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 , שלום
 

 על כלל האוכלוסייהמסכות עטיית  –יפול רפואי  טכפיית הנדון: 

 ציבור למהותי ביותר דרישה להצגת מידע  

דיק עטיית מסכה וקל  המצ  מהותי ביותרידע  כפי שיפורט להלן, הנכם נדרשים להציג לציבור מ .1

יג לציבור  הצלא ניתן לאם    –  ימים   7בתוך  את  , וזוחומר את כפייתה על כלל אוכלוסיית המדינה

 רפואי המוני חסר אחריות ויש לבטל את הכפיה לאלתר.מידע זה הרי שלפנינו ניסוי  

 שנים. 100ותם בתמונות עוד מלפני אאינם דבר חדש, ניתן למצוא  כאמצעי מגן מסכות לפנים .2

בריאות העם  צווי  תחילה באמצעות  בחרה מדינת ישראל ב  2020החידוש המהפכני הוא שבשנת  

הלכה תי ספר, כולל תלמידי בה חבישת מסכות על כלל האוכלוסי עות חוק לכפותובהמשך באמצ

ועוד היד    ברציפות  אנו נמצאים עם כפיית מסכות זה החודש השמיני)  לת זמןללא הגבלמעשה  

 . נטויה(

 מפורט כך: על הצורך במסכה  ו(הגורם שעומד מאחורי)ללא  פרסוםה  –באתר משרד הבריאות  .3

 

 masks-https://www.gov.il/he/departments/general/coronaמקור: 

 אחר.אין בנמצא כל מידע  
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טה למי שעו  חלהמבניין )מניעת הידבקות  רפואית לכל דבר וער במטרה  תן לראות מדובכפי שני .4

 (. אל אחרים צת מחלה, ומניעת הפאת המסכה

מיוחד  עיסוק ברפואה הינו  )א(  3סעיף    –  1976  –  מאידך על פי פקודת הרופאים )נוסח חדש( תשל"ז

מי שאינו רופא מורשה לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה, במפורש או מכללא, כעוסק  )"  רופאים בלבדל

", כאשר עיסוק ברפואה מ(".ברפואה או כמוכן לעסוק בה ופצועים,  וגדר בחוק:  בדיקת חולים 

ירותים אחרים אבחונם, ריפוים, מתן מרשם להם, פיקוח על נשים בזיקה להריון וללידה, או ש

 " כלל מידי רופא;הניתנים בדרך 

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

 " ;רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי

ע"י רופא    הינתןשר אמור לא,  לטיפול רפואי מונע במסכה כאמצעי  נת ישראל בחרה  ן שמדימכא

 , ולכפות אותו על כלל האוכלוסיה. דבלב

ה .5 שאדם  הוא  מדעת  עובהכלל  הסכמתו  את  ייתן  רפואי  טיפול  כאשר  הטיפול,  המטפל  לדבר  ר 

 )ב( לחוק זכויות החולה: 13ט בסעיף ימסור מידע רפואי מתאים כמפור

 

כלל  ותו על  גם לכפות אלהיות הרופא, גם לקבוע את הטיפול הרפואי,  ינה בחרה גם  ו המדבעניינ .6

 . וכלוסיההא
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  ע הרפואי החיוני ידכל פרסום המציג את המריאות  אין באתר האינטרנט של משרד הבך,  לכ  מעבר

 בהליך רפואי מסויים.מטופל כאשר בוחרים שיש להציגו בפני 

  –  ידעצגת המת את הטיפול הרפואי איננה מעניקה פטור מה מדינת ישראל בחרה לכפוהעובדה ש

 להיפך.

קל ובחן האם הטיפול הרפואי מתאים לו,  הוא זה שש כמתו מדעת  נותן את הספל  כאשר המטו .7

 ף הסיכונים.אתועלת על  מעדיף את הבין את הסיכונים ומבין את התועלת, מ

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

 לחוק. 14כמפורט בסעיף  המידע

, ושללה מהם  כלל האוכלוסיהוטונומיה של  המדינה את האשללה    –  רפואית  בהליך של כפיה  ,ברם

זהירות מוגברות    ה על עצמה חובותלקחאת חובות הזהירות הרגילות, ובכך המדינה  לחלוטין  

