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 ע"י עוה"ד אירית ינקוביץ ועוה"ד רותם בראון 

  38המלך  מרחוב שלמה 

 קריית אונו 

5343937-03:פוןטל  

20215//5 

 מבלי לפגוע בזכויות           לכב' 

 שר החינוך מר יעקב גלנט 

 שר הבריאות מר יולי אדלשטיין 

 היועץ המשפטי לממשלה 

 א,נ; 

 הנדון: דרישה להפסקה מיידית של כל הפרוצדורות הרפואיות הפולשניות בקטינים  

 במערכת החינוך -מכתב מיצוי הליכים 

הורי ישראל, מורי ישראל ותלמידי ישראל המיוצגים ע"י הח"מ פונים בזאת לכב' בדרישה להפסקה מיידית של כל פעולה 

למען  כפי שיפורט ויבואר להלן.   ת שלא כחוקושנכון למועד מכתב זה, מתבצע נגד ילדי ישראל במערכת החינוךפולשנית 

 " פירושה: פולשניתהסר ספק, "פעולה 

להוראות   .א בניגוד  הספר  בבתי  שמבוצעת  רפואית  פעולה  תשנ"דכל  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  בכלל   1994-חוק 

, לרבות כל פעולה רפואית לחוק בפרט  ( לתוספת השלישית7)1  -הוראות סעיףולחוק    69א',  21פים  סעיולהוראות  

 .תאגיד פרטימטעם אלא מבוצעת שלא ע"י רופא או אחות מטעם משרד הבריאות בלבד שמבוצעת 

 .לחוק זכויות החולה להורים 13מלוא המידע עפ"י ס' מבלי שניתן ו דיקה רפואית פולשנית ללא נוכחות הוריםב .ב

לחוק זכויות   13מלוא המידע עפ"י ס' לאחר מתן  הסכמת הורים מראש ובכתבללא החדרת תכשירים רפואיים  .ג

 . להיות נוכח בטיפול וכן תוך מתן הזדמנות להורה להוריםהחולה 

, למעט כאשר נשקפת  לחוק זכויות החולה  13ומתן מלוא המידע עפ"י ס'    מתן טיפול רפואי ללא נוכחות הורים .ד

 .ואך ורק לצורך הרחקת הסכנה המיידית ובקשר ישיר עם הסרתה  סכנת חיים מיידית לקטין

ן ללא שניתן הסבר קודם להוריו והתקבל אישורם בכתב לאחר  ע, או קבלת מידע רפואי מהקטידיקות פתביצוע ב .ה

 .וניתן מידע מלא על הסכנות שכרוכות בה הוסברה להם תכלית הבדיקה או הפרוצדורהש
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על פי  לרבות בדיקה גנטית  המחייבת מידע שחל עליו חוק הגנת הפרטיות או חלה חובת חיסיון רפואיולה כל פע . ו

 . 0200-חוק מידע גנטי, תשס"אל 27הוראות סעיף 

 י:ביטוח בריאות ממלכת בחוקוכך נקבע  .1

(, יינתנו בידי  7)1השלישית בסעיף    , המנויים בתוספתהספרבתי  ים ב אות לתלמידהבריותי  שיר.א'  21"

 " משרד הבריאות.

 וכן

אות שניתנו לפרט על ידי המדינה ערב תחילתו של חוק זה, כמפורט בתוספת הבריותי  שיר )א( .69"

נותני שירותים או רשהשליש   תוית, ימשיכו להינתן על ידי משרד הבריאות, בין בעצמו ובין באמצעות 

יאות  רב ה ית שירו ה, כיממשלהאוצר ובאישור ה  שר תמכהסבת,  ומקומית, אלא אם כן החליט שר הבריא

ידי קופות החולים; הוחלט   על  או חלקם,  כולם  יינתנו,  כאמור  יתשניתנו לפרט  ות וקנו התוספכאמור, 

 . אםהשניה והשלישית בהת

(,  1)1 בסעיף יתהשליש פתסעיף קטן )א(, שירותי הרפואה המונעת המנויים בתוס תראוואף העל  (1)א

ות  נתנו בידי משרד הבריאות, בין בעצמו ובין באמצעות נותני שירותים או רשוי( יי6)-וד )ד( ()א( ע4(, )2)

 ות. מקומי

העל   (2)א )א(,  וראואף  קטן  סעיף  הבריאות  לתשירותי  בתוספת ת  המנויים  הספר,  בבתי   למידים 

 " די משרד הבריאות.א בי 21עיף ר בסומאכ ו ננת (, יי7)1 השלישית בסעיף

 - בתוספת השלישית  וכן

(, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות לתלמידים בבתי  4בדיקות שיגרה, חיסונים כאמור בפסקה ) ( 7).1

 "ספר.

