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          14/1/21 

ומקצועות    בוד:לכ רפואיות  טכנולוגיות  בריאות,  מוצרי  בפרסומי  הציבור  הטעיית  לבדיקת  הוועדה 

 .הרפואה

 

 3.1.21תשובתה של ד"ר מיכל הרן למכתב ההשתקה המטעה של הוועדה מיום 

לבטיחותם של  , ונייר עמדה בנוגע 6.12.20ם על ידי ד"ר הרן, מיום  סבעקבות פוסט שפור

   החיסונים נגד הקורונה.

במחקר של שתי מערכות מורכבות:  לאורך שנים  עסקתי  במסגרת עבודתי כרופאה וחוקרת   .1

והשנ  -האחת   החיסון  השרירים  -  יהימערכת  לכך,  .  מערכת  מיוחד  בהתאם  עניין  מצאתי 

חיסוני על  שהתפרסמו  טכנולוגיותהמבוססים  ם  במחקרים  לשתי   ,mRNAה  על  הקשורים 

 מערכות אלה. 

כפי שכתוב במכתב הועדה( פרסמתי פוסט בפייסבוק,    15.12.20)ולא ביום    6.12.20ביום   .2

ונייר העמדה   נייר עמדה ליו"ר ההסתדרות הרפואית. חשוב לציין שהפוסט  בעקבות משלוח 

ציינתי  קודמים,  כמו גם בפוסטים    דן בחיסון של חברת פייזר. בפוסט זה,   FDAנכתבו לפני שה 

דעות   חילוקי  לגיטימיים  שישנם  בנגיף  מקצועיים  יותר  גדולה  סכנה  שרואים  הרופאים  בין 

שאני שייכת בצורה מנומקת,    ,הבהרתילבין אלו שרואים סכנה גדולה יותר בחיסון.  הקורונה  

  .קבוצה השנייהל

ה" לתפוצה "זכ-ש  פרסמה הוועדה באתר משרד הבריאות מכתב הממוען אלי,  3.12.21ביום   .3

לפני שכתבה את    פנתה אלי כדי לקבל את עמדתילא  הוועדה  .  רחבה ברשתות החברתיות 

 התייחס הן לפוסט והן לנייר עמדההוועדה  מכתב  .  המכתב ואף לא לפני שפרסמה אותו

עמד לנגד  שנייר העמדה לא    רותמלזאת    שנשלח ליו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי.

 למכתב(.  6 -ו 4כתבה )סע'  היא עצמהכפי ש, של הוועדה עיניה

בהן  של  טענות חמורות,  הוועדה שורה  העלתה  במסגרת המכתב,    .4 עלולות  ה,  ממש שאין 

בהמשך הדברים אתייחס לטענות אלה ואשלול    . בלפגוע בשמי הטולהטעות את הציבור ואף  

 אותן באופן מנומק, אחת לאחת.

דוקטורס "   למאמרי באתר  כנספחצורפה  עדכנית שלו  )שגרסה    ,העמדהבבסיס הפוסט ונייר   .5

 הבנה  איןעמדה הטענה שהיות וקיים ידע מוגבל על השפעת החיסונים על בני אדם, "  (" אונלי

בין היתר,  .  " להתבטא  אמור   שאינו  במקום  זר  חלבון   טוי יב  של  ההשלכות  נהיתהי  מה  מעמיקה

זאת, כפועל    . בטווח הארוך  גם להופיע  תיתכן פגיעה אוטואימונית, שביטוייה הקליניים יכולים  

 . 1יוצא של הטכנולוגיה שעליה מבוסס החיסון



2 
 

העטוף במעטפת  mRNA2על הזרקה לתוך השריר של חומר גנטי  כידוע  מבוסס  חיסון  מנגנון ה .6

רפרטואר הרגיל של תא  -השריר לייצר חלבון של הנגיף, שאינו נמצא ב  לתאי  וגורםשומנית,  

חלבוני שריר אחרים. חומר זה אמור לעורר    , לצד3התא השריר ולהציג אותו על פני מעטפת  

באמצעות ייצור תגובה חיסונית הולמת, כגון    -בהמשך את מערכת החיסון להגיב לחלבון הזר  

תקיפתו והפיכת    , סוןיהוי החלבון על ידי מערכת החיאולם, ז  .ייצור נוגדנים, נגד נגיף הקורונה

