
 

1 
 

 

 

 

 [ 6.12.2020]   ' כסלו תשפ"א כ ,  ירושלים 

 לכבוד 

 מר יולי אדלשטיין   – הבריאות   שר 

 ד"ר שרון אלרועי פרייס   – הציבור   בריאות   שירותי   ראש 

 

 נתונים אודות בדיקות לאיבחון קורונה לקבלת    הנדון: פנייה 

 

 שלום רב,

 נסיבות הפניה  . א

נתונים מטרידים, המחייבים תשובות חד משמעיות,    וגם בארץ נחשפים ברחבי העולם  בימים אלו  

 שאינן מאפשרות התחמקות באצטלת היסטרית הנגיף ו/או חסיונות כאלה ואחרים.    

לבצע בדיקות    , כולל אנשים בריאים,אזרחי ישראלכלל    את  מעודדות השונות  ממשלה והרשויות  ה

השכנוע מקמפיין  כחלק  קורונה.  שימוש  ,לאיבחון  תמריצים   :  מקובלים  לתיבאמצעים  ב  נעשה 

 .עלולים להיחשב שוחדש ,או אחרערך כספי  בעליפיתויים כספיים, פרסים, 

  זכויות אזרחיות.   ממוש ל   כתנאי   לבצע בדיקה  קטיניםו  אזרחים  לאלץכוונה  פורסם בתקשורת אודות  

כוונה  פורסמה    . כןים המלחבם הרוצים לנפוש באילת ותושבי אילת ואזרחי  נגד  הדבר נעשה כיום

 .תנאי לפתיחת בתי ספר תיכונייםכלבצע בדיקות קורונה 

כפייה/שוחד   מדיניות  ישראל מקדמת  מוטרדים מהעובדה שמדינת  בדיקות  אנו  רפואיות  לביצוע 

או סבירה המצדיקה  אשר אין אינדיקציה רפואית הגיונית    כרוכות בהליך חודרני באנשים בריאיםה 

 .  זהביצוע בדיקות מסוג 

  להלן את הפרטים    ף הח"מ מבקשים לקבל בהקדם מענה ולחשו בכפוף לחוק חופש המידע   . ב 

 הבדיקות ופרשנות תוצאותיהן.   בעניין 

 להלן הפרטים המבוקשים: 

 אמינות:  –   PCRבדיקות  .1

המוגדר כתוצאה   Rn  -או חומר גנטי(  רף נגיפי )לקביעת    סטנדרט אחיד   קייםהאם  .  1 . א

   ?מהו - חיובית? אם כן

     מהם, ומתי נעשו.  –אם כן  ברף?   שינויים האם נעשו   .2

 בו משתמשים כיום בישראל? )כמות מחזורי ההגברה(    Ct- ערך ה מהו  . 1 .ב



 

2 
 

 

 האם ערך זה קבוע או עובר שינויים? . 2

 ומהם הערכים?  ,מתי, מדוע –אם עובר שינויים . 3

הימצאות או היעדרות  בחשבון    תעת תוצאה חיובית או שלילית נלקחהאם בעת קבי .ג

 ממצאים קליניים?

 החלטית?    בלתימהו אחוז הבדיקות בעלות תוצאה גבולית או . 1 .ד

 חיובית?  או בלתי החלטית מוגדרתהאם בדיקה גבולית    2

 

 :טרמינולוגיה  .2

גם   –" ו/או "מאומתים"  חוליםכ"מוגדרים    PCRבעלי תוצאה חיובית מבדיקת  מדוע   . א

 אין ממצאים קליניים או סימפטומים של מחלה.  כאשר

 מהן.  –אם כן  אחרות?ויראליות  / מחלות זיהומיות ב קיים נוהל זההאם  .ב

 ?  קשהמוגדרים חולים   94%-מדוע בעלי סטורציה של פחות מ .ג

 כנפטרים מהנגיף?  -  שונותלאיזה צורך מוגדרים נפטרים ממחלות  .ד

 מדוע, למרות שהתמותה כמעט לא עלתה השנה, עדיין משתמשים במינוחי: "מגפה". .ה

 

 :עלות    -     PCRבדיקות  .3

 מה עלות כל בדיקה? נבקש פירוט עבור כל סוג בדיקה קיימת. . א

 מה העלות הכוללת. .ב

 מהו הסעיף התקציבי לביצוע הבדיקות. .ג

 מהו מקור המימון לו.     .ד

 ות והציוד הנלווה נחתם חוזה?  המוכרת את הבדיקה / חברות  עם אילו חבר .ה

 האם מדינת ישראל התחייבה מראש לרכישת כמות מסויימת?  .ו

 אישר את החוזה?   מי .ז

 חתם על החוזה בשם מדינת ישראל. מי  . ח

 

 נוהל  .4

דגימה  מחלל הפה או  מדוע לא    –נלקחת מעומק האף    PCR-מדוע דגימת חומר לבדיקת   . א

 מהרוק?

כופה   .ב ישראל  מדינת  בריאימדוע  פולשניות,  אזרחים  רפואיות  בדיקות  לבצע  אשר ם 

תוצאותיהן הקליני   פרשנות  העוסקים   והקשרן  מדענים  בקרב  במחלוקת  שנויות 

 בתחום? 
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האם מדינת ישראל מודעת ואף מעודדת את קיומן של הגרלות נושאות פרסים .    1 .ג

 לאנשים המסכימים לעבור בדיקה לקורונה?  

 בכך עבירה על החוק האוסר על הגרלות נושאות פרס? אין ה .2

 

או חוסר   , אי מענה. סירובימי עבודה   7- בדחיפות יתרה ולא יאוחר מ אבקשכם להשיב למכתב זה  

   אמון הציבור.ערעור  כמו גם, עילה לפנייה לערכאות משפטיות  עשוי להוותמסירת הפרטים הנ"ל 

 

 

 בברכה, 

 פלץ, עו"דבועז        

 

 

 לוט:

 ביולוגיה   .M. Scעמית שדה, 

 תמרה ליברמן 

 בת ציון שלומי 

 אבישג בלב

 

Boaz Sagi Adv
Pencil