האם הוא  ופל  ואלת כלל את המטשהפעם היא זו שבחרה בטיפול הרפואי ואיננה  כי    –ת  ומוכפל

 ל או לא.רוצה בטיפו

החולה  החריג   .8 זכויות  הוא  המאפשר  בחוק  רפואי  טיפול  האמור  חוקל  15סעיף  כפיית  ובפרט   ,

והטיפול ישפר את    סכנה חמורה למטופל  נהיש  –ועים שם  בובתנאים הק  3-ו  2קטנים  פים  בסעי

או    מפרעכמתו ל ויש להניח כי המטופל יתן את הס  במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופל

 י דחוף ולא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת של המטופל. ונדרש טיפול רפוא יש מצב חירום רפואי

 

בנקל   לראות  שניתן  בסעיף  כפי  המפורטים  או  2)  15התנאים  אינ 3)15(  לחוק    –ם מתקיימים  ( 

נמצא  המטופל  ואין  בלת הסכמה מדעת,  לק  )אוכלוסיית ישראל( איננה מקבלת כל מידעהמטופל  

 דעת. שבו לא ניתן לקבל את הסכמתו מ מצב חירום רפואיב
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גם על קטינים, כך שהמדינה שוללת    יתנעש  ת( )מסכו  בכפייהחומרה נוספת היא שהטיפול הרפואי   .9

רבות לקבוע  , לקטין במסירותילדם הואת חובתם לדאוג ל  מההורים את זכות ההורות שלהם,

 . ואילו לא ים רפואיים ילדם יקבלאילו טיפול

 : 1962 –, תשכ"ב טרופסותאפולחוק הכשרות המשפטית וה 14-17ראו לעניין את זה סעיפים 

 

ה, לחוק לימוד חוב)א(    4סעיף  על פי    מצד אחד  נדרשיםבה ההורים  תי רגילה שוצרה אנומליה בלונ

הורים של ילד בגיל לימוד חובה,  )"   כי מוכרמוסד חינוקביעות ב אוג שילדם ילמד בלד   1949  –תש"ט  

או של נער בגיל לימוד חובה חייבים, כל אחד מהם, לדאוג לכך שהילד או הנער ילמד באופן סדיר במוסד  

מוכר רפ"(  .חינוך  טיפול  ילדם  על  כופה  החינוך  מוסד  שני  ומצד  ללא ,  כתנאי   הסכמתם   ואי 

 . תלמיד בבית הספרלהימצאות ה

ישראל  .10 מדינת  המדינה  משבחרה  קום  מאז  הל  לראשונה  הרופא  כלל  ואומי,  להיות  על  לכפות 

רפואי  האוכלוס טיפול  מסכה(  ייה  הסכמה  )עטיית  ומדעתללא  מ,  את   סייהוכלוהא כל  לשלול 

השאלה מה  עולה    –ילדם  אוג לההורים את הזכות לדכל  מיה על גופם, ולשלול מוהזכות לאוטונ

 הדין במצב מיוחד זה. 

מ יודעים  שהנכם  אליכם  כפי  שלי  קודמות  לכל  בנמצא  אין    –פניות  רפואי  חירום  אומי  מצב 

והמצל  המצדיק הלאומי"  "הרופא  להיות  דרקוניים  דיקהפוך  טיפול   תרביו  הליכים  כפיית  של 

 מפניותיי. , וכי אתם בחרתם להתעלם מהאמור ת המדינהייוסאוכלרפואי על כלל 

שר בחרה להיות ה על עצמה כא רת שהמדינה לקחושא חובת הזהירות המוגבעל כן אעסוק כאת בנ

 ולכפות טיפולים רפואיים על האוכלוסייה.  על אף ייחוד המקצוע פארו
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ואית  כפיה רפ  נהכאשר יש  מתנעל  הלחוק זכויות החולה( איננ  13מטופל )סעיף  חובת מתן המידע ל  .11

ה על עצמה עת שללה את האוטונומיה מחובת הזהירות המוגברת שהמדינה לקחיב  חימתזה    –

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

מהבחירה   להיות "רופא",של המדינה  בחירה  זה מתחייב מה,  הזהבחר הטיפול הרפואי  כיצד נ