 : )להלן: "חוק זכויות החולה"( 1996-חוק זכויות החולה, תשנ"ול 13כך נקבע בסעיף ו .2

 הסכמה מדעת לטיפול רפואי "

הוראות    לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי   )א( .13

 פרק זה. 

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

 – ין זה, "מידע רפואי", לרבות י יפול המוצע; לענלאפשר לו להחליט אם להסכים לט

 האבחנה )הדיאגנוזה( והָסכּות )הפרוגנוזה( של מצבו הרפואי של המטופל;   (1)

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

 

תיקון  )
(  4מס'   

- שנ"ות
9961  
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 ואי נוחות; הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב     (3)

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

 עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.    (5)

ככל האפשר, ובאופן שיאפשר      )ג( ימסור למטופל את המידע הרפואי, בשלב מוקדם  המטפל 

 ל בחירה מרצון ואי תלות. למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם קבלת החלטה בדרך ש

על אף הוראות סעיף קטן )ב(, רשאי המטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסויים למטופל,    )ד( 

נזק חמור לבריאותו   לגרום  עלולה  כי מסירתו  ועדת אתיקה  הנוגע למצבו הרפואי, אם אישרה 

 הגופנית או הנפשית של המטופל.

 :)להלן: חוק הכשרות המשפטית"( 196-אפוטרופסות, תשכ"בחוק הכשרות המשפטית והל 4וכך נקבע בסעיף  .3

 פעולות של קטין "

פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע  .4

לפעולה מסוימת או לסוג מסוים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבטל הסכמתו לפעולה כל  

 " עוד לא נעשתה הפעולה.

 עולה כדלקמן:וב הוראות החוק משיל .5

 או אחות בלבד. ע"י רופא  יבוצעובדיקות וחיסונים בבתי הספר  .א

 יבוצעו אך ורק ע"י משרד הבריאות ולא ניתן להפריטם.  והחיסונים הבדיקות .ב

 לחוק זכויות החולה. 13הוראות ס' שנקבע בתווה אך ורק במ בדיקות וחיסונים ניתן לבצע .ג

 . לחוק  13על פי הוראות סעיף והאמיתי לא  קיבלו את המידע המ ניתן לבצעם לאחר שהורי הקטין .ד

 מה קורה בפועל: .6

 פמי.  אונטלי  –טו ומבוצעות ע"י אחת משתי חברות גם הפעולות הפולשניות הופר .א

אינם או רופאים ש  אלא ע"י מתנדבים, בדרך כלל פראמדיקים  ופאהפעולות הפולשניות אינן מבוצעות ע"י אחות או ר .ב

מתגאה גם משרד הבריאות וגם חברת   על כך  –  רופאים מטעם משרד הבריאות אלא מטעם התאגידים הפרטיים

 -נטלי
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 ם התלמידים ע"י רופאי התאגידים הפרטיים:וכך מותקפי

 

 – חבנוס" כוללת, או שמקבלים הודעה ולה בנפרד אלא חותמים על "הסכמההורים אינם מודעים כלל לכל פעה .ג

 

"סינו .ד בדיקת  התוצאות?  מהי  עוברות  לאן  אותה?  מבצע  מי  ראייה?  נשמרת הן  האם  הרפואי?  החיסיון  נשמר  אם 

כלום! את הבדיקה עורך תאגיד פרטי הפונה להורים באופן ישיר בשאלון, אוסף את הנתונים  הפרטיות? ממש לא!  

  למאגר פרטי, ומשם? מי ידע?
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 – מידע, הוא לרוב מוטעה ומגמתי כמו למשל  הורים אינם מקבלים כל הסבר, ואם מקבליםה .ה

 

הורי  . ו שלא  ודאי  מראש  הודעות  עליהן  קיבל  לא  אחד  שאף  בבדיקות  "מותקפים"  התלמידים  רבים  במקרים 

 –  )ציטוט מפייסבוק( התלמידים. לדוגמא
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 או

 

רבים מעור .ז כך למשל את תאגידים פרטיים  גופי פרסום.  כמו למשל  בים בשרשרת המידע הרפואי של התלמידים 

 ת חברת שיווק:צעה מבההסכמה או הסירוב לבדיק

 

,  פרוץהינה הפקר, המידע הרפואי שלהם בבתי הספר  בריאותם של התלמידים    -ומזעזעת כאחד    סקנת הדברים פשוטהמ .7

עליהם   הרפואית  של  וההסתערות  גדר  כל  על  פורצת  עומדים   זכויותיהם.שמירה  זו  זילות  שמאחורי  להניח  סביר 

 אינטרסים כלכליים. 
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לעצור   הנכם נדרשים לפיכךחוק שפורטו לעייל,  מאחר וכל הפעולות הרפואיות בבתי הספר מבוצעות שלא על פי הוראות ה .8

בתי הספר בארץ באופן מיידי שכן הינן בבחינת   לאלתר את כל הפרוצדורות הרפואיות והפולשניות אשר מבוצעות בכל

 תקיפת קטין לכל דבר ועניין. 

