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 מבלי לפגוע בזכויות          לכב'

        מנהל בית הספר 

 ., ג.נא.

 בתכשיר פייזר  קטינים חיסון הנדון: 

 לכב' כדלקמן: פונות הח"מ   אשר הינה חברה לתועלת הציבור,וועדת החקירה האזרחית בשם 

משרד כי    ,הובא לידיעתנו ע"י מספר הולך וגדל של הורים מודאגים אותם מייצגות הח"מ .1

להזרקת   שכנוע  במסע  אלה  בימים  מתחיל  פייזר  הבריאות  )להלן:    BNT162b2תכשיר 

במידע שהוא מוסר"התכשיר"(   בתכשיר   כאשר  כי מדובר  העובדה המהותית  "מוצנעת" 

   . 06.04.2023ויושלמו לא לפני שהליכי האישור שלו עדיין בחיתוליהם  ניסיוני

ישראל,  התכשיר  אמור,  כ .2 לילדי  להזריק  הבריאות  משרד  מבקש  אישור   לא  אותו  קיבל 

FDA   בלבד  אלא ניסיוני  כתכשיר  חירום  לשימוש  אישור  הנדוןקיבל  התכשיר    וגדר מ   . 

ה של  החירום  היתר  )עצמו    FDA -במכתב  חדשה"  ניסיונית   – INDכ"תרופה 

investigational new drug )  מדובר בתכשיר ניסיוני לכל דבר ועניין.. 19736ומספרה 

בעיתונות  ל .3 פורסם  החוקים    –אחרונה  בספר  לא  החדרת שמדינת    –אך  מאשרת  ישראל 

ומעלה וזאת לאחר ניסוי קצר של חודשיים בו   12לגופם של ילדים בני    הניסיוני    התכשיר

ות מזעריותה הלא תקינה  יובא לתשומת לבכם כי למר ילדים.    1,100  - הוזרק התכשיר לכ

הנ"ל עולה כי לתכשיר תופעות לוואי חמורות על קבוצת הגיל הנ"ל.  של אוכלוסיית המדגם  

 על תמותה בקרב קבוצת הגיל האמורה.  תכמו כן מצטברות עדויו

כניסיוני .4 התכשיר  של  הסטטוס  בעניין  האמור  לילדים,  נוכח  מסוכנותו  בדבר   העדויות 

ני לגבי  מהשטח  בעניין  ועדויות  מדעית  מאוזן  לא  מידע  הצגת  ואף  שכנוע  שידול  סיונות 

לכב'    ,תכשירה להזכיר  לנכון  חוקמצאנו  הוראות  של  קיומם  עלול  על  על    ותאשר  לחול 

להזריק  דברי השפעה או שכנוע  של    חלחולהעומדים בראש המוסד החינוכי במידה ויאפשרו  

 הליכים רפואיים בתוך כתלי בית הספר.   יאפשרו  –חמור מכך  ואף  את התכשיר,

 לחוק זכויות החולה שזו לשונו:   13תן תכשיר ניסיוני לילדי ישראל כפוף להוראות ס' מ .5

 הסכמה מדעת לטיפול רפואי.13"

רפואי  )א( טיפול  יינתן  לפי   לא  מדעת  הסכמה  המטופל  לכך  נתן  כן  אם  אלא  למטופל 

 הוראות פרק זה.

לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח   )ב(

ן זה, "מידע רפואי", יסביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע; לעני

 )הפרוגנוזה( של מצבו הרפואי של המטופל;האבחנה )הדיאגנוזה( והסכות   ( 1)–לרבות 

הטיפול   (2) של  והסיכויים  הצפויה  התועלת  המטרה,  ההליך,  המהות,  תיאור 

 המוצע;
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 הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות;  (3)

 טיפול רפואי;סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר    (4)

 "עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.  (5)

סכמתכם כמנהלי בית הספר לאפשר הזרקת תכשיר ניסיוני לילדי בית הספר עליהם אתם ה .6

שצוטט    13וזאת מבלי למסור להורי התלמידים את מלוא המידע הנקוב בסעיף  ממונים,  

 שייגרם לקטין הנתון למרותכם.לעייל, חושפת אתכם לאחריות אישית כבדה לכל נזק 

לידיעתכם, ועדת החקירה האזרחית מתעדת מזה כחמישה חודשים תופעות לוואי קשות   .7

על מנת לקבל מידע על ההיקף העצום של תופעות  .  התכשירביותר, לרבות תמותה עקב  

לתכשיר   החקירה  הלוואי  וועדת  לאתר  להכנס  מוזמנים  בכתובת  האזרחית  הינכם 

committee.com-people-www.the –  בגוגל.או למצוא את האתר 

תכליתו של מכתב זה לידע אתכם על ההשלכות האפשריות של הזרקת התכשיר לגופם של  .8

הקטינים הנתונים למרותכם ועל העובדה שמלוא המידע כנראה לא נמסר לכם ולשם כך 

 מוזמנים לפנות אלינו לקבל מידע נוסף. הינכם 

ניסיון להשפיע על דעתם של הקטינים או להתערב באופן כלשהו בהחלטה  השפעה ו/או גם  .9

געת להשתתפות בניסוי ובכלל כך לתחקר את הקטינים על הסטטוס הרפואי או החיסוני  הנו

משפחתם של  ו/או  רפואית  ,  שלהם   סודיות  כללי  להפר  מהנ"לאו  מי  אסורים ,  של  הם 

 ויש להימנע מהם לחלוטין.  פסולים

ביטחו את מנהלי בתי הספר    ,בשולי הדברים יואר, כי ספק רב אם משרדי החינוך והבריאות .10

כאשר תאפשרו  אם ו  כתפכם,בביטוח ההולם את כובד האחריות שהם עומדים להניח על  

מוח   ושטיפת  תעמולה  תאפשרו  ו/או  החינוכי  במוסד  התכשיר  מנת  הזרקת  על  לקטינים 

 ולנדב אותם כנסיינים בניסוי קליני.  םשאלה ישכנעו את הוריהם לתרום את בריאות

 במידע לשתפנו'  כב את אף  ומזמיניםלעקוב אחר המתרחש במערכת החינוכית   ממשיכים  אנו

 .זה במכתבנו לאמור  טירלוונ שיימצא ככל
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