הש להביא  רסביבת  יכולה  לדלקתית  ל יר  מערכת    תקיפתבהמשך  ידי  על  נוספים  חלבונים 

לביטוי חלבונים על פני תא    מתגור  אינה  הקורונה  גיףהדבקה על ידי נש  ,צייןחשוב ל  סון.יהח

 . 4בריא

)בפוסט   בנוגע לסיכונים אפשריים של החיסוןכתבתי  אותם  ,  אלהדברים    טענת הוועדה שלפיה .7

למכתב  6 -ו  2,4איננה נכונה )סעיפים   - אינם מבוססים על הספרות המדעית  ,ובנייר העמדה(

העמדה.  הוועדה( בנייר  גם  כמו  בפוסט,  שנכתב  של  ,  מה  מעמיקה  קריאה  על  התבסס 

שעליה התבסס ספרות  ה רשימת  .  הספרות המדעית שהייתה קיימת באותה עת בנושא זה

נייר    – לא למותר לציין כי בניגוד לדברי הוועדה    בסוף מכתבי.  5 הבהערנייר העמדה מופיעה  

 העמדה נכתב גם לאחר שנועצתי בגורמים מקצועיים רלוונטיים. 

לא עברו את  שהחיסונים  לכך  נוגע  במידע לא נכון    כי פרסמתיממכתב הוועדה  ככל שמשתמע   .8

כמקובל ולא נוסו בבני אדם לאורך זמן ובאופן המאפשר לשלול את הסיכונים שלבי הבדיקה  

 יאמר כך:  -למכתב הוועדה(  5-8)סעיפים  אליהם התייחסתיש

לפקודת    29ע"פ סעיף    ,בלבדאישור חירום זמני    ןניתן לחיסו הבהיר כי  משרד הבריאות עצמו  

 6(Emergency Use Authorizationאישור החירום הזמני )הרוקחים. זאת בהסתמך על  

בתכשיר הדגשת העובדה כי מדובר עדיין    תוךזאת,    ;11.12.20בתאריך    FDAשניתן על ידי ה

הנלווים  . חשוב לציין גם את התנאים  Drug (IND no. 19736)  Investigational New  ,ניסיוני

, שהם: מתן מידע מלא ומפורט לציבור; מעקב דקדקני אחר תופעות  FDAלאישור החירום של ה

לוואי שיופיעו במהלך התקופה בה ניתנים החיסונים ולאחריה למשך שנתיים )עד תום תקופת  

(; חובת דיווח על כל תופעת לוואי משמעותית, בין אם היא נראית  2023-המחקר המתוכננת ב

סון ובין אם לאו. זאת, בשים לב לכך שגם לפי הכתוב בפרוטוקול המחקר של חברת קשורה לחי

 .  7מדובר בטכנולוגיה חדשה שאין נתונים לגבי הסיכונים הטמונים בה -( 2.3.1פייזר )טבלה 

לבין התנאים הנדרשים למתן אישור  קיים שוני מהותי בין התנאים הנדרשים לאישור חירום זמני  

  - והן במסמך ה  FDAהן במהלך דיוני ה    ,(. דבר זה הוסבר בפירוט(FDA  licensingקבוע של ה  

EUA )לאמור: )אישור החירום  

"I have concluded that the emergency use of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for the 

prevention of COVID-19 when administered as described in the Scope of Authorization (Section 

II) meets the criteria for issuance of an authorization under Section 564(c) of the Act, because:  
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1. SARS-CoV-2 can cause a serious or life-threatening disease or condition, including severe 

respiratory illness, to humans infected by this virus;  

 

2. Based on the totality of scientific evidence available to FDA, it is reasonable to believe that 

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine may be effective in preventing COVID-19, and that, when 

used under the conditions described in this authorization, the known and potential benefits of 

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine when used to prevent COVID-19 outweigh its known and 

potential risks; and  

 

3. There is no adequate, approved, and available alternative to the emergency use of Pfizer-

BioNTech COVID-19 Vaccine to prevent COVID-19." 