יבוטלו כל הפעולות הרפואיות הפולשניות  מדוע לא  ימים    3להודיע בתוך  לפיכך נדרשים בזאת שר החינוך ושר הבריאות   .9

 . שצוטטו לעיילהחוקים לאלתר שכן אף אחת מהפעולות המתקיימת היום לא עומדת בהוראות בבתי הספר 

כי לא נסתרת מעיני   .10 כב'  לוליינותהמרשינו  יודגש,  ונסערים מעזות ,  המשפטית והחקיקתית של  ניצבים המומים  והם 

חקיקה תזזיתית, הסתרת מידע והפרה לכאורה של הוראות החוק המצח במסגרתה עושה כב' מאמץ בכל תחום אפשרי, 

הכל   לעייל,  מדעת שצוטטו  ולהסכמה  להבנה  הזכות  את  ומהוריהם  מהם  ולשלול  הקטינים  בזכויות  לפגוע  של    בכדי 

 . כים רפואיים שנכפים עליהםתהלי

 בלתי  כחלק  כן  גם   להשיב  כלל   טרחתם  לא  ושעליו  28/4/2021  ביום  שקיבלתם   הליכים  מיצוי   מכתב  לראות  יש   כן  כמו .11

 .זה הליכים מיצוי ממכתב נפרד

 ( 1)מצ"ב המכתב בשנית מסומן 

שבו נקבע כי   29/4/2021  ובו ניתן פס"ד ביום   27/4/2021  שהוגש נגדם ביום  2895/21  מופנים לבג"צ  כב'מטעמי זהירות   .12

 שקדם לו.  "צ לא נכללו במכתב מיצוי הליכיםלא מוצו הליכים בשל כך שכל עילות הבג

 (2ה מסומן כתב העתיר)מצ"ב 

שרירות וקיימות וחלק כ   עתירהכתב ה פורטו ב המשפטיות והעובדתיות ש  ת והטענו  ת יובהר כי יש לראות בכל העילו .13

"צ בכל אחת מהעילות בבג  כב'   מרשינו שומרים לעצמם את הזכות לטעון כנגדבלתי נפרד ממכתב מיצוי הליכים זה.  

החקיקתית של כב'  האקרובטיקה המשפטית ועוד נדגיש, כי  ולהציגם בפני בית המשפט הנכבד.   עתירה זוהנזכרות ב 

 לעמוד על זכויותיהם למרות הלוליינות האמורה. אינה נסתרת מעיני מרשינו ויש בכוונתם 

, וילדים  הורים  אפליית,  סודיות  הפרת  של  בוטות  חוק  להפרות  וחסות  בית  נותנים   הנכם  כימרשינו מצטערים להיווכח   .14

, הפרת חוקי אפוטרופסות ושליחות וכי הנכם מנצלים לרעה את  מערכת החינוך ועושים בה שימוש לצורך קידום ביוש 

מקדמים   לכאורה שאותן אתם  בריאותיות  הפולשניות אג'נדות  בפעולותיכן  רואים  מרשינו  במחלוקת.  שנויות  ושהן 

לדיהם ו/או בזכויות האדם המוקנות והם לא יאפשרו פגיעה בי  אלימות ממסדית שלקוחה ממשטרים טוטאליטרים

 להם מעצם היוולדם.

  ב' ניתנת לכ  –דיני נפשות  ומדובר במאחר  .  מכתב זה מהווה מכתב מיצוי הליכים בטרם עתירה לכב' ביהמ"ש העליון  .15

של   שהות  הפרה  3בזאת  וכל  הפולשניות  הרפואיות  הפעולות  כל  כי  להודיענו  הספר   ימים  בבית  רפואית  סודיות  של 

הנוגעים בדבר ואף ייאכף מיידית על ידי המערכת. ככל שלא תופסקנה  תאסרנה מידית וחוזר מנכ"ל מתאים יועבר לכל
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ולרבות ביטול של כל תקנה או דבר    עתור לקבלת סעד מן הצדקהנ"ל לאלתר יראו מרשינו עצמם חופשיים ל  הפעולות

 ד בעניין זה.חקיקה ככל שיפורסם בעתי
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