבריאותייםאת פירוט  (2)

בפתרון   (3) לשימוש  שיש  המדעית  ההצדקה  אףשנבחר  את  הבריאותיים    על  הנזקים  כל 

רוק, כך שלא מתחייב בדיקה שלשיטת משרד הבריאות הנגיף מצוי בבפרט    –  הכבדים

 ולשנית כלל. פ

 שיבצעו את הבדיקה הזו בכלל.אסור סוגי האנשים ש את רשימת   (4)

של הנבדקים, וכי מובטח שהמידע הזה איננו דולף   DNAמידע  לא נאסף  טח שכיצד מוב (5)

 . לסין ומסכן את בטחון המדינהבדרך כלשהי 

ת בחרה להיות "רופא לאומי"  עזו איננה פניה למידע על פי חוק חופש המידע, זו חובת המדינה   .18

בכפייה   רפואי  טיפול  זמן  ולכפות  הגבלת  ואחד  וללא  וקטינים  )מבוגרים  האוכלוסייה  כלל  על 

 לחוק זכויות החולה.   13מליון איש(, וזו חובת הרופא על פי סעיף   9.4בהיקף בלתי נתפס של 

מידע להציג  מסוגלת  איננה  המדינה  לאחר    מהותי  אם  לציבור  שב  8זה  הפתרון  חודשים  הם 

, הרי שלפנינו ניסוי רפואי  )במישרין ובעקיפין( נכפה על כלל האוכלוסייהמיושם והרפואי הזה 

, ואתם נדרשים טחון המדינהיהן לבו  המוני לכל דבר ועניין ומסוכן ביותר לבריאות התושבים

 . ביטול מערך הבדיקות שהוקםלהורות על 

 

 בכבוד רב,               

 

 שקד, עו"ד -רונית לירן