 

 , " בחלקן"   ,מצויות  קביעות שבפוסט או בנייר עמדה אינןשלפיה, הל הוועדה  ש  התטענכך, גם   .9

עצמה אינה    הוועדהראשית,  .  למכתב הוועדה(  6הינה חסרת בסיס )סעיף  בתחום מומחיותי  

וזה   ,שניתבתחום מומחיותי. כביכול,  ,מפרטת איזה "חלק" של הקביעות או הטענות אינו מצוי

אלי  -העיקר   פונה  הוועדה  הייתה  ה  לו  פרסום  אותה  הייתי    - כתב  מלפני  למאמרים  מפנה 

עת    שפרסמתירלוונטיים   רבות ו  שונים בכתבי  שנים  המטולוגית  .8לאורך  מומחית    כרופאה 

השלכות האימונולוגיות  שא התייחס לנויכולת לה ידע ואני בעלת    , וכחוקרת של מערכת החיסון

 . (mRNA)המורכבות של טכנולוגיית החיסונים 

ותוך הוצאת   מטעהמוטעה ובאופן  )  מכתב הוועדהל  10סעיף  מכפי שנכתב בלחלוטין  בשונה   .10

מקרים פרטניים על  שבפוסט ובנייר העמדה  "  מבססת את טיעוניאינני "   -  (מהקשרםדברים  

אך  מתבססים  כאמור וכמפורט לעיל,    טיעוני.  כלשון הוועדה  ,"טיעונים אנקדוטליים"ועל  

  ן אפשריים הנגזרים מאופהולסיכונים  חיסון  מנגנון ההמתייחס ל  ,מדעיעל מחקר רפואי  ורק  

 . זה מנגנוןהפעולה של 

  , הדוגמה של מחלת דושןכי    הוועדה דברים מהקשרם אצייןעל מנת להבהיר עד כמה הוציאה  

את לציבור, שאינו מצוי בתחום הרפואה,  להמחיש  אך ורק  נועדה    ,הזכרתי בפוסט אכן  שאותה  

הדבר נובע כידוע    ,דושןשל מחלת  במקרה    .חלבון שרירב  העלולה להיות לפגיעההמשמעות  

מחלת דושן . וכמוסבר גם כאן  שבפוסט  רלוונטי למטרת הדוגמה  אין זה, אולם  מסיבות גנטיות

לידי ביטוי בטווח המיידי או  בחלבון שריר שאינה באה  פגיעה  סוג של  דוגמה ל אף הובאה כ

לאורך זמן אחר  מעקב  דרוש  מדוע  בהיר  הייתה אפוא להשל הדוגמה הנ"ל  . מטרתה  הקצר

מ חדשה  החשעליו  סוג  הטכנולוגיה  שרירים()ובהתייח  סוןימבוסס  מחלות  של  לסיכונים  . ס 

הוא כידוע,    ה, שתפקיד המכך שמדובר בדוגמהתעלמה    ;זו מהקשרה  הדוגמהוציאה  הוועדה  

  ן עניי המכאמור ו  הממטרת הדוגמ  התעלמההיא    , כמו כן.  להמחיש את הטיעון ולא לבסס אותו

 . להמחיש הנועדיא ה ושאות

ה האחריםשני  רופא    -בפוסט  הזכרתי    שאותם  ,מקרים  במחלה  שהכרתי  )של  שחלה 

אך  נועדו    -אוטואימונית(    ת שריריםבמחל  כחולה  ,ושלי עצמיאוטואימונית בעקבות קבלת חיסון  
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לערנותי  את  להבהיר  ורק   אפשריים  הטעם  לסיכונים  שריריםהמיוחדת  למחלות  .  הנוגעים 

  כלשונה המטעה של הוועדה ,  מדעי רפואי  " ביסוס טיעון" מקרים אלה לא הובאו ולא הוצגו לצורך  

 . גם בהקשר הזה

למחלת  אשר   .11 הרלוונטי  הרפואי  בחומר  להתעדכן  הוועדה  אלי  שהפנתה    Covid-19לבקשה 

בקצרה  למכתבה(  11-12)סעיפים    סוןיולח אחרי    ,אציין  עוקבת  אני  המגפה  תחילת  שמאז 

המדעיים ב   ,הפרסומים  השונות  האסכולות  ובלרבות  הקורונה,  לעולם  ארץ  מחלת  דרך  גבי 

השונים הטיפולים  יעילות  בנוסף  בה  איבחונה,  למיגורה.  האמצעים  ב  , ויעילות  עצמי  הגשתי 

למחקר עהקורונה  בנושא    ים הצעות  אושרו  הלסינקי" אשר  וועדת  מקווה    י  ואני  המוסדית, 

 שתוצאות ראשוניות יפורסמו בקרוב. 