 .רציבוובת הנאמנות של המדינה לוזה מתחייב מח ,ת הזכות להורותול להורים אלשל

כך  א  טיפול שנבחר, כי אם לרפואי שיש ל ביסוס המדעי והטיפול רפואי מחייב לדעת את הבחירת  

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

 "רופא".-לבין לילה עצמו 

 ואי המוני רפסוי  , בניעיתמד  ר משמעותבפתרון חסכי מדובר כאן    היעדר המידע מעלה חשש כבד .12

אחת כמה וכמה  על    –  הםמחיקת זכויות היסוד שלתוך    –  חסר אחריות על כל אוכלוסיית המדינה 

 ת מסכה. ייהכבדים המיוחסים לעטנזקים הרפואיים לומדים את הכאשר 

ו את השימוש    פסל משרד הבריאות  2009עולה כי בשנת  כמה כאשר  ועל אחת כמה 

כי מחקרים מראים  , בהיותו מסוכן, וגפה המופצת באמצעות נגיף)!(ן נגד מ סכות כאמצעי מגבמ

 כי השימוש במסכות לא הוכח כאפקטיבי!

 

 :בריאות הציבורשירותי ראש  – גרוטו  ס לפרופ' איתמרט בכתבה המיוחויפים לעניינו הציטו

 

mailto:Ronit@RLS-law.co.il


 

 

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

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

- 6  - 

 

 

 il/news/health/1.1258220https://www.haaretz.co.מקור:  

הנזקים   .13 רשימת  להבהנה  המיוחסים  מסכות ריאותיים  שאיתרתי  עטיית  מידע  חלק    –   ()מתוך 

 : למי שעוטה מסכה באופן קבוע ימת מוותגר כי ם ביותר, עדמהנזקים חמורי

 לכבד ת כשל גרימ (1)

 ה בכליותגרימת פגיע (2)

 יהומים חמורים במערכת העיכול.יהום בקיבה וזגרימת ז (3)

 עומס על מערכת הלב וכלי דם. (4)

 ועד מוות מחוסר חמצן. שימת אוויר רעיל , נבדם החמצןברוויון ה דייר (5)

 פגיעה בתאי המוח  (6)

 סרטן ראות התפתחות  (7)

 אפשרות להדבקה. והגדלת ה מה זיהומיותהגדלת שכיחות מחלות דרכי נשי (8)

 כאבי ראש  (9)

 מיאלוגיה הגדלת סיכון לפיברו  (10)

 פיים()כאב צוואר וכתאלוגיה סקריובראבי-לת סיכון להגד  (11)

 קוצר נשימה  (12)

 פשי גבוה. ומתח נעליה בחרדה   (13)

 נזק לעור הפנים מזיעה ושפשוף  (14)

באמצעות    ימים   7בתוך  יג לציבור  בהתאם לכך, אני מצפה כי משרד הבריאות יהיה מסוגל להצ .14

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

ים המראים את  מול מחקרים מדעי  ת הפתרוןהמצדיק א  והרפואיהביסוס המדעי  את   (1)

 חוסר התועלת.

 הצפויים למי שעוטה מסכה. הבריאותייםשימת הסיכונים רוט את פיר (2)

הה (3) בפתרון  המדעית  צדקה  את  לשימוש  אף  שנבחרשיש  הנזקים    על  הבריאותיים  כל 

  .הכבדים

ת בחרה להיות "רופא לאומי"  עהמדינה    חובת   וזו איננה פניה למידע על פי חוק חופש המידע, ז .15

רפ טיפול  בכפייה  ולכפות  זמן  וואי  הגבלת  כל ללא  וקטי  האוכלוסייהל  על  ואחד  )מבוגרים  נים 

 לחוק זכויות החולה.   13ת הרופא על פי סעיף , וזו חובמליון איש(  9.4של יקף בלתי נתפס  בה
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מידע להציג  מסוגלת  איננה  המדינה  לאחר    מהותי  אם  לציבור  הפתרון    8זה  שבהם  חודשים 

ומסוכן   ניין, הרי שלפנינו ניסוי רפואי המוני לכל דבר ועוכלוסייההרפואי הזה נכפה על כלל הא

 ואתם נדרשים להורות על ביטולו המיידי בכל מקום. ,  ריאות התושביםביותר לב

 

 בכבוד רב,               

 

 שקד, עו"ד -ןרונית ליר
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