  , נוסףרלוונטי  מידע  לעומק    ובחנתיקראתי    6.12.20-ב  מאז פרסום הפוסטכי    ,מצאתי להוסיף .12

ה   ,שפורסם לאחריו כך:  אודות  ובכלל  ה  החומרים שהוגשוחיסון  בנוגע   FDA  6 ,9-לוועדה של 

פייזר  חברת  המאמר שפורסם על יד    ;10מסמך הסיכום שלה ו  זו  של וועדה  הדיוניתוכן  לחיסון;  

שנערך על ידי  ניתוחים של הניסוי הקליני    ,כןו ;New England Journal of Medicine3בעיתון  

  המוביל  ספר מאמרים על הנושא בעיתון, למשל במ פורסמו במסגרות שונותש  כפי  ,פייזרחברת  

BMJ11  .וכפי שפורסמו    כפי שהובאו לעיל  לא מצאתי סתירה לטענותייהללו   כל החומריםב

  .על ידי

הזכות   הקשור למימוש  חיוניומקצועי  מכתב הוועדה, מהווה ניסיון השתקה של שיח ציבורי   .13

כל פרט לגבש    יוכל  על בסיסוהבסיסית לחיים ולבריאות של כל אישה ואיש במדינה. שיח אשר  

 אם לאו.  - Covid-19החלטה מושכלת ורצונית, האם לקבל את החיסון המוצע כיום נגד מחלת 

כזכות   .14 רק  לא  זאת  רואה  אני  דמוקרטית  במדינה  שכרופאה  ואומר   כחובה  גםאלא  אסיים 

מקצועית לשתף את ציבור הרופאים והציבור הרחב במסקנות שאליהן הגעתי לאחר קריאה 

אני   ומעמיקהמפורטת   בכך  רלבנטיים.  מומחים  עם  והתייעצות  המקצועית  הספרות  של 

ומדענים   לרופאים  שנמצאים  רבים  מצטרפת  בעולם  דעתם אולי  אחרים  אך  מיעוט,  בדעת 

את    ואף  ד"ר פיטר דושי מאוניברסיטת מרילנד  אתאציין  למשל    ךכ  .ואף חשוב שתשמע   נשמעת

 חיסון. לאישור החירום מתן נגד הצביעו ש FDA -ארבעת חברי הוועדה ב

 

 דרישות

ומבלי שיש    –תר  ל בשלב זה ולאלפעול  וועדה הנכבדה נדרשת בזאת  על רקע כל האמור, ה .15

 : באופן הבא -בכך למצות את טענותיי ודרישותיי 

  משרד.ה מאתר , 3.1.21מכתבה, מיום את  ללא דיחוילהסיר  •
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בשני הן באתר והן    ,ובנוסח שיאושר על ידי  להנחת דעתי  ,לפרסם לאלתר התנצלות •

 . יאושרו על ידישאמצעי תקשורת 

הדברים שאותם לבקר את  עליו היא נסמכה בבואה  מקור הנורמטיבי  בהיר את הלה •

אותו(  6.12.20בפוסט מיום    פרסמתי לו )מבלי שראתה   .ו/או בנייר העמדה שקדם 

  בבית הספר לרפואה. ומרצהכחוקרת, רופאה מומחית  דברים שנכתבו על ידי 

באתר זו  לפרסם את ביקורתה    ,לשיטתההמסמיך אותה,  קור החוקי  בהיר את המלה •

 המשרד ולהביאה בפני הציבור הרחב.  

מה  סריפלהציג בפני את פרוטוקול הדיון שאותו קיימה לפני שכתבה את המכתב ו/או   •

 אותו.

של  בפני  להציג   • המינוי  כתבי  הר  ;חבריהכל  את  הכשרתם  והמחקרית את  פואית 

מושאהרלוונטית   בנושאים  מקצועית  עמדה  מאמרים    ילהביע  )לרבות  הביקורת 

, סדרי הדין וכללי של הוועדה  את נהלי עבודתהרסמו(;  ואם פ  ,בתחוםעל ידם  רסמו  ושפ

   .חלים עליההראיות ה